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Abstract 

The aim with this study is to acquire knowledge about communication, in everyday 
interactions between the pedagogues and children, in an English nursery school. This study is 
based on the following frame of questions:  
- How does the communication appear between the pedagogues and children, in different 
learning situations?  
- How does the communication appear between the pedagogues and children, in different 
emotional situations? 

The empirical research in this degree project is qualitative, and the data consisted of 
observations is focused on the pedagogues. The group of children consists of eleven to 
eighteen in total (aged 4 to 5 years) and there were about two to three pedagogues in the 
room. 

The result of this study is processed out of a socio-cultural perspective. I have come to a 
conclusion that the English pedagogues have power, which they used in the attitude among 
the children. The result showed that every pedagogue did communicate with the children, in 
different ways, and that their attitude was various. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att erövra kunskaper om pedagogernas 
kommunikationshandlingar gentemot barnen, inom en engelsk pedagogisk verksamhet. 
Frågeställningen som ligger till grund för min studie är följande:  
- Hur sker kommunikationen mellan pedagogerna och det enskilda barnet, vid olika 
lärandetillfällen?  
- Hur sker kommunikationen mellan pedagogerna och det enskilda barnet, i olika emotionella 
situationer? 

Undersökningen är en kvalitativ studie, där pedagoger på en engelsk privat förskola har 
observerats. Barngruppen bestod av 11 till 18 barn i åldrarna fem och sex år, medan två till tre 
pedagoger närvarade varje dag.  

I resultatdelen har materialet om hur pedagogerna har kommunicerat med barnen behandlats 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogerna i den engelska förskolan innehar makt, och 
använder den i sitt förhållningssätt gentemot barnen. Varje pedagog kommunicerar med 
barnen på olika sätt, och de verkar inte utgå från någon gemensam mall. 
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1. Inledning 
 

Det område jag har undersökt är kommunikation, där syftet med undersökningen var att 
fördjupa mina kunskaper om pedagogers kommunikationshandlingar och få insikt i hur de 
kommunicerar gentemot barnen, under tiden de befinner sig i en engelsk pedagogisk 
verksamhet. Med pedagoger menar jag de som är verksamma tillsammans med barnen, 
oavsett tidigare utbildning. 

Under en stor del av de första åren i barns liv vistas de i en pedagogisk verksamhet, som då är 
med och formar deras liv. Enligt Hedström (2014) består en fjärdedel av tiden då barnen 
befinner sig i förskolan, av utskällningar och straff. Han menar att tillrättavisningar leder till 
negativa konsekvenser, och att barnen utvecklas när pedagogen istället ser, förstår och 
utmanar dem. 

Enligt Emilson (2008) finns det få studier som handlar om kommunikationsmönster mellan 
pedagoger och små barn, varför denna studie är än mer viktig för framtida förskollärare. 
Genom att lyfta fram hur barnen bemöts anser jag att den här studien har fått mig att medvetet 
börja reflektera över hur och när det är lämpligt att kommunicera på ett visst sätt, inom min 
framtida yrkesprofession. Förhoppningen är att även mina kollegor runt om i landet ska börja 
tänka mer på hur och vad de kommunicerar, med utgångspunkt i den här studien. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien var att studera pedagogers kommunikation gentemot barnen i olika 
konkreta situationer, i en engelsk pedagogisk verksamhet.  

 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa mig och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställning 
valts: 

ñ Hur sker kommunikationen mellan pedagogerna och det enskilda barnet, vid olika 
lärandetillfällen? 

ñ Hur sker kommunikationen mellan pedagogerna och det enskilda barnet, i olika 
emotionella situationer?  
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2. Kunskapsöversikt och 
litteraturgenomgång 
 

I denna del kommer jag att presentera tidigare forskning som behandlar ämnet kommunikat-
ion. Enligt Bryman (2011) behöver en forskare söka igenom området av tidigare arbeten, för 
att inte riskera att göra om något som det redan finns kunskaper om. Litteraturgenomgången 
kan även leda till fler argument som bevisar att en ny forskning behöver göras. 
Säljö (2000) visar att kommunikationshandlingar är en central del för lärande hos barn, och 
enligt Persson (1994) påverkar olika handlingar barnen på olika sätt, beroende på vad som är 
intentionen med dem.  

 

2.1 Styrdokument 
I Englands läroplan för förskolor (Early Education, 2012) är kommunikation och språk ett av 
de tre främsta områdena. Det finns därför riktlinjer för hur pedagoger kan arbeta för att ge 
barnen de förutsättningar som behövs för att de ska lära sig att lyssna och uppmärksamma till 
exempel vilka regler som finns, samt ge dem en förståelse för vad som kommuniceras, och 
samtidigt främja deras språk.  

 

2.2 Kommunikation 
Det övergripande temat för denna litteraturgenomgång är kommunikation i förskolan.  
Enligt (Hundeide, 2006) finns det tre olika sätt att kommunicera med barn för att främja deras 
utveckling. 
Det första sättet, den emotionella dialogen, handlar om att känna av, tolka och anpassa sig till 
barnet, samt möta det med positiv bekräftelse, vilket Hedström (2014) förespråkar då han 
menar att barn ska bemötas med fem gånger mer positiv respons än tillsägelser. 
Det andra sättet att kommunicera handlar om att blanda in miljön och hjälpa barnet att skapa 
en mening med omgivningen, men å andra sidan distansera sig och låta barnet prova själv, 
vilket är den meningsskapande och utvidgande dialogen.  
Det tredje sättet, den reglerande och gränssättande dialogen, innebär att vägleda barnet i dess 
handlingar och även hindra det från att göra saker som inte anses vara acceptabelt. 
 
Det finns enligt Persson (1994) även två olika typer av kommunikation, en ytlig och en 
djupgående. Den ytliga riktar sig enbart mot det kroppsliga medan den djupgående fokuserar 
på medvetandet.  
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Enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) innehåller kommunikation tre centrala 
aspekter, vilka är initiativ till dialog, respons på det som har kommunicerats, och bekräftelse 
genom en granskning av svaret. De menar att kommunikationen används som både verktyg 
och mål i lärandet. 
 
En kommunikation innehåller, enligt Juul & Jensen (2009), tre olika kvaliteter som den vuxne 
ansvarar för att hålla fast vid, eftersom barnen inte erhåller rätt kompetens för att kontrollera 
eventuella konsekvenser som uppstår. Samtliga kvaliteter handlar om deltagarnas destruktiva 
och självdestruktiva handlingssätt. Den första skapar nya handlingssätt, den andra behåller de 
handlingssätt som redan finns, och den tredje innebär att handlingssättet upphör.  
Juul & Jensen (2009) skriver även att det finns två dimensioner i en kommunikation, 
innehållsdimensionen som beskriver vad vi gör eller diskuterar, och processdimensionen som 
förklarar hur vi gör det, eftersom kommunikation kan uttryckas på fler olika sätt, så som 
varierat tonfall och kroppsspråk.  

 

2.3 Pedagogers makt 
Persson (1994) menar att en individ utövar makt genom varje kommunikationshandling, i de 
fall då avsikten är att påverka eller framkalla en reaktion hos den andra människan. Han 
beskriver att makt kan ses som både positivt och negativt, beroende på vad syftet är, samt att 
det bland annat går att forma och förändra barnet så att det anpassas efter verksamheten, men 
även vägleds i en viss riktning. 
 
När vi kommunicerar med barn menar Hundeide (2006) att det är viktigt att veta hur barnets 
livsvärld ser ut och vad han eller hon försöker uppnå, för att få en förståelse för det beteende 
som visats. Enligt Gustafsson (2009) ska pedagoger vara försiktiga med att tillrättavisa barn 
inför resterande barngrupp då det ger starka reaktioner, eftersom de känner skam och tycker 
att det är kränkande. Persson (1994) menar dock att det inte är tillåtet att säga vad som helst 
till barn, så länge det inte är inom en professionell ram.  

 

2.4 Pedagogers attityder 
Emilson (2008) menar att pedagogens attityder, regler och makt hänger samman med vad som 
går att kommunicera, samt om det framförs som en förväntning av eller ett erbjudande till 
barnen. Juul & Jensen (2009) anser att positiv respons, empati eller uppmärksamhet sällan 
tilldelas de barn som behöver det mest, och att det beror på att det är barnen som är grunden 
till pedagogernas tonfall. Författarna menar även att det kan bottna i om den vuxne redan har 
bestämt sig för att barnet är påfrestande, då kommunikationshandlingarna präglas utifrån 
deras föreställning. 
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I sin avhandling anser Arnér (2006) att barnsyn och pedagogers hänsyn gentemot sina 
kollegor, går före barnens önskemål eller försök till meningsskapande och därför påverkar 
kommunikationen. Medan Emilson (2008) menar att det går att närma sig barns perspektiv 
genom att vara fullt närvarande och följa deras kroppsliga eller verbala uttryck. 
 
Arnér (2006) förklarar att pedagoger måste våga utvecklas för att kunna vara öppna och 
mottagliga för vad barnen har att säga. Det sker ständigt sociala möten på förskolan, men det 
är då upp till pedagogen att låta barnen komma till tals. Månsson (2000) anser däremot att 
pedagogernas varierade reaktioner gentemot olika barn behöver uppmärksammas och 
diskuteras, eftersom kommunikationen påverkas beroende på vilka känslor som väcks i 
interaktionen. Enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) berörs barnets utveckling även 
av det förhållningssätt som präglar pedagogens kommunikationshandlingar. Juul & Jensen 
(2009) menar att pedagogernas irritation ibland väcks till liv på grund av att barnen omedvetet 
har tryckt på ömma punkter, som i sin tur har framkallat obearbetade känslor hos de vuxna.  
I sin avhandling har Arnér (2006) upptäckt att pedagoger blir osäkra och sätter sig emot 
barnens förslag, om idéerna är främmande för dem. Pedagoger är även sparsamma med beröm 
till utåtagerande barn och Karlberg (2011) menar att de vuxnas negativa beteenden smittar av 
sig mer än de positiva.  
 

2.5 Kontextens påverkan 
Det finns olika sorters kontext som kan påverka kommunikationshandlingarna. Med kontext 
menar jag det sammanhang som råder där kommunikationen utspelar sig.  
Månsson (2000) beskriver att kommunikationen påverkas bland annat beroende på om 
situationen sker i en ute- eller innemiljö, vilken tid det är på dygnet och även antalet 
närvarande i situationen. Andra faktorer som är betydande för en kommunikation är lokalens 
storlek och kontext, då Juul & Jensen (2009) menar att kvaliteten varierar beroende på om 
ljudnivån är hög eller låg. Enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) bör dialogerna 
även anpassas efter vilken helhet som råder i rummet så som normer, särskilda koder och 
oskrivna regler.  

 

 



 

5 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I mitt arbete har jag undersökt hur pedagoger bemöter barnen med hjälp av 
kommunikationshandlingar, varför jag har valt att fokusera på teoretiska utgångspunkter och 
begrepp som gäller kommunikation. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Jag har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv i min studie. Enligt Säljö (2000) utgör 
kommunikation den viktigaste delen i ett sociokulturellt perspektiv, eftersom det innebär att 
människan söker system som är meningsfulla inom ett visst område, genom att diskutera och 
komma fram till vilken åtgärd som är mest lämplig, då olika problem kräver olika lösningar. 
Askland & Sataøen (2011) påpekar att kommunikation hjälper till att skapa och föra de nya 
sociokulturella resurserna vidare. De menar även att det vardagliga samtalet är en av de 
viktigaste beståndsdelarna i vårt lärande eftersom det främjar barnets språkutveckling. 
 

Varje individ lär i interaktion med andra redan vid födseln eftersom vi kommunicerar om 
saker i vår omgivning, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket Askland & Sataøen (2011) 
framhåller. Även miljön har en stor betydelse, då Säljö (2000) menar att de resurser som 
erbjuds och krav som ställs, påverkar vår kunskapstradering. Oavsett om en individ 
misslyckas eller lyckas i olika sammanhang, anser han att ett lärande sker, som handlar om 
både världen runt omkring och ens egen förmåga att klara av saker.  

 

3.2 Begrepp inom det sociokulturella perspektivet 
I det sociokulturella perspektivet beskrivs kommunikation som ett redskap eller verktyg. 
Enligt Säljö (2000) är det en handling som vi använder för att förstå vår omvärld, eller med 
hjälp av kroppen eller språket agerar i den, medan Askland & Sataøen (2011) menar att vi kan 
kontrollera vårt tänkande och yttre beteende genom språket och kommunikationshandlingar. 
Ett annat centralt begrepp är mediering, vilken enligt Säljö (2000) används för att förklara 
samverkan mellan individer och dess omgivning i olika sammanhang. Eftersom min fältstudie 
görs både inomhus och utomhus, anser jag att även detta begrepp är relevant för mitt arbete. 

 
I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs den proximala utvecklingszonen som en zon med två 
olika utvecklingsnivåer, där Askland & Sataøen (2011) menar att den ena handlar om vilka 
som är barnets befintliga kunskaper medan den andra fokuserar på vägen till målet, som i sin 
tur är resultatet av den nya färdigheten.  
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Enligt Hedström (2014) och Askland & Sataøen (2011) innebär den proximala 
utvecklingszonen att vi utvecklas genom stöd och vägledning från någon som erhåller mer 
färdigheter. Det finns även en uppfattning om att vi lånar kunskaper av de mer kompetenta, 
vilket Säljö (2000) anser att vi sedan formar och använder som om de skulle vara våra egna. 
Den individen som har mer kompetens för då över information till personen som inte redan 
har färdigheterna, genom att använda antingen ett verbalt språk, kroppsspråk eller båda 
samtidigt. Enligt Askland & Sataøen (2011) måste uppgifterna även anpassas efter barnets 
mognadsnivå, vilket görs genom att eftersträva något som är lite svårare än de befintliga 
kompetenserna, men samtidigt inom räckhåll för att det inte ska kännas omöjligt.  
 
Säljö (2000) framhåller att läraren kan använda kommunikativa stöttor för att hjälpa den som 
lär sig att hålla sig på rätt spår. Enligt Askland & Sataøen (2011) innebär det att personen med 
mer kompetens uppmuntrar alternativa lösningar, och presenterar nya strategier som är 
användbara i de stundande utmaningarna. I våra kommunikationshandlingar anser Juul & 
Jensen (2009) att det är viktigare hur vi kommunicerar, än vad vi säger. 
Enligt Säljö (2000) finns det inte något slut på den mänskliga utvecklingen ur ett 
sociokulturellt synsätt, eftersom varje individ befinner sig i en ständig förändringsprocess där 
vi tar till oss nya kunskaper, som vi formar och gör om till våra egna, så länge vi är mottagliga 
för att ta emot stöd och förklaringar från en mer kompetent individ.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt mig av, för att samla in 
data till arbetet, samt motivera varför valet föll på just den metoden. Jag kommer även att 
redogöra för urvalet av deltagare, arbetets tillförlitlighet, och vilka etiska överväganden jag 
gjort. 
 
Syftet med den här studien var att få syn på pedagogernas kommunikation gentemot barnen, i 
olika lärande och emotionella situationer inom den pedagogiska verksamheten. Därför valde 
jag kvalitativ undersökning som metod. Enligt Bjørndal (2005) möjliggör den metoden en 
helhetssyn av verkligheten, samt ett mer trovärdigt resultat än kvantitativa undersökningar, 
och fördelen med metoden är att upplägget inte behöver vara så strukturerat, samtidigt som 
det finns utrymme att vara flexibel och förändra allt efter som tiden går.  
 
Jag genomförde en empirisk undersökning vilket innebär att resultatet blir erfarenhetsbaserat, 
och för att få kunskap om samt få syn på hur varje situation sett ut just för stunden valde jag 
att göra observationer. Johansson & Svedner (2006) menar att det är en lättanvänd metod och 
den mest givande i ett examensarbete. Till skillnad från intervjuer har den här metoden gynnat 
mig på så sätt att jag inte har blivit påverkad av pedagogernas synsätt, och jag har bara 
material som visar hur pedagogerna gjort, inte vad de själva tänker eller tror att de gör. Enligt 
Bjørndal (2005) finns det däremot en risk att deltagarna har dolt information för mig om de 
upplevde mig som en utomstående, samt att resultatet endast visar vad som syntes på ytan och 
inte vad som låg bakom varje handling.  
 
Studien har gjorts under två veckor på våren, i en engelsk privat förskola, i en mellanstor stad. 
Barnen på avdelningen är fyra och fem år. Enligt Bryman (2011) kan både årstid, plats och 
antalet närvarande påverka resultatet.   

 

4.1 Urval 
Jag intresserar mig för att se hur man verkar i andra länder och har tidigare varit i kontakt med 
den engelska kulturen, varför jag ville veta mer om hur det fungerar i deras pedagogiska 
verksamhet. För att gallra bland alla förskolor i England, valde jag att söka på internet och 
kontakta de som låg längs den södra delen av landet, och som jag fick ett gott intryck av efter 
att ha läst på deras hemsidor. Jag fick svar från fyra av tjugo verksamheter varav ett var 
positivt.  
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Inför min fältstudie planerade jag att observera två avdelningar med olika åldrar, för att få syn 
på om deras kommunikation skiljer sig beroende på barnens ålder. Men när jag kom till 
förskolan fick jag endast möjlighet att observera de äldsta, då det var vad min kontaktperson 
hade bestämt.  
 
Under de dagar då jag observerat, har barngruppen varierat mellan 11 – 18 barn, medan det 
oftast varit två till tre pedagoger närvarande.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Inför mina fältstudier förberedde jag materialet, tog med mig pennor och gjorde i ordning ett 
observationsschema med olika kategorier.   
För att få en så detaljerad och rättvis bild som möjligt av hur pedagogerna kommunicerar med 
barngruppen, valde jag att göra mina observationer vid olika tidpunkter under fem dagar då 
jag hade avsatt tid för två timmar i verksamheten varje dag. Tre av dagarna närvarade jag un-
der förmiddagen, och de andra två på eftermiddagen eftersom Månsson (2000) menar att re-
sultatet kan ändras beroende på vilken tid på dygnet man observerar. Jag försökte även att 
passa in så att jag kunde studera samtliga aktiviteter på både på för- och eftermiddagen och i 
situationer då avdelningen befann sig både utomhus och inomhus, för att få insyn i de olika 
miljöerna och dess påverkan på pedagogernas kommunikation gentemot barnen. 
 
Min utgångspunkt var att kategorisera materialet i efterhand. Jag valde därför att beskriva 
samtliga pedagogers kommunikationshandlingar under tiden jag observerade, för att sedan 
anteckna så mycket som möjligt utifrån vad som skett och vad som var relevant för min fråge-
ställning. Enligt Johansson & Svedner (2006) skiljer sig den här metoden mot kategorisering-
smetoden, som innebär att varje individ observeras i tur och ordning, eftersom varje händelse 
nu istället utgör en helhet där det som sker står i centrum. Bryman (2011) menar att metoden 
som jag använde mig av är en blandning av ett improviserat och ett översiktsgranskande ur-
val. 
 
På förskolan fick pedagogerna veta att jag skulle observera deras lärarroll medan chefen, som 
varit min kontaktperson, meddelades lite utförligare vad den empiriska studien skulle foku-
sera på.  
Jag varierade mellan att sitta på golvet eller på någon av avdelningens barnanpassade stolar 
när vi befann oss inomhus, och stod upp när vi var ute på gården. Detta eftersom jag ansåg att 
jag fick mest överblick på det sättet. Både inne och ute bytte jag position och plats, på grund 
av att det ibland satte sig barn i närheten av mig vilket begränsade min förmåga att höra vad 
pedagogerna kommunicerade, samt för att pedagogerna ibland flyttade på sig så att jag endast 
hade barn runt mig, vilket inte var mitt syfte med studien.  
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Jag antecknade både under och efter observationen vilket enligt Bjørndal (2005) ökade tillför-
litligheten, eftersom det som skrivs ner direkt i situationen, innehåller mer sanning än det som 
görs i efterhand. Författaren menar även att det är viktigt att skilja på det som sker och egna 
reflektioner, eftersom en tolkning är mer osäker än det observatören först sett, samt att för-
söka hålla isär tidigare erfarenheter med det som sker just nu då det påverkar resultatet. Jag 
delade därför upp på ett tydligt sätt var jag skulle skriva egna reflektioner och var det som 
skedde skulle antecknas. 
I studien valde jag att observera med en hög grad av öppenhet och låg grad av delaktighet. 
Enligt Bjørndal (2005) blev därmed risken för att påverka deltagarna liten, eftersom jag på så 
sätt kunde observera på distans, samt att de etiska frågorna sällan utgör några problem. Nack-
delen med metoden var att rollen som observatör var krävande och tog tid, samt att det enligt 
Bjørndal (2005) fanns en risk att jag inte kunde få fram den informationen jag ville ha, ef-
tersom jag bara skulle sitta med i gruppen utan att delta och därför måste följa deras normer. 
 
Gällande pedagogernas citat har valet gjorts att citera rakt av, för att inte riskera att förvränga 
det de sagt och därmed undvika att förändra meningen, vid en översättning till svenska. Samt-
liga citat är skrivet med fet kursiv stil och det som sagts med hög röst redovisas med versaler. 
 

4.2.1 Observationer 

Enligt Bjørndal (2005) är observationer en metod där forskaren lägger all uppmärksamhet på 
att iaktta någonting som är av pedagogisk betydelse, medan Dysthe, Hertzberg & Løkensgard 
Hoel (2011) framhåller att det också kan innebära att återge selektiva sinnesintryck på ett ob-
jektivt sätt. 
 
Jag gjorde icke-delaktiga observationer vilket enligt Bryman (2011) och Franzén (2014) inne-
bar att pedagogerna och barnen var medvetna om att jag befann mig i rummet, men jag be-
hövde aldrig delta i deras verksamhet och deltagarna behövde inte ge ut någon information till 
mig. Jag tror att det har gett ett bättre resultat än om jag skulle varit engagerad i det praktiska, 
eftersom jag nu hade möjligheten att lägga allt mitt fokus på att anteckna det jag sett.  
Fördelen med den här metoden var enligt Johansson & Svedner (2006) att det gick att samla 
in mycket och tydliga beskrivningar av vad som skett, under en kort tid.  
 
Eftersom jag var medveten om att deltagarna kunde bete sig annorlunda i början av min ob-
servationsperiod, när allting fortfarande var nytt och de tänkte på att någon granskade dem, 
använde jag den första dagen i förskolan som pilotarbete, då jag hade möjlighet att reflektera 
över vilka situationer som var lättast att skilja ut, samt träna på att anteckna det jag sett.  
Enligt Bjørndal (2005) ger valet av fokus konsekvenser för vad som går att samla in, varför 
jag valde att se allt till en helhet under första dagen men begränsa mig vid de andra tillfällena. 
Under mitt första besök kunde jag även få en överblick av hur jag skulle kunna fortsätta mitt 
arbete de kommande dagarna.  
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4.2.2 Trespaltsdokumentation 

Under mina observationer har jag antecknat genom en så kallad trespaltsdokumentation där 
jag utgått ifrån tre centrala överskrifter, vad deltagarna gör (kroppsspråk), vad de säger (ver-
balt) och mina egna reflektioner utifrån det jag sett och hört [se figur 1]. Utöver dessa kolum-
ner har jag även antecknat vilken tid, dag och situation vi befunnit oss i, samt antal barn som 
varit med i den observerade situationen och deras kön, för att få en bild av om och i så fall hur 
de olika konstellationerna påverkade kommunikationshandlingarna. Bjørndal (2005) menar 
även att materialet på så sätt blev lätt att bearbeta efter observationen, eftersom det var uppde-
lat i väldefinierade kategorier.  
 
Strax intill observationsmanualen hade jag klargjort vad jag ville undersöka genom att skriva 
ner mina frågeställningar så att jag lätt kunde göra mig påmind huruvida det jag observerade 
var relevant för mitt arbete eller inte. 
Mina kategorier var tydliga och enkla att förstå, varför jag aldrig behövde bli osäker på vilken 
information som hörde till den konkreta situationen, och vilken som var min egen tolkning 
eller bedömning. 
 
	 	 Tid:	_______	 Dag:	_______	 Situation:	____________	
Antal	 Kön	 Gör	 Säger	 Egna	reflektioner	
	 	 	 	 	

Figur 1 Mall för observationsanteckningar. 
 
 

4.3 Fördelar och nackdelar vid datainsamlingen 
Tidigare erfarenheter från yrket kan ses som både för- och nackdelar. Enligt Månsson (2000) 
är det en fördel att forskaren har förståelse för att vissa situationer uppstår, samt kommer in i 
verksamhetens rutiner snabbt, utan att behöva ställa frågor. Nackdelarna är dock att 
deltagarna kan känna sig kontrollerade eller dömda, eftersom de är medvetna om forskarens 
tidigare bakgrund, inom yrket.  

Resultatet begränsas då forskaren bara använder sig av en metod, då Karlberg (2011) menar 
att relationen mellan pedagogerna och barnen endast betraktas utifrån forskarens perspektiv. 
Enligt Månsson (2000) begränsar även egna antaganden hur mottaglig forskaren är för vad 
som faktiskt sker i vissa situationer. Risken när en relation har skapats mellan forskaren och 
deltagarna är enligt Emilson (2008) att det kan vara svårt att befinna sig i bakgrunden.  

Det är därför viktigt att inte starta några samtal under observationerna, eller ingripa i 
situationer som inte anses vara farliga, men ändå okej att besvara de frågor som uppstår hos 
personerna som befinner sig runt omkring. 
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4.4 Reliabilitet  
En studie som granskas utifrån dess reliabilitet diskuterar, enligt Johansson & Svedner 
(2006), metodens mätnoggrannhet för att avgöra hur säker den är att använda.  
Enligt Månsson (2000) kan det ibland vara svårt att veta vad det är som tolkas i studien, är det 
barnets signaler eller den vuxnes uppfattning? Men genom att observera under ett flertal dagar 
anser Karlberg (2011) att tillförlitligheten för studien stärks.  
Jag valde därför att närvara under fem dagar vid olika tidpunkter och när även barngruppens 
sammansättning varierade.  
 

4.5 Validitet 
Johansson & Svedner (2006) menar att resultatet bör undersökas med hänsyn till dess validi-
tet, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren diskuterar hur sanningsenlig bilden som 
återspeglar verkligheten är.  
Enligt Bjørndal (2005) finns det vissa fallgropar som bör reflekteras över innan en observat-
ion påbörjas. Det finns också en risk att det första intrycket avgör hur forskaren uppfattar  
deltagarna i fortsättningen av studien, samt att vissa störande moment kan påverka studiens 
resultat. Det är heller inte bra att överanalysera åt andra hållet och reflektera över allt som kan 
hända. Men genom att vara medveten om dessa fallgropar, menar författaren att det finns möj-
lighet till att undvika dem.  
Johansson & Svedner (2006) rekommenderar forskaren att ha i åtanke att uppmärksamheten 
varierar hos en observatör, samt att det som sker ses ur olika synvinklar, vilket inte heller all-
tid ger ett perfekt resultat. 
 
Enligt Bjørndal (2005) delas minnet upp i tre olika lager vid en observation, där merparten 
intryck försvinner relativt fort, varför det är en fördel att anteckna för att komma ihåg i efter-
hand. Genom att skriva stödord och symboler istället för hela meningar, menar författaren att 
effektiviteten ökar och det blir lättare att komma ihåg saker.  
Det beror på att mer tid kan läggas på skeendet, i samband med att det har frigjorts mer plats i 
minnet, till skillnad från när hela meningar ska memoreras.  
I mina anteckningar använde jag mig därför av förkortningar så som till exempel ”ped.” istäl-
let för ”pedagogen” och deltagarnas begynnelsebokstav istället för hela namnet.  
Bjørndal (2005) menar även att vår sinnesstämning påverkar hur observationen går till, då vi 
filtrerar informationen beroende på hur vi mår, vilka behov vi har och vad vi söker för kun-
skaper.  
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4.6 Generaliserbarhet 
Enligt Backman (2008) bör forskaren reflektera över i vilken utsträckning resultat gäller samt-
liga inom samma område eller enhet. I mitt fall måste jag därför analysera huruvida mitt re-
sultat motsvarar samtliga pedagogiska verksamheter i England alternativt liknande storstäder. 
Dock menar Bryman (2011) att man måste ta hänsyn till att det som kommit fram i studien 
endast gäller de som medverkat, på grund av olika faktorer som spelar in, så som miljö och 
tillgångar.  
 
Meningen med studien var att få en uppfattning om hur kommunikationen mellan pedagoger 
och barn ser ut i en engelsk pedagogisk verksamhet, och eftersom jag endast observerade på 
en avdelning under fem tillfällen, har jag inte dragit några generella slutsatser av att det resul-
tat jag fått fram gäller för hela England. Mina resultat visar till stor del situationer som kan 
anses vara negativa, vilket beror på att de flesta kommunikationshandlingarna präglades av 
tillsägelser under min pilotundersökning, varför jag valde att fokusera på just de situationerna 
och även tillfällen då barnen sökte tröst. Dock kan jag inte uttala mig om hur verksamheten 
ser ut resterande dagar, eftersom jag endast befann mig i barngruppen under tio timmar, ut-
spritt på fem dagar. 
 

4.7 Etiska överväganden 
Meningen med att göra etiska överväganden i ett arbete är enligt Bjørndal (2005) att behandla 
andra så som du själv vill bli behandlad. Inför en observation är det därför bra att tänka på 
vad, varför, hur och när det ska ske, samt vilka som ska delta. För att ge deltagarna samma 
förutsättningar är det även viktigt att förebygga skada och minska lidande, samt vara tydlig 
med att deltagarna har rätt att bestämma över sig själva. 
Eftersom jag besökte förskolan tillsammans med en studiekamrat, har vi formulerat ett brev 
till pedagogerna, samt ett till vårdnadshavarna, gemensamt [se bilagor]. 
 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver några forskningsetiska principer som är viktiga att ta ställ-
ning till inför och under varje undersökning.  
Informationskravet – enligt Bryman (2011) måste forskaren informera de blivande deltagarna 
om undersökningen, samt förklara att det när som helst är acceptabelt att avbryta sin medver-
kan. Till att börja med skickades därför ett informationsbrev till förskolan, som förskoleche-
fen vidarebefordrade till barnens vårdnadshavare. I brevet stod syftet med undersökningen, 
vad som skulle ske under min vistelse, samt villkoren för att delta. Där stod även information 
om att barnen inte skulle vara i fokus, men att observationerna skulle ske då pedagogerna 
fanns bland barnen. För att vårdnadshavarna skulle kunna ta kontakt med oss om de hade 
några frågor, stod även våra mail-adresser i brevet. 
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Samtyckeskravet – samtliga deltagare måste enligt Bryman (2011) ge ett skriftligt samtycke 
till sin medverkan. Därför skickades en samtyckesblankett till samtliga pedagoger på försko-
lan, via förskolechefen, där de fick ta del av undersökningen samt godkänna sin medverkan. 
Även där stod det tydligt att allt deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde av-
sluta sin medverkan utan att det skulle leda till några konsekvenser. 
Trots att det var pedagogerna jag skulle fokusera på, frågade jag barnen om det var okej att 
jag observerade när de fanns i rummet, eftersom jag var medveten om att deras samtycke kan 
variera från dag till dag. 
 
Konfidentialitetskravet – den som observerar har tystnadsplikt och måste enligt Bryman 
(2011) förvara deltagarnas uppgifter oåtkomligt för obehöriga, utan några som helst undantag. 
Förskolechefen meddelades därför att jag gärna ville skriva under ett dokument för tystnads-
plikt, samt att jag skulle ta med ett polisregisterutdrag så att de kunde se att jag inte gjort nå-
got brottsligt.  
På samtyckesblanketten framgick det tydligt att jag anonymiserar deltagarna, genom att an-
vända fiktiva namn i mitt arbete, för att ingen ska kunna avslöjas i det publicerade arbetet, 
samt att alla data ska förstöras när examensarbetet är inrapporterat och betygsatt. Jag har för-
varat deltagarnas uppgifter oåtkomligt för obehöriga, samt sett till så att mina kodlistor inte 
funnits bland resten av arbetet. 
 
Nyttjandekravet – för att inte bli utnyttjad som deltagare skriver Bryman (2011) att den som 
gör undersökningen endast får använda resultatet till forskningsändamål och att personuppgif-
ter inte får lånas ut. I brevet som var ämnat till pedagogerna framkom det på ett tydligt sätt att 
materialet bara skulle användas till det enskilda examensarbetet, och därefter raderas. Jag lo-
vade alltså att inte använda deras personuppgifter till annat bruk eller ändamål. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att tänka på att arbetet inte får påverka deltagarna 
fysiskt eller psykiskt, det är därför inte tillåtet att utföra experiment där syftet är att se vilka 
reaktioner eller konsekvenser det får, under ett examensarbete. Ute i verksamheten uppstod 
det tillfällen som jag inte hade med i min planering, vilket krävde snabba beslut där och då, 
bland annat om hur jag skulle hantera vissa situationer. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har de 
situationerna skapat nya erfarenheter och förväntningar hos mig, vilket kan hjälpa mig i lik-
nande lägen, som uppstår vid senare tillfällen.  
Jag har även försökt att skilja på vad som faktiskt sker, och det jag själv trott mig se utifrån 
tidigare erfarenheter. 
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5. Resultat och analys 
 

I den här delen kommer jag att redovisa mitt resultat, samt skriva en analys utifrån de anteck-
ningar jag förde, under mina observationer på avdelningen ”the Thistles”.  
Det empiriska materialet redovisar exempel på olika kommunikationshandlingar, och ana-
lysen baseras på hur pedagogerna har kommunicerat med barnen i de olika rutinsituationerna. 
 
Avdelningen gick efter ett schema som visade hur dagen var upplagd. Varje förmiddag och 
eftermiddag var strukturerade på samma sätt, med ett undantag för torsdagar, då danslektioner 
tog upp en liten del av den fria lektiden.  
Största delen av dagen var tiden schemalagd för att vara inomhus, men varierade mellan två 
olika rum. Barngruppen hade ett huvudsakligt rum, som de använde mest, men på grund av 
den begränsade ytan som fanns att tillhandahålla i huset, måste de dela med sig och låta en 
annan barngrupp använda rummet två gånger dagligen. The Thistles gick då ner till ett rum 
som fanns på bottenvåningen, som kallades för ”the messy room”.  
Avdelningens huvudsakliga lokal var byggd med snedtak, varför pedagogerna inte hade möj-
lighet att stå upprätt på andra platser mer än i mitten av rummet, medan deras alternativa lokal 
hade en begränsad storlek. Detta skulle kunna vara en anledning till varför de inte rörde sig så 
mycket under tiden de befann sig inomhus.  
 
Varje dag fanns en timmes utomhusvistelse på barngruppens schema, vilken var uppdelad i en 
halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen. Detta för att hela förskolan 
skulle få möjlighet att vara ute, då deras regler sa att det endast fick vara 20 barn åt gången, på 
gården. Barnen hade alltså möjlighet att vara ute väldigt korta sekvenser varje dag, varför jag 
inte fått ihop så mycket material, som jag hade önskat, just därifrån.  
Trots att ytan utomhus var relativt öppen och hade olika sektioner så var den inte så stor. Pe-
dagogerna hade därför möjlighet att vara i närheten av samtliga barn hela tiden, men jag upp-
täckte att de använde gården och rörde sig på den, på lite olika sätt. 
 
De olika schemalagda aktiviteterna beskrivs nedan i den ordning de inträffade under dagen, 
med undantag från tiden då barngruppen var utomhus, som redovisas under en egen rubrik. 
Jag har valt att kategorisera resultatet av mitt empiriska material efter inne- eller utevistelse, 
och hur pedagogerna har kommunicerat med barnen vid olika lärandetillfällen och i situation-
er som är emotionella. 
 
De pedagoger som arbetade under mina observationer var: Stina (S), Julia (J), Matilda (M), 
samt Emily (E). Samtliga barn går under kodnamnet X. 
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5.1 Lärandetillfällen inomhus 
Min studie bedrevs vid fem tillfällen och gjordes under sju olika situationer inomhus.  

The Messy Room  
När vi befann oss i ”the messy room” satt S vid ett bord och arbetade med sand. Hon var tyd-
lig med att en pojke skulle sluta peta på röret som hon höll på med, och blev irriterad när han 
fortsatte. Till en början bad hon honom snällt ”no let go of it, please”, men vid andra tillsägel-
sen sa hon till på skarpen ”NO!”. I aktiviteten var det pedagogen som samtalade och förkla-
rade, medan barnen satt tysta och tittade på. 
En stund senare satt S bredvid en flicka som pratade väldigt högt. I den situationen började 
pedagogen att pika och skoja med flickan genom att visa samma beteende tillbaka. Hon tog 
tag i flickans tröja och låtsades skruva ned ljudet samtidigt som hon skrek ”oh, you got a bit 
loud now” i flickans öra, och skrattade.  
På andra sidan av rummet stod J, intill ett antal pojkar. Hon frågade irriterat var pastaskruvar-
na tagit vägen ”where is all the pasta? Show me the pasta!”, innan hon bestämt ryckte en 
tekokare ur en av pojkarnas händer och vände den upp och ner, så att pastaskruvarna föll ner 
på golvet.  
 

 

Påklädning inför utevistelse 
De flesta dagar då jag gjort mina observationer, lät pedagogerna barnen gå ut på gården med 
endast en extra tröja på sig, vilket de inte haft några problem med att ta på sig själva. Men en 
dag regnade det, och barnen skulle helst byta ut sina skor mot gummistövlar. De fick dock 
inte göra detta utan tillåtelse eller uppsikt från pedagogerna och blev tillsagda direkt de visade 
tecken på att börja ta av sig skorna själva. 
En pojke gick fram till E och berättade ”yesterday, and the day before, I wet myself”, varpå 
hon svarade ”well, that’s nothing to be happy about, is it?”. E uttryckte sig på ett sätt som 
visade att hans kommentar inte var något att skryta om, och pojken tittade ner i golvet och 
förblev tyst. 
På andra sidan rummet förklarade J bestämt för en flicka att hon skulle stå åt rätt håll i ledet, 
där barnen som blivit klara för att gå ut, fick stå och vänta. Men när flickan inte flyttat sig 
snabbt nog blev J irriterad och sa åt henne att komma längst fram i ledet ”X in front of the 
line now! MOVE!”. Under tiden försökte även en pojke att få pedagogens uppmärksamhet, 
varpå J höll upp handen och sa åt honom att vänta tills flickan ställt sig på den utsedda 
platsen.  
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Avklädning och byte av kläder efter utevistelsen 
Även när barnen kom in ifrån gården och skulle byta till torra kläder, var de tvungna att sitta 
på mattan och vänta på sin tur innan de fick byta om. En pojke började öppna sin väska varpå 
J frågade ”X have you been asked to take anything out of your bag yet?” och han svarade 
genom att skaka på huvudet. Ingen fick börja byta ut de blöta kläderna innan de fått hjälp.  
Vid ett tillfälle då två pojkar stod och upprepade samma ord till varandra, tröttnade J på att 
lyssna på deras tjat och gav instruktioner till ett av barnen, som innebar att han skulle utföra 
mer än en handling. ”Allright, X STOP! Put your shoes on and go sit by the books and 
read”. I Early Education (2012) står det att när pedagoger ger barn instruktioner som 
innehåller ett flertal moment, lär de sig att hantera och klara av att ta till sig, samt utföra 
dessa.  
 
J påminde en pojke som kallade sina kompisar olika saker, att tänka sig in i andras situationer 
då hon kommenterade ”Oh! You complain when someone calls you a stinky bum, and now 
you are doing the same. That’s not nice!”. Den engelska läroplanen (Early Education, 2012) 
menar att pedagogen ska uppmuntra detta för att vägleda barnen så att de lär sig att hantera 
sina beteenden. 

“Encourage children to think about issues from the viewpoint of others.” (Early 
Education, 2013, s. 14). 

 
 

Snack time 
Vid två tillfällen varje dag fanns det möjlighet för barnen att äta mellanmål. Samtliga dagar 
dukade pedagogerna upp för mellanmål vid endast ett av avdelningens två små bord, där fyra 
stolar stod. Men en dag gjorde de vuxna i ordning ett långbord så att alla barn skulle få sitta 
och äta tillsammans. Innan de fick komma och sätta sig vid bordet blev de beordrade att gå 
och tvätta händerna.  
Jag upplevde att J gav samma förutsättningar och regler till alla barn. Men däremot pratade 
hon om en av flickorna över hennes huvud, vid ett tillfälle då jag ansåg att det var på ett 
negativt sätt. J vände sig till M och sa ”See X? She’s chewing with her mouth open all the 
time” samtidigt som hon grimaserade, innan hon vände sig tillbaka till bordet och låtsades 
som ingenting, medan den utpekade flickan tittade på henne en lång stund efteråt. 
 
 

Dance lession 
Varje torsdag kom det en dansfröken till avdelningen, som höll i en aktivitet under 15 
minuter. En dag visade en flicka tydligt att hon inte ville dansa, men både S och J sa till henne 
att fortsätta. De påpekade även att flickan inte kunde dansa med någon alls, om hon inte gick 
till en av pojkarna. 
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En stund senare gick en pojke fram till S och berättade att han var hungrig. Istället för att ge 
honom något att äta påminde hon om klistermärket, som de alltid blir tilldelade efter 
lektionerna. ”Oh, you want your snack do you? But if you don’t dance you won’t get any 
sticker” sa hon till pojken innan hon vände sig till J med kommentaren ”all about the 
stickers, see!?”. 
 
När dansen var slut och alla barn skulle sätta på sig sina skor igen, gick S fram till en pojke, 
som annars har behov av särskilt stöd, och tog ifrån honom skorna när han kämpade med att 
sätta dem på sig. Dessutom påpekade hon klart och tydligt att han inte hade klarat av att ändra 
på kardborren själv, så att den hade gått att knäppa, genom att kommentera ”The strap is 
wrong! That’s why you can’t do it!”. Hon ändrade kardborren åt honom och sa ”look at this, 
now it’s better” och satte skon på hans fot.  
När S tog ifrån pojken skorna så agerade hon på ett sätt som inte stödjer det den engelska 
läroplanen säger om att hjälpa barnen, utan att ta över det de gör.  

“Help children as needed to do what they are trying to do, without taking over or 
directing.” (Early Education, 2012, s. 6).  

 
 

Play time 
Under en och en halv timme under förmiddagen, och lika länge på eftermiddagen, hade 
barnen fri lek. Pedagogerna började alltid med att samla alla barnen i läshörnan, för att ställa 
fram leksaker på olika stationer i rummet. Barnen fick sedan välja vad de vill leka med, 
utifrån vad som fanns framme. De måste alltså anpassa sig efter vad pedagogerna planerat, 
och blev tillsagda så fort någon av de vuxna såg att de öppnade en av de andra lådorna. 
 
I två olika situationer när barn bråkade under den fria leken, blev flickorna tillsagda att dela 
med sig, medan pojkarna inte fick ha kvar leksaken alls. Vid några tillfällen tog sig 
pedagogerna tid till att förklara för barnen om de visat något felaktigt beteende, vad det var de 
hade gjort fel eller varför de inte fick agera på ett visst sätt. Till exempel kommenterade J till 
en pojke som satt och byggde med lego ”you know we don’t make guns in the classroom. 
Guns hurt people.”. Vid ett annat tillfälle sade hon till ett barn, som var påväg mot sina 
kompisars torn med en stor bil ”do not brake it, it’s taken a long time to build it!”, då hon 
förklarade att det hade tagit lång tid att bygga tornet, varför han inte skulle förstöra det. 
 
Fyra pojkar satt och lekte runt en plastbricka på golvet, när J ropade åt dem att sluta, eftersom 
hon ansåg att den kunde skada dem. ”Allright, you’ve got to stop playing with that black tray 
before someone gets hurt!”. Men trots att de inte tog till sig hennes instruktioner om att sluta 
leka vid brickan, följde hon inte upp sin uppmaning.  
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De gånger då barnen inte lyssnat på tillsägelser, och pedagogerna har fortsatt att säga ifrån, 
tilltalade de barnen med både deras för- och efternamn ”allright X X, I think M has told you 
a couple of times now. Last chance!”, vilket gav resultat direkt i samtliga av mina 
observationer.  
 
 

Story time 
En halvtimme före varje lunch, samt innan eftermiddagens ”tea time”, samlades alla barnen i 
avdelningens läshörna för att lyssna på när någon av pedagogerna läser högt ur ett par böcker. 
En dag valde J att samla hela barngruppen på en matta i mitten av rummet när de skulle läsa 
en saga, istället för i sofforna i läshörnan. Det tog inte lång tid innan några pojkar började röra 
på sig och försökte sträcka på sig för att se bokens bilder, då J pausade högläsningen och sa 
”sit on your bottoms. X go sit beside X, please” och ”Sit down please, no one behind you 
can see. Go back to the place you were.”. Hon var vänligt i tonen och barnen lyssnade vid 
första tillsägelsen så att hon inte behövde tjata. 

 

5.1.1 Analys 

När S påminde flickan om ljudnivån i The messy room kunde jag se en lärandesituation, ef-
tersom pedagogen återspeglade flickans agerande så att hon själv insåg att volymen var för 
hög. Däremot använde S inte samma strategi när hon tidigare hade sagt åt pojkarna att sluta, 
vilket kan ha berott på att pedagogen hade olika förhållsningssätt till de olika barnen, vilket 
enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) påverkar sättet att kommunicera. 
Även i situationen när J ryckte tekokaren ur pojkens händer, tolkade jag att ett lärandetillfälle 
utspelade sig, eftersom hon tydligt visade att deras lek inte var okej.  
Jag upplevde dock att pojkarna aldrig fick möjlighet att berätta varför de lagt pastan i tekoka-
ren, vilket Hundeide (2006) menar är viktigt i den meningsskapande och utvidgande miljön, 
där pedagogen ska ta avstånd och låta barnen prova själva. 
 
I situationen där barnen fick i uppgift byta skor tolkade jag att den proximala utvecklingszo-
nen uppstod, i relationen mellan den vuxne och barnen. Detta eftersom pedagogerna hade 
möjlighet att upptäcka om barnen visade bristande kunskaper när de skulle byta till gummi-
stövlar, då de vuxna kunde visa och vägleda hur de skulle agera.  
När pojken berättade att han kissat på sig dagen innan, visade E respekt genom att besvara det 
han sagt, och granskade pojkens kommentar genom att bekräfta med ett svar, som i det här 
fallet var negativt. Enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) innebar det att de tre cen-
trala aspekterna för kommunikation berördes. 
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Enligt Emilson (2008) präglas kommunikationshandlingar av pedagogens maktinnehav, samt 
en förväntning av att barnen ska lyssna på och respektera dennes instruktioner. Detta kunde 
jag se en tendens till i situationen när pojken sökte uppmärksamhet från J då de stod på led 
och väntade på att få gå ut. J satte upp handen mot pojken, som för att förtydliga hennes 
kommentar om att han skulle vänta, samtidigt som hon sa ”hang on please, I’m just talking 
to X”. 
 
Enligt Säljö (2000) och Askland & Sataøen (2011) använder sig pedagoger av kommunikativa 
stöttor då de säger till barnen hur och vad de ska göra, vilket jag kunde se då J sa åt pojken att 
gå och hämta en bok för att sätta sig och läsa, under tiden de andra barnen bytte om efter 
utevistelsen. Jag såg även att uppgiften var anpassad till pojkens mognadsnivå, vilket Askland 
& Sataøen (2011) uppmuntrar, eftersom pojken hade kompetenserna för att kunna fullfölja 
samtliga instruktioner.  
När J sa till pojken, som kallade sina kompisar för olika saker, tolkade jag att 
kommunikationen var djupgående. Jag upplevde att hon hade för insikt att han skulle bli 
medveten om vilka känslor som uppkom inom hans kompisar. 
 
Under danslektionen uppfattade jag en tendens av att pedagogerna mutade barnet, eftersom de 
kommenterade ”oh, you want your snack, do you? But if you don’t dance, you won’t get any 
sticker!” till pojken som var hungrig. Han fortsatte att dansa när han blivit påmind om att det 
skulle komma en belöning efter lektionen. Men enligt Juul & Jensen (2009) ska pedagoger 
förhålla sig traditionellt och uppmärksamma vad barnet inte kan, för att sedan sträva efter att 
lära ut det.  
I den här situationen anser jag att barnets plötsliga hunger kanske kunde vara en undanflykt, 
då han egentligen tyckte att dansen var svår och därför hellre ville sätta sig och äta mellanmål.  
 
När S gick fram till pojken som försökte sätta på sig sina skor, och förklarade att han gjorde 
fel, istället hade visat honom hur han skulle kunna göra för att klara av situationen så hade en 
proximal utvecklingszon uppstått. S använde kommunikation som redskap för att informera 
pojken om att han inte var duktig nog, istället för att visa honom hur han skulle kunna göra för 
att klara av situationen. I bästa fall uppstod ändå ett lärtillfälle, då Säljö (2000) menar att även 
negativa upplevelser ger individen kunskaper både om sig själv och sin omvärld. Enligt 
Hedström (2014) kan det vara så att de barn som upplever att de alltid får negativ kritik, 
riskerar att hamna i en ond spiral, och får svårt att erövra positiva kunskaper. 
 
Vid lekstunden präglades kommunikationen av den helhet som rådde i rummet. De normer 
och koder som gäller för stunden påverkar enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) 
hur kommunikationen framförs.  
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Detta kunde jag se när barnen gav uttryck om att vilja leka med något annat än det som låg 
framme, och pedagogerna tillrättavisade dem genom att berätta att de endast fick välja bland 
det som hade ställts fram. I dessa situationer fanns det troligtvis oskrivna regler om vad det 
var som gällde.  
Även Månsson (2000) framhåller att kommunikationerna påverkas av kontexten, och 
situationen hade kanske därför sett annorlunda ut beroende på individerna hade befunnit sig 
utomhus eller i en annan lokal, vid en annan tidpunkt.  
 
Under ett flertal tillfällen har barnen fått tillsägelser som de inte lyssnat på, då pedagogerna 
inte heller har fortsatt att argumentera. Enligt Askland & Sataøen (2011) ska pedagogerna 
istället uppmuntra barnen till alternativa lösningar, för att gynna deras utveckling. 
Jag inte hört så många situationer där pedagogerna uppmuntrat barnen, utan de har för det 
mesta blivit tillsagda att sluta. Liknande kommunikationshandlingar har jag upptäckt i fler 
situationer då pedagogerna har sagt till barnen att sluta, men inte lagt tid på att tjata och därför 
låtit det fortgå. Till exempel en situation när två pojkar stod och tvättade händerna och J sa åt 
dem att använda tvål, men utan positiv respons, varpå hon slutade tjata och gick därifrån.  
J har däremot involverat sig i samtal när E har sagt åt barnen att de inte ska springa, och de 
inte lyssnat, då hon inte gett sig förrän barnen stannade. 
 
Vid lässtunden blev J irriterad direkt barnen inte betedde sig som hon ville. Enligt Juul & 
Jensen (2009) kan situationer som denna bero på att barnen tryckte på vissa punkter som 
framkallade obearbetade känslor hos den vuxne, vilket även Månsson (2000) uttrycker, då 
hon menar att kommunikationshandlingar präglas av vilka känslor som väcks. I den engelska 
läroplanen (Early Education, 2012) står det att pedagogerna alltid ska påminna om ljudnivån. 

“Help children concentrate by limiting noise, and making spaces visually calm 
and orderly.” (Early Education, 2012, s. 6). 

 
Detta anser jag kan vara ytterligare en anledning till varför pedagogen började säga till barnen 
som inte satt stilla och lyssnade. 
 
 

5.2 Emotionella situationer inomhus 
I ena hörnet på ”the messy room” stod ett bord som var avsett för de lite kladdigare lekarna. 
En pojke satt och arbetade med en deg, när det plötsligt skvätte upp i ansiktet på honom. J 
gick då fram till pojken, och tog försiktigt bort det som hade fastnat i ögonen. Samma sak 
gällde när en flicka satt i avdelningens affärsdel och var ledsen. S gick då fram och kramade 
henne.  
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5.2.1 Analys  

När J gick fram till pojken kommunicerade hon genom mediering (Säljö, 2000), eftersom hon 
informerade om vad hon skulle göra innan hon agerade och tog bort det kletiga ifrån ögonen. 
Hon visade att hon sett vad som hänt genom att snabbt gå till platsen där pojken befann sig. 
Vid tillfället då S gick fram till flickan visade hon lyhördhet, vilket enligt Hedström (2014) 
ökar samarbetsviljan hos barn.  
Här såg jag att både J och S kommunicerade med barnen på ett ömt sätt, och visade en förstå-
else för hur barnen kände sig. De bekräftade att de hade sett eller hört att barnen sökte tröst, 
genom att snabbt gå fram till dem. 
 
 

5.3 Lärandetillfällen utomhus 
Pedagogerna har varit snabba med att berätta för barnen om de ansett att något beteende är fel. 
De har använt en bestämd röst redan första gången vid tillsägelser, vilket i sin tur har lett till 
att barnen har tagit till sig instruktionerna direkt, vid de flesta situationerna. 
Enligt mina tolkningar gav pedagogerna barnen mer utrymme för att sträcka på gränserna 
utomhus, än vad som har tillåtits inne. 
 
De flesta av situationerna präglades av att det var pedagogerna som tog initiativet till ett sam-
tal, eller en tillsägelse. Däremot kunde jag se att en flicka sökte uppmärksamhet från S när 
hon började peta på henne, och fick en reaktion som sedan blev starten till ett samtal.  
Vid ett annat tillfälle ställde S en fråga till hela barngruppen ”what is it in here?” och pekade 
på behållaren framför dem. En pojke svarade något otydligt och pedagogen frågade ”What 
did you say?”. Pojken upprepade det han sagt och S vände sig till J och de skrattade tillsam-
mans åt uttalet, samtidigt som S frågade pojken ”wåa? What’s wåa?”. Pojken mumlade tyst 
till svar och pedagogerna upprepade det felaktiga uttalet igen, samt skrattade ännu mer. 
 
En dag fick barnen blåsa såpbubblor genom toarullar, varpå ett barn försökte doppa sin rulle i 
diskmedelsvattnet, när han inte klarade att få några bubblor. Vid det tillfället röt pedagogen 
ifrån och sa att han inte skulle doppa den i behållaren. 
J har inte varit så konsekvent med tonfallet utomhus, då hon ibland använt en välmenande ton, 
medan hon rutit till direkt andra gånger. Hon sa även åt en pojke, som försökte flytta på ett 
litet hus på gården ”X you should know better than that!” trots att det var precis vad hon 
gjort några minuter tidigare. 
 
I en situation då två pojkar sparkade boll och den plötsligt flög över till gården på andra sidan 
staketet kommenterade J skrattande ”alright, now it’s enough played with the balls for you 
today”, medan S fortsatte ”maybe it’s enough played for the rest of the week.  
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Jag tolkade att de skämtade med pojkarna, eftersom de skrattade. Men eftersom de inte gick 
över för att hämta tillbaka bollen, ansåg jag att det var svårt att avgöra hur allvarliga de egent-
ligen var. 
 

5.3.1 Analys 

I de flesta situationerna har jag upptäckt att pedagogerna använde endast verbal kommunikat-
ion som verktyg, när de skulle förklara något. Juul & Jensen (2009) menar att det icke-verbala 
språket bör stämma överens med det verbala, då det visar en reliabilitet. De framhåller att en 
känsla i den vuxnes kommentar ska kunna ses, höras och kännas. I vissa situationer hade jag 
svårt att avgöra vad pedagogerna menade, då de visade en sak men uttryckte en annan. Till 
exempel då pedagogerna sa åt barnen att de inte skulle få leka med bollen mer under resten av 
dagen, samtidigt som de skrattade. 
Jag har inte sett att pedagogerna visat något intresse för att hjälpa barnen någon gång, genom 
att själva visa hur det går till. Om de hade demonstrerat för pojken som försökte blåsa såp-
bubblor, hur han kunde ha gjort, hade det gett barnet kunskaper om och möjlighet att träna på 
momentet, på egen hand (Säljö, 2000). Hedström (2014) menar att barn alltid vill göra rätt, 
men ibland är osäkra eller inte har förstått uppgiften, varför det kan bli fel när de provar.  
 
Enligt Askland & Sataøen (2011) påverkar kommunikationshandlingar både vårt inre tän-
kande och våra yttre beteenden. Gustafsson (2009) menar därför att vi ska vara försiktiga med 
tillrättavisanden och andra kommentarer som kan hämma barnen. Utifrån denna kunskap tror 
jag att pedagogernas kommunikationshandling gentemot pojken, som inte kunde uttala ordet 
rätt, påverkade honom på ett negativt sätt. Jag anser att de förlöjligade honom genom att 
skratta och uppmuntra honom till att upprepa det han sagt, så att de kunde skratta ännu mer 
och högre. 
Pedagogens uppgift är att sträva efter den proximala utvecklingszonen, eftersom barnen be-
finner sig i en ständigt lärande process. Enligt Hedström (2014) kan en del situationer bero på 
att den vuxne saknar de kunskaper som krävs för att veta hur de ska bemöta barnen på rätt 
sätt. Säljö (2000) påpekar att lärandet förändras över tid och vi tar till oss kunskaper beroende 
på hur omgivningen ser ut. När pedagogerna använde olika tonfall vid olika tillfällen, kunde 
därför barnen veta direkt vad de ville få fram, genom att tolka på vilket sätt och med vilket 
tonfall som kommentarerna och tillsägelserna framfördes. 
 
 

5.4 Emotionella situationer utomhus 
Majoriteten av situationerna grundades i att det var pedagogerna som tog initiativ till en 
kommunikation. De visade empati en kort stund då barnen gjort sig illa, och började sedan 
kommunicera om något annat. De har inte daltat med barnen, och inte heller gjort någon stor 
grej av deras smärta, utan snarare skämtat bort det.  
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En pojke ramlade på asfalten och låg kvar utan att röra sig. J gick fram till honom, medan S 
satt kvar en meter ifrån platsen utan någon tendens att vilja flytta på sig. J lyfte upp pojken så 
att han stod upp och vickade sedan skämtsamt på hans armar med kommentaren ”you can 
move it, right?” innan hon gav honom en kram. Lite senare ramlade en flicka, varpå S ropade 
”Oh X, are you alright?” innan hon vinkade henne till sig och lät henne sitta i knä. S började 
då att prata om såpbubblorna som barnen lekte med. 
 
Vid ett annat tillfälle ramlade en pojke, men fick ingen uppmärksamhet alls av de vuxna, trots 
att han låg kvar på marken en lång stund efter fallet.  
 

5.4.1 Analys 

Genom att kommunicera har pedagogerna förklarat för barnen som snubblat (eller av andra 
anledningar ramlat) att de måste ta det försiktigt och inte springa så fort. Säljö (2000) menar 
att det leder till att barnen får en förståelse för hur de kan agera, för att anpassa sig till om-
världens prövningar och uppbyggnad.   
Enligt Juul & Jensen (2009) påverkas kommunikationshandlingarna av pedagogernas attity-
der, vilket jag tror skulle kunna vara orsaken till att barnet som ramlade inte fick någon be-
kräftelse. Emilson (2008) och Juul & Jensen (2009) menar att det ofta är de barn som är i 
störst behov av pedagogers intresse och empati som inte får det, på grund av att de har en tidi-
gare relation fylld med konflikter och tillsägelser. 
 
 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Detta är mina slutsatser gällande hur kommunikationshandlingarna som jag har observerat, 
har sett ut vid olika lärandesituationer och i olika emotionella situationer.  
 
Under mina observationer såg jag två olika kommunikationshandlingar, vilka är enkelriktad 
kommunikation och tvåvägskommunikation. I den enkelriktade pratade pedagogerna till bar-
nen utan att de fick någon respons över huvud taget, medan tvåvägskommunikation innebar 
att pedagogerna och barnen riktade sin uppmärksamhet mot varandra, samtidigt som de på 
något vis besvarade den andras verbala och/eller kroppsliga signaler.  
 
Pedagogerna har sällan behövt avbryta barnens lekar eller beteenden eftersom de har anpassat 
sig snabbt vid de tillfällen då de bytt omgivning, och nästan aldrig brutit mot de regler och 
normer som gällde på förskolan.  
Utifrån mina observationer anser jag att pedagogerna visat respekt för barnens lekar, vilket 
Hedström (2014) menar att de ska göra, istället för att klampa in i lekarna utan anledning.  
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Askland & Sataøen (2011) menar att de vardagliga samtalen är de som främjar barnens språk-
utveckling mest. Men jag har sällan hört att pedagogerna har diskuterat tillsammans med bar-
nen, utan att det handlat om tillsägelser eller pedagogiska frågor.  
I den engelska läroplanen (Early Education, 2012) står det att barn föds med egenskaper som 
gör dem mottagliga för ett lärande, men att varje enskilt barn har olika förutsättningar bero-
ende på positiva relationer och sin omgivning. Pedagogerna har varit hårda med att barnen ska 
leka med leksakerna på ”rätt plats”, och påpekat för barnen med bestämd röst direkt de ham-
nat i en annan zon i rummet. Detta tror jag ligger till grund för varför gruppen har känts trygg 
och inte stökig, då de har tydliga regler att följa. Enligt Hedström (2014) ska pedagoger inte 
ha för skarpa gränser, då det hämmar barnens utveckling. 
 
Jag har insett att barnen sällan gjort sig illa under tiden då jag befann mig på förskolan. Men 
vid de få tillfällen då barnen har ramlat, eller av annan anledning fått ont, har pedagogerna 
tröstat dem. Det som skiljer situationerna åt är att S oftast sitter kvar på samma plats och ropar 
till sig barnen, så att de måste ta sig dit för att bli tröstade, medan J, M och E har gått fram till 
barnet i fråga.  
När något barn visade tecken på ledsamhet visade S empati en kort stund innan hon bytte 
samtalsämne, medan J istället diskuterade vad som hänt tillsammans med den drabbade. 
Månsson (2000) beskriver att vuxnas kommunikationshandlingar präglas utifrån individens 
egna reaktioner, vilket jag tror kan ha varit en föreliggande anledning bakom en del av 
pedagogernas handlingar. 
 
I verksamheten satt M och E ofta på golvet bland barnen. J varierade mellan att stå upp och 
röra sig runt lite i rummet, eller sitta på en stol intill matbordet. S bytte sällan plats och satt 
oftast på antingen en stol vid matbordet, eller en stol som var utställd intill läshörnan. S och J 
ropade genom hela rummet, vid de tillfällen då barnen gjort något, som de ansåg vara fel, 
medan E och M redan befann sig bland barnen och därför inte behövde höja rösten på samma 
sätt. Eftersom det är ett så litet utrymme i lokalen, kunde pedagogerna ha uppsikt oavsett 
vilken plats de befann sig på i rummet.  
 
Jag har upplevt att pedagogerna ibland kom med tomma hot. Barnen fick sina ”sista chanser” 
och blev varnade om att ”nästa gång du gör si eller så..”, men jag såg aldrig att det blev några 
konsekvenser av det. Däremot har jag observerat situationer där barnen inte hunnit få någon 
varning innan de blivit tillsagda att gå och sätta sig på någon annan plats, eller göra något 
annat. Hedström (2014) menar att det är viktigt att fråga sig vad det är barnen försöker få fram 
med sitt beteende, för att sedan prova att omformulera deras känslor eller mål, eftersom det i 
sin tur leder till att pedagogen får varmare känslor för barnet, till skillnad mot de tillfällen då 
skeenden stoppas och barnet anses vara trotsigt.   
 
En slutsats som jag dragit är att pedagogerna innehar makt, eftersom barnen har respekt för att 
de är just lärare, vilket de vuxna använder i sina kommunikationshandlingar gentemot barnen. 



 

25 
 

Varje pedagog har kommunicerat med barnen på olika sätt och jag ser endast mönster i deras 
egna tillsägelser för vilka beteenden som är fel eller när en del gränser, så som ljudnivån, 
överskrids. 
Utifrån mina anteckningar upptäckte jag att pedagogerna tog initiativ till att kommunicera i 
snitt 9 av 10 gånger, både när gruppen befann sig inomhus och utomhus. Williams & 
Pramling Samuelsson (2000) menar dock att det inte är relevant vem som tar initiativ, så 
länge mottagaren ger respons och bekräftar.  
Eftersom jag endast observerade under fem dagar är dock beräkningarna inte generaliserande.  
 
 

Jag har upplevt att pedagogernas regler inomhus är striktare, jämfört med de som gäller 
utomhus. På utsidan av förskolan finns mer yta att spela på och inne måste alla samsas om en 
liten plats, vilket jag tror kan vara en av anledningarna. Att avdelningen var relativt liten i 
relation till barngruppens storlek kan vara anledningen till varför kommunikations-
handlingarna uttrycktes som de gjorde, då Juul & Jensen (2009) beskriver att ljudnivån har 
betydelse för kvaliteten. Jag som utomstående märkte stor skillnad på ljudnivån beroende på 
vart vi befann oss, men jag uppmärksammade bara att pedagogerna sa ifrån om det två gånger 
under perioden jag befann mig i verksamheten, trots att det står i deras läroplan att de ska 
begränsa bullriga miljöer, för barnens skull.  
 
Precis som Månsson (2000) påpekar uppfattade jag att kommunikationshandlingarna skiljde 
sig åt beroende på vilken tid jag närvarade under dagen, men framförallt märkte jag att det var 
stor skillnad beroende på vilken dag i veckan det var. Tiden inomhus präglades av att 
pedagogerna var tydliga och bestämda med vad som gällde, samt att barnen måste uppföra sig 
på rätt sätt. De gav ”sista varningar” redan vid andra tillsägelsen, vilket enligt Persson (1994) 
är ett sätt att visa makt på, och pedagogerna satt kvar på samma plats i rummet när de ropade 
ut sina uppmaningar till barnen. Persson (1994) menar att situationerna även påverkas utifrån 
vilken barnsyn pedagogerna har.  
 
De dagar då jag gjorde mina observationer under eftermiddagen, var en fredag och en 
måndag. På fredagen upplevde jag att pedagogerna hade ändrat sina 
kommunikationshandlingar gentemot varandra och barnen. De var lite mer tillåtande med 
vissa beteenden och skämtade bort många situationer då de skyllde på att det var just fredag 
”friday feeling, isn’t it?”, alternativt tappade tålamodet relativt snabbt. Vissa situationer togs 
med lätthet, medan andra ledde till ilska. Utomhus skojade pedagogerna i ena stunden, men 
röt ifrån i nästa. Jag fick då en känsla av att det ibland kunde vara svårt att förutse vilken 
reaktion som kunde vara på väg.  
S pikade barnen på fredagen medan hon skämtade bort situationer under måndagen. Under 
båda eftermiddagarna visade personalen lite mer överseende med regler i jämförelse mot vad 
de gjort på förmiddagarna.  
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Det var även färre barn på avdelningen dessa två dagar, vilket jag tror påverkade samtliga 
deltagares beteenden och bemötanden. Utifrån dessa slutsatser kan jag se att 
kommunikationen har präglats beroende på den kontext pedagogerna befunnit sig i. 

 
Alla dagar när pojken som behövde lite extra stöd, var på förskolan, bemötte pedagogerna 
honom på ett hårdare sätt än övriga i barngruppen. De använde honom som ett ”dåligt 
exempel” inför mig och suckade ofta, samt sa nedvärderande ord om honom, på grund av de 
särskilda behoven.  
I situationerna gällande pojken kunde jag ofta tolka att pedagogernas kommentarer framfördes 
på ett sätt som visade att de tog för givet att han inte skulle klara av vissa moment, vilket 
Emilson (2008) menar beror på att pedagogernas attityder hänger samman med på vilket sätt 
kommunikationshandlingarna framförs. 
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6. Diskussion 
 
Här redovisas den metod jag använde under min undersökning och det resultat jag fått fram. 
Dessutom sätts detta i relation till tidigare forskning. Jag kommer även att reflektera över hur 
jag kan forska vidare inom ämnet. 
 
Mitt fokus har legat på pedagogerna, men resultatet visar min tolkning och förståelse för hur 
kommunikationshandlingar tett sig mellan vuxna och små barn. Majoriteten av dagen prägla-
des av tillsägelser och negativa kommentarer från pedagogerna, men eftersom jag bara befann 
mig i verksamheten under fem dagar så kan jag inte generalisera att mitt resultat alltid stäm-
mer. Jag tror att det kan finnas bakomliggande faktorer som påverkar hur pedagogerna kom-
municerar med barnen. 
Vid ett par tillfällen upplevde jag att barnen fick utskällningar trots att det inte hade behövts, 
vilket enligt Hedström (2014) beror på att pedagogerna inte reflekterar över deras tillsägelser, 
då det har blivit en så naturlig del i deras vardag. I många av situationerna hörde jag att peda-
gogerna pratade negativt till och om barnen vilket enligt författaren formar barnen så att de 
känner sig sårade och kränkta. Barn som är i extra behov av särskilt stöd kan enligt Hedström 
(2014) behöva tydliga gränser men det finns forskning om att de inte får det. Detta har även 
jag erfarenheter av eftersom jag såg att pedagogerna kommunicerade till det barn som behöv-
de särskilt stöd, utan någon vidare respekt.  
 
Enligt Arnér (2006) påverkar relationen mellan pedagoger och deras förhållningssätt gente-
mot varandra, hur de olika kommunikationshandlingarna i verksamheten uttrycks. I början av 
min empiriska undersökning uppfattade jag att pedagogerna inte diskuterade så mycket med 
varandra, mer än några gånger mellan aktiviteterna. Men ju mer tid jag vistades på avdelning-
en desto fler spontana kommentarer och pikar kunde jag höra dem emellan, som oftast gällde 
barnen eller aktuella skeenden i gruppen. Pedagogerna hördes inte kommunicera något ur 
deras privatliv och jag upplevde att allt de samtalade om handlade om verksamheten och bar-
nen. I efterhand kom det dock fram att de hade samtalat om privata saker, när jag varit utom 
hörhåll. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
Fördelen med att jag bara observerade en avdelning var att jag helt kunde fokusera på de fyra 
pedagoger som befann sig i gruppen under min vistelse, samt att jag fick en djupare inblick i 
verksamheten och upplevde en förändring i pedagogernas kommunikationshandlingar ju 
längre tiden gick, till skillnad mot om jag bytt avdelning efter halva tiden då jag tror att jag 
hade fått en ytlig bild av båda avdelningarna.  
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Nackdelen var dock att jag inte kunde observera hur situationen såg ut bland de yngre barnen, 
vilket hade varit av intresse för min egen framtida yrkesprofession, då det är den yngre 
åldersgruppen jag önskar att arbeta med.  
 
Om jag fick göra om mina fältstudier skulle jag välja en annan förskola i England, då jag inte 
fick ut i närheten av det material som jag hade förväntat mig av mina besök.  
Det är inte säkert att det hade gett mer på någon annan förskola i landet, men jag tror att det 
kan skilja sig åt lite beroende på vilken barngrupp och sammansättning av personal som finns 
i verksamheten. På avdelningen som jag besökte uppstod nästan aldrig några konflikter, vilket 
begränsade min insamling av material, eftersom det var en av delarna som jag ville synliggöra 
i min studie. 
 
Att använda observationer som metod har gett mig material utifrån vad jag själv har sett eller 
hört, men jag hade även kunnat använda intervjuer för att få pedagogernas syn.  
Nackdelen som jag upptäckte med den här metoden var att jag kände mig otrevlig när jag 
endast satt och observerade, utan att inleda några diskussioner med deltagarna. Jag fick även 
en känsla av att pedagogerna trodde att jag satt och bedömde deras arbete, när jag satt och 
antecknade deras handlingar. 
 
Eftersom allt material har samlats in på samma sätt så tror jag att reliabiliteten är mindre än 
om jag haft möjlighet att använda mig av fler metoder. Men med tanke på att jag antecknat 
direkt i situationen och sedan har fyllt på i efterhand, så anser jag att resultatet kommer 
relativt nära sanningen av det som har undersökts. 
Under tiden jag observerade pedagogerna befann det sig oftast barn mellan oss, vilket har 
begränsat möjligheten till att höra allt de sagt. Om någon annan hade haft möjlighet att sitta på 
andra sidan rummet under mina observationer, för att sedan berätta vad som setts och hörts 
från den vinkeln, så tror jag att det hade stärkt bilden av hur pedagogerna har bemött och 
kommunicerat med barnen. Jag tror även att det hade gett mer material av vad de vuxna sagt, 
som är intressant till min studie. Dock hade det lett till än mer anteckningar att bearbeta, 
vilket det inte funnits tid till. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Under mina observationer av pedagogernas kommunikation gentemot det enskilda barnet vid 
olika lärandetillfällen, upplevde jag att S bemötte flickor på ett bestämt men förstående sätt, 
och pojkar på ett bestämt men mer irriterat vis. S skämtade bort en del av situationerna och 
ibland tyckte jag att det var på barnens bekostnad. J kändes däremot mer jämn i sitt 
bemötande, då hon gav både flickor och pojkar samma förutsättningar och regler. Men hon 
var även den som sa ifrån mest och tjatade på barnen varje gång, då jag tolkade det som att 
hon ansåg att de gjorde fel.  
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Enligt Early Education (2012) ska pedagogerna diskutera gränserna för att ge barnen en 
förståelse för varför de finns.  

“Set, explain and maintain clear, reasonable and consistent limits so that children 
can feel safe and secure in their play and other activities.” (Early Education, 
2012, s. 13) 

 
Jag uppfattade aldrig att de gjorde detta, men med det sagt så tror jag att barnen har fått veta 
och öva på regler och gränser som gäller, sen deras första dag på förskolan. 
 
Vid ett flertal tillfällen fick jag syn på att S och J kommunicerade med barnen, då de både 
uppmuntrade men även pressade dem. Jag fick en känsla av att E och M inte var lika hårda 
mot vad som ansågs vara rätt eller fel beteende hos barnen, utan att de istället visade en 
tillåtande sida och sa ifrån när det verkligen gick över styr och barnen tänjde på gränserna.  
I dessa situationer förstår jag att kommunikation framförs på olika sätt beroende på vilka 
attityder, regler och makt pedagogerna vill visa, vilket Emilson (2008) framhäver. Men enligt 
Early Education (2012) ska pedagogerna samarbeta med barngruppen, och tillsammans skapa 
tydliga regler. 
Barn som faller utanför ramen för vad som anses vara normalt får enligt Karlberg (2011) inte 
lika mycket beröm som de andra. Detta kan jag tydligt se eftersom pojken, som var i behov av 
särskilt stöd, ofta bemöttes av suckar och kommentarer framförallt från S och J. Deras tonfall 
gav mig en otrygg känsla och jag anser att de istället kunde ha gett honom beröm för det han 
gjorde bra. M visade en vägledande och mjuk personlighet mot pojken, men jag upplevde inte 
att han fick några komplimanger från henne heller.  
Jag anser även att pedagogerna kunde ha kommunicerat med pojken som hade svårt för uttal, 
på ett uppmuntrande sätt, istället för att kränka honom. 
 
Arnér (2006) framhåller att pedagogers barnsyn kommer före barnens försökt till 
meningsskapande, vilket jag tolkade situationen då S tog över pojkens försök att få på sig 
skon. Jag kan tänka mig att han provade sig fram för att skapa en mening om hur skon 
fungerade, men att S avslutade detta utan någon vidare kommunikation. Även J tog över 
bland annat en situation när E sa åt några barn att de skulle sluta springa runt. Där kunde jag 
se att hennes hänsyn gentemot sin kollega påverkade kommunikationen dem emellan, då E 
senare tog ett steg bakåt. 
Vid de gånger då barnen fortsatte på samma bana trots tillsägelser, använde samtliga 
pedagoger både för- och efternamn för att de skulle lyssna. Enligt Early Education (2012) 
hjälper det barn som har svårt för att lyssna och göra. Däremot såg jag aldrig något tillfälle för 
barnen att få möjlighet att berätta sin syn på vad som hänt, vilket Arnér (2006) anser kan bero 
på att pedagogerna inte vill eller vågar utvecklas, eftersom det leder till att makten inte längre 
ligger i deras händer. 
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I situationerna då jag observerade pedagogernas kommunikationshandlingar i olika 
emotionella situationer, upplevde jag att samtliga visade medkänsla och ömhet när barnen, 
oavsett kön, sökte tröst. Dock såg jag en aning mjukare och snabbare mottagning av flickorna, 
jämfört med pojkarna, vilket enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000) kan påverka 
barnens utveckling eftersom deras förhållningssätt har en inverkan på den. Jag kan här se hur 
en viss del av hur pojkarna bemöts då de söker tröst, kan ligga till grund för att de inte har 
visat sig sårade lika mycket som flickorna. 
Pedagogerna bekräftade att de sett vad som hänt barnen, alternativt frågade dem vad det var 
som utlöste deras känslor. Vid de tillfällen då barnen tagit initiativ till att komma och visa en 
önskan om närhet, har alla pedagoger tagit emot dem med öppna armar och låtit dem sitta i 
knä eller kramas. Enligt Early Education (2012) är det bra att namnge känslor och förklara hur 
de går att hantera, vilket jag tolkar kan främja barnens mod till att våga visa och förstå sina 
egna känslor, samt förklara att det är okej att gråta eller vara arg, men att det inte betyder att 
alla beteenden är acceptabla.  

“Name and talk about a wide range of feelings and make it clear that all feelings 
are understandable and acceptable, including feeling angry, but that not all 
behaviours are.” (Early Education, 2012, s. 13). 

I situationer när barnen visade en vilja att bli tröstad upplevde jag att pedagogerna tog sig tid 
att lyssna på deras version av vad som hänt, vilket enligt Arnér (2006) beror på att de vuxna är 
tillräckligt öppna för att kunna ta in vad barnen säger. 
 
Pedagogernas varierande reaktioner behöver uppmärksammas eftersom de påverkar 
kommunikationen (Månsson, 2000). I bemötandet mellan pedagogerna och de olika barnen 
upptäckte jag att det ofta förutsattes att pojkarna skulle klara av mer, vara bråkigare och ha 
kompetenser för att kunna ta till sig kritik på ett högre plan än flickorna.  
Tillsägelserna uttrycktes på ett skarpare sätt, vilket enligt Månsson (2000) påverkas av vilka 
känslor som väcks i interaktionen. Trots att även flickorna hade samma regler, upplevde jag 
att pedagogerna kommunicerade med dem på ett mjukare sätt och att de fick förståelse vid 
vissa beteenden. Samtliga barn förväntades ha respekt för pedagogerna, vilket jag kunde 
upptäcka när barnen snällt skulle lyssna på de vuxna och inte fick möjlighet att berätta sin 
version av skeendet, vid de tillfällen då de gjort något som hade lett till tillsägelser. Dock 
säger den engelska läroplanen (Early Education, 2012) att pedagogerna ska ta sig tid till, och 
respektera vad barnen har att säga, för att visa vikten av att lyssna på varandra. 
Att olika faktorer påverkar kommunikationshandlingar på varierade sätt upptäckte jag då 
pedagogerna hade ett annat förhållningssätt på fredag eftermiddag jämfört med tisdag 
förmiddag. Majoriteten av situationerna ansågs bero på att det var slutet på veckan, medan 
reglerna var mycket striktare under tisdagen. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Jag skulle vilja studera samma frågeställning som legat till grund för min undersökning, i en 
svensk förskola. Detta för att kunna jämföra resultatet med vad jag fått fram i det här arbetet. I 
min kunskapsöversikt har jag inte fått några träffar på tidigare forskning, som gäller bemö-
tande och kommunikation i engelska förskolor, och heller inte någon jämförelsestudie där det 
går att läsa om skillnader mellan de två länderna. Naturligtvis skiljer det sig åt mellan olika 
verksamheter, men jag tror även att vissa av förskolans riktlinjer, är olika i England respektive 
Sverige.  
 
Enligt Bjørndal (2005) finns det saker att tänka på för att bli en bättre observatör, som jag 
skulle ta med mig till en vidare forskning. Bland annat tror jag att mitt resultat hade sett an-
norlunda ut om jag haft mer teoretiska kunskaper, då jag sett situationen ur ett annat perspek-
tiv. Jag skulle även vara mer medveten om hur man använder olika observationsmetoder, och 
ha mer kunskaper om vilka felkällor som finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – missivbrev till pedagogerna 
Dear Teachers 
 
We have now decided what to write about (in our final exams). Lina thinks that relationships 
and treatment are interesting parts; why she wants to study the teachers and how they respond 
to the children. Petra thinks that health and movement are very important, why she wants to 
put that in focus.  
Therefore we would like to do observations, take notes, do interviews and sound recording. 
(We may also take some pictures as well, if you allow). 
 
To protect everyone involved, we will use fictitious names of children, teachers, and the city 
in our work. We are willing to sign a professional secrecy document, and we will show you a 
copy from the register extracts (the first day of our visit), to show you that we are not 
convicted of any crime. 
 
The collected material will only be used in our work and then deleted immediately. All the 
participation is voluntary so everyone involved can interrupt whenever they want to.  
Our work will be presented both written and verbal, but only in our class (consisting of 100 
students). 
 
If you have any further questions, do not hesitate to contact us! 
 
Thank you for letting us be a part of your nursery  
Warm regards, 
Lina and Petra  
 
Please mark all the alternatives that you give us permission to do, and return it at latest 18th of 
March.  
I agree that: 
__ you do observations 
__ you do interviews  
__ you take notes 
__ you do sound recording 
__ you take pictures 
__ I do not want to be a part of any of your research 
 
Name: _____________________________________________________ 
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Bilaga 2 – missivbrev till vårdnadshavarna 
Dear parent, 
 
We are two pre-school teaching students (Lina Jansson and Petra Lund) from Karlstad 
University, in Sweden, who have been in contact with the Nursery School. 
During this term we have our final exams. 
We would like to inform you, that between the 19th of April and the 4th of May, we are 
visiting the nursery school, to do our research for the two projects.  
To these exams we have chosen different themes; Lina thinks that relationships and treatment 
is an interesting part, why she wants to put that in focus. Petra’s cardiac question is health and 
movement, so that will be her focus during the stay. 
 
We will send an extract from the criminal record to the nursery school, and we will also sign a 
secrecy paper.   
We are looking forward to learn more about nursery and teaching in the UK, during our stay, 
and we are sure that it will be a great experience for us.  
The overarching purpose for visiting the nursery is in our interest to meet pre-school activities 
in another context than the Swedish. This is most valuable in our coming professions as pre-
school teachers. 
We just want to make clear that your child will not be in focus, since we both want to study 
the teachers, although it will still be when they are among the children, why we are writing 
this information to you. 

Do not hesitate to contact us if you have any questions, we would love to tell you all about 
our project. 

We are very grateful for the nursery, to have us visit, and do really look forward to come.  

 

Kind regards, 

Lina and Petra 
 
 


