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The purpose of this essay is to increase the understanding of how pedagogues use of body
language can contribute to evoke and maintain the children’s interest during gatherings in
preschool. We want to find out how the participating pedagogues use their own body
language during gatherings and what they think about their own use of body language as a
communicative tool. Since it has been shown that the body language has a huge role in
human communication we insinuate that the pedagogues own conception and awareness
about their body language is of importance. We hope and believe that this paper will broaden
the awareness of body language use in preschool and that the pedagogues that participate in
this search and/or read this paper will think about their own use of body language. Based on
this study’s purpose, the following questions has been formulated:
•

How do pedagogues in preschool use their body language during gatherings?

•

What do the pedagogues think about the body language as a communicative tool?

•

How aware are the pedagogues about their own use of body language?

•

What significance can the body language have to evoke and maintain the children’s
interest?
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Förord
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de människor som hjälpt oss att göra detta examensarbete
möjligt att genomföra. Alla de fantastiska pedagoger som öppnat dörrarna till sina förskolor
för att ge oss möjlighet att utföra observationer och intervjuer. Vår handledare John Haglund
som stöttat oss och kommit med råd under denna långa process. Och självklart våra nära och
kära som haft tålamod när det känts som att vi seglat i motvind och låtit det dåliga humöret ta
över.

Innehållsförteckning
1 Inledning ................................................................................................................ 4
2 Syfte och frågeställningar .................................................................................... 5
3 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 5
3.1 Definition av kroppsspråk som begrepp ............................................................................... 5
3.2 Howard Gardners kroppslig-kinestetiska intelligens ........................................................ 6

4 Metod och material................................................................................................ 7
4.1 Val av metod ................................................................................................................................. 7
4.1.1 Observationer ....................................................................................................................... 8
4.1.2 Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................... 9
4.2 Urval och avgränsningar ......................................................................................................... 10
4.2.1 Presentation av informanter............................................................................................ 10
4.3 Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 11
4.4 Genomförande ........................................................................................................................... 12
4.5 Beskrivning av och reflektion över författarnas insatser i studien.............................. 14
4.6 Bearbetning av material och analysmetod ......................................................................... 15
4.6.1 Datahantering...................................................................................................................... 15
4.6.2 Transkribering..................................................................................................................... 15
4.6.3 Analysmetod ....................................................................................................................... 16
4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet........................................................................ 17
4.7.1 Reliabilitet ............................................................................................................................ 17
4.7.2 Validitet ................................................................................................................................. 18
4.7.3 Generaliserbarhet .............................................................................................................. 18

5 Tidigare forskning ............................................................................................... 20
6 Resultat och analys ............................................................................................. 23
6.1 Pedagogernas ansikten och mimik ...................................................................................... 23
6.2 Pedagogernas gester ............................................................................................................... 26
6.2.1 Pekningar ............................................................................................................................. 26
6.2.2 Gester under sång ............................................................................................................. 28
6.2.3 Gester för att fånga och bibehålla barnens intresse och koncentration ............ 29
6.2.4 Gester som förstärkning och förtydligande ................................................................ 30
6.3 Pedagogernas kroppshållning/kroppsställning ................................................................ 35
6.4 Pedagogernas beröring ........................................................................................................... 37
6.5 Placering i ring ........................................................................................................................... 40
6.6 Orsaker till ett begränsat användande av kroppsspråk .................................................. 41

7 Slutdiskussion ..................................................................................................... 42
7.1 Förslag till vidare forskning.................................................................................................... 46

Referenslista ........................................................................................................... 47

1 Inledning
Som förskollärarstudenter på Södertörns högskola har vi genomfört ett flertal muntliga
redovisningar, varit ansvariga för hela seminarium och genomfört förskoletypiska aktiviteter
som matematiska övningar, bokläsning med efterföljande boksamtal samt experiment med våra
kurskamrater. I förberedelserna inför dessa moment har vi alltid kommit till en gemensam
fråga; hur gör vi för att bibehålla våra åhörares intresse? Svaret har nästan uteslutande varit
detsamma; att inte läsa innantill och att använda kroppen som kommunikativt redskap. Att stå
ihopsjunken med papper framför ansiktet gör att våra lyssnare snabbt tappar intresset. Vågar
vi tala med inlevelse och använda kroppen för att gestikulera och beskriva blir det genast mer
intressant. Våra gemensamma tankar och reflektioner kring detta förde oss till denna
undersöknings innehåll: hur gör pedagoger för att väcka och bibehålla barnens intresse under
samlingssituationer? Eller mer specifikt, hur använder pedagoger kroppsspråket som
kommunikativt redskap för att väcka och bibehålla barnens intresse under samlingssituationer?
I förskolan behöver man ibland samla barngruppen för att kunna ha en genomgång eller för att
varva ned innan lunch eller andra gemensamma aktiviteter – en så kallad samling. Flera av
barnen vi samtalat med på våra arbetsplatser och på de förskolor där vi genomförde vår
Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) uttryckte att samlingen var bland det tråkigaste de
visste. Detta fick oss att fundera; berodde detta på samlingens innehåll eller var det kanske så
att pedagogen kunde göra något annorlunda för att samlingen skulle upplevas roligare och göra
barnen mer engagerade? Anledningen till att motverka tråkiga samlingar i förskolan kan vi
finna stöd för i Läroplan för förskolan [Lpfö 98/2016], som är ett av flera styrdokument som
svenska förskolor ska arbeta utifrån. I Läroplan för förskolan finner vi bland annat att
"[v]erksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Skolverket 2016, s.
5) och att "[d]et behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och
engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever
verksamheten som intressant, rolig och meningsfull" (ibid., s. 14).
Kan då ett medvetandegörande av kroppsspråksanvändning i förskolan göra samlingarna till
något, enligt barnen, intressant och engagerande? Forskning har visat att barn i förskoleålder
är experter på att tyda kroppsspråk på grund av att det inte var längesedan de endast hade
kroppsspråket att förlita sig på i kommunikationen med andra människor (Juhlin, 2005, s. 67).
Detta talar för ett medvetet användande av kroppsspråket för att förstärka och förtydliga
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budskap under samlingssituationer i förskolan, och för att på så sätt göra samlingen mer
intressant och engagerande för de barn som deltar.
Vi insåg tidigt i vår undersökning att det finns väldigt lite studier som gjorts inom det område
vi valt. Teorier och forskning kring kroppsspråk finns det mängder av, men att finna forskning
utifrån en förskolekontext har vi upplevt svårt. Detta är ytterligare en motivering av varför vår
studie är viktig och relevant för det förskoledidaktiska fältet. När denna undersökning är klar
hoppas vi ha bringat klarhet i kroppsspråksanvändningens betydelse för de barn som går i
förskolan, och att det i sin tur kan bidra till att lärosäten där förskollärarutbildningar ges
uppmuntras till att i större utsträckning erbjuda kurser i kroppsspråksanvändning och dess
påverkan på kommunikationen.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet

med

denna

undersökning

är

att

öka

förståelsen

för

hur

pedagogers

kroppsspråksanvändning kan bidra till att väcka och bibehålla barnens intresse under
samlingssituationer. Vi vill ta reda på hur de medverkande pedagogerna använder sitt
kroppsspråk under samlingen samt hur de själva tänker kring kroppsspråket som
kommunikativt verktyg. Eftersom kroppsspråket har visat sig ha en så pass stor del i
människors kommunikation menar vi att pedagogernas egna föreställningar och medvetenhet
om sitt kroppsspråk är av stor vikt. Vi hoppas och tror att denna undersökning ska
medvetandegöra kroppsspråksanvändning i förskolan och att pedagoger som medverkar i och
tar del av denna undersökning tänker på sitt användande av kroppsspråk.
Utifrån dessa aspekter formulerade vi följande frågeställningar:
•

Hur använder förskolepedagogerna sitt kroppsspråk under samlingen?

•

Hur ser pedagogerna själva på kroppsspråket som kommunikativt redskap?

•

Hur medvetna är pedagogerna om sin kroppsspråksanvändning?

•

Vilken betydelse kan kroppsspråket ha för att väcka och/eller bibehålla barnens
intresse?

3 Teoretiska utgångspunkter
3.1 Definition av kroppsspråk som begrepp
För att förstå vad vi menar med kroppsspråk i vår undersökning väljer vi att förklara vår
definition av kroppsspråk närmre. Det är viktigt att göra skillnad på kroppsspråk och icke-

5

verbal kommunikation. Icke-verbal kommunikation innefattar all ordlös kommunikation,
medan kroppsspråk avser de kroppsliga rörelser, förutom tal och skrift, som en människa
använder sig av (Nationalencyklopedin 2017-11-21). Icke-verbal kommunikation kan bland
annat, förutom kroppsspråket, innefatta tempo, röststyrka, samt intonation och betoning
(Steinberg 2004, s. 260). Det vi är intresserade av att undersöka är således endast de rent
kroppsliga signalerna som gester, mimik, kroppshållning och beröring. Även pedagogernas
kroppspositionering kommer att undersökas.

3.2 Howard Gardners kroppslig-kinestetiska intelligens
Under detta avsnitt kommer vi kortfattat att beskriva vår teoretiska utgångspunkt, vilken är
Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna (eller de sju intelligenserna), och i
huvudsak den kroppslig-kinestetiska intelligensen eftersom den är mest relevant för vår studie.
De multipla intelligenserna utgår i huvudsak från att vi besitter fler intelligenser än endast de
som går att mäta genom att studera kortfattade svar på komprimerade frågor, till exempel
intelligenstester. Gardner ställer sig kritisk till IQ-tester, och vill i sin teori belysa det faktum
att det inte finns nån övergripande syn på intelligens som innefattar hela vår mänskliga
förmåga. Intelligenstester rymmer bara den kunskap som värdesätts i vårt utbildningssystem,
och Gardner menar således att intelligensen måste ha ett större omfång än så.
Den intelligens som ska ses som vår teoretiska utgångspunkt är som ovan nämnt den kroppsligkinestetiska intelligensen. Kinestesi beskrivs av Nationalencyklopedin som ett ord som
härstammar i de grekiska orden kineʹō som betyder "sätta i rörelse" eller "röra", samt aisthēsis
som betyder "varseblivning" eller "förnimmelse" (Nationalencyklopedin 2017-11-21).
Gardner beskriver vårt kinestetiska sinne som den del av vårt sinne som övervakar våra
kroppsliga funktioner och gör att vi kan bedöma de rätta tidpunkterna samt kraften i våra
handlingar och rörelser och justera dessa när det behövs (1983, s. 194).
Gardner menar att kärnan i den kroppslig-kinestetiska intelligensen är kontroll över kroppens
rörelser och förmågan att bearbeta föremål. Han menar också att det är värdefullt att kunna
använda sin kropp på varierade och komplicerade sätt i både uttrycksformer och målinriktade
syften (1983, s. 190f). Vidare använder Gardner kroppslig intelligens eller fysisk skicklighet
som benämning för den kroppslig-kinestetiska intelligensen, vilket vi också kommer att göra
fortsättningsvis i texten (ibid., s. 190ff).
Även känslan för den perfekta tidpunkten är något som bör ses som en självklar del av den
kroppsliga intelligensen. Den perfekta tidpunkten, menar Gardner, är känslan för när
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tidpunkten är rätt för att utföra en viss kroppsrörelse (1983, s. 212). Som pedagog kan detta
handla om att ha en förståelse för när och hur kroppen bör användas - helt enkelt att ha
förmågan att läsa av en situation. Exempelvis skulle detta kunna handla om att som pedagog
vara medveten om att en hand på ett barns knä i en viss situation kan hjälpa barnet att hålla
lugnet och koncentrationen, eller att välja att komplettera de verbala med budskapen med
kroppsrörelser för att skapa ett större intresse hos barngruppen.
I den kroppslig-kinestetiska intelligensen lyfts också det symboliska språkets betydelse fram,
förmågan att kunna manövrera symboler och hur dessa hänger samman med vår fysiska
skicklighet (1983, s. 203). Gardner framhåller att det är när vi lärt oss att läsa av symboliska
uttryck såsom ilska och glädje som vi använder vår fysiska intelligens på ett bättre sätt för att
kommunicera budskap (ibid.). Människans kroppsliga aktivitet kan fungera oberoende av att
kunna utläsa dessa symboliska funktioner, men det motoriska systemet förändras när en
människa lär sig att använda symboler i sin kommunikation (ibid., s. 203f). Gardner menar
även att symbolspråket kan uttryckas via fysisk aktivitet. En av flera fysiska aktiviteter som
nämns är dans, traditionellt sätt har dansen använts för att visa på extrema känslotillstånd så
som sorg och glädje, medan den moderna dansen har givit uttryck för mer komplicerade
känslotillstånd som ånger och skuldkänslor (Gardner, 1983, s. 206). Som pedagog och barn i
en barngrupp kan detta sättas i ett relationellt perspektiv, där båda parter lär sig att läsa av
varandras kroppsspråk och vad parterna försöker förmedla till varandra.
Gardner lyfter även fram musiken i relation till dansen. Gardner skriver att musiken är som en
slags följeslagare till dansen men att dansen utan svårigheter kan framföras utan musik (1983,
s. 206). Med andra ord skulle man kunna säga att kroppsspråket kan användas även utan den
verbala kommunikationen. Det verbala språket är kroppsspråkets följeslagare, men
kroppsspråket kan användas, och används, utan det verbala också.

4 Metod och material
I detta avsnitt kommer val av metod att motiveras. Vi beskriver vårt val av kvalitativ metod
och beskriver observationer och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetoder.

4.1 Val av metod
Den här undersökningen är kvalitativ och använder sig därför av en kvalitativ metod. Den
kvalitativa studien ingår under etnografin vilket innebär att man försöker närma sig någon
annans tillvaro eller perspektiv för att nå en förståelse i sin studie (Lalander, 2011, s. 83). Vad
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som kännetecknar kvalitativ metod beskrivs vidare av Arhne & Svensson som ett övergripande
begrepp för de metoder där man genomför intervjuer, observationer eller analyser av texter
(2011, s. 11). Då den kvalitativa studien fokuserar på att närma sig någon annans perspektiv
kommer observationer tillsammans med kvalitativa intervjuer vara lämpliga för att nå en
djupare analys av vårt forskningsområde. Vårt fokus i denna studie är att tolka och analysera
verksamma pedagogers användande av kroppsspråk samt deras upplevelser och tankar kring
användandet av kroppsspråket. Den kvalitativa metoden är till stor hjälp när vi vill nå en
djupare förståelse av den studie vi genomför, eftersom vi med undersökningen vill försöka
förstå hur stor påverkan kroppsspråket har på de som deltar i en kommunikativ situation. Hade
vi istället valt en kvantitativ metod hade vi möjligtvis fått en större grad av generaliserbarhet
än vi får nu, men på grund av att vi har en stram tidsram att förhålla oss till, är vårt fokus inte
att presentera någon generell bild, utan att analysera och tolka ett fåtal pedagogers
tillvägagångssätt och tankar kring kroppsspråket.
Eftersom syftet med den här studien är att undersöka användandet av kroppsspråk,
kroppsspråkets sätt att påverka engagemang och intresse och pedagogernas medvetenhet kring
sitt användande av kroppsspråk valde vi att använda oss både av observationer och intervjuer.
De båda materialinsamlingsmetoderna hjälper oss att se om det som sägs stämmer överens med
det som görs och lämnade därmed inga frågor obesvarade. Intervjuerna genomfördes i direkt
anslutning till observationerna, och därför kunde vi ställa frågor kring vad vi sett under
observationerna. Stukát styrker detta och menar att med observationer kan forskaren faktiskt
se vad den observerade gör, inte bara höra vad de säger eftersom forskaren inte kan vara säker
på att intervjusvaren är sanningsenliga (2005, s. 49).
4.1.1 Observationer
Vi använde oss av ostrukturerade, icke-deltagande observationer som en datainsamlingsmetod.
Patel och Davidson (2011, s. 91ff) framhåller att observation är vårt främsta medel för att skaffa
oss information om omvärlden. De menar dock även att vetenskaplig observation måste vara
systematiskt planerad och att informationen ska registreras systematiskt. Ostrukturerade
observationer kännetecknas av att de används i ett utforskande syfte där man vill kunna inhämta
så mycket information som möjligt om det specifika undersökningsobjektet (Patel & Davidson
2011, s. 97). Patel och Davidson framhåller dock att man under ostrukturerade observationer
inte har något utprovat observationsschema, vilket vi hade. Vi valde att både ha ett
observationsschema och att anteckna fritt för att få en så bred bild som möjligt av
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observationssituationen (ibid.). I observationsschemat som vi använde oss av fanns det
möjlighet att anteckna små nyckelord och mindre anteckningar för att tydligare klargöra vad
som hände i situationerna. Patel och Davidson (2011, s. 97f) framhåller även att man i en
ostrukturerad observation har goda kunskaper i det område man avser undersöka, så att man i
sin tur kan utnyttja situationen för att på förhand kunna avgöra vem/vilka som ska observeras,
i vilka situationer och hur registreringen ska gå till. Vi hade läst in oss väl på vårt område, och
visste således vem och vad vi ville titta på.
Vi valde att genomföra en icke-deltagande observation eftersom att det gav oss möjligheten att
överblicka hela situationen. Den icke-deltagande observationen gjorde även att vi hade
möjlighet att under hela samlingen fokusera fullt ut på pedagogen. Patel och Davidson
framhåller dock att man som icke deltagande observatör kan påverka situationen och
individerna som deltar (ibid., s. 100), vilket vi var medvetna om. Vi valde dock att bekanta oss
med barngruppen och pedagogen som observerades en stund innan varje observation för att de
skulle ha möjlighet att vänja sig vid att vi var där innan vi påbörjade observationen.
I vår studie är vi intresserade av att observera hur pedagoger i förskolegrupper använder sitt
kroppsspråk och på vilket sätt det kan inverka på barnen i fråga om att fånga och bibehålla
deras intresse. Patel och Davidson framhåller att observationer framförallt är användbara när
man som forskare vill samla information om beteenden och skeenden i naturliga situationer
(ibid.), vilket vår undersökning bygger på.
4.1.2 Kvalitativa intervjuer
Den andra datainsamlingsmetoden vi valde att använda oss av var kvalitativa intervjuer. Patel
och Davidson menar att kvalitativa intervjuer är komplexa att beskriva, men menar att de så
gott som alltid har en låg grad av strukturering, dvs. att de ger intervjupersonen utrymme att
svara med egna ord (2011, s. 81). De kvalitativa intervjuerna vi genomförde var
semistrukturerade med en låg grad av standardisering. Vi förberedde en del huvudfrågor på
förhand men ställde dessa frågor i den ordning som föll sig bäst i varje enskilt fall. Vi gav oss
själva och informanten utrymme för följdfrågor och frågor som dök upp under intervjutillfället,
som var viktiga för vår undersökning. Detta är i enlighet med Patel & Davidson som menar att
man med detta upplägg av intervjun lämnar mycket utrymme för informanten att få svara
(ibid.).
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vi valde att båda två transkribera varje intervju
för att sedan kunna se om transkriberingarna på något sätt skiljde sig åt, så att vi i så fall kunde
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lyssna på intervjun igen och säkerställa att transkriberingen blev så överensstämmande med
det verkliga samtalet som möjligt. I resultatet och den färdiga texten valde vi att närma oss
skriftspråket när vi presenterade intervjumaterialet, detta för att skapa en mer sammanhängande
text (Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2011, s. 56).

4.2 Urval och avgränsningar
Den här studien bygger på fyra observationer och fem intervjuer med fem verksamma
pedagoger i Stockholm, angående deras användande av och deras tankar kring sitt kroppsspråk.
De kriterier vi hade var endast att våra informanter skulle vara verksamma inom förskolan,
oberoende yrkestitel.
Studien genomfördes på fyra olika förskolor i Stockholm. Fyra av de fem personer som deltog
i studien var, för oss, okända personer. Vi valde detta för att kunna hålla en vetenskaplig distans
till våra informanter.
Vi valde att använda oss av observationer och intervjuer som datainsamlingsmetoder. Vi
motiverar våra val av datainsamlingsmetoder med att undersökningen är av kvalitativ karaktär,
och att kvantitativa insamlingsmetoder som exempelvis enkätundersökningar och
undersökningar av generella attityder inte hade gett oss samma djup. För att kunna se vad
pedagogerna faktiskt gjorde under samlingssituationerna var observationer nödvändiga, och
intervjuerna gav oss sedan möjlighet att ställa frågor utifrån observationerna. Vi använde oss
under observationerna av både ett öppet observationsschema och fria anteckningar. Detta gav
oss möjlighet att jämföra våra observationsanteckningar med varandra. Vi genomförde
sammanlagt fyra observationer och fem intervjuer, och var båda två närvarande på samtliga.
Två av intervjuerna genomfördes över e-post, då dessa två informanter ansåg att situationen på
förskolan var alldeles för stressig för att de skulle lyckas avvara tid för intervjuer.
4.2.1 Presentation av informanter
I detta avsnitt avser vi att presentera våra informanter. Informanterna har fått fingerade namn
för att identifiering inte ska vara möjlig. Förskolorna har bokstavskodats. Deltagarna i den här
studien är anonyma.
Förskola A, pedagog Fatima: Fatima har arbetat inom förskolan i ungefär sju år. Hon hann
arbeta ett år inom förskolan innan hon bestämde sig för att utbilda sig till förskollärare. Hon
studerade då till förskollärare på distans parallellt med arbetet. Fatima har arbetat med både
äldre och yngre barn, och har lång erfarenhet av att hålla i samlingar.
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Förskola B, pedagog Anders: Anders har arbetat inom förskolan i snart 30 år. Han har arbetat
mycket med yngre barn, men under senare år i åldersintegrerade grupper med barn upp till fem
år, dock aldrig i någon ren äldrebarnsgrupp. Anders är förskollärare och har lång erfarenhet av
att hålla i samlingar.
Förskola C, pedagog Aylin: Aylin är förskollärare och har arbetat inom förskolan i närmare
40 år. Hon har tidigare arbetat i åldersintegrerade grupper, men arbetar nu på en
yngrebarnsavdelning. Aylin har lång erfarenhet av att hålla i samlingar.
Förskola D, pedagog Henning: Henning har arbetat inom förskolan i 17 år. Han ansvarar för
samlingen cirka en vecka i månaden, men har lång erfarenhet av detta.
Förskola E, pedagog Yasin: Yasin har varit verksam inom förskolan sen 2004, och började
då som outbildad. Han arbetade som outbildad i fyra år, men bestämde sig sedan för att
vidareutbilda sig till förskollärare. Yasin är van vid att hålla i samlingar.

4.3 Forskningsetiska överväganden
Som nämnt ovan, så har vi valt att anonymisera våra informanter. Detta hänger samman med
de forskningsetiska ställningstaganden en forskare kan ställas inför, som vi i detta avsnitt avser
diskutera och reflektera kring.
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt en text som innehåller fyra huvudkrav för
humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning.

Dessa

fyra

huvudkrav

kallas

för

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.
Att bedriva forskning i en förskolekontext, där observationer och intervjuer görs ute på
förskolor, gör att man behöver tänka på att majoriteten av människorna som vistas i förskolans
lokaler är barn. Det kan vara känsligt, då allt insamlande av information av personer under 15
års ålder kräver samtycke från vårdnadshavare/förälder (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Vi hade
dock inte för avsikt att undersöka barnen, utan enbart pedagogerna, vilket underlättade för oss
både praktiskt och tidsmässigt. Vad vi behövde tänka på utifrån de etiska principer som
Vetenskapsrådet sammanställt, var att samla in samtycke från de medverkande pedagogerna
samt informera dem om att deras deltagande var högst frivilligt. Vi var noga med att framhålla
att de hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskade, utan att behöva uppge någon
orsak till det. Vi framhöll dock också att när vi lämnat in den slutliga versionen av uppsatsen
skulle det rent praktiskt bli svårt för oss att stryka våra informanters deltagande i studien. En
form av utträde ur en undersökning, är enligt Vetenskapsrådet att anonymisera de deltagande
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(Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Detta gjorde vi som nämnt redan från start, vilket våra
informanter blev informerade om. De har i texten fått fingerade namn, och ingen känslig
information har lämnats ut om dem. Vår undersökning är inte av etiskt känslig karaktär, men
vi valde ändå att anonymisera våra informanter för att säkerställa att de inte på något sätt skulle
känna sig obekväma i sin medverkan.
Rent praktiskt började vi med att skicka ut e-postmeddelande till våra informanter med
information om studiens syfte, samt de huvudkrav som Vetenskapsrådet sammanställt (Bilaga
1 & 2). I detta informationsbrev fanns också samtyckesblankett (Bilaga 3) och information om
att de medverkandes deltagande var högst frivilligt, samt att vi hade för avsikt att ge dem största
möjliga anonymitet. När vi sedan kom ut på förskolorna lämnade vi återigen informationen,
samt säkerställde att vi fått in samtyckesblanketterna med informanternas underskrifter innan
undersökningarna påbörjades. Med andra ord valde vi att lämna ut informationen flera gånger,
vilket Patel och Davidson (2011, s. 74f) lyfter som en klar rekommendation.
Något vi dock har tänkt på i efterhand var att det i informationen vi delgav informanterna inte
framgick helt tydligt vad informanternas intervjusvar och våra observationer skulle bidra till
för förskolans verksamhet. Vi tror att en tydligare motivering av studiens påverkan på förskolan
som verksamhet i högre grad hade kunnat engagera våra informanter. Exempelvis hade vi
kunnat nämna för dem att vår förhoppning var att studien skulle medvetandegöra
kroppsspråkets betydelse för att engagera barn i förskolan, samt att vi med studien vill betona
vikten av att införa kurser i praktiskt användande av kroppsspråk på förskollärarutbildningen.

4.4 Genomförande
De pedagoger som deltagit i undersökningen kontaktades via telefon under oktober månad
2017. De fick övergripande information över telefon, sedan mailades mer information, etiska
överväganden, samtyckesblankett (Bilaga 1,2 & 3) och huvudfrågor för intervjun (Bilaga 4) ut
till var och en av dem. Tanken med det var att de skulle få en möjlighet att läsa igenom vårt
syfte med studien och skriva under samtyckesblanketten innan observationerna och
intervjuerna genomfördes. Dock vet vi av erfarenhet att arbete på förskolan är tidskrävande
vilket gjorde att vi innan besöken skrev ut informationsbrev och samtyckesblanketter för att
försäkra oss om att pedagogerna skulle kunna skriva under dem den dag vi kom till förskolan
om de inte hunnit med detta innan.
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Med anledning av att ett av våra besök blev inställt och vi istället genomförde en e-postintervju,
så valde vi att kontakta ytterligare en förskola via mail som vi bokade in en observation och
intervju med.
Vid vårt första besök på Förskola A genomförde vi en observation av samlingen på ungefär 30
minuter och sedan skedde en intervju via mail, då vi skickade frågor till pedagogen vi
observerat. Frågorna bestod dels av de på förhand förberedda frågorna, men även frågor vi ville
ställa utifrån observationen. Tanken var från början att denna intervju skulle ske i realiteten,
men på grund av att denna förskola hade kort om personal och en stressig tid just då, undrade
de om de kunde få besvara våra frågor via e-post istället, vilket vi självfallet godtog. Under
denna observation medverkade cirka 20 barn som var mellan 3-5 år gamla. De satt på en stor
rektangulär matta. Vi valde att hålla oss utanför samlingen, så vi satt lite i skymundan cirka två
meter utanför ringen medan samlingen pågick. I rummet fanns ganska mycket material, ett
bord och ett par hyllor.
Vid vårt besök på Förskola B genomförde vi en observation på cirka 15 minuter. Vi
observerade då en samlingssituation, precis som tänkt. Intervjun genomfördes sedan i direkt
anslutning till observationen. Under intervjun tog vi dels upp de frågor som var förberedda på
förhand, dels ställde vi frågor utifrån det vi såg under observationen. Intervjun pågick under
cirka 42 minuter. Observationen genomfördes i samma rum där barnen vanligtvis har
aktiviteter som lera, pussel och spel. Rummet innehöll även en del matematiska material samt
en så kallad "hemvrå" där barnen har leksakskök, och annat material som uppmanar till rollek.
De satt på en ganska liten kvadratisk matta och det var 12 barn som närvarande vid samlingen.
Dessa barn var mellan 2-4 år gamla. Även under denna observation valde vi att hålla oss utanför
för att skapa oss en så objektiv bild som möjligt. Vi satt cirka en meter utanför ringen, och
barnen lade knappt märke till att vi var där trots att vi hade bekantat oss med dem innan
samlingen påbörjades.
Det tredje besöket, på Förskola C, påminde mycket om besöket på Förskola B. Vi kom till
förskolan en stund innan samlingen skulle sätta igång, och fick då möjlighet att bekanta oss
med personal, barn och miljö innan. Samlingen som vi observerade varade i cirka 20 minuter,
och intervjun genomfördes även denna gång i direkt anslutning till observationen. Tyvärr blev
vi avbrutna efter cirka fem minuter, då informanten ombads komma tillbaka till avdelningen.
Vi hade dock ett nytt tillfälle inbokat bara två dagar senare, så vi visste att vi skulle få möjlighet
till ytterligare en observation och en längre intervju på denna förskola. Detta gav oss även
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möjlighet att tänka över den information vi fått under detta första tillfälle, och utforma nya
frågor rörande saker vi önskade få klarhet i.
När vi kom tillbaka till Förskola C hade vi alltså hunnit förbereda frågor utifrån föregående
observation. Vi valde dock även att genomföra ytterligare en observation på denna förskola.
Sedan genomfördes intervjun cirka 1-1,5 timme efter observationen. Denna gång varade
intervjun cirka 35 minuter. Båda observationerna på denna förskola genomfördes på samma
plats, i ett hörn inne i ett rum som de kallade "naturrummet". Detta rum innehöll ett ljusbord
och massor av naturmaterial. Det var endast 9 medverkande barn på dessa samlingar, då
avdelningen valt att dela upp barnen i två grupper. Barnen var mellan 1-3 år gamla. Barnen och
pedagogen satt inte på någon matta, utan hade istället bestämda platser direkt på golvet med
barnens bilder och namn fasttejpade på varje plats. Vi valde återigen att sätta oss cirka en meter
utanför ringen, för att inte själva delta i samlingen, utan istället ha möjlighet att rikta all
uppmärksamhet mot pedagogens görande.
På Förskola D blev besöket med observation inställd på grund av personal- och tidsbrist. Istället
genomförde vi en mailintervju med den tillfrågade pedagogen.
På Förskola E pågick observationen av samlingen i 25 minuter. Denna samling hölls i barnens
bygg- och konstruktionsdel där material som klossar, Duplo och plastdjur fanns. Barnen i denna
grupp var mellan 1-3 år gamla. De satt tillsammans på en rund matta, och varje barn hade en
tilldelad plats. Barnens platser i ringen hade ritats upp på en bild som satt på väggen. Under
observationen valde vi att sitta på golvet bakom en lägre hylla, för att inte delta i samlingen.
Intervjun med denna pedagog genomfördes i direkt anslutning till observationen och pågick i
30 minuter.

4.5 Beskrivning av och reflektion över författarnas insatser i studien
Under hela undersökningens gång har vi valt att dela arbetet lika mellan oss. För att underlätta
ett gemensamt arbetssätt har vi, när vi inte haft möjlighet att ses, använt oss av Word Online
för att kunna sitta och redigera i samma dokument samtidigt, samt haft möten över Skype för
att utbyta tankar och reflektioner.
Alla observationer och intervjuer har gjorts gemensamt, detta motiveras med att vi ville ha full
insikt i hela processen och inte bara vissa delar. Dessutom tänkte vi i uppstarten av
undersökningen att det kunde ge oss en bredare bild, eftersom våra uppfattningar och
tolkningar har kunnat jämföras och tolkas. Malin har under observationerna utgått från ett
observationsschema (Bilaga 5), medan Jessica antecknat fritt på dator. Under intervjuerna har
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vi spelat in på varsin telefon för att båda skulle ha möjlighet att transkribera dem. Malins
observationsschema har jämförts med Jessicas anteckningar, och även transkriptionerna har
jämförts med varandra för att få en så verklighetsöverensstämmande bild som möjligt. Vi
upplever att vårt gemensamma och deltagande arbetssätt gett oss inspiration och möjlighet till
reflektion och diskussion genom hela processen.
Vad gäller litteraturen har vi båda tagit del av den, och gemensamt valt ut de delar vi ansåg
relevanta för vår studie. Det går inte att på rak arm säga vem som har skrivit vad i den färdiga
texten, eftersom vi under hela processen gått in i varandras skrivande.

4.6 Bearbetning av material och analysmetod
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi bearbetat vårt material, samt motivera vårt
val av analysmetod. Vi kommer även att beskriva transkriberingsprocessen.
4.6.1 Datahantering
Efter varje studiebesök var avslutat så diskuterade vi kring de observationer vi hade sett. Jessica
antecknade på dator och Malin använde ett observationsschema på papper (Bilaga 5) där vi
skrev ner vad vi såg under tiden observationen pågick. Efter avslutad observation jämförde vi
resultaten. Vi valde att båda två spela in intervjuerna, både för att vi båda skulle kunna
transkribera dem och för att vara säker på att det fanns fler upplagor ifall något material skulle
gå förlorat. Vi valde att genomföra observationerna på olika sätt för att försöka få ett bredare
material.
Den data vi har samlat in har getts största möjliga konfidentialitet. Vi valde redan under
observationerna att ge pedagogerna fingerade namn, vilka vi sedan använt oss av både när vi
skrivit och talat om dem.
4.6.2 Transkribering
För att kunna analysera intervjuerna så valde vi att transkribera dem först. Eftersom att samtliga
muntliga intervjuer överskred 30 minuter så var det svårt att minnas precis vad som hade sagts
under intervjun. När vi transkriberade valde vi att återge ljudinspelningarna så
verklighetsöverensstämmande som möjligt, med pauser, eventuella andra ljud och yttringar,
samt skrev ut intervjun i talspråk. Till vår hjälp kom vi överens om följande markeringar
/---/ - Väldigt lång paus (minst 5 sekunder)
/.../ - Längre paus (minst en sekund)
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/./ - Kortare paus, till exempel när vi eller informanten stakade sig på orden
[] - Inom hakparenteser angav vi ljud som harklingar, gäspningar, hostningar och liknande
() - Författarnas anmärkningar, exempelvis förtydligande, förklaringar eller tillägg

4.6.3 Analysmetod
Vår analysmetod utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Engdahl et al. (1977, s. 7) lyfter fram
översättningen tolkningslära som den bästa översättningen av ordet hermeneutik. De beskriver
hermeneutiken som ett sätt att lära oss hur vi ska tolka något samt vad det innebär att tolka
något (ibid.). Harald Grimen och Nils Gilje (2007, s. 176f) menar att ordet hermeneutik
kommer från grekiskan och betyder förklaringskonst, och att den moderna hermeneutiken
försöker att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla sammanhang, samt beskriva de
villkor som krävs för att göra det möjligt att förstå meningar.
Grimen och Gilje lyfter samhällsforskares processer, och menar att de i sin forskning ofta
behöver tolka och förstå saker som de facto redan är tolkningar. Detta beror på att de sociala
aktörer som undersöks redan har sina egna tolkningar av vilka de själva är, vilka andra är och
vad världen är (Grimen & Gilje 2007, s. 179). För att kunna förklara en människas handlingar
måste samhällsforskaren först ha en förståelse för människans tolkning av världen (ibid.). Det
innebär för oss som forskare att vi hela tiden är medvetna om att de personer vi intervjuar och
observerar redan har en förförståelse av den värld de lever i. Vi behöver alltså förstå att
personerna bär på en förförståelse innan vi kan tolka deras göranden och uttalanden.
Jon Hellesnes menar att med hermeneutik menar man konsten i att förstå, tolka och utlägga
något, att den hermeneutiska förmågan är något vi tillägnar oss genom ett naturligt språk, vårt
modersmål, vilket ingår i den naturliga kompetensen (1989, s. 25). Fortsättningsvis skriver
författaren att människans hermeneutiska förmåga tar sig i uttryck när det naturliga språket
brister, exempelvis i situationer där det verbala språket säger en sak men det icke verbalaspråket uttrycker det motsatta (1989, s. 26f). Hellesnes uttrycker också att det krävs en
förförståelse för situationen för att kunna använda sig av en hermeneutisk tolkning, utan
förförståelsen förlorar våra tolkningar en ökad meningsförståelse (1989, s. 27), vilket även
Brinkkjær & Høyen lyfter fram (2013, s.73). Även Grimen och Gilje lyfter fram förförståelsen
som något avgörande för att arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Förförståelsen är, enligt
Grimen och Gilje, en förutsättning för att en förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig. De
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menar att förförståelsen ger oss riktningen, alltså vad vi vill rikta vår uppmärksamhet mot
(Grimen & Gilje 2007, s. 183).
Den förförståelse vi hade i vår undersökning är således den forskning och det teoretiska
perspektiv vi fann relevant för vår undersökning. Med hjälp av denna förförståelse (begreppen
och teorierna) visste vi vad vi skulle rikta vår uppmärksamhet mot under observationerna och
intervjuerna. Begreppen och teorierna vi utgått från under undersökning skulle av Grimen och
Gilje beskrivas som våra "osynliga glasögon" (2007, s. 184). Det är alltså med hjälp av dessa
"osynliga glasögon" som vi kan se något som något. Vi bör dock också vara medvetna om att
det vi ser skulle kunna se helt annorlunda ut om vi hade haft en annan förförståelse eller andra
osynliga glasögon på oss.
I och med detta behöver vi vara självkritiska under vår undersökning och ha en medvetenhet
om att vår förförståelse och vår tolkning är avgörande för det resultat vi kommer fram till. Även
Grimen och Gilje lyfter detta faktum; ingen möter världen förutsättningslöst (2007, s. 183).

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Under detta avsnitt vill vi diskutera kring undersökningens tillförlitlighet, samt dess styrka och
svagheter.
4.7.1 Reliabilitet
Reliabilitet beskrivs av Stukát (2005, s. 125) som mätnoggrannhet och tillförlitlighet, dvs.
kvaliteten på själva mätinstrumentet. Stukát fortsätter sitt resonemang med att några exempel
på reliabilitetsbrister som kan finnas i en kvalitativ undersökning kan vara att feltolka frågor
eller svar, samt yttre störningar under undersökningen (ibid., s. 126).
Vi har funderat mycket på vårt sätt att samla in vårt datamaterial. Vi anser att det ligger en
styrka i att vi är två personer som genomför undersökningen tillsammans, eftersom vi då kan
uppfatta olika skeenden på olika sätt samt att den ena av oss kan uppfatta något som den andra
inte hinner uppfatta. Något som stärker reliabiliteten är dels detta men också att vi på förhand
gjort upp tydliga observationsscheman (Bilaga 5) och en tydlig intervjuguide (Bilaga 4) för att
säkerställa att vi "mäter" alla situationer på samma sätt.
Det vi tänker kan påverka reliabiliteten negativt är våra på förhand förgivettagna tankar kring
kroppsspråket som effektivt kommunikativt verktyg. Våra egna förgivettaganden påverkar
självfallet undersökningen, då risken finns att vi fokuserar på det som stärker vårt syfte, och
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missar andra faktorer som skulle kunna ha betydelse för studien, denna medvetenhet ligger
även i linje med den hermeneutiska analysmetoden som vi har valt till analysen av detta arbete.
4.7.2 Validitet
Validitet beskrivs av Stukát (2005, s. 126f) som ett svårare och mer mångtydigt begrepp än
reliabilitet. Vidare menar Stukát att det handlar om hur bra det valda mätinstrumentet mäter
det man avser att mäta (ibid.). För att uppnå vårt syfte med studien, samt få svar på våra
frågeställningar har observationsschemat och intervjuguiden utformats med syfte och
frågeställningar som utgångspunkt. Vi har avgränsat intervjufrågorna till att endast beröra det
tänkta undersökningsområdet, och alltid med frågan "undersöker vi det vi avser att undersöka?"
i bakhuvudet.
Det som kan påverka validiteten negativt är bland annat, vilket också Stukát (ibid., s. 128)
framhåller, att våra informanter inte ger oss sanningsenliga svar, eller att de på något sätt
anpassar sina svar till vår undersökning och ger oss de svar de tror att vi vill ha.
Ytterligare något vi vill lyfta är hur vi genomförde vår datainsamlig. Vi använde oss som bekant
av både intervjuer och observationer för att få en större mängd data. Något vi reflekterade över
vad gäller våra metoder för insamling av data var bland annat hur mailintervjuerna skulle
urskilja sig från de intervjuer vi genomförde i realtid. Då vi inte kunde ställa följdfrågor till de
informanter som svarade via mail, så kunde svaren ibland också upplevas som ofullständiga.
Det fanns dock också en annan, positiv, aspekt av genomförandet av mailintervjuer, nämligen
att det gjorde en del av svaren mer utförliga, då informanten hade mer tid att tänka över dels
frågorna, dels svaren, än de informanter som vi träffade.
Vad gäller observationerna valde vi att vara icke-deltagande under observationen. Vi satt
utanför ringen och tittade på vad som hände vilket kan ha påverkat de medverkande barnen då
vi var okända för dem och därmed ha bidragit till att saker som hände under observationen blev
som de blev. Vår upplevelse av observationerna var att de gick smidigt utan att barnen blev
obekväma, men det är naturligtvis ingenting som vi kan garantera. Vår närvaro hade högst
troligt en påverkan på de barn som deltog i samlingen, men även på de pedagoger som vi
observerade.
4.7.3 Generaliserbarhet
Generaliserbarheten kan beskrivas som ett resonemang kring vem/vilka de resultat man får
fram gäller för (Stukát, 2005, s. 129). Kan vårt resultat generaliseras och appliceras på andra,
eller gäller resultatet endast för den undersökta gruppen?
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Vår undersökning baserar sig på observationer av tre pedagoger vid fyra tillfällen och intervjuer
med fem förskolepedagoger. Detta skulle nog kunna anses vara en ganska liten urvalsgrupp,
men urvalsgrupperna blir ofta mindre när man genomför kvalitativa studier då man på ett annat
sätt än i kvantitativa undersökningar avser att "djupdyka" i det valda undersökningsområdet.
Våra informanter bestod av en relativt heterogen grupp, där åldrar och verksamma år inom
förskolan skiljde sig åt. Samtliga informanter är utbildade förskollärare, men innehållet i deras
förskollärarutbildningar kan dock skilja sig åt en del, eftersom åren för examen skiljde sig med
många år. De områden de var verksamma inom skiljde sig också geografiskt sett.
Socioekonomiskt sett vill vi påstå att de olika områdena är relativt likvärdiga; de räknas som
medelklassområden. På grund av anonymiteten vi valt att ge denna uppsats, kommer vi dock
inte avslöja i vilka områden vi gjort undersökningen.
Fem informanter kan som sagt anses vara en liten urvalsgrupp, men det som stärker
generaliserbarheten är att samtliga informanter ingår i samma yrkesgrupp, då de alla var
utbildade förskollärare. Vi vill dock inte påstå att informanternas tankar om och användande
av kroppsspråket under samlingssituationerna kan generaliseras på alla verksamma
förskollärare. Något annat som ökar generaliserbarheten är den geografiska skillnaden.
Något som också kan påverka generaliserbarheten negativt är det frivilliga deltagandet.
Eftersom informanterna själva har valt att delta i studien, kan det vara så att de valt att delta
endast för att de anser att de har något att erbjuda och dela med sig av inom det område som är
avsett att undersöka. Vår undersökning prövade inte heller någon hypotes eller hade för avsikt
att finna någon absolut sanning, utan det var framförallt informanternas upplevelser, tankar och
görande som stod i fokus för undersökningen. Resultaten gäller därför i första hand de
medverkande personerna i undersökningen, men vi hoppas givetvis att andra verksamma
pedagoger inom förskolan ska ha nytta av vår undersökning.
Vad vi funderade på utifrån arbetets generaliserbarhet är om olika faktorer kan ha påverkat
utfallet. Om vi hade undersökt outbildade pedagoger i ett socioekonomiskt utsatt område kan
utfallet ha blivit annorlunda. Outbildad personal kunde i större utsträckning ha haft en annan
förståelse för förskoleuppdraget eftersom de inte har tagit del av samma kursmässiga innehåll
som de utbildade pedagogerna. Hos de utbildade pedagoger som vi besökte kan det även ha
funnits en större förståelse för varför vi ville besöka dem, men det finns å andra sidan inget
som säger att det inte skulle ha funnits en nyfikenhet om vi hade besökt förskolor med
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outbildade pedagoger. Att våra informanter var utbildade förskollärare var dock som tidigare
nämnt inget val vi gjorde utan var ett slumpmässigt utfall.

5 Tidigare forskning
Som vi nämnde i inledningen har det varit svårt att finna forskning om kroppsspråkets
betydelse i en förskolekontext. Vi har därför valt forskning som till en liten del berör
kroppsspråkets betydelse i undervisning och lärares och elevers interpersonella relationer, samt
annan forskning som belyser kroppsspråket som en förstärkning av verbala budskap, och det
är dessa vi avser redogöra för under detta avsnitt.
Maltén (1998, s. 33) skriver att kroppsspråket är lika gammalt som mänskligheten, och att
kroppsspråket är det språk som användes först av människan. Han lyfter fram olika ledarstilar
och vilken påverkan dessa har (ibid., s. 117ff) och visar på hur kommunikationens funktion
både kan vara verbal och icke-verbal och hur den kan användas i det sociala samspelet mellan
människor (s. 33f). Juhlin (2005, s. 65ff) framhåller att barn och hundar är exempel på individer
som ännu inte lärt sig att dölja eller förfina sitt spontana kroppsspråk. Hon menar vidare att
barn är utmärkta på att tyda kroppsspråk, därför att det inte var längesen de var utelämnade till
att endast förlita sig på kroppsspråk och röst - därför att de inte kunde tyda ord (ibid.).
Elisha Babad (2005, s. 283) skriver att en stor del av den kommunikation som sker mellan
lärare och elever är icke-verbal, och kroppsspråket hör till den icke-verbala kommunikationen.
I en studie som gjorts av Mehrabian och Ferris når de ett slutresultat som de kallar 7-38-55.
Dessa siffror ska enligt resultatet representera "verbal, vocal, and facial attitude" (1967, s. 252).
Mehrabian och Ferris resultat har i flera andra studier (Juhlin 2005, Maltén 1998) vi har stött
på fått stå som en allmängiltig representation av hur människan kommunicerar via icke-verbala
uttryck och är även något som gjorde att vi blev intresserade av att genomföra den här studien,
då kroppsspråket verkar spela en så stor roll i vår kommunikation. Studien av Mehrabian och
Ferris har dock kritiserats av flera anledningar, bland annat av Lapakko (1997) som menar att
studien inte är trovärdig på grund av antalet deltagare, att deltagarna endast är av kvinnligt kön
samt att resultatet av testerna skulle vara missvisande.
Även John Steinberg (2004, s. 260) menar att det verbala språket utgör en väldigt liten del av
vårt språk, och att det är viktigt att en bra lärare använder hela sin kommunikationsförmåga.
Han framhåller den icke-verbala kommunikationen som en viktig del i en pedagogs arbete.
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Juhlin presenterar olika sätt att använda sig av icke-verbal kommunikation, som hållning,
gester och mimik (2005, s. 65ff).
Allan Pease (1981, s. 14) menar att kroppsspråket liksom vårt talade språk består av ord,
meningar och skiljetecken. Det är därför lika viktigt att inte tolka en gest för sig eftersom det
kan ge ett felaktigt utslag, precis som vi i vårt talade och skrivna språk inte kan tolka orden där
de står för sig själva, för att orden då tappar sin betydelse (ibid.). Även Michael Argyle och
Peter Trower (1984, s. 53) poängterar att vi använder oss av interpunktion i vårt icke-verbala
sätt att tala. De beskriver, i likhet med Pease, att utan interpunktionen skulle vårt icke-verbala
språk bli oerhört svårt att förstå. Björn Nilson & Anna-Karin Waldermarson (2016, s. 56)
menar att det är omöjligt att dra slutsatser om människors beteenden och tankar endast baserat
på enstaka detalj i ett uttryck eller i en gest.
Pease beskriver längre in i sin bok att hur vi positionerar oss vid möten har betydelse för
rangordning och uppmärksamhet (1981, s. 129). Den runda informella positionen, vilken Pease
drar liknelse till riddarna kring det runda bordet, kan även liknas vid hur deltagarna i en samling
positionerar sig. Det finns dock en problematik här, menar Pease, och det är att trots att tanken
är att alla ska sitta tillsammans på samma premisser, finns det ändå någon form av rang i vem
som sitter närmast ledaren och att den som sitter längst bort från ledaren därför kan känna sig
utanför och ställa till bråk (ibid.).
Michael Argyle och Peter Trower (1984, s. 12) poängterar också att en god talare inte bara
använder sig av ord utan också genom gester och rörelse för att nå fram till sina lyssnare. De
påpekar även att gester kan säga mycket om en person och vilken känslostämning hen är i. De
presenterar vidare exempel på hur dessa gester kan se ut och betyda, även om de understryker
att det kan finnas kulturella skillnader (ibid., s. 14).
I en studie från 2015 presenterar Nicole Legget & Margot Ford en undersökning om barns
inlärning i stora respektive små grupper. Studien tar avstamp i nya rön gällande "intentional
teaching" (avsiktligt lärande, vår översättning) och de når bland annat resultatet att barns
sociala gruppinteraktioner påverkar det individuella barnets utveckling och uppväxt (Legget &
Ford 2015, s. 199). Legget & Ford beskriver hur stora grupper ger barnen sociala tillfällen när
de får observera, lyssna, lösa problem och förfina sina kommunikativa egenskaper, samtidigt
som de lär sig att interagera och dela det sociala rummet med andra på komplexa sätt, medan
små grupper å andra sidan ger större möjlighet för barnet och läraren att utveckla sina sociala
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relationer eftersom läraren har större möjlighet att svara barnet i ett mindre socialt sammanhang
(Legget & Ford 2015, s. 196).
Björn Nilsson & Anna-Karin Waldermarson lyfter fram samspelet mellan människor. De
beskriver hur vårt första språk är det icke verbala kommunikationsförmågan, hur barn
kommunicerar med vuxna genom att möta blicken och med leenden (2016, s. 54). De menar
att
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skapas

som

dimensioner

mellan
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kommunikationssymboler fungerar i mindre sällskap, som ett eget kodningssystem (ibid., s.
57). Författarna poängterar att det finns något som de kallar för dubbla budskap, att de vi säger
kan avslöjas som osanning gentemot vad vår kropp utstrålar för budskap (ibid., s. 132).
Slutligen vill vi presentera forskarna Jean Ann Graham och Michael Argyle. De genomförde
denna studie år 1975, och den gick ut på att ta reda på huruvida icke-verbala gester underlättade
vid inlärning av olika geometriska figurer. I sin studie lyfter de fram handgester som något som
har betydelse för vår kommunikation. De menar att människans händer från början utvecklades
för att greppa saker, men att de också fungerar bra för att signalera (Argyle & Graham 1975, s.
58). I deras studie presenterar de i diskussionen hur det tydligt framgår att gester tillsammans
med språket bidrar till en större exakthet (ibid., s. 65). Ett av deras resultat visar att handrörelser
används tillsammans med talet som ett komplement för att illustrera det som sägs (ibid., s. 66).
Deras studie visar även på vad som händer ifall informanterna inte använder gester och hur det
påverkar det talade språket (ibid.).
Den forskning som presenterats ovan är relevant för vår undersökning då den berör
kroppsspråket som kommunikativt verktyg. Forskningen visar att kroppsspråket behövs för att
förstärka verbala budskap samt att kroppsspråket är vårt äldsta språk. Vi hoppas att vi med
hjälp av den tidigare forskningen ska kunna besvara våra frågeställningar. Eftersom
forskningen vi presenterat inte är genomförd i en förskolekontext, avser vi med vår
undersökning att bidra till detta forskningsfält med en undersökning som direkt undersöker
förskolan som verksamhet och de verksamma pedagoger som ingår i den. Genom att undersöka
hur pedagogerna använder sig av och resonerar kring sin kroppsspråksanvändning samt hur
viktig kroppsspråksanvändningen är för att väcka och bibehålla barnens intresse hoppas vi öka
kunskapen om hur viktig kroppsspråksanvändningen är för pedagogers och barns möten under
samlingssituationer i förskolan.
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6 Resultat och analys
6.1 Pedagogernas ansikten och mimik
Under denna inledande analysdel kommer vi att beröra observationer och delar från intervjuer
som rör pedagogernas mimik och ansiktsuttryck.
Under observationen på Förskola A läste Fatima boken Vem är söt? av Stina Wirsén. Boken
berör i stor utsträckning känslor. Pedagogen använde sig av en tydlig mimik för att förstärka
de olika känslorna som togs upp i boken, till exempel rynkade hon pannan och slokade med
axlarna när hon läste om ledsna känslor. Hon höjde på ögonbrynen och log brett när hon läste
om glädje och förvåning. Fatima framhåller följande när hon tillfrågas om sin mimik under
bokläsningen:
Jag använder mimiken medvetet för att förstärka. Dels för att jag tror att budskapet går fram
tydligare och för att det kan bli mer vitalt och engagerande om man tillåter sig att dramatisera och
överdriva lite

Fatima uttryckte att hon tror att hennes mimik under bokläsningen tydliggjorde budskapen i
boken, och detta var också något vi kunde se under observationen. Barnen visade tydligt att de
förstod de olika känslorna som togs upp. Fatimas uttalande och agerande är i enlighet med vad
Juhlin (2005, s. 71) framhåller, att ju mer man använder sin mimik, desto tydligare blir
budskapet. I relation till Gardners teori och hans förklaring av symboliska funktioner kan vi se
att Fatima använder sin kroppsliga intelligens för att kommunicera fler budskap. Gardner
menar att när vi lärt oss att förstå de symboliska funktionerna har vi möjlighet att använda
symboliska uttryck för att läsa av känslostämningar hos andra, men även förmedla
sinnesstämningar själva (1983, s. 203).
Aylin på Förskola C använde, precis som Fatima, en mycket tydlig mimik. Hon rynkade på
pannan och ögonbrynen varje gång hon uttryckte meningar som innehöll ordet "inte". Vid ett
tillfälle när ett barn skulle dra ur något ur en sångpåse, drog Aylin upp axlarna mot öronen, log
stort och sa "oj, vad hittar du för något?". Under första besöket på Aylins förskola berättade
hon om magiska och förtrollande miljöer. Vid intervjun frågade vi henne om detta och då
svarade hon att det inte egentligen är något hon tänker på att hon gör och jämför det sen med
att det är samma sak som att säga "hokus pokus" när något ska hända. Vidare berättar Aylin
om vad hon tänker kring magiska miljöer, och uttrycker att hon med hjälp av sin kropp och sin
röst kan skapa vissa stämningar som hon kallar för magiska. Hon jämför det med om hon skulle
komma in och starta en samling utan engagemang och uttrycker "hur kul skulle det vara?".
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Pease menar att det är först när vi ser en person i ögonen som vi etablerat en stabil grund för
att kommunicera (1981, s. 87). På det sättet kan vi förstå hur det endast kan räcka med en blick
eller ansiktsmimik för att sända ut ett budskap. Detta var också något som framkom under
intervjun med Aylin.
[b]ara man får lite ögonkontakt så "aha, ja men just hon ser mig, jaha bra" [skratt] och det handlar
väl kanske också lite det här om /…/ mimik /.../ vara uppmärksam, att jag faktiskt kan se /.../ med
ögonen, men samma sak om det är någon som jag ser är på väg att göra något jättetokigt, ja men då
kanske det räcker med att "nej nej nej", skaka på huvudet, så kanske man (barnet) också "jaha nej
men just det, jag skulle inte göra så" eller "det var att jag skulle gräva med spaden"

Aylin menar att med hjälp av mimik och ögonkontakt så kan hon avleda eller avbryta oönskade
situationer, till exempel om ett barn är på väg att slå någon annan med sin spade som i exemplet
ovan eller om andra liknande situationer skulle uppstå. Detta stärker också Gardners tanke om
det symboliska språkets betydelse för den kroppsliga skickligheten (Gardner, 1983, s. 203).
Gardner menar att det finns ett samband mellan att kunna tolka symboler och vår fysiska
skicklighet - när man behärskar symboliska språk kan man på ett bättre sätt använda sin kropp
för att förmedla budskap (ibid.). Aylins huvudskakning, mimik och ögonkontakt är ett
symboliskt språk, och barnen har lärt sig att tolka vad Aylins gester och mimik betyder och kan
koppla dem till det som sker i situationen. Aylins blickar och huvudskakningar kan på så vis
tolkas som, mellan barnen och Aylin, överenskomna symboler för något som barnen bör
avsluta. Även Nilsson och Waldemarson framhåller att små och subtila tecken inom en grupp
av människor som känner varandra väl och har en fungerande kommunikation kan växa till
innehållsrika budskap (2016, s. 57).
Yasin från förskola E använde även han en mycket tydlig mimik. Något som var intressant var
att han var omedveten om detta själv, vilket framkom under intervjun. Vi sade till Yasin att
våra observationer visade att hans mimik var väldigt tydlig, och undrade därefter om mimiken
är något han tänker på. Hans svar på detta var "verkligen inte" och menade vidare att hans egen
uppfattning var att han inte alls hade särskilt tydlig mimik. Han framhöll även att hans mimik
troligtvis följer med det verbala språket automatiskt. Yasin uttryckte dock under intervjun att
han behöver sin mimik för att förstärka det han säger verbalt. Han framhöll bland annat att han
i samtal som rör känslor inte kan uttrycka en annan känsla i ansiktet än den han berättar om,
till exempel se glad ut när han med barngruppen pratar om att vara ledsen. Vi ser även detta
hos Backlund som konstaterar att vi med våra ansikten visar mer än med någon annan
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kroppsdel hur vi känner oss, samt att ansiktet tillsammans med rösten ger den största effekten
åt orden (2006, s. 88).
När Yasin uttrycker att det blir motsägelsefullt att med mimiken visa en annan känsla än den
känsla som han avser samtala eller sjunga om så uttrycker han sig också i enlighet med Nilsson
och Waldemarson som resonerar kring "dubbla budskap". De menar att en bra tumregel är att
lita på det icke-verbala för att det är svårare att ljuga med de icke-verbala signalerna än det
talade språket (2016, s. 132). Detta gällde dock inte bara samtal om känslor, utan vi såg även
detta när Yasin ställde frågor, antingen till ett specifikt barn eller frågor till hela gruppen. När
Yasin ställde en fråga så följdes frågan av en rynkad panna och höjda ögonbryn, vilket gav en
känsla av att han undrade någonting.
En intressant observation var att Anders på Förskola B använde ytterst lite mimik när han
samtalade med barnen. Vi uppfattade endast att han rynkade lite på ögonbryn och panna när
han pratade med barnen om att man inte får slänga vissa saker i naturen. Angående mimiken
framhåller Anders under intervjun att en rynkad panna kan ge barnen känslan av att man är arg.
Jag behöver det (kroppsspråket) i yrket för barn är ändå visuella. Det är det kroppsspråket som är
jätteviktigt. /.../ Att man har det kroppsspråket också /.../ för en del kan ju säga ”du ser arg ut”. Så
man får inte rynka pannan [skrattar]. Det är det man måste tänka på hela tiden eller man kommer
på sig själv, och barnen är så observanta, de kan ju säga så /.../ de är ju tydliga med att visa.

Detta kan vara ett exempel på vikten av att använda en varierad mimik. Anders erfarenhet har
lärt honom att det kan bli så att barnen uppfattar honom som arg om han rynkar pannan, och vi
ställde oss därmed frågan om det är så att hans begränsade mimik kan bero på en oro att
uppfattas på ett sätt som man inte vill uppfattas på. Återigen kan vi sätta detta i relation till
Gardners teori om symbolspråkets betydelse för att kunna förstå och förmedla kroppsliga
budskap (1983, s. 203). Anders uttrycker att barnen är observanta på vad hans kroppsspråk och
därför behöver även han vara medveten om vad det är för signaler han skickar ut. I det här fallet
skulle detta kunna förstås som en oro från pedagogen att barnen ännu inte behärskar att läsa av
symboliska uttryck, på grund av deras ringa ålder. En rynkad panna kan upplevas som ett
uttryck för ogillande eller ilska, men ju mer man utvecklat sin kroppsliga intelligens desto mer
vet man om olika ansiktsuttrycks olika budskap.
Sammanfattningsvis används mimiken för att förstärka, för att engagera och intressera.
Samtliga pedagoger har uttryckt att mimiken behövs för att skapa den stämning man som
pedagog önskar. Mimiken tillsammans med blickar används också, som i Aylins fall, för att ge
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uppmaningar utan ord. Det finns dock också, som i Anders fall, en rädsla för att uppfattas på
fel sätt vid överdriven användning av mimiken. Samtliga pedagoger använde sin mimik på
relativt liknande sätt men hade olika strategier för hur de använde den. Argyle & Trower
konstaterar kort och gott att ansiktet är den del på kroppen som är mest uttrycksfull (1979, s.
9), vilket är något vi kan instämma i efter de observationer vi har gjort. Det som verkar vara
viktigast för alla pedagoger är att man ska vara medveten om hur man använder sin mimik och
ansiktsuttryck eftersom det har en påverkan på barnen, vilket även Juhlin framhåller angående
just mimik (2005, s. 71). Alla de intervjuade pedagogerna har uttryckt i intervjuerna att de
använder mimik, men som vi har sett i exemplen ovan så varierar graden på hur mycket de
använder den, och hur medvetna de är om den. Dock har alla de intervjuade pedagogerna
uttryckt att de använder sin mimik för att påverka och uttrycka saker i olika sammanhang.

6.2 Pedagogernas gester
Under detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera de delar av våra observationer och
intervjuer som rör pedagogernas gester. Avsnittet har delats upp i olika mindre avsnitt för
tydlighetens skull.
6.2.1 Pekningar
Fatima gjorde vinkrörelser för att vinka in barnen i ringen som hamnat utanför. Hon använde
också svepande handrörelser över barngruppen för att signalera att det hon sa berörde alla
deltagande. Hon markerade platser genom att peka på dem, till exempel för att tala om för ett
barn att hen skulle ligga på madrassen under samlingen. Vi märkte dock att Fatimas pekningar
skiljde sig åt beroende på situation. När hon pekade på ett barn som räckt upp handen och ville
tala pekade hon med handflatan upp och med öppen hand. När hon pekade för att tala om för
ett barn var hen skulle sitta pekade hon endast med pekfingret och med knuten näve.
Fatimas sätt att använda olika pekningar stärks av Allan Pease forskning som lyfter fram
handflatans position och dess betydelse. Pease menar att en öppen handflata står för öppenhet
och ärlighet (1981, s. 29), men han konstaterar även att handflatan kan användas som ett
maktmedel om den används på rätt sätt (1981, s. 31). I exempelvis en ledarroll kan den öppna
handflatan användas för att uttrycka ödmjukhet och visas som ett förslag eller något som inte
måste göras medan den nedåtvända handflatan yrkar på mer auktoritet och därmed finns inte
lika mycket svängrum för den som får uppmaningen. Om handflatan knyts med ett pekande
finger finns det däremot inget utrymme för diskussion, det pekande fingret är en direkt
uppmaning att följa det som handens ägare uttrycker (ibid.). Hur Fatima i fallet ovan använde
handens gester för att uttrycka olika budskap är i och med detta tydligt. När Fatima exempelvis
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ville att barnen skulle svara på en fråga så gav hon dem talutrymme med öppen handflata. När
hon däremot ville visa ett barn att hen skulle lägga sig på sin madrass under samlingen använde
hon en knuten handflata med ett pekande finger mot madrassen.
Även Yasin använde pekning med knuten näve vid ett tillfälle då han samtidigt sa "du ska sitta
vid (barn)". Pekningen med knuten näve, tillsammans med ordet ska, lämnade i enlighet med
Pease (1981, s. 31) inget utrymme för barnet att diskutera saken. Det var en klar och tydlig
uppmaning till barnet att sätta sig på sin plats.
Pedagogen Aylin använde precis som Fatima pekningar för att visa riktning och lokalisering.
Aylin visade med hjälp av pekningar var barnen skulle sitta, var de skulle sätta sina sångkort
och vem det var som skulle få välja i sångpåsen just den här samlingen. Hon använde också
klappningar för att visa barn skulle sitta och andra olika gester för att illustrera sånger de sjöng.
Just vad gäller pekningar vid lokalisering så framhåller John Haviland att pekningar är det sätt
som människor visar sin kunskap om lägen för varandra (2000, s. 13).
Gardner menar att tanke och handling hör samman i barnets kognitiva utveckling (1983, s.
203). Han presenterar bland annat utvecklingspsykologerna Bruner & Fischer som säger att
barns utveckling av färdigheter behöver ses ur ett mer generellt perspektiv och inte isolerat till
endast fysiska förmågor (ibid.). Vi kan se i vår studie hur detta utspelade sig, att pedagogerna
använde både röst för att visa tanken och en gest, pekningen, för att visa handlingen. I de
observationer vi gjorde var pekningar kombinerad med röst vanligast vilket stödjer det vi har
sett i Gardners teori. Man skulle kunna hävda utifrån det Gardner skriver att det är en ren
nödvändighet att använda dubbla kommunikationsverktyg för att påvisa sin tanke för att
meningen annars skulle gå förlorad. Exempelvis kan vi ställa oss frågan vad som skulle ha hänt
om pedagogerna valt att använda endast pekning utan ord, hur många budskap döljer det sig i
den handlingen?
Sammanfattningsvis användes pekningar i huvudsak för att uppmana barnen till olika
ageranden, allt som oftast för att tala om för barnen var de skulle sitta. Pekningarna användes
också för att visa riktning och lokalisering. Vi kunde under observationerna se att barnen tydligt
uppfattade pedagogernas önskningar när pekningar användes. Detta är i enlighet med Björn
Nilsson och Anna-Karin Waldemarson (2016, s. 54) som skriver att den tidigaste och viktigaste
gesten som barn utvecklar är pekningen. Pekningen bildar för barnet en bro mellan det verbala
och det icke-verbala språket (ibid.).
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6.2.2 Gester under sång
Sånger förekom ofta under samlingssituationer i förskolan. Under sångerna så använde
pedagogerna gester för att förtydliga och förstärka sångens innehåll. Pedagogerna använde
även gester, till exempel att klappa på sina lår, för att visa takten i sångerna de sjöng.
I observationen av Fatima och hennes kollega såg vi bland annat hur hon använde gester för
att hålla takten när de sjöng tillsammans, samt formade konturerna av ett päron när frukten
förekom i sången. Fatima uttrycker i e-postintervjun att
[i] sånger använder jag kroppsspråk för att förstärka sångens innehåll. Det kan handla om antal och
storlek [...]. Jag har improviserat fram rörelser till denna (sången) och de andra pedagogerna har
kommit med sina bidrag som jag tagit till mig (tex genom att göra formen av ett päron med händerna
eller formen på ett hus på den sista versen)

Anders uttrycker att han ibland leker med sångerna på så vis att gruppen sjunger en sång genom
att endast använda gester
Om jag bara gör med kroppsspråk [mimar tydligt] ”vi ska göra tyst” och så är jag tyst och så gör
dom också tyst, men jag använder ju bara kroppen då så jag ser ju att de läser av kroppen mer än
om jag sjunger. Om jag bara sjunger /.../ så händer det inte lika mycket i sången som det gör om jag
rör mig, så att om man är tyst och provar alla sånger som har rörelser, att man lägger till rörelser så
får du dem egentligen mer engagerade för de tittar mera då ännu mer.

När vi observerade Yasin såg vi inga av pedagogen egenimproviserade rörelser, utan de
rörelser som användes var bland annat "blinkande händer" när de tillsammans sjöng Blinka
lilla stjärna. Detta räknar vi dock också som förstärkning av sångens innehåll.
Detta visar på en samstämmighet hos pedagogerna kring att man med kroppsspråket, och
framförallt gester, kan förstärka innehållet i de sånger man sjunger tillsammans med barnen.
Vår studie kan med detta sagt stärka det Michael Argyle & Peter Trower framhåller, att vi
använder gester för att göra det vi säger begripligt. När orden inte räcker till tar gesterna vid
som en hjälp för att få det vi vill ha sagt uttryckt (1984, s. 53). Pedagogernas användande av
gester under sångsamlingar hjälper dem att tydligare nå ut med sångernas innehåll och budskap.
I Anders exempel skulle det kunna tolkas som att han vill aktivera barnen mer genom att
använda gester och därför låter han gruppen ibland endast göra rörelserna till sången - med
andra ord, han låter dem sjunga med kroppen.
Vi har dragit slutsatsen att kroppsspråksanvändningen som förstärkande och förtydligande av
sångers budskap innebär att sångerna blir roligare och mer intressanta för barnen. Detta innebär
således att dessa gester används för att väcka och bibehålla barnens intresse. Detta för oss också
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in på nästa avsnitt, nämligen vad pedagogerna gör och säger om att gesterna används just för
detta; att fånga och bibehålla barnens intresse och koncentration under samlingen.

6.2.3 Gester för att fånga och bibehålla barnens intresse och koncentration
Under intervjun med Aylin påpekade hon sitt eget användande av gester och berättade om sina
tankar kring det:
[j]a det är ju mycket lättare att fånga dem och kunna ha kvar deras koncentration längre tid /.../ men
det är klart, jag blir ju mycket mer intressant om jag rör mig och speciellt om man har sånger eller
aktiviteter med djur för oftast så är det väl de som barnen kan koppla till att om jag bara låtsas vara
en orm så (pedagogen imiterar en orms rörelse med sin arm) ”åh men vad är det och vad är det som
kommer här, åh men åh, det är en orm"

Aylin uttrycker att hennes sätt att använda gester beror på att hon vill kunna fånga och behålla
barnens koncentration i samlingen. Hon menar att hennes agerande i samlingen gör henne till
något intressant att se på, men menar också att en annorlunda inställning till samlingen kan få
motsatt effekt
Men sen som sagt var, som jag också pratade om tidigare, att jag kan ju påverka en samling eller en
aktivitet så mycket med hur jag använde min kropp och även språk då, för det är klart [talar med
monoton röst] pratar man väldigt entonigt så är det ganska tråkigt mot om man [byter den monotona
rösten mot en mer livfull] "JA nu..."

Aylin påpekar i sitt uttalande att hennes gester men även hennes röstläge är betydelsefulla för
barnens intresse och därmed samlingens utgång. Hon berättar vidare att "det gör jättemycket
för samlingen om en pedagog bara kommer in och sätter sig och ser sur ut eller om pedagogen
försöker fånga barnen på något sätt". Pedagogens användning av gester får därmed betydelse
för vilken stämning som skapas vid samlingen. Även Henning uttrycker i mailintervjun att han
känner att han måste använda kroppsspråket annars "svävar barnen ut och är inte lika
fokuserade".
När Aylin pratar både om rösten och kroppsspråket som avgörande för att få en samling att
vara intressant stärker hon vad Gardner framhåller när han menar på att människan besitter
multipla intelligenser som samverkar. Han uttrycker att de multipla intelligenserna är relativt
oberoende av varandra, men att de kan kombineras på funktionella sätt (Gardner 1983, s. 8).
Aylin uttrycker alltså att både kroppsspråket och röstlägen bör kombineras för att skapa en
intressant samling. Detta stärker också Steinbergs resonemang när han menar att röststyrkan,
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samt intonation och betoning tillsammans med kroppsspråk och miljöfaktorer kan användas i
en pedagogs strävan efter att skapa en bra arbetsmiljö (2004, s. 260).
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att gester används av pedagoger för att fånga och
bibehålla barnens intresse. Pedagogerna uttrycker att de använder sig av gester för att bli något
intressant att se på och för att barnen ska kunna hålla koncentration under längre tid och inte
"sväva ut". Att "sväva ut" tolkar vi som samma sak som att barnen tappar intresse och
koncentration. Något som dock blev tydligt i vår undersökning var att pedagogerna också lyfte
fram rösten som en viktig aspekt i arbetet med att väcka och bibehålla barnens intresse under
samlingssituationerna.
6.2.4 Gester som förstärkning och förtydligande
Det som blev absolut tydligast efter att vi analyserat vårt datamaterial var pedagogernas tankar
om kroppsspråket som kompletterande förstärkning och förtydligande till de verbala budskap
de avser att sända.
Juhlin (2005, s. 70) framhåller att gester kan forma former, markera talets rytm, konkretisera
abstraktioner, visa hur stort, litet, smalt eller lång något är, visa rörelser men också vara
onödiga. Fatima valde att räcka upp sin egen hand när hon under samlingen ville påminna
barnen om att de skulle göra det när de önskade att prata. Fatima framhöll i intervjun att "[d]et
var nog omedvetet eller i alla fall reflexmässigt något jag gjorde för att förtydliga det jag sa".
Detta är vad Monica Ekenvall kallar ”de effektiva gesterna” (2001, s. 50). De effektiva
gesterna är ett sätt för talaren att på ett upprepande och förstärkande sätt nå ut med budskapet
som hen vill delge lyssnarna (ibid.). Argyle & Graham lyfter också fram i sin studie hur
handrörelser används för att belysa det som sägs (1975, s. 66).
Även under besöket på Anders förskola såg vi hur pedagogen använde gester för att förtydliga
i samtalet. Anders som höll i samlingen ville göra barnen uppmärksamma på skillnaden mellan
återvinningsstationer och visade då med en stor rörelse att det fanns olika platser där man kan
återvinna på. I intervjun berättar Anders varför han valde att göra så:
[j]ag ville att hen skulle kunna återberätta det idag med gruppen, och då för att få hen att komma
ihåg det här med att inte direkt säga vad hen hade gjort hemma, så skulle jag försöka få hen att säga
att ”du åkte ju till den stooora återvinningen” inte bara till en återvinningspåse eller slänga i
sopkorgen som någon sa precis innan. Så ville jag att hen skulle bli påmind om vad hen gjorde
hemma när hen byggde om ute /.../ ja det var nog så att jag ville hjälpa hen utan att säga det direkt.
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Anders menar att den stora gesten han gjorde var för att hjälpa barnet att komma på var hen
hade varit utan att själv ta över samtalet. Precis som Fatima använde Anders gester för att
förtydliga det som sas, men Anders använde också ovan nämnda gest som en möjlighet för
barnet att få fortsätta vara den som leder samtalet.
Aylin använde sig av väldigt tydliga gester för att förstärka, både under samtalet med barnen
och när de sedan sjöng tillsammans. Hon knackade med fingertopparna i golvet för att visa ett
barn var hen skulle sätta sig och använde sig av svepande rörelser över barnen i cirkeln för att
markera när hela barngruppen skulle inkluderas i det hon sa. Vi frågade Aylin om hennes
användande av kroppsspråk är medvetet, varpå hon svarade att:
[j]ag ska nog inte säga hundraprocentigt att jag alltid är medveten om vad jag gör. Det bara händer
med händer eller om man har djur på samlingen att det blir automatiskt "jag har en krokodil"
(gestaltar ett krokodilgap för att återkoppla till sången Krokodilen i bilen som de sjöng tillsammans
på samlingen).

Detta skulle kunna förstås som att Aylin använder sin kropp automatiskt i många situationer.
Situationen kan sättas i relation till Gardner (1983, s. 194) som menar att många gånger sker
fysiska rörelser i så snabb takt att vi själva inte hinner uppfatta dem, men att vissa
kroppsrörelser kan tränas upp så att de sker automatiskt. Med tanke på att Aylin varit verksam
inom förskolan i nästan 40 år, har hon med stor sannolikhet tränat upp en del kroppsrörelser,
precis som Gardner framhåller, och därför sker vissa rörelser automatiskt och oreflekterat. När
Aylin återkopplar till sången Krokodilen i bilen genom att med händerna gestalta ett
krokodilgap, skulle man även kunna tolka det utifrån Gardners (1983, s. 203) teori på så sätt
att krokodilgapet är en, i förskolegruppen, accepterad symbol för en krokodil.
På Aylins förskola använde både pedagoger och barn sina händer som tallrikar innan det var
dags att sätta sig och äta. Aylin beskrev detta som något de gjorde eftersom tallrikar är så
förknippat med att äta. Detta ser vi också som en effektiv gest, ett sätt att förstärka och även
förbereda barnen på vad som ska hända när samlingen tar slut.
Något annat som är intressant med förskolans användande av "tallriken" tar Nilsson &
Waldermarson upp (2016, s. 69). De kallar gester för "kroppens stenografi" och menar att de
som brukar dessa gester är del av en egen kommunikativ teckenvärld. Nilsson & Waldermarson
menar också att användning av gester och uttryck på det sättet visar att en grupp hör samman
för att de skapat sina egna koder och signaler. Detta visar på att dessa egenkodade, gemensamt
accepterade tecken i vissa fall kan ersätta talet helt (ibid.). På samlingen vi observerade hade
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att forma händerna till en tallrik blivit synonymt med att samlingen skulle avslutas och det var
dags att sätta sig till bords. Det märktes tydligt på barnen, då de direkt när pedagogen sträckte
fram och formade sin hand, gjorde likadant och konstaterade att det var dags att äta. Det var en
av pedagogerna som hade presenterat detta för Aylin några år tidigare och det hade snabbt
blivit en vedertagen gest. Aylin nämnde även under intervjun att om man var riktigt hungrig så
kunde båda händerna användas, liksom för att öka känslan hos deltagarna.
Sammanfattningsvis så visade vår insamlade data att kroppsspråket i stor utsträckning används
för att förstärka och förtydliga verbala budskap, det vill säga att göra verbala budskap
förståeliga för barnen. Vi tolkar denna samstämmighet hos pedagogerna som att denna
förstärkning av verbala budskap är viktig för att hålla kvar barnens intresse. Kroppsspråket
används också i stor utsträckning för att visa på en gruppsammanhållning, genom att olika
överenskomna symboler används tillsammans med orden för att skapa en större förståelse.
6.2.4.1 Imitation

Våra observationer samt intervjuer har visat att pedagogerna förstärker framförallt
uppmaningar och önskningar med hjälp av sin egen kropp, samt uttrycker att barnen inte gör
som de säger, utan att barnen gör som de gör.
Anders lyfter upp precis vad Juhlin (2005, s. 66) uttrycker, att om vi i kommunikationen med
de vi möter har samma åsikt av att det som händer är roligt och engagerande för båda parter,
så kommer det göra att våra rörelser speglar av sig. Aylin har tidigare påpekat hur viktigt det
är att vara en engagerad och aktiv pedagog, något som även Anders under intervjun ger ett
exempel på:
[s]kulle jag inte vara engagerad eller glad eller försöka /…/ visa att jag finns och finnas lite
handgripligen där så skulle jag inte ha barnen kvar. Skulle jag bara gå och sätta mig ner och vänta
och inte delta i sången märkvärt roligt då skulle de inte göra. För hoppar jag till exempel så hoppar
dom men hoppar jag inte så hoppar inte dom. Om jag inte gör det jag vill att de ska göra så /…/ de
härmar ju så väldigt mycket.

Både Aylin och Anders har genom erfarenhet lärt sig att de inte kan ge barnen instruktioner
utan att genomföra dem själva. De behöver med hjälp av sin kropp skapa den aktivitet som de
vill att barnen ska ta del av annars blir inte utfallet som de har tänkt sig. Aylin uttrycker att det
handlar om att barnens fokus ska vara kvar på henne i det de gör, vilket Anders också menar
när han säger att han behöver vara engagerad och glad. I den situation som Anders tar upp med
att hoppa tillsammans kan vara ett sådant exempel. Det är förmodligen inte troligt att det skulle
hända i ett samtal mellan två vuxna, men Anders pekar ändå på något som är viktigt i
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kommunikation med barn, att de vuxna kring barnen behöver visa för att barnen ska våga ta
efter.
Något som också blir tydligt i detta sammanhang är att imitation är något som barnen använder
sig av. Anders säger, som ovan nämnt, att om han inte hoppar så hoppar inte heller barnen.
Gardner framhåller att imitation är centralt för den kroppsliga intelligensen (1983, s. 210) och
att barn så unga som två års ålder kan betrakta scener och senare spela upp huvuddragen i vad
de har sett (ibid., s. 208). Vi ser därför betydelsen av att använda gester för att förtydliga det
som sägs eftersom det hänger samman med hur barnet lär sig att själv använda gester i olika
sammanhang.
Sammanfattningsvis har vi kunnat se att pedagogerna använder sitt kroppsspråk för att barnen
i större utsträckning ska delta i göranden under samlingen. Flera av pedagogerna uttryckte
också
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en
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kroppsspråksanvändningen just när det gäller att barnen gärna imiterar. Pedagogerna använder
sina kroppar som redskap för att kommunicera genom att göra handlingen visuell för barnen.
6.2.4.2 I arbetet med de yngre barnen och i barngrupper med språkrelaterade brister

Flera av pedagogerna uttryckte under intervjuerna att kroppsspråket, och framförallt gester, blir
tydligare och mer överdrivna i arbetet med de allra yngsta barnen och i barngrupper där barnen
ännu inte behärskar det svenska språket.
Aylin menar att kroppsspråket blir tydligare i arbetet med de yngre barnen, vilka hon nu arbetar
med. Hon säger bland annat att:
[s]om jag berättade tidigare att när vi bara hade samling med /.../ de allra yngsta för att få dem att
hålla kvar koncentration och allting, då märkte jag hur jag mycket, mycket mera använde mitt
kroppsspråk. /.../ Det var så häftigt eftersom jag då uppmärksammade själv att "såhär mycket brukar
jag nog inte spela ut med mig själv".

Henning poängterar också detta under epost-intervjun, han menar att han eftersom han arbetar
med yngre barn så överdriver han sitt kroppsspråk så det ska bli extra tydligt vad han menar.
Detta skulle kunna tolkas som att pedagogerna menar att kroppsspråket i större utsträckning
behövs tillsammans med de barn som ännu inte behärskar det verbala språket. Detta är något
Anders också lyfter fram, när han under intervjun berättar om sitt tidigare arbete med barn som
ännu inte behärskade svenska.
Ja, asså, när jag började jobba så jobbade jag ju i "ort" där det var många barn som inte hade språket,
och då fick jag in det här med kroppsspråket, så jag tror inte att själva sättet är obekant. Men sen
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om man är i våran grupp här i "ort" som inte så många barn som behöver extra förtydligande i själva
språksituationen eller samtalssituationer /.../ då kan man trappa ned lite på det. /.../ När jag måste
vara engagerad och lyssna och höra in och vara tydlig, då blir man tydligare med kroppsspråket.

Henning nämner också arbetet med kroppsspråket i relation till språkförståelse.
Jag använder kroppsspråket väldigt mycket för att förstärka ord och känslan i det som jag berättar.
När man med inlevelse använder kroppsspråket är det lättare att fånga alla barnen även att de har
olika språkförståelse.

Just detta att "överanvända" sitt kroppsspråk så som Anders och Henning berättar om lyfter
Gardner fram i relation till symbolspråket (1983, s. 204). Att använda symbolspråket på det här
sättet kan hjälpa när språket av någon anledning är bristande eller ofullkomligt och bidra till
att det skapas en förståelse hos iakttagaren (ibid.). Gester får därför enligt Gardner och i
förskolans verksamhet en väsentlig betydelse vad gäller språkinlärning eftersom användandet
av dem blir en del av språkförståelsen. Överdrivna gester verkar fungera som en "intresseökare"
i barngrupperna där det inte bara fungerar att använda sig av verbalt språk.
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att kroppsspråk och användande av gester i hög
grad blir relevant för att förstärka och förtydliga verbala budskap, såsom sagor/berättelser och
instruktioner. Pedagogerna använde även detta för att barnens intresse för samtalet skulle
fortsätta. Vi finner stöd i Argyle & Grahams studie, när de beskriver hur gester tillsammans
med språket bidrar till en större förståelse i kommunikationen. Deras resultat pekar på hur
människor använder handrörelser för att illustrera det de säger (1975, s. 65f). I analysen av
deras studie framkom det tydligt hur kommunikationen förändrades när gester inte användes
lika mycket (ibid., s. 65). Innehållet i samtalet förändrades på så sätt att när gester inte kunde
användas så blev språket mer berättande i form av spatialt beskrivande (ibid). Argyle &
Graham lyfter även frågan varför det skulle vara svårt att beskriva former med hjälp av ord,
men konstaterar att det kan bero på att människan har använt händerna till dessa beskrivningar
och därför inte behövt utveckla ett sätt att förklara i ord (ibid., s. 66). Argyle & Grahams studie
stärker vad vi såg under våra observationer och intervjuer, att deras gester är till för att förstärka
det de vill säga. Steinberg (2004, s. 260) framhåller vikten av att använda hela sin
kommunikativa förmåga - det vill säga, både den verbala och icke-verbala förmåga, vilket vi
noterade att pedagogerna gjorde i observationerna och vilket pedagogerna framhöll att de
gjorde i intervjuerna. Det varierade i grad hos pedagogerna, men alla använde kroppsspråket
tillsammans med det verbala språket i sin kommunikation med barnen, även detta som ett
redskap för kommunikation.

34

6.3 Pedagogernas kroppshållning/kroppsställning
Under våra observationer såg vi flera olika kroppshållningar och ställningar som pedagogerna
använde sig av. Besöket på förskola A utmärkte sig dock mot de andra besöken.
När vi observerade Fatima på Förskola A satt pedagoger och barn i en ring på en rektangulär
matta. Pedagogerna satt i ungefärlig höjd med barnen. Fatima satt på sina knän, relativt
rakryggad. Hennes kollega som närvarade vid samlingen satt mer ihopsjunken med ett barn i
knät. Fatima lutade sig fram och tittade barnen i ögonen när hon väntade in barnens svar på
frågor. Maltén lyfter fram att det finns olika sätt att se på ledarstilar idag (1998, s. 119). Han
skriver även att vilken ledarroll en person har ger denne en viss typ av makt (ibid., s. 126). Vi
såg under observationen på Fatimas förskola att barnen anammade hennes kroppshållning,
vilket barnen även gjorde under de andra besöken, men där hade pedagogerna en helt annan
kroppspositionering. Aylin, Anders och Yasin satt mer avslappnade i kroppen, oftast med
benen vikta åt sidan och lutade mot en närliggande vägg. Här följde barnen pedagogernas
exempel och vi upplevde även att det i samlingarna därför blev två olika atmosfärer, där
Fatimas samling präglades av en mer styrd känsla och Aylins, Anders och Yasins samlingar
präglades av en mindre styrd känsla. Vi kan se hur vårt resultat stärker den forskning vi har
hittat, bland annat Ekenvalls, när hon valt att beskriva kroppshållningar närmre. Hon beskriver
hur vår positionering och hållning kan utstråla säkerhet och att vara avslappnad jämfört med
att visa högfärdighet och dominans, samtidigt menar hon att ansiktets uttryck och blick
påverkar hur hållningen uppfattas av utomstående (2001, s. 48). Det vi såg i bland annat
Fatimas samling var just att hennes hållning och positionering speglade av sig på barngruppen.
Dock måste påpekas att det aldrig fanns någon arrogans eller högfärdighet hos henne, som
Ekenvall beskriver kan finnas.
Ytterligare några som sällar sig till detta angående kroppshållningen är Argyle & Trower. De
presenterar forskaren William James1 som den förste att upptäcka kroppshållningens betydelse.
James kom fram till fyra huvudtyper av hållningen av kroppen (Argyle & Trower, 1984, s. 15).
Han presenterar dem som (a) närmande – en hållning som förmedlar uppmärksamhet genom
att kroppen lutas framåt, (b) tillbakadragande – en hållning som förmedlar negativitet eller
ogillande genom att kroppen lutas bakåt eller vänds bort, (c) expanderad – en hållning som
förmedlar stolthet, arrogans eller högfärdig genom att bröstkorgen skjuts fram och ryggen hålls
rest, huvudet hålls högt, samt (d) kontraherad – en hållning som uttrycker undergivenhet och

1

Har ej, trots mycket sökande, kunnat finna denna studie
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en känsla av nedslag då ryggen böjs och huvudet slokar samt att axlarna kutar (ibid., s. 15f).
De hållningar som vi främst kunde se under våra observationer var hållning (a) närmande och
hållning samt (c) expanderad. Vi såg hos Aylin, Yasin och Anders hur den närmande
hållningen, i form av att kroppen lutades framåt och åt sidorna under samtal och sånger i
samlingen, var den direkt styrande under observationen, men även (d) kontraherad dök upp.
Kontraherad beskrivs som en undergiven hållning, men att pedagogen skulle ha varit
undergiven någon annan deltagare i samlingen såg vi inte. Hos Fatima kom vi i kontakt med
både (a) närmande och (c) expanderad, vilket var den hållning som förmedlade stolthet i form
av en rest rygg och ett högt buret huvud. Även denna beskriver James som en hållning som kan
innehålla arrogans, men det var inte något vi såg i våra observationer.
När vi under intervjuerna ställde frågor till pedagogerna om deras tankar kring deras hållning
och kroppsställning fick vi lite olika svar. Under intervjun med Aylin ställer vi en fråga som
handlar om hur kroppshållningen skulle kunna påverka stämningen i samlingen och då svarar
hon:
[j]ag har inte tänkt på hållning men de känns som att våra samlingar är väldigt /…/ mysiga och de
bara är, så det kanske också gör att man känner att "ja, nu ska vi bara sitta och ha lite mysigt", man
behöver inte känna att nu (imiterar stel hållning).

Aylin uttrycker att hon upplever att deras samlingar är väldigt mysiga och avslappnade. Flera
gånger under vår intervju så uttrycker hon även att stämningen påverkas mycket av vilken
inställning pedagogen har till det som ska hända och det avgör även hur barnen uppfattar
aktiviteten. På så sätt kan vi förstå det som att Aylin menar att den hållning och position som
hon tar avgör ifall det ska bli en mysig eller "omysig" samling. Det är intressant att spekulera
i ifall den mysiga stämningen skulle försvinna om pedagogen hade valt att ha en annan
kroppsställning. Vi kunde se en tendens av detta när vi observerade Fatima. Som tidigare nämnt
kändes samlingen mer styrd, och därmed även stämningen i rummet.
Henning som arbetar med yngre barn påpekar under e-postintervjun att "jag gestikulerar och
hukar mig så att jag är väldigt nära barnen". För Henning verkar det vara viktigt att komma så
nära barnen som möjligt, vilket liknar något som Yasin påtalade, nämligen att "man är ju
ganska stor i jämförelse med de andra så det känns ju liksom att man försöker göra sig liten,
att man liksom ändå är på barnens nivå". För Yasin kändes det viktigt att han inte gjorde sig
större än barnen, vilket åter för oss till Maltén och att olika ledarstilar uttrycker olika typer av
makt (1998, s. 126). Under intervjun berör vi maktperspektivet och Yasin säger då:
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om jag skulle sitta på en stol eller till exempel /.../ jag tror de skulle bli konstigt, eller ja /.../ då är
man ju inte där med dom, det är ju därför våran miljö ser ut som den gör, liksom vi kryper runt på
knäna, rullar runt på stolar för att vi ska kunna vara med dom, och få se vad dom tycker /.../ liksom
från deras nivå /.../ ja, det är ju inte, det är inte jag som ska ha kul på samlingen och det är inte jag
som ska liksom så här (gör sig stor) "nu ska ni liksom".

I likhet med den forskning som William James har tagit fram (Argyle & Trower, 1984, s. 15),
så menar även Juhlin att en ihopsjunken hållning signalerar osäkerhet och att innehållet som
talaren förmedlar förlorar därmed sitt budskap (2005, s. 69). Istället bör du som talare vara
rakryggad och hålla upp bröstet och huvudet för att visa ditt engagemang (ibid.). I vårt
sammanhang är det pedagogen i samlingen som är "talaren" och som använder både sin verbala
och sin icke-verbala kommunikation till att sända budskap. Det som James via Argyle &
Trower, Ekenvall och Juhlin poängterar ovan är att en talare som inte har en rak rygg och ett
högburet huvud visar tecken på osäkerhet och därför förlorar sin trovärdighet. Steinberg
däremot pekar på något helt annat än Juhlin, Ekenvall och James. Han menar att
förskolepedagoger har förstått att de bör befinna sig på samma fysiska nivå som barnen för att
möjliggöra ett bättre relationsskapande och bättre samtal (2004, s. 260). Steinbergs påpekande
ligger i mycket högre grad i linje med det vi har observerat under besöken på förskolorna. Det
som har hänt när pedagogerna har använt slokande axlar och kutande ryggar är att barnen har
följt pedagogernas exempel. Vi har inte kunnat urskilja ett intresse eller ointresse som berott
på pedagogernas kroppshållning eller ställning, utan om ointresse har infunnit sig har det
snarare berott på innehållet i samlingen. Då har det funnits andra störande moment som att
barnen blivit oense, att någon har kommit in under samlingen eller att det helt enkelt har gått
för långsamt innan nästa ramsa eller sång har påbörjats.

6.4 Pedagogernas beröring
I den här delen kommer vi att fokusera på vilken funktion beröring hade under våra
observationer och hur pedagogerna ställde sig till att använda beröring som ett verktyg under
samlingssituationerna.
Fatima på Förskola A använde sig ett fåtal gånger under samlingen av beröring. När hon valde
att röra vid ett barn var det ofta i samband med att barnet hade svårt att sitta still eller att vara
tyst. Ett barn blev upprört när hen inte fick svara på en fråga trots att hen räckte upp handen,
och då valde Fatima att ta hen tätt intill sig och klappa hen på ryggen. Vi frågade henne om
denna situation, och hon svarade:
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[d]et var för att visa barnet att jag såg och bekräftade hen även om jag inte lät hen svara på frågan.
Jag bedömde att det här barnet har ett stort behov av att få uppmärksamhet, är ivrig och entusiastisk
men också behöver träna sig i att ha tålamod, ta hänsyn, lyssna på andra och vänta på sin tur.

Backlund (2006, s. 85) framhåller att beröring är det tydligaste tillvägagångssättet för att visa
vad vi tycker om varandra. Beröring kan dels uttrycka intimitet, men kan även användas för att
visa makt. I exemplet ovan kan vi se i enlighet med det Backlund menar, att Fatimas avsikt var
att uttrycka tillgivenhet och förståelse för barnet som hade svårt att förlika sig med att inte få
tala, trots att hen tydligt följde regeln om att räcka upp handen.
Vi ser även i exemplet hur Gardners perfekta tidpunkt (1983, s. 212) utspelade sig i den här
situationen, men situationen ger oss även ett tydligt exempel på vad Gardner menar med det
kinestetiska sinnet, att veta vid vilka tidpunkt och med vilken kraft en handling kan utföras
(ibid., s.194). Fatima kunde läsa av situationen och avgöra vad som behövdes för att samlingen
skulle kunna fortgå trots att ett av alla de barn som deltog uttryckte ilska och ledsenhet. Hon
bemötte detta barn samtidigt som hon klarade av att handskas med resten av barngruppen.
Den perfekta tidpunkten var något som vi såg vid flera tillfällen under vår undersöknings gång.
Ytterligare ett exempel på detta var en situation som uppstod under observationen på Anders
förskola. Ett barn som satt nära Anders började sparka fram och tillbaka på mattan med sina
fötter. Anders sträckte då ut sin hand och la det på barnet som direkt slutade sparka. När Anders
fick frågan om varför han gjorde detta så svarade han:
Jag brukar använda händerna /…/ ja, för att de förstår då /…/ om jag bara säger, dom kanske inte
ens lyssnar på sitt namn för att den håller ju på med nånting annat /.../ jo men det är ju en reflektion
för att få det lugnt och jobba med kroppen där också.

I den här situationen valde Anders att använda beröringen som en markering för att barnet
skulle förstå att hen skulle sluta sparka. Yasin sällar sig också till den uppfattningen om att
beröringen har en funktion att inte avbryta något som pågår. Han säger följande under
intervjun:
Men sen kan man ju använda kroppen istället för att använda kroppen liksom att stoppa eller flytta
istället för att prata /.../ för att det kan ju också störa, speciellt när man sitter med som medsamlare
att inte jag sitter och pratar utan istället visar med kroppen att "nu ska vi lyssna".

Precis som i fallen med Fatima och Anders, menar Yasin att samtalen under samlingen inte ska
behöva störas för att pedagogen behöver markera med verbalt språk till det barn som för
tillfället stör samlingen. I Anders fall kunde störningen avbrytas endast genom att Anders la
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handen på barnets fötter vilket gjorde att samtalet i samlingen inte behövde avbrytas och
barnets sparkande gick aldrig så långt så att det störde de andra deltagarna i samlingen. Anders
reflexmässiga beröring på barnet var det enda som behövdes för att få samtalet i samlingen att
leva vidare.
Aylin reflekterade lite annorlunda kring beröringen och hennes tankar gick mer kring ett
omsorgsperspektiv:
[j]ust det här när man sitter på golvet att då är det ju så lätt för barnen att kunna komma och tanka
/.../ på en yngrebarnsavdelning kan väl jag känna att det är jätteviktigt hela tiden och just om jag
sitter still på samma ställe hela tiden då kan ju barnen gå iväg på en aktivitet och så "ah just det, ja
men där sitter Aylin, ja men då behöver jag komma och tanka" och så kan man då sitta och kanske
få lite klapp på benet eller en arm runt sig /…/ ja och så kan man tanka och sen så kan "wow men
åh kolla där borta där håller de på och målar, jag går iväg, nu har jag fått lite styrka, lite extra bensin
i mig så nu, nu fixar jag det", och en del barn behöver ju inte alls och vissa behöver ju väldigt
mycket /.../ och som sagt, jag inbillar mig att alla de här småsakerna när /…/ man får en klapp eller
en riktigt blick att det känns mycket i hjärtat och att man får en relation.

Aylin ser på beröringen ur ett annat perspektiv än Fatima och Anders. För Aylin är beröringen
ett sätt att visa barnen att de har blivit sedda och fungerar som en del i relationsskapandet
mellan pedagoger och barn. För Aylin finns det på så vis något relationellt i den beröring som
sker på förskolan och i olika aktiviteter under dagen. Detta finner vi stöd för hos Nilsson &
Waldermarson som menar att den icke-verbala kommunikationen har stor betydelse för vårt
relationsskapande till andra samt hur vi utvecklar dessa relationer (2016, s. 62). Beröringen
fungerar alltså inte bara som ett sätt att inte störa i ett pågående samtal utan har även en trygg
och lugnande effekt. Nilsson & Waldermarson skriver fortsättningsvis att beröring är en
tvåvägskommunikation och att det därmed skapas intryck och känslor hos deltagande parter
(2016, s. 76). Precis som Aylin uttrycker så kan det handla om det som hon benämner som att
"tanka" - att fylla på med bekräftelse innan en vågar ge sig iväg på nya aktiviteter i
förskolemiljö. Under observationerna på Aylins samlingar såg vi inte att hon använde
beröringen på något annat sätt än att ge bekräftelse, något som även Fatima lyfter fram i
exemplet med barnet som blev ledset. Anders förklarar sitt användande av beröringen som ett
sätt att avleda en störning. Fatima är den enda pedagogen som har både bekräftelse och ett sätt
att avleda en störning i åtanke.
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6.5 Placering i ring
I detta avslutande analysavsnitt kommer vi att diskutera vilken påverkan samlingens form har
på deltagarna.
Under samtliga av våra observationer satt pedagoger och barn i en ring. Våra tidigare
erfarenheter från förskolan säger oss att det är det absolut vanligaste sättet att sitta på under
samlingen, och vi ställde därför frågor till pedagogerna om hur de tänker kring denna placering,
och om det på något sätt kan ha med att väcka och bibehålla intresse att göra. Anders framhåller
att cirkeln är en symmetrisk form som han personligen finner harmoni i. Något som samtliga
pedagoger framhöll var dock vikten av att kunna se varandra under samlingen. Anders säger:
[p]laceringen i samlingen gör jättemycket för lugnet /.../ det behöver inte alltid vara en cirkel, men
man måste se så att barn ser varandra, annars säger de att "jag ser inte" och då får du oro (i
samlingen) och då fungerar det inte.

Fatima uttrycker i princip samma sak när vi frågar henne varför hon väljer att sitta i ring under
samlingen.
Främst är det nog en tradition men också praktiskt för att det är lättare att ha överblick och se så
många som möjligt /.../ Ett problem med om man skulle sitta i rader på en samling skulle nog vara
att vissa hamnar framför och andra bakom och att de skulle klaga på att de inte ser. /.../ I skrivande
stund tänker jag att formen för den ”fysiska” samlingen skulle gå att experimentera med så att
barnen får hjälpas åt att forma tex en triangel, en cirkel, rektangel, ett päron eller dylikt /.../.

Anders och Fatimas resonemang går att tolka på så vis att det inte är formen av en cirkel som
är det viktiga under samlingen, utan att ge alla möjlighet att se varandra. De framhåller båda
två att om barnen inte ser varandra eller om en kompis skymmer sikten för dem så skapar det
oro i barngruppen. Detta är ytterligare ett tydligt exempel på att barn är visuella, och att endast
det talade ordet inte räcker till för att engagera barnen och bibehålla deras intresse.
Yasin sällar sig också till den här åsikten, när hon under intervjun påtalar:
Jag tror att det är för då ser man varandra ganska bra och /.../ att man liksom försöker ha ögonkontakt
med alla barn och försöker få med liksom, alla behöver inte sjunga, det är inte meningen men om
man inte vill sjunga så behöver man inte men liksom försöka /…/ få att liksom att alla ska bli sedda
och liksom försöka fånga upp dom även /.../ fast dom är trötta /.../ jag tror liksom att sitter man i en
cirkel så är det lätt att liksom kunna se alla och alla ser varandra /.../.

Aylin säger att hon tycker att ringen är bra för att alla som sitter i den kan kopplas samman
genom att ta varandras händer och att det visar att det finns en "vi"-känsla i samlingen. Hon
konstaterar även att det handlar om en trygghet för gruppen, att alla barn vet att de har en
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självklar plats när det väl är dags för samling. Det som länkar samman pedagogernas
uppfattning är det att det finns en social möjlighet att möta varandra och att alla ska kunna se
varandra. Detta är något som Pease lyfter ifråga om positionering på olika sätt. Han menar att
hur vi positionerar oss vid möten har betydelse för rangordning och uppmärksamhet och
lyfter fram cirkeln som den runda informella positionen (1981, s. 129). Denna position ska,
precis som pedagogerna lyfter fram, skapa en känsla av att alla deltagare är med i samlingen
på samma premisser (ibid.). Trots det, så kan det finnas en form av rang beroende på vem som
sitter närmast ledaren, eller i vårt fall pedagogen, med utfallet att den som hamnar längst bort
från ledaren kan därmed känna sig bortvald (ibid.). Under de samlingar vi observerade så såg
vi att de barn som verkade vara mindre självständiga än andra fick placeringen bredvid eller
nära pedagogerna i samlingen.
I vår undersökning observerade vi båda stora och små barngrupper, där den minsta barngruppen
var drygt 10 barn och den största drygt 20 barn. Det vi såg i observationerna ligger i enlighet
med det som Legget & Ford kom fram till i sin studie, nämligen att sitta tillsammans i grupper
bidrar till barnens sociala kompetens, men beroende på gruppstorleken så får barnen med sig
olika erfarenheter från de sociala sammanhangen (Legget & Ford 2015, s. 196). Vad vi kunde
se under våra observationer var att i de mindre grupperna fanns fler möjligheter för barnen att
samtala med varandra och dessutom föra längre konversationer. I de mindre grupperna fanns
det också större möjlighet att alla skulle få bli hörda. I de större grupperna fick de deltagande
mindre taltid och därmed fokuserades det mer på att ta demokratiska beslut i form av vilka
sånger som skulle sjungas och att barnen behövde vara noggranna med att räcka upp handen
när de ville prata och vänta på sin tur. De större grupperna blev också mer modererade av
pedagogen, medan det i de mindre gruppsammansättningarna fanns ett mer fritt samtalsrum.

6.6 Orsaker till ett begränsat användande av kroppsspråk
Något som framkom under ett par av intervjuerna var att det finns en del faktorer som kan
orsaka att pedagogerna använder sig av ett mer begränsat eller tillbakahållet kroppsspråk.
Juhlin skriver om hur vårt kroppsuttryck avslöjar hur vår sinnesstämning är och menar att vi
låter och ser ut som "vi är" (2005, s. 17). Det hon menar är att den känsla vi har i kroppen är
den som kommer i uttryck via både kroppsspråk och röst (ibid.). Pedagogen Anders nämnde i
intervjun att vissa situationer kan få honom att känna sig mer eller mindre låst i användandet
av gester vilket han har märkt påverkar utfallet för hur samlingen blir:
Stress gör ju så att man kanske inte/.../ känner sig lika ambitiös eller utåt /.../ en stressad situation
som kan vara relaterad till mycket; olikheter i barngrupp eller gråt eller det är mycket /.../ man
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trodde man hade lite mera tid än vad man hade /.../ det kan göra att man egentligen borde använda
kroppsspråket ännu mer men jag tror man stänger sig lite, då blir man lite mer rak ”nu vill jag att
det ska bli såhär" och så blir det inte såhär.

Det Anders uttrycker här är att stress kan få honom att använda sitt kroppsspråk mindre och att
han blir mer fyrkantig på så vis att han blir mer styrd att "nu ska vi få det här gjort". Något
anmärkningsvärt i det Anders säger är att han i de situationerna borde använda mer
kroppsspråk. Det Anders påpekar i intervjun är att han har en uppfattning om hur hans stressade
känsla påverkar den faktiska situationen. Även Fatima framhåller detta när hon säger "[j]ag
tror att barnen märker om man splittrad/okoncentrerad/stressad. Ibland är det oundvikligt om
det har varit en stressig situation innan samlingen".
Med tanke på allt det empiriska stöd vi funnit för kroppsspråksanvändningens betydelse för att
förstärka budskap, samt för att engagera och intressera människor i kommunikativa situationer
så bör pedagoger, oavsett sinnesstämning, använda sig av sitt kroppsspråk. Pedagogerna
uttrycker dock att stress gör att kroppsspråksanvändningen begränsas, vilket kan förklaras med
Juhlins resonemang som vi presenterade ovan, att kroppsspråket inte sällan avslöjar hur vi
känner oss på insidan. Att medvetandegöra detta för sig själv kan dock, enligt Gardner, bidra
till att pedagogerna kan ändra på sitt användande av kroppen (s. 203). Genom att ett par av
pedagogerna under intervjuerna satte ord på att de egentligen borde använda kroppsspråket mer
i pressade och stressade situationer kan alltså, enligt Gardner, göra att pedagogernas praktiska
användande av kroppsspråket förändras. Det handlar, enligt Gardner, om att kunna vara kritisk
mot sitt eget användande av den kroppsliga intelligensen (ibid.).

7 Slutdiskussion
Syftet

med

vår

undersökning

var

att

öka

förståelsen

för

hur

pedagogers

kroppsspråksanvändning kan bidra till att väcka och bibehålla barnens intresse under
samlingssituationer i förskolan, samt att medvetandegöra kroppsspråksanvändningen i
förskolan. För att uppnå vårt syfte formulerade vi fyra frågeställningar som vi, genom
insamling av empiriskt material, försökte besvara. Under detta avsnitt kommer vi sammanfatta
och diskutera vad våra resultat och vår analys har visat, samt förklara huruvida vi anser att vi
fått svar på våra frågeställningar eller ej. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning inom
samma område.
Vår undersökning har visat att:
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•

Pedagogerna använde sitt kroppsspråk i stor utsträckning, men framförallt gester och
handrörelser användes för att förstärka och förtydliga verbala budskap

•

Kroppsspråket utgör en stor del av pedagogernas kommunikation med barnen under
samlingssituationerna och anses enligt pedagogerna spela en stor roll för att väcka och
bibehålla barnens intresse under samlingssituationer i förskolan. Bland
annat framkom det att pedagogerna ansåg att de utan sitt kroppsspråk överhuvudtaget
inte skulle ha barnen kvar, utan att barnen då hade tappat intresse och lämnat
samlingen. Pedagogerna framhöll också att det var viktigt att ge barnen möjlighet att
överblicka hela samlingen och samlingens deltagare för att kunna bibehålla ett
intresse och minska oro i gruppen

•

Det skiljer sig åt hur medvetna pedagogerna är om sin egen kroppsspråksanvändning,
och framförallt mimiken är något som verkar ske omedvetet och oreflekterat. Det
skiljer sig också åt hur reflekterad kroppsspråksanvändningen är - ett par av våra
informanter visade på ett reflektivt förhållningssätt till sin kroppsspråksanvändning,
medan andra menade på att de inte tänkte så mycket på det, trots att de uttryckte att
kroppsspråksanvändningen var avgörande för samlingssituationerna. En gemensam
nämnare för samtliga informanter var dock att de visade på en förståelse för det
Gardner benämner som den perfekta tidpunkten, framförallt gällande beröring.
Beröringen användes av samtliga pedagoger som ett sätt att få och behålla barnens
fokus i situationer som riskerade att bli svårhanterliga

•

För att kunna väcka och bibehålla barnens intresse krävs det att pedagogerna använder
hela sin kommunikativa förmåga. Detta innefattar såväl röstanvändning som
kroppsspråk. Både vårt empiriska material och den forskning vi presenterat talar för
att kroppsspråket är viktigt i vår kommunikation med andra människor, för att
engagera samt för att förtydliga och förstärka verbala budskap för att göra det
som sägs begripligt

Vi upplevde, utifrån Gardners teori, att samtliga pedagoger vi observerade besatt en kroppsligkinestetisk intelligens som de använde på förvånansvärt liknande sätt. Observationerna visade
bland annat att pedagogerna använde sig av liknande gester för att markera lokalisering och
uppräkning. De använde sig av mimik och olika ansiktsuttryck för att förstärka berättelsers,
sångers och ramsors innehåll. Kroppsspråket användes även av samtliga för att förstärka och
förtydliga verbala budskap. Vi tänker oss att detta har, som Gardner också framhåller, att göra
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med att pedagogernas kroppsliga intelligens förändrats under deras yrkesverksamma år i
förskolan. Samtliga pedagoger har nämligen varit verksamma inom förskolan under relativt
lång tid, och har därmed lärt sig vad som fungerar och vad som krävs i samlingssituationer.

Samtliga pedagoger uttryckte att kroppsspråket spelar en stor roll vad gäller att väcka och
bibehålla barnens intresse under samlingssituationer. Många gånger diskuterade våra
informanter kring barn som visuella, och att enbart det talade ordet därför inte räcker till. Ett
par av våra informanter uttryckte tydligt att de inte skulle ha barnen kvar om de inte använde
sig av sitt kroppsspråk. Detta kan vi tolka som att barnen helt enkelt hade tappat intresset och
lämnat samlingen. Vi har också funnit stöd för detta i den forskning vi tagit del av under
arbetets gång. Steinberg är tydlig vad gäller att en lärare/pedagog bör utnyttja hela sin
kommunikativa kompetens för att skapa en bra miljö och kommunikation med barn och elever
(2004, s. 260). Kroppsspråket användes också för att förstärka och förtydliga verbala budskap.
Särskilt viktigt verkar kroppsspråket vara i arbetet med de yngsta barnen och med de barn som
ännu inte behärskar det svenska språket. Detta, menar vi, hänger samman med att förståelsen
är viktig för intresset. Pedagogernas tydliga resonemang kring att använda kroppsspråk och
gester i syfte att förstärka och förtydliga verbala budskap stärker också Graham och Argyles
studie, där de kom fram till att gester användes för att göra det som sas begripligt (1975, s.
66).
I samtalet om barn som visuella diskuterades också placeringen i ring, som utifrån våra egna
erfarenheter är den allra vanligaste placeringen under samlingssituationer i förskolan och också
den enda placeringen vi tog del av under vår undersökning. Samtliga pedagoger framhöll att
de placerar sig själva och barnen i ring för att alla som deltar ska kunna se varandra. Detta
förklarades med att barnen annars tappar intresset och att det lätt kan bli en orolig stämning.
Barnen behöver alltså kunna överblicka samtliga deltagare och samlingsaktiviteten för att
intresset ska kunna bibehållas. Detta är ytterligare något som talar för att enbart det talade ordet
inte räcker till. Steinberg framhåller i sin forskning att det verbala språket utgör en väldigt liten
del av den mänskliga kommunikationen (2004, s. 260) och Argyle och Graham visar i sin studie
hur gester underlättar en förståelse av det talade ordet (1975, s. 58). Samtliga av dessa forskares
resonemang tyder på att inte bara barn, men människan, är visuell. En av pedagogerna uttryckte
även att genom att placera sig i en ring så kunde gruppen skapa en känsla av ett "vi", samt att
det genom att sitta i ring gör att det finns en självklar plats för varje barn vilket blir en fråga
om trygghet. Vi kunde finna stöd för den här typen av positionering i Pease studie som även
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han uttrycker att positionering i ring ger en större känsla för gemenskap, där alla deltar utifrån
samma villkor (1989, s. 129). Utifrån den studie som vi tog del av som Legget &
Ford (2015) presenterade om samlingen som social arena, så kunde vi se att antalet barn kan
ha betydelse för vilken typ av social gemenskap som sker. Desto fler barn som medverkar i
samlingen, desto mer kommer samlingen att handla om demokratiska beslut och ömsesidigt
turtagande, medan det i mindre samlingsgrupper finns mer plats för spontana samtal och längre
taltid för vare deltagare (2015, s. 196).
Med hjälp av kroppsspråket menar pedagogerna att de kan skapa harmoni och ”magiska
miljöer”. För att barnen ska intressera sig för pedagogerna och samlingens innehåll måste
pedagogerna med hjälp av sitt kroppsspråk och sin röstanvändning göra sig själva och
samlingsaktiviteterna till något roligt att se på och ta del av. Det handlar dels om att visa med
hela sin kropp att man är engagerad redan innan samlingen påbörjas, men också att våga leva
ut med sin kropp under samlingens gång.
Samtliga pedagoger nämnde röstanvändningen i kombination med kroppsspråket.
Röstanvändning var inte objekt för vår undersökning, men det visar ändå att kroppsspråket
tillsammans med röstanvändningen är minst lika viktiga som det talade ordet. Detta stärker
bland annat det Gardner menar, när han uttrycker att multipla intelligenser kan kombineras på
olika sätt (1983, s. 8). Det stärker även vad Steinberg påpekar, att rösten, tillsammans med
kroppsspråket och miljön, kan användas av pedagoger för att skapa bra arbetstillfällen och
miljöer (2005, s. 260).
Medvetenheten om sin egen kroppsspråksanvändning skiljde sig åt mellan pedagogerna. Ett
par av våra informanter verkade, både utifrån våra observationer och intervjuer, vara väldigt
medvetna om att kroppsspråket var något de använde sig av i syfte att inverka på barnens känsla
av intresse och engagemang. Det vi upplevde som det mest omedvetna och oreflekterade var
mimiken. Nästan samtliga informanter hade en nästan övertydlig mimik, där mimiken främst
användes för att förstärka och förtydliga i samtal och sånger som rörde känslor. I intervjuerna
framkom dock att några av våra informanter inte alls uppfattade eller reflekterade över sin egen
mimik. En av våra informanter blev förvånad över att vi ansåg att han hade en väldigt tydlig
mimik, när han själv inte trodde det. En annan informant menade istället på att mimiken är
jätteviktig i samtal med barn, men trots det såg vi en mycket begränsad mimik under
observationen. Mimiken var något pedagogerna framhöll som något som automatiskt följer
med det verbala, men samtidigt menade dem att mimiken är viktig. Att pedagogerna har svårt
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att reflektera över sin mimikanvändning stärker Gardners resonemang, när han menar att
mycket av det vi gör med våra kroppar sker i så snabb takt att vi inte hinner uppfatta det (1983,
s. 194). Att de å andra sidan menar att mimiken är viktig stärker det Backlund framhåller, att
ansiktet och rösten är de delar av kroppen som till största delen samverkar för att ge ord
betydelse (2006, s. 88).
Också utifrån Gardners resonemang kring den perfekta tidpunkten kunde vi se att pedagogerna
hade en medvetenhet kring hur de använde sin kropp, framförallt när det gällde beröring.
Pedagogerna använde sin kropp för att kunna bryta in i situationer för att försöka hålla kvar
barnens fokus och förhindra att situationer blev svåra att hantera. Detta framkom som något
mycket medvetet under intervjuerna med samtliga pedagoger, att de hade en känsla för att vid
rätt tidpunkt använda sin kropp i detta avseende.
Pedagogerna uttryckte även att de, trots att de inte alltid är medvetna om vad de gör med sina
kroppar, i större utsträckning borde använda sig av sitt kroppsspråk när de känner sig stressade
eller otillräckliga. Detta vittnar om att pedagogerna är medvetna om att kroppsspråket behövs
för att engagera barnen. Gardner framhåller i sin beskrivning av den kroppsliga intelligensen
att vi har förmågan att justera våra rörelser när det behövs (1983, s. 194). I pedagogernas fall
visar de att de har en medvetenhet om att de borde justera sina rörelser i relation till den aktuella
situationen, men att stressen skapar en slags låsning.

7.1 Förslag till vidare forskning
Kroppsspråket spelar, vilket vår undersökning visar, en stor roll för att väcka och bibehålla
barns intresse under samlingssituationer i förskolan. En intressant tanke som dök upp hos oss
under en av våra intervjuer var dock om man som en fortsättning på vår undersökning faktiskt
kunde observera vad som händer i en barngrupp om de medverkande pedagogerna medvetet
utesluter sin kroppsspråksanvändning under samlingssituationen. Vad skulle det skapa för
reaktioner i barngruppen, och skulle barnens reaktioner kunna bidra till en ännu större
förståelse för kroppsspråksanvändningens betydelse för att väcka och bibehålla barnens
intresse under samlingen?
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Bilaga 1. Informationsbrev
Information och syfte med undersökningen
Vårt syfte med den här undersökningen är att ta reda på hur pedagogers kroppsspråk kan väcka och
bibehålla barns intresse vid samlingssituationer. Vi är intresserade av att ta reda på pedagogers egna
tankar kring kroppsspråket som kommunikativt verktyg samt vad forskningen säger om detta.
Vi är nu intresserade av att observera och intervjua verksamma pedagoger i förskolan för detta
ändamål. Observationerna kommer att genomföras under samlingssituationer. Intervjuerna beräknas ta
cirka 45-60 minuter och kommer, med deltagarens tillåtelse, att spelas in för att vi ska kunna skriva ut
intervjuerna på papper och använda dem som analysunderlag.
Medverkan i undersökningen är högst frivillig, och ingen känslig information om deltagarna kommer
att röjas.
Om du har eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss!
Jessica Ekholm, jessica01.ekholm@student.sh.se, 070 421 81 39
Malin Carmstad Hofmeijer, malin01.carmstad.hofmeijer@student.sh.se, 073 612 65 23

49

Bilaga 2. Information till informanterna om de
forskningsetiska principerna
Forskningsetiska principer inför besök vid förskolan
Tack för att ni tar emot oss och hjälper oss med vårt examensarbete!
Som forskare ställs man ibland inför etiska ställningstaganden. I och med detta har Vetenskapsrådet
(2002), inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, formulerat fyra övergripande
forskningsetiska principer:
Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda parter om undersökningens
syfte.
Samtyckeskravet: De personer som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet: De personer som deltar i en undersökning ska ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem.
Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast nyttjas för
forskningsändamål.
Dessa forskningsetiska principer kommer vi att utgå ifrån när vi ses och även under analysprocessen
och det fortsatta skrivandet. Din medverkan är högst frivillig, du kan välja att avstå från att medverka
i intervjun närhelst du önskar, och du är aldrig tvungen att svara på alla frågor. När intervjuerna har
analyserats och ska redovisas kommer vi att bokstavskoda namnen på alla medverkande, för att
identifiering inte ska vara möjlig. Varken ditt namn, ditt kön eller din arbetsplats kommer att röjas.
Den här uppsatsen kommer att publiceras vid Södertörns högskolas egen katalog, DIVA-portal. Men
vi kommer inte att spara på de material vi har samlat ihop, utan när uppsatsen är klar och godkänd
kommer materialet att förstöras.
Med vänliga hälsningar,
Jessica & Malin
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Bilaga 3. Samtyckesblankett
Samtyckesblankett

Härmed samtycker jag till att bli observerad och intervjuad. Jag samtycker även till att
intervjun spelas in.
Jag har tagit del av den tidigare informationen angående undersökningens syfte, och är
medveten om att det är högst frivilligt att delta i undersökningen, och att jag närhelst jag
önskar kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.

Underskrift av informant

Underskrift av studenter

___________________________

___________________________

Ort, datum

Ort, datum

___________________________

___________________________

Underskrift

Underskrift

___________________________

___________________________

Telefonnummer

Telefonnummer
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Bilaga 4. Intervjuguide
Intervjuguide
Frågor inför intervju angående kroppsspråk under samlingen

Antal verksamma år i förskolan:
Hur ofta håller du i samling?

Använder du medvetet ditt kroppsspråk under samlingen?
Om ja, varför?

Märker du någon skillnad på barngruppen om du använder/inte använder
kroppsspråket?

Tror du att kroppsspråket är viktigt att vara medveten om och uppmärksam
på?
Om ja, på vilket sätt? Om nej, utveckla gärna.

Tror du att man med kroppsspråket kan visa att man har ett intresse och
engagemang för barnen?

Har du någon gång reflekterat över om samlingar som inte blivit som du tänkt
kan ha berott på ditt användande/icke-användande av kroppsspråk?

Har du arbetat med både äldre och yngre barn?

Om ja, har du i så fall använt kroppsspråket på olika sätt beroende på barnens
ålder?
Om ja, på vilket sätt? Om nej, utveckla.
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Bilaga 5. Observationsschema
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