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Abstract 

The aim of the study is to investigate the communicative resources used by children when 

negotiating for access, studying such things as what communicative methods they use, for 

what purpose, and when children use an adult as a resource for communication. This is a 

qualitative study based on structured non-participatory observations using field notes, and for 

the analysis I use an ethnographic method. The study takes off in a socio-cultural perspective 

on learning. The children in the study are aged 1-3 years and there are 9 children in total being 

observed. The results from the study show that children use different resources at different 

types of access. When they want to seek access to a game they use artefacts/objects/items, 

their body or their voice. When they want to invite to a game, they use artifacts, voices, or 

moves. When they want to negotiate about leadership in a game they use artefacts, their 

bodies, or an adult as a communicative resource. It has been shown that artifacts are very 

important for children's negotiations on access to play. The adult is used as a communicative 

resource when the children themselves feel they can not cope with the situation themselves. 

Movement is used as a communicative resource by the children to attract other children to 

follow and thus invite play and take the lead role. 
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Sammanfattning  

 
Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa resurser barnen använder vid 

förhandlingar om olika slags tillträden i förskolan. Frågeställningarna omfattar vilka 

kommunikativa resurser som används, i vilket syfte de används samt när barnen använder en 

vuxen som kommunikativ resurs. Det är en kvalitativ studie som utgår från en strukturerad 

icke-deltagande observation med fältanteckningar, analysen utgår från en etnografisk 

metodansats. Arbetet tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Barnen som 

deltagit är i åldern 1-3år och det är nio stycken barn som har observerats. Resultatet har visat 

att barnen använder sig av olika kommunikativa resurser vid olika tillträden. När de vill söka 

tillträde till en lek använder de artefakter, kroppen eller rösten. När de vill bjuda in till en lek 

använder de artefakter, rösten eller förflyttning. När de vill förhandla kring ledarroller i leken 

använder de artefakter, kroppen eller en vuxen som kommunikativ resurs. Slutsatserna är att 

artefakter är väldigt viktiga för barns förhandlingar om tillträden i lek. Den vuxne används 

som kommunikativ resurs när barnen själva känner att de inte klarar av situationen själva. 

Förflyttning används som kommunikativ resurs av barnen för att locka andra barn att följa 

efter och på så sätt bjuda in till lek och ta ledarrollen.  

Nyckelord 

Förskolan, lek, kommunikation, kommunikativa resurser, vuxen, kroppen, förflyttning, rösten, 

artefakter, sociokulkturellt perspektiv, Vygotskij 
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1. Inledning 
 

Under utbildningens gång och under tid som vikarie inom förskolans verksamhet har mitt 

intresse vuxit sig stort för kommunikationen i leken bland de yngsta barnen. Jag blev särskilt 

fascinerad av den variation av verbala och icke-verbala kommunikativa resurser som barnen 

väljer att använda vid förhandlingar i leken. Det är en av anledningarna till varför jag har valt 

att närmare studera de kommunikativa resurser som används av barn i deras förhandlingar och 

samspel i förskolan. I denna studie kommer fokuset att ligga på barns kommunikation i leken, 

närmare kommunikationen i deras förhandlingar om tillträde. Ett tillträde kan vara fysiskt till 

en plats, ett material eller en lek men det kan också vara ett tillträde till en medveten närvaro i 

en lek där barnen kanske inte alltid leker tillsammans utan bredvid varandra men en 

förhandling har ändå skett om att få tillträda en bredvidlek, vilket inte alltid är så synligt för 

vuxna. Genom ett sociokulturellt synsätt som jag har valt att använda som en teoretisk 

utgångspunkt i min studie kan man se sökandet av tillträde som en interaktionsprocess, ett 

kommunikationsprojekt med avsikt att få tillträde till en aktivitet, där barnens initiativ och 

respons på varandras handlingar  blir avgörande om de får tillträde eller inte. Under de 

förhandlingar om tillträde som äger rum lär sig barnen normer som gäller i den sociala 

kontexten som skapas, de lär sig att utveckla sina kommunikativa resurser och de lär sig även 

att respektera andras viljor.  

 

I förskolans läroplan står; 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem 

(Skolverket, 2016, s.6). 

Att leken är viktig för barnens utveckling var något som betonades redan av Alva Myrdal 

(1902-1986) vid starten av barnträdgårdarna (Kultti, 2012). Det är i leken som barnen lär sig  

samhälleliga och sociala normer, turtagning, använda fantasin, förhandlingar, konfliktlösning 

och mycket mer som förskolans läroplan tar upp som förskolans strävansmål (Skolverket, 

2016). Enligt det sociokulturella synsättet som är framträdande i Läroplanen för förskolan kan 

de förhandlingar om tillträde som står i fokus för denna studie kan ses som en del av det 
kommunikativa arbetet som barn blir engagerade i när de förhandlar om tillträden i förskolan. 

Genom att förhandla om tillträden lär sig barnen nya kunskaper som de kan appropriera för att 

sedan kunna använda sig utav och utveckla vid andra förhandlingar i andra sammanhang. 

Forskningen har visat att barn använder sig av olika kommunikativa resurser, både verbala 

och icke-verbala, i kombination eller var för sig, för att lyckas med sina kommunikativa 

projekt (Skaremyr, 2014). Ett medvetet bruk av barns kommunikation och de kommunikativa 

resurserna i leken kan främja barnens utveckling både psykiskt och fysiskt. Barnen lär sig 

också i interaktion med varandra i leken, något som Skaremyr (2014) benämner som möten 

mellan newcomer och oldtimer, den som kan mer om något stöttar den andra i sitt lärande. 

Detta scenario är lite likt när barn befinner sig i den proximala utvecklingszonen tack vare att 

de kan låna kunskap av någon annan tills de besitter kunskapen själva (Säljö, 2017).  
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”Slut mä däj, ja här nu” –  En tydlig verbal markering från ett barn i studien som i en 

förhandling nekar ett annat barn tillträde till den plats som hen befinner sig på. Dessa 

förhandlingar är inte alltid synliga för oss vuxna, om man inte tittar noggrant. En förhandling 

kan ske i tystnad och barnen använder då kroppen eller blicken som kommunikativ resurs för 

att slutföra sin förhandling och de gemensamma referensramar och regler för lek förhandlas 

fram av barnen utan att något verbalt språk används (Häll, 2014). Häll (2013), Hildén (2014) 

och Skaremyr (2014) har i sina studier om barns kommunikatuion i lek visat att barnen 

använder sin kropp för att fysiskt bjuda in eller önska deltagande i lek och även för att 

förhandla fram reglerna i leken. Forskningen har också visat en stor del av av barns 

kommunikativa projekt upptas av förhandlingar om tillträden (Hildén, 2014). 

 
Kunskapen denna studie frambringar hoppas kunna ge större erfarenheter kring de yngsta 

barnens kommunikation och öka medvetenheten i den egna yrkesprofessionen som 

förskollärare. Med denna studie hoppas jag också belysa vikten av att erbjuda barnen olika 

kommunikativa resurser i verksamheten och vikten av att stötta barnen i deras förhandlingar 

och kommunikation. Förhoppningar finns om att denna studie kommer att öka medvetenheten 

om de yngsta barnens, inte alltid så tydliga, kommunikation och att göra verksamma 

pedagoger i förskolan upplysta på vad som sker i interaktionen mellan barnen. Jag hoppas 

också kunna öka medvetenheten hos verksamma pedagoger om de otroliga kunskaper som 

barnen besitter och hur de förmedlar dem mellan varandra. Det finns också stora vinster i 

barns lärande om man som pedagog ser till att det finns olika artefakter tillgängliga för 

barnen. Som verksam pedagog i förskolans verksamhet kan en ökad medvetenhet om 

artefakternas avgörande för interaktionen hjälpa till i utvecklingen av verksamheten (Kultti, 

2012). 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studien är att öka kunskapen kring de yngsta barnens användande av 

kommunikativa resurser vid förhandlingar om tillträde i förskolan.   

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

➢ Vilka kommunikativa resurser används av de yngsta barnen i deras lek i förskolan 

samt i vilket syfte? 

➢ I vilka situationer söker barnen stöttning från vuxen som kommunikativ resurs?  

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Ämnet lek i förskolan genererar en hel del resultat vid sökning, det gör också ämnet barns 

kommunikation och språkutveckling. När sökningen gjordes på ämnet 

kommunikationsresurser vid förhandlingar blev sökresultatet inte alls lika stort, sökningarna 

tog tid men relevant forskning hittades ändå. Kapitlet är indelat i fyra olika delar där relevant 
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forskning och litteratur redovisas. I den sista delen redovisas en sammanfattning på de första 

tre delarna i relation till varandra. 

2.1 Likvärdigt deltagande och kommunikativa resurser - villkor för 

interaktion 

Två olika studier på barns deltagande och kommunikation, utförda av Anne Kultti och Ellinor 

Skaremyr kommer här att redovisas. Den teoretiska utgångspunkten i både Kulttis (2012) och 

Skaremyrs (2014) avhandlingar är ett sociokulturellt perspektiv, vilken även denna studie 

kommer att utgå ifrån. Kultti (2012) har använt sig av deltagande observation och 

videofilmning av aktiviteter som involverar både barn och pedagoger på olika förskolor. 

Skaremyr (2014) har använt sig av en observationsstudie med interaktionsanalys för att 

undersöka 3-5 åriga nyanlända barns deltagande i språkliga händelser. Skaremyr (2014) 

menar att en språklig händelse börjar med att barn etablerar en kommunikation kring ett 

gemensamt syfte, sedan upprätthålls den språkliga händelsen med samma innehåll och med 

samma deltagare, händelsen avslutas när en förändring sker hos deltagarna eller deras 

gemensamma fokus. Detta tänker jag blir likt den intersubjektivitet som barnen uppnår efter 

avslutade förhandlingar om tillträde, vilket min studie kommer att bygga på.  

 

Kultti (2012) menar att det finns olika sorters villkor för deltagande i olika aktiviteter och att 

barnen inte behöver vara på samma språkliga nivå för att vara lika deltagande i aktiviteten. 

Skaremyr (2014) har i sin tur kommit fram till sex olika typer av språkliga händelser som barn 

blir engagerade i; referera till och upprätthålla strukturer i omgivningen, förhandling om 

material och deltagande, tillgång till deltagande, upprätthålla deltagande, inflytande över 

deltagande och bekräfta innehåll i deltagande. Skaremyr (2014) såg även hur barnen började 

använda sig av metakommunikation i interaktionen med de andra barnen i förskolan. 

Metakommunikation innebär att de studerade barnen medvetet använde sig av en kombination 

av kommunikativa redskap för att delta. Intressant för min studie är att villkor för deltagande 

kommer att synliggöras när förhandlingar om tillträde studeras.   

Kulttis resultat (2012) visar att gemensamma gruppaktiviteter där enskilda barn får eget 

utrymme och där alla kan delta utifrån olika förutsättningar är viktigt för att en interaktion ska 

skapas. Något som var framträdande i Skaremyrs (2014) resultat var att barnen lär i 

interaktion med andra barn, hon beskriver det som möten mellan newcomer och oldtimer. 

Barns behov av varandra för att kunna utvecklas och lära kan tolkas i enlighet med Vygotskijs 

proximala utvecklingszon som betyder att det man kan idag med hjälp av någon annan 

kommer man i framtiden kunna utföra själv. Interaktionen mellan barnen i Kulttis (2012) 

undersökning kännetecknas av att barnen är fokuserade på att göra aktiviteterna tillsammans. 

Kulttis (2012) resultat påvisar också att barnen ofta uppmärksammar varandras handlingar, 

vilket visar det andra barnet att jag ser dig, detta tillsammans med imitation av varandras 

handlingar innebär att interaktionen sker konstant mellan barnen. Interaktionen kommer bli 

tydlig i mitt resultat då signalerna studeras och förhoppningsvis syns hur interaktionen löper 

växelvis mellan barnen och vad som driver den framåt. 

Det är även viktigt, enligt Kultti (2012), för att möjliggöra interaktion, att använda olika 

artefakter i dessa gemensamma aktiviteter. Artefakterna är viktiga för barns kommunikation, 

deltagande och skapande av lekaktiviteter, artefakterna skapar intresse, diskussionsunderlag 

och väcker fantasin. Artefakter ansågs enligt Skaremyr (2014) vara ett kommunikativt redskap 

och innebär leksaker, pennor, papper, utklädningskläder och sångburkar. Skaremyrs (2014) 
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resultat visar att de barn som studerats använder flera olika kommunikativa resurser när de 

ska förhandla med andra kring material eller tillträde till lek. De olika kommunikativa redskap 

som Skaremyr (2014) identifierade är rösten, blickar, gester, skuggning, artefakter, verbalt 

språk, påhittat språk och blandspråk. Även strukturer, rutiner, regler och normer är redskap 

som barnen använder när de förhandlar med varandra om artefakter och/eller tillträde till lek 

eller plats, barnen refererar till rådande normer och regler i den sociala kontexten för att 

legitimera eller avvisa någons beteende. De benämningar på olika kommunikariva resurserna 

kunde användas som ett underlag för observationer i min studie, utifrån dessa kommunikativa 

resurser skapades mitt observationsschema för denna studien. Skaremyr (2014) beskriver att 

barnen var noga med att upprätthålla dessa strukturer och normer. Skaremyr (2014) kunde se 

att barnens deltagande gått från att vara kroppslig och fysisk till att vara mer verbal på enbart 

fem månader.  

2.2 Kommunikativa resurser för samordning av tillträde 

Ebba Hildén har skrivit en avhandling som handlar om små barns tillträden och vilka 

kommunikativa resurser barnen använder sig av. Likt Hildéns studie kommer även min att 

utgå ifrån vilka kommunikativa resurser barnen använder vid förhandlingar av tillträden men 

ifrån ett sociokulturellt perspektiv, Hildén (2014) utgår i sin avhandling ifrån en 

livsvärldsfenomenologisk teori, baserad på filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

Enligt Hildén (2014) så bidrar den livsvärldsfenomenologiska teorin med ett mångfacetterat 

sätt att se på den levda kroppen i kommunikation och hur det omedelbara meningsskapandet 

sammanflätas i kommunikationen samt hur detta tar sig uttryck i förskolans regionala 

livsvärld. Kommunikation är enligt fenomenologin i högsta grad kroppslig, där tanke och gest 

är sammanflätade med varandra. Hildén (2014) använder sig av en empirisk livsvärldsansats, 

hon har tittat på barn i åldern 1-3 år. Hildéns (2014) resultat visade att skapande av 

gemensamma handlingar oftast görs genom imitation. Genom detta visade barnen att de 

strävar mot att uppnå en förståelse av varandra. Hildén (2014) såg att barnen hela tiden håller 

koll på vad de andra i rummet gör och var de befinner sig. Hon såg även att när barnen önskar 

delta i en redan pågående lek så imiterar barnen de gester som är centrala i just den leken.  

Hildéns (2014) resultat visar att barnen använder sig av intersubjektivitet, vilket beskrivs som 

ett gemensamt fokus, för att samordna tillträde till lek eller plats. Jag vill studera vad barnen 

använder för kommunikativ resurs i just förhandlingen om tillträde och hur förhandlingen 

löper mellan barnen i interaktion. Hildén (2014) kunde se att barnen använder sina kroppar för 

att argumentera eller visa missnöje vid förhandling om tillträde. Hildén (2014) såg att barnen 

ofta använder sig av sin kropp för att få uppmärksamhet av vuxna när de behöver hjälp att 

samordna tillträde till en pågående lek. Även vid upprätthållande av lek eller försvar av sin 

rätt till tillträde så använder barnen sin kropp. Barnen riktar sin kropp, möter varandras 

blickar eller använder fysisk kontakt när de uppmärksammar varandras närvaro. Hon 

beskriver också att när barnen ville inleda en kontakt med henne använde de sig utav något 

objekt vilket de inte använde när de ville inleda kontakt med andra barn. Den kommunikation 

som sker mellan barnen handlar om redan upplevda händelser menar Hildén (2014), något 

som kan anändas i analysen av resultatet i min studie. 

2.3 Vuxna och artefakter – avgörande kommunikativa resurser  

Linda Häll har undersökt hur barnen hanterar de språksituationer som kan uppstå på en 

förskola med flerspråkiga barn. Häll (2013) studerade flerspråkiga barn i åldrarna 3-5 år, min 
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studie kommer att utgå från en barngrupp innehållande flerspråkiga barn i åldrarna 1-3 år, 

men inte enbart flerspråkiga barn. Häll (2013) har i sina studier använt sig av deltagande 

observationer. Hälls (2013) plan var att utgå ifrån Jean Piagets (1896-1980) stadieteori inom 

utvecklingspsykologin, dock var inte denna teori till fördel för undersökningsområdet och hon  

utgick istället från en teori som hade en mer situerad, interaktionell syn på barns lek.  

 

Det första som Häll (2013) märkte under sina studier var att barnens ålder och tillhörande 

utvecklingsfas inom utvecklingspsykologin som tillskrivs vissa åldrar inte stämde överens 

med det verkliga lekmönstret som barnen i studien uppvisade. Häll (2013) upptäckte att när 

det fanns begränsade förutsättningar för användande av det verbala språket så tog barnen till 

andra vägar för att kommunicera. Häll (2013) belyser att det verbala språket var en mycket 

viktig faktor för barnens lek även om det icke-verbala språket också var betydelsefullt. Häll 

(2013) såg att barnen använde fysiska handlingar som lekinviter och där kunde de 

gemensamma referensramarna för leken förhandlas fram utan att något verbalt språk 

användes. Min studie kommer att fokusera på barn i åldrarna 1-3år vilket föranleder att ett 

verbalt språk kanske inte kommer att vara huvudresursen som används då många kan sakna 

verbalt språk i den åldern. Häll (2013) såg att barnen gärna använde fysisk lek med kroppen 

och slutsatsen är att den leken var enklare att delta i om barnen inte hade samma verbala språk 

då reglerna var enkla och bekanta för barnen. Häll (2013) observerade inte heller vid något 

tillfälle att något barn blev avvisat från den fysiska leken utan att det var en väldigt 

inkluderande lek.  

 

Häll (2013) beskriver att den vuxne ofta användes som kommunikativ resurs eftersom vuxna 

ofta deltog som en medlare i leken. Barnen använde den vuxne som en samspelsresurs och 

även som hjälp för att få tillträde till lek. Fysiska artefakter i förskolans värld såsom leksaker, 

pennor, papper utgjorde en stor kommunikativ resurs i barnens lek. Det var inte ofta hindret i 

barnens interaktion är språket, det var omständigheterna och samspelet mellan aktörer som 

kunde göra att avsaknaden av samma språkkunskaper kunde bli ett hinder i barnens 

interaktion i leken. Häll (2013) såg att barnen ofta interagerade genom sång och som hon 

kallar det, nonsensspråk, ett språk som inte betyder någonting för någon annan än de som 

deltog. Hälls (2013) slutsats med studien är att lek och samspel inte går att studera utifrån det 

enskilda barnet utan att det är en kollektiv process, men att det enskilda barnets bidrag till den 

kollektiva processen är av stor vikt för att det kollektiva ska fungera. Eftersom jag utgår från 

det sociokulturella perspektivet kommer interaktionen vara central och synen på lärande 

interaktionell. 

2.4 Sammanfattning  

Forskningen som jag har valt ut påvisar att lek och samspel är en kollektiv process där det 

enskilda barnet bidrar till att den kollektiva processen, det interaktiva projektet ska fungera. 

Interaktionen som barn är involverade är situerad, pågår i en förskolekontext. Forskare har 

visat att barn strävar efter att vara med i barns gemenskap, de kommer med initiativ för att få 

tillträde till lek, men också andra aktiviteter (Hildén, 2014; Kultti, 2012). Studiernas resultat 

har också visat att barns deltagande i aktiviteter är villkorad och barn använder både verbala 

och icke verbala resurser för att få tillträde till en aktivitet (Skaremyr, 2014; Kultti, 2012). 

Studier har också visat att barnen använder sin kropp. Barnen använder sin kropp för att 

fysiskt bjuda in eller önska deltagande i lek och även för att förhandla fram reglerna i leken. 

De använder även kroppen som kommunikativ resurs för att argumentera eller visa missnöje, 
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upprätthålla en lek eller försvara sin lek. Barn använder sig ofta utav sin kropp för att få 

uppmärksamhet från den vuxne när de behövde en medlare i leken för att få stöttning att lösa 

konflikter eller att samordna tillträde till leken (Häll, 2013; Hildén, 2014). 

Skaremyr (2014) skriver att barnen använder flera olika kommunikativa resurser när de ska 

förhandla med andra. Skapandet av gemensamma handlingar och sökandet efter tillträde 

oftast görs genom imitation. Genom detta visar barnen att de strävar för att uppnå en 

förståelse av varandra och ett gemensamt fokus, intersubjektivitet, för att samordna tillträde 

till lek eller plats (Hildén, 2014).   

Häll (2013) upptäckte att när det finns begränsade förutsättningar för användande av det 

verbala språket så tog barnen till andra vägar för att kommunicera. En stor viktig del i 

språkanvändandet i förskolans verksamhet är de artefakter som finns i verksamheten, 

artefakterna är viktiga för att möjliggöra interaktion. Artefakterna är även viktiga för barns 

kommunikation, deltagande och skapande av lekaktiviteter, artefakterna skapar intresse, 

diskussionsunderlag och väcker fantasin (Kultti, 2012; Häll, 2013), även i Skaremyrs (2014) 

resultat ansågs artefakter vara ett kommunikativt redskap.  

Både Kultti (2012) och Skaremyr (2014) beskriver att det finns olika sorters villkor för 

deltagande i olika aktiviteter. Ofta utgörs inte hinder i interaktionen av att barnen inte har ett 

verbalt språk, det har visat sig att barnen kan vara på olika språkliga nivåer men ändå ha ett 

likvärdigt deltagande i leken (Kultti, 2012; Häll, 2013), barnen interagerar ofta genom sång 

och som Häll (2013) kallar för nonsensspråk, ett språk som inte betyder någonting för någon 

annan än de som deltar. 

Sammanfattningsvis kan man se att de kommunikativa resurser som tidigare upptäckts är 

rösten, blickar, artefakter, gester, skuggning, verbalt språk, påhittat språk och blandspråk även 

strukturer, rutiner, regler och normer är kommunikativa resurser som barnen använder när de 

förhandlar med varandra. Artefakter anses vara högst central när det gäller att möjliggöra 

interaktion (Skaremyr, 2014; Kultti, 2012; Häll, 2013; Hildén, 2014). Man kan även se i 

tidigare forsking att den vuxne används som kommunikativ resurs när barnen söker stöttning i 

olika situationer och för att få stöttning i att samordna tillträde (Häll, 2013), därför rör en av 

mina frågeställningar hur den vuxne används som kommunikativ resurs. De flesta av den 

tidigare forskning jag funnit har haft fokus på flerspråkiga eller nyanlända barns användande 

av kommunikativa resurser, de barnen är också i olika åldrar från 1-5 år. Min studie kommer 

att belysa de yngsta barnens kommunikation på en förskola där det är en jämn fördelning 

mellan barn med svenska som modersmål och barn med annat modersmål. Denna studie har 

inget intresse att jämföra skillnader i användandet av kommunikativa resurser beroende på 

kunskaper i det svenska språket. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Valet av teoretiska glasögon i denna studie faller på det sociokulturella perspektivet vilket 

grundar sig i teorier om lärande, utveckling och språk skapade av Lev S. Vygotskij (1896-

1934). I Sverige har detta perspektiv tolkats och vidareutvecklats av Roger Säljö (1948- ), 

utbildningspsykolog, det är Säljös tolkningar och vidareutveckling av teorin som presenteras i 

denna studie.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att kommunikationen och interaktionen mellan 

människor är det som skapar möjligheter till lärande och utveckling, det passar väl som ett 

teoretiskt perspektiv för denna studie som handlar om kommunikationen som uppstår mellan 

barn i interaktionen de blir involverade i när de förhandlar om tillträden i förskolan. 

Förhandlingar hos barn kan ses som en kollektiv process, där barns inidivuella bidrag kan ses 

som en del i den gemensamma kommunikativa processen där de tar del av de kulturella och 

sociala normer som råder och som de approprierar när de samspelar med sin omgivning. 

Människan, och därmed också barn, använder olika kommunikativa resurser som medierande 

redskap när hon kommunicerar, det är inte enbart ett verbalt språk som är avgörande för 

kommunikation även om det är en stor del (Säljö, 2017). Det sociokulturella perspektivet 

används ofta vid forskning av barns kommunikation, så också i delar av den forskning jag 

tidigare presenterat.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet uppfattas människan både som en kulturell varelse, som 

följer de kulturella regler och normer som finns, men också som en kommunikativ varelse 

som redan från födseln är inställd på att samspela med andra (Säljö, 2000). Det 

sociokulturella perspektivet handlar i stort om hur människan genom interaktion med andra 

utvecklar sina förmågor i den kulturella kontext hon befinner sig i (Säljö, 2000; Säljö, 2017). 

Kommunikation ses som en länk mellan kultur och människors tänkande, den ses som en 

process där man delar sina upplevelser till det blir en kulturell föreställning som förs ned i 

generationer (Säljö, 2000).  

 

Språket är centralt inom den sociokulturella traditionen, språket används som länk mellan det 

som finns inom oss och det som finns mellan oss, alltså mellan det inre och det yttre. Språket 

inom det sociokulturella perspektivet förstås som ett teckensystem, som är ständigt 

utvecklingsbart och som samspelar med andra uttrycksformer som bilder eller formler  (Säljö, 

2017; Säljö, 2000). De kommunikativa processerna är centrala inom det sociokulturella 

perspektivet, samspelet mellan individen och kollektivet anses avgörande för att utveckling 

och lärande ska ske. Människan lär genom interaktion med andra i praktiska och 

kommunikativa samspel. Det människan lär sig i möten med andra använder hon senare för 

att själv göra sig förstådd i andra möten (Säljö, 2000).  
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3.1 Centrala begrepp   

Lärande sker i ett kollektiv i den sociala kontext man befinner sig i (Säljö, 2017). Det lärande 

och samspel som jag har studerat i min studie sker mellan förskolebarn i en förskolekontext 

där de använder sig av en bred reportoir av kommunikativa resurser för att få tillträde till 

aktiviteter. För att kunna analysera mina resultat använde jag de begrepp som är centrala inom 

det sociokulturella traditionen. För att kunna påvisa att barns val av kommunikativa resurser 

kan ses som ett resultat av ett kollektivt arbete, har jag valt en presentationsform som belyser 

detta. 

Multimodal kommunikation beskrivs som kommunikation där både tal, gester eller symboler 

används samtidigt. Jag kommer att benämna användandet av flera kommunikativa resurser 

som används samtidigt för multimodal kommunikation hos barnen. 

Appropriering används för att beskriva lärandet, det betyder att barnet blir bekant med 

exempelvis normer i en viss social kontext som hon senare kan använda för att delta i den 

sociala kontexten i övrigt. Barnet har alltså tagit till sig ny kunskap och lärt sig att använda 

den. Detta kan ses när barnet söker tillträde men blir nekad och sedan använder sig av den 

kunskapen för att neka någon annan tillträde vid ett annat tillfälle, barnet har approprierat nya 

kunskaper att kunna använda i förhandlingar. 

ZPD, den proximala utvecklingszonen kallas den zon barnet befinner sig i när hon behärskar 

en kunskap med hjälp av andra som hen sedan kan klara av själv, när barnet behärskar en 

kunskap är hen nära att behärska en ny kunskap. I utvecklingszonen är barnet som mest 

känslig för instruktioner och stöttning.   

Scaffolding/stöttning betyder stöd från andra som kan mer i lärandesituationer. Stöttning kan 

direkt kopplas till den proximala utvecklingszonen, ZPD. Stöttning kallas det när en vuxen 

går in i en förhandling eller en konflikt och hjälper barnen att ta sig igenom den. 

Artefakter är de olika fysiska föremål och redskap skapade av människan som vi har i vår 

omvärld. Leksaker kommer att benämnas som artefakter i denna studie. 

Mediering betyder att vi hanterar eller förmedlar omvärlden och agerar i den och för att göra 

detta använder vi oss av medierande redskap.  

Medierande redskap kan vara både intellektuella och fysiska, de kallas också för kulturella 

redskap. Det viktigaste medierande redskapet är vårt språk. Andra medierande redskap kan 

vara olika fysiska artefakter.  

3.2 Andra viktiga begrepp 

Dessa begrepp är inte tagna från det sociokulturella perspektivet men är ändå centrala i min 

studie. 

Intersubjektivitet handlar om att två eller flera barn etablerar och uppehåller ett tillräckligt 

gemensamt fokus och förståelse för att kunna fortsätta sin aktivitet. Detta kan ses när 

förhandlingen om tillträde är över och barnen är överens om roller och regler i leken. 

Nonsensspråk är ett språk som enbart förstås av de som är inblandade i interaktionen. Detta 

begrepp kommer att användas i studien när barnen använder sig av ett sådant språk som jag 

inte kan tyda.  
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3.3 Sociokulturell syn på studien 

Användandet av denna teori i min studie kommer att påverka min syn på interaktionen och 

den kommunikation som sker mellan barnen. Interaktionen inom det sociokulturella 

perspektivet ses som en kollektiv process och så kommer även jag se interaktionerna i mina 

observationer. Det enskilda barnet tillsammans med kollektivet interagerar för att driva leken 

framåt och för att möjliggöra lärandet, för att göra detta använder de medierande redskap, 

kommunikativa resurser. För att tydligt kunna belysa interaktionen mellan barnen, för att 

utforska användandet av kommunikativa resurser, valdes observation som 

datainsamlingsmetod för studien. 

 
 
 

 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta kapitel kommer det redogöras för vilken metodansats studien utgår från, 

datainsamlingsmetoden som använts i denna studie kommer även den att redovisas med 

motiveringar av valet. Vidare kommer de etiska överväganden som gjorts i samband med 

studien att redogöras för.  

 

4.1 Metodansats  

Studien har utgått från metodansatsen etnografi som är en bra analysmetod för studier 

baserade på deltagande observation (Elvstrand, Högberg, & Nordvall, 2015). Roos (2014) 

använder sig av uttrycket minietnografi för att beskriva hur forskaren kan använda sig av en 

etnografisk ansats i en studentuppsats som görs under kort tid, Bryman (2011) använder ordet 

mikro-entografi för att beskriva samma begränsning. I en minietnografi gäller det enligt Roos 

(2014) att samla in så mycket data man kan under den korta tiden man har för 

undersökningen. Hon rekommenderar att använda sig utav olika datainsamlingsmetoder men 

med tanke på den tidsbegränsning ett studentarbete har så har enbart observationer använts. 

Roos (2014) menar att etnografi är rätt väg att gå när forskaren vill nå ett inifrånperspektiv. 

Genom att studera deltagarnas egna sätt att visa sina erfarenheter, tankar och känslor kan en 

djupare förståelse av deltagarna och det studerade fenomenet uppnås. För att kunna komma 

djupare in i interaktionen mellan barnen är etnografi en lämplig utgångspunkt eftersom man 

under en längre tid studerar det objekt eller fenomen man vill undersöka. Under en 

etnografisk undersökning lär forskaren känna deltagarna och den sociala kontexten väl och 

kan därför komma djupare ned i observationerna. Detta är något som krävs för att kunna 

synliggöra interaktion och hur barnen beter sig i interaktionen med andra. Eftersom 

interaktion är central inom det sociokulturella perspektivet ansågs observationer vara det bästa 

för kunna få syn på detta. Syftet med observation som datainsamlingsmetod är att se hur 
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deltagarna i studien beter sig och vad de gör. Eftersom syftet med denna studie är att ta reda 

på vilka kommunikativa resurser barnen använder vid förhandling om tillträden i förskolan så 

behöver observationer användas för att svara på syftet. Optimalt hade varit att använda sig av 

videoinspelning under observationerna för att få största möjliga kunskap men då vi blivit 

avrådda från att använda detta i en studentuppsats så valdes det bort. En etnografisk 

metodansats ansågs lämplig då det var viktigt att kunna se genomgående strukturer och att 

lära känna deltagarna.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Två frågor som Christoffersen & Johannessen (2015) tar upp som avgörande vid val av 

datainsamlingsmetod är, vilka personer ska studeras? Och i vilka situationer ska vi studera 

dem? För denna studien blev svaren att jag ville studera de yngsta barnen i förskolan, i 

situationer där de förhandlar om tillträde. Eftersom denna studie gick ut på att få reda på vilka 

kommunikativa resurser barnen använder vid dessa förhandlingar så beslutades att utgå från 

en kvalitativ studie med icke-deltagande semistrukturerade observationer kombinerat med 

fältanteckningar. Dessa observationer utgick från att jag under observationerna skulle vara i 

verksamheten men inte delta i aktiviteter eller lek. Innan observationerna hade olika 

kategorier av kommunikativa resurser listats upp i ett observationsschema för att underlätta 

observationerna, dessa kategorier av kommunikativa resurser var, blicken, kroppen, rösten, 

vuxen, artefakt och sedan hade plats lämnats för de som kunde uppkomma under studiens 

gång. Observationsschemat prövades första dagen men bedömdes som att insamla för fattig 

information då enbart information om vilken kommunikativ resurs som användes kunde 

samlas in. Informationen runt omkring förhandlingarna blev inte synlig, så användandet av 

provisoriska anteckningar med de förutbestämda kategorierna i beaktning ansågs lämpligast 

som metod. De provisoriska anteckningarna fungerade som stödord under transkriberingen till 

fullständiga fältanteckningar. I fältanteckningar så skrivs allt ned som sker i en situation och 

så gjordes även i detta fallet med fokus på de kommunikativa resurserna. Både Christoffersen 

& Johannessen (2015) och Bryman (2011) tar upp att när målet är att få en direkt syn på det 

som ska studeras så är observationer en bra metod. Observationer är väldigt tidskrävande och 

även resurskrävande då det inbringar mycket data som ska analyseras (Bryman, 2011).  

 

 

4.3 Urval  

 

Tim 3år 

Adelle 2år 

Liam  1,5år 

Elliot 2år 

Nova 1år 

Tuwa 3år 

Aisha 1,5år 

Faridah 3år 

Elias 3år 
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Valet av förskola för observationerna föll sig ganska lätt, målet var att utföra observationerna 

på en förskola där barn, personal och vårdnadshavare kände till mig. Jag gjorde ett 

bekvämlighetsurval ur det perspektivet att barnen och vårdnadshavarna till viss del kände igen 

mig, vilket Bryman (2011) menar skulle kunna underlätta vid observationer. Jag tänkte att 

detta skulle gynna undersökningen då ingen längre introducering av mig i barngruppen 

krävdes och att det skulle inbringa fler samtyckesblanketter då vårdnadshavarna visste vem 

jag var. Ett bekvämlighetsval beskrivs av Bryman (2011) som att forskaren väljer informanter 

som finns enkelt tillgängliga för forskaren, eftersom jag kände till barnen, vårdnadshavare och 

personal sen tidigare föll det sig lämpligt att denna förskola valdes ut för observationerna. 

Förskolan där observationerna utfördes var en förskola som låg i ett mindre samhälle på 

landsbygden i Sverige. Där fanns fyra avdelningar och valet föll på att enbart utföra 

observationerna på en av avdelningarna. Det var nio stycken barn i åldrarna 1-3 år som 

observerades, fem stycken var flickor och fyra stycken var pojkar.  

4.4 Genomförande 

Först kontaktades personalen på avdelningen för att få veta om de kände sig bekväma med att 

deras arbetsplats skulle observeras, när de godkänt kontaktades förskolechefen via mejl. 

Eftersom jag var känd hos förskolechefen sen tidigare ansågs att mejlkontakt var lämpligast 

och smidigast, det förklarades då att samtal skett med personalen och att de var införstådda 

med vad observationerna skulle innebära. Information och samtyckesblanketter delades sedan 

ut till alla vårdnadshavare via papper på barnens hyllor, ett par veckor innan den planerade 

observationen, även ansvarig förskollärare fick en samtyckesblankett att fylla i. 12 stycken 

samtyckesblanketter delades ut och 9 stycken återkom. Vid de tillfällen de barn som inte fick 

observeras deltog i leken avbröts observationerna men jag satt kvar med penna och papper för 

att det inte skulle bli utpekande för någon. Personuppgifter som inkommit via 

samtyckesblanketter (se bilagor) fick enbart sparas så länge arbetet pågick men blev tvunget 

att förvaras oåtkomligt för andra. De har förvarats i mitt hem som enbart jag har tillgång till. 

 

Under sju dagar utfördes observationerna på förmiddagarna och eftermiddagarna spenderades 

till att renskriva alla anteckningar. Provisoriska anteckningar användes under observationerna 

och under transkribering så utvecklades dessa till fullständiga fältanteckningar som sedan 

analyserades i tabeller. Provisoriska anteckningar är när korta noteringar eller stödord skrivs 

ned för att hjälpa till att få klarhet i minnesbilden när renskrivning av anteckningarna sker 

(Bryman, 2011). Observationerna inbringade 22 stycken sekvenser som alla radats upp i 

tabeller för att få en översikt på interaktionen och användandet av kommunikativa resurser. I 

resultatet tas 11 stycken analyserade sekvenser upp. Urvalet av sekvenser skedde med tanke 

på att många sekvenser uppvisade liknande och identiskt användande av kommunikativa 

resurser och det ansågs då kunna filtreras bort i resultatkapitlet men slutsatserna är dragna på 

resultatet av helheten.  

 

Under observationerna har jag haft rollen som observerande deltagare i en icke-deltagande 

observation, vilket innebär att jag har befunnit i verksamheten och alla deltagare har vetat om 

att jag varit där men inget aktivt deltagit i aktiviteter har skett. Jag har varit totalt öppen runt 

min roll som observatör. Barnen har varit nyfikna på skrivblocket och de har tittat och ritat i 

det. De har vid få tillfällen även velat sitta i knä vilket har tillåtits. Placeringen vid 

observationerna inomhus har varit på exakt samma ställe varje dag, vilket var ett ställe där 
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barnen inte syntes i alla rum, så att de skulle ha ställen där de kunde känna sig fria från 

observationer, vid ett par tillfällen drog sig barnen undan och detta tolkades som att de inte 

ville bli observerade, utomhus skedde observationerna enbart under en förmiddag. 

4.5 Databearbetning 

Bearbetning av data startade under observationerna, då det redan där valdes ut vad som 

kollades efter och vad som skrevs ned. Transkriberingarna skedde i två steg. Först renskrevs 

alla anteckningar och sedan delades de in i punktform för varje händelse, för att tydligare 

belysa interaktionen mellan barnen. Sedan gjordes tabeller för varje observation där det 

tydligt framgick vem som gjorde vad, varför det gjordes och vilken kommunikativ resurs som 

användes, dessa rubriker användes för att få en bättre översikt av händelserna och 

interaktionen. En kolumn för signaler användes för att synliggöra vad som är initiativ och vad 

som är respons i situationerna och hur interaktionen och relationen barnen emellan byggs upp. 

Här visades tydligt när barnen skapat gemensamt fokus och uppnått intersubjektivitet i leken 

med hjälp av kommunikativa resurser.  

 

Denna databearbetning kan enligt Bryman (2011) kallas för en kvalitativ innehållsanalys, 

vilket innebär att forskaren söker genom sina data för att finna bakomliggande teman. De 

kategorier som jag använt för att finna dessa teman är initiativ, respons, icke-verbal, verbal, 

intersubjektivitet och kommunikativa resurser. I en etnografisk innehållsanalys, ECA, som är 

en gren inom den kvalitativa innehållsanalysen, beskrivs att i början av databearbetningen 

bestäms vilka teman som söks efter men att under arbetets gång kan dessa teman revideras 

allteftersom nya teman hittas i materialet (Bryman, 2011).  

4.6 Etiska ställningstaganden  

Som forskare finns en del etiska regler att beakta. Den största delen av forskningsetiken rör 

hur deltagare och informanter i studierna behandlas och hur de själva styr över sitt deltagande 

i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Inför observationerna lämnades information om studien till 

de som önskades deltaga i studien, för barnens del så lämnades informationen och 

samtyckesblanketten till deras vårdnadshavare (se bilaga 3). Information lämnades via mejl 

till förskolechefen (se bilaga 1). Pedagogerna på avdelningen informerades muntligt om 

studien och den ansvariga förskolläraren gav sitt samtycke skriftligt (se bilaga 2). Enligt 

informationskravet, som säger att forskaren måste informera deltagarna i studien om studien 

och de etiska reglerna, och samtyckeskravet, som betyder att innan påbörjad observation ska 

samtycke från alla som ska delta i studien finnas, så behövs detta lämnas ut och få tillbaka 

samtycke innan observationerna får utföras (Bryman, 2011).  

Under observationerna beaktades att även om vårdnadshavarna gett sitt samtycke så var det 

barnet själv som bestämde om de ville vara med. Flera gånger under observationernas gång 

tillfrågades barnen om det var okej att de blev observerade när de lekte. Medvetenheten samt 

lyhördheten för att barn ofta använder sig av andra signaler än de verbala för att neka till 

samtycke, t.ex att barnen drar sig undan eller gömmer sig, fanns hela tiden med under 

observationerna (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011; Löfdahl, 2014; Emilsson, 

2014;Woodhead & Faulkner, 2008). Emilsson (2014) beskriver att det är av stor vikt att som 

forskare ha respekt för att man kliver in på barnens område därför valdes en avdelning där 

barnen mött forskaren förut och alltså inte känner att deras område blir inkräktat på. Barnens 
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integritet är något vi behöver ta hänsyn till, då vi inte får skada eller inskränka på den 

(Skolverket, 2016).  

Efter observationerna gäller fortfarande de etiska reglerna. Några specifika krav att tänka på 

då är konfidencialitetskravet som innebär att efter utförda observationer så måste 

anteckningarna avkodas så att ingen kan veta vilka som observerats eller var observationerna 

skett, detta gjordes direkt vid transkriberingen med figurerade namn. Nyttjandekravet säger att 

materialet enbart får användas till denna forskning och efteråt ska allt underlag förstöras 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Materialet som detta arbetet inbringade användes 

enbart till detta arbete och kom att förstöras vid avslutat arbete. Som forskare får ingen 

undersökning utföras som kan skada deltagarna fysiskt eller psykiskt (Löfdahl, 2014).  

4.7 Tillförlitlighet 

I en etnografisk studie handlar tillförlitligheten om att datamaterialet är insamlat på ett så 

noggrant sätt som möjligt och att mängden data är tillräcklig för att kunna utföra arbetet 

(Roos, 2014). Denna studie är baserad på en begränsad mängd data, insamlad under två 

veckor i en barngrupp. För att öka tillförlitligheten ytterligare i denna studie kunde 

observationerna ha utförts i fler barngrupper för att därigenom kunna dra en mer tillförlitlig 

slutsats kring resultatet. Resultatet i denna studie kan inte användas för att ställa en generell 

slutsats kring barn men det kan användas som grund för framtida forskning och en slutsats 

kan ställas för den studerade barngruppen. Genom att jag använde provisoriska 

fältanteckningar som renskrevs direkt efter observationstillfället till fullständiga 

fältanteckningar kan det påstås att trovärdigheten för mina data ökat. I analysen av data har 

interbedömarreliabilitet uppnåtts, som innebär att flera personer är överens om tolkningarna, 

handledaren för detta arbete har varit medbedömaren i analysen och därför ökar 

tillförlitligheten i denna studie (Bryman, 2011).    

Det är svårt att säga huruvida en identisk undersökning utförd av en annan forskare skulle få 

samma resultat då erfarenheter och tidigare kunskaper präglar insamlandet och analysen av 

datan. Det är också svårt att få samma resultat på grund av att barn beter sig olika i olika 

sociala kontexter och om någon utför samma undersökning i en annan barngrupp kan olika 

resultat frambringas. Man kan däremot påstå, genom att se till tidigare forskning som tagits 

upp i tidigare kapitel, att det är troligt att resultaten skulle likna varandra.  

 

4.8 Giltighet 

Giltighet handlar enligt Roos (2014) om att använda sig av lämplig metod och lämpliga frågor 

för att förstå det som ska studeras. Eftersom syftet med denna studie var att se vilka 

kommunikativa resurser som barnen använde vid förhandlingar om tillträde kändes 

observation som det ultimata valet av metod, denna information kunde bli svår att nå via 

intervjuer. Frågeställningarna hjälpte till att besvara syftet genom att ge en djupare förståelse 

för barns kommunikation vid förhandlingar. Giltighet handlar också om att överblicka om 

studien reflekterar det som var meningen att studeras (Bryman, 2011), denna studie uppfyller 

detta krav då det tänkta studieobjektet är det som studerats.   
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5. Resultat och analys 
 

Syfte med studien var att undersöka vilka kommunikativa resurser barnen använder vid 

förhandlingar om tillträde i förskolan. För att få svar på detta handlade frågeställningarna om 

vilka kommunikativa resurser som används och i vilket syfte och i vilka situationer barnen 

söker stöttning ifrån en vuxen. Jag har identifierat en variation av kommunikativa resurser 

som barnen i min studie har använt sig när de förhandlade om tillträde. Det som framkom 

tydligt var att barnen använde sig av multimodala resurser, det vill säga, en kombination av 

olika resurser i sina förhandlingar om tillträde. Barns val av kommunikativa resurser kunde 

kopplas till syftet med de förhandlingar om tillträde som de blev engagerade i. Detta kapitel 

kommer att börja med exempel på sekvenserna jag observerat och korta sammanfattningar på 

de, sedan kommer frågeställningarna att besvaras och redogöras för.  

 

5.1 Situationer där förhandlingar sker 

Nedan kommer de 11 situationerna som analyserats att redovisas, även en sammanfattning till 

varje situation kommer att finnas. 

 

5.1.1 Artefakter, rösten, kroppen, blicken och vuxen som en 

kommunikativ resurs 
 
Elias (2år ), Elliot (3år), Tim (3år) 

Elias, Elliot och Tim sitter alla tre på en matta och bygger med stora byggklossar. De ska nu 

bygga ett torn när detta scenario utspelar sig. I denna sekvens används rösten, kroppen, 

artefakter, kroppen, blicken, vuxen och ansiktsuttryck som kommunikativa resurser. 

Vem Vad/ Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Elias Elliot + 

Tim 

Ber om klossar Vill leda leken Initiativ Rösten 

Elliot + 

TimElias  

Ger Elias 

klossarna 

Bekräftar ledarrollen Respons Kroppen, leksaker 

EliasElliot 

+Tim 

Stoppar de andra 

pojkarna med 

handen och säger 

”nej jag” 

Skyddar sin roll i 

leken 

Respons Multimodal handling, 

kroppen + rösten 

Elliot +Tim 

Elias  

Hämtar klossar 

och ger Elias  

Lyder för att vara 

med, villkorat 

deltagande 

Responsinitiativ Kroppen, leksaker 

Elliot  Elias Ger Elias flera 

klossar, kollar på 

tornet, säger ”nu 

jag” 

Förhandling om 

förändring av sin roll 

Initiativ Leksaker, blicken, 

rösten 

EliasElliot Säger ”nej” Skyddar sin roll/lek Respons Rösten 

Elliot Elias Skriker, kollar mot 

vuxen 

Protesterar, söker 

stöttning. 

Respons Rösten,blicken 

EliasElliot  Skriker högt, 

vänder blicken 

mot vuxen 

Skyddar sin roll,  Respons Vuxen som resurs, 

rösten, blick.  
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VuxenElliot 

+Elias  

”prata med 

varandra istället 

för att skrika” 

Uppmanar till en 

normativ 

problemlösning 

Respons Stöttning 

ElliotVuxen Skriker ”nej”, ser 

ledsen ut.  

Opponerar/protesterar 

mot den vuxnes 

normer 

Respons Rösten, ansiktsuttryck 

EliasElliot Nyper Elliot i 

armen 

Riktad ilska, 

uttrycker sin känsla, 

protesterar 

Respons  Kroppen 

VuxenElias 

+Elliot 

Rör sig mot 

barnen 

Ska stoppa innan 

skada 

Respons Stöttning 

Elias Elliot Knuffar bort 

Elliot, får klossen 

Förstärker sin vilja Respons Kroppen 

Vuxen 

Elias+Elliot 

”ni får leka 

tillsammans” 

Upprätthåller 

normerna i 

samhället/kontexten 

Respons Stöttning, scaffolding 

Elias Vuxen Skriker, gråter, 

ropar ”Tim” 

Protesterar, vill 

endast leka med Tim. 

 Rösten, tårar 

Tim Har observerat, 

sedan rört sig bort 

ifrån platsen. 

Observation, 

bredvidlek. Visar 

missnöje mot bråket 

genom att byta plats. 

Respons/markering Kroppen. 

Vuxne 

Elliot+Elias 

”ni (Elliot+Elias) 

får göra något 

annat” 

Styr bort konflikten 

och uppmanar till ny 

lek 

 Styrning 

Elias + Elliot Går till olika rum Accepterar den 

vuxnes 

normupprätthållande 

  

 

I detta fall så söker båda pojkarna efter stöttning från en vuxen genom att använda sig av 

blicken som kommunikativ resurs, de vill alltså använda en vuxen som kommunikativ resurs 

för att vinna förhandlingarna kring rollen. De tittar på den vuxne för att få uppmärksamhet 

och att berätta att de vill ha hjälp. Den vuxne, från ett avstånd, stöttar barnen genom att 

uppmana pojkarna till att prata med varandra istället för att skrika. Leksakerna/artefakterna 

fungerar här som en kommunikativ resurs vid förhandlingarna om rollen, den som får 

artefakten vinner också rollen. Barnen i denna sekvens använder sig av flera olika 

kommunikativa resurser för att vinna tillträde till rollen de vill ha i leken, men det som är 

framstående är den vuxne, artefakter och kroppen användes som kommunikativa resurser. Vid 

det senare tillfället som den vuxne ingriper och stöttar så tvingas hen att bryta konflikten 

genom att styra det ena barnet från platsen.  

 

5.1.2 Kroppen, artefakter, vuxen, rösten och ansiktsuttryck som 
kommunikativ resurs 
 

Aisha (1,5år), Adelle (2år),Elliot (2år) 

De här tre barnen befinner sig i rutschkanan och turas om att åka ned när denna situation 

utspelar sig, Aisha hämtar en leksaksbil och leken tar en ny vändning. En uppnådd 

intersubjektivitet mellan två barn störs här genom att ett tredje barn försöker få tillträde till 

leken, Adelle använder då sin kropp för att skydda den gemensamma lek som hon och Aisha 

upprättat, Elliot tar då flykten till en vuxen och tankar trygghet. I denna sekvens används 

kroppen, artefakter, vuxen, rösten och ansiktsuttryck som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad Varför Signal Kommunikativ resurs 
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Aisha Släpper ned en bil för 

rutschkanan 

Byte av fokus i leken Initiativ Leksak 

Adelle  Aisha Kollar på, skrattar, 

hämtar en egen bil 

och gör likadant 

Observation, fråga 

om tillträde, imitation 

Respons Leksak, skratt/rösten, 

Blicken 

Aisha + Adelle Kollar på varandra, 

skrattar 

Intersubjektivitet  Blicken, rösten 

Elliot  Adelle + 

Aisha 

Sätter sin fot på 

trappsteget upp mot 

rutschkanan 

Söker tillträde till 

leken och platsen 

Initiativ Kroppen 

Adelle  Elliot Sätter sin hand mot 

väggen, stoppar Elliot 

Nekar tillträde, 

skyddar sin lek 

Respons Kroppen 

Adelle  Elliot Säger ”nej”,biter ihop 

tänderna och rynkar 

pannan 

Nekar tillträde, 

skyddar sin lek 

Respons Rösten, kroppen, 

ansiktsuttryck 

Elliot  Vuxen Lämnar rutschkanan, 

går till en vuxen och 

kramas. 

”tankar” hos vuxen, 

söker stöttning 

Respons Vuxen som resurs 

 

I den här situationen visas det hur sökandet av tillträde till en plats visar sig i att barnen 

använder sin kropp för att söka tillträde och även för att neka tillträde. I denna sekvens ses 

också hur en artefakt fungerar som en kommunikativ resurs när barnen söker tillträde till en 

lek, bilen i detta fallet blir central när Adelle ”frågar” om tillträde. I slutet av denna sekvens 

syns hur den vuxne används som stöd i leken, i detta fall används den vuxne för att tanka 

trygghet. Barnens användande av kommunikativa resurser kan ses som ett kollektivt arbete för 

att interaktionen och intersubjektiviteten ska behållas. Tillsammans använder de sig av 

kommunikativa resurser för att driva leken framåt vilket kan ses i interaktionen initiativ – 

respons.  
 

5.1.3  Kroppen, rösten, vuxen, blicken ansiktsuttryck och 
förflyttning som kommunikativ resurs 
Elias (3år), Elliot (2år), Aisha (1,5år). Elias sitter och bygger ett torn med klossar när Elliot 

närmar sig och då utspelar sig detta. I denna sekvens används kroppen, rösten, vuxen, blicken, 

ansiktsuttryck och förflyttning som kommunikativ resurs. 
 

Vem Vad  Varför Signal Kommunikativ resurs 

Elliot  Elias Försöker ta sig fram till klossarna Söker tillträde till leken och 

materialet 

Initiativ Kroppen 

Elias  Elliot Sätter upp sin hand och säger 

”stopp, gå bort mä däj, nej” 

Protest, skyddar sin lek Respons Kroppen, rösten 

Elliot  Elias Använder sin kropp för att trycka 

sig fram till klossarna och tornet 

Accepterar inte protesten, 

försöker överta ledarrollen 

Respons Kroppen 

Elias  Elliot Börjar skrika mot Elliot Tydlig protest.  Respons Rösten 

Elias  Vuxen Vänder sin blick mot de vuxna Söker stöttning Respons Vuxen som resurs, 

blicken 

Elias  Elliot Använder sin kropp för att trycka 

bort Elliot från platsen 

Skyddar leken, hävdar sin 

roll fysiskt 

Respons Kroppen 

Elias  Elliot Tittar på Elliot, rynkar pannan och 

biter ihop tänderna 

Visar sitt missnöje Respons Blicken, ansiktsuttryck 

Elias  Elliot Knuffar Elliot, som ramlar omkull Tydlig protest med våld Respons Kroppen 

Elliot  Elias Reser sig och går och sätter sig i 

soffan och observerar Elias. 

Överlägger med sig själv 

om situationen, observerar 

Respons Blicken 

Elliot  Elias Återvänder till platsen, elias har 

hela tiden observerat var Elliot 

var. 

Elliot gör ett nytt försök att 

hävda en roll 

Initiativ Kroppen 
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Elias  Elliot Börjar skrika: ”slut mä däj, ja här 

nu” 

Skyddar leken, visar sin 

roll, upprätthåller normer 

Respons Rösten 

Elliot  Elias Trycker sig fram till platsen Försöker ta ledarroll Respons Kroppen 

Elias  Elliot Slår mot Elliot Hävdar sin roll med våld.  Respons Kroppen 

Vuxen  Elliot + 

Elias 

Avbryter situationen Styrning, upprätthållande 

av normer 

Initiativ  

Aisha  Elias Har observerat, närmar sig Elias 

och klossarna 

Observation, imitation, 

söker tillträde 

Initiativ Kroppen 

Elias  Aisha Sätter upp sin hand och säger med 

lugn röst ”stopp, stopp Aisha” 

Skyddar sin lek, stoppar 

tillträde 

Respons Kroppen, rösten 

Aisha  Elias Går därifrån Accepterar att inte bli 

insläppt 

Respons Kroppen, förflyttning 

 
I denna sekvens syns tydligt hur Elliot söker tillträde till leken genom att använda sin kropp 

som kommunikativ resurs för att komma fram till materialet. Elias i sin tur använder sig av 

kroppen, rösten och blicken som kommunikativ resurs för att skydda sin lek och neka Elliot 

tillträde till leken. Det syns tydligt att Elliot inte är nöjd med att bli nekad tillträde och 

försöker därför igen men får samma svar från Elias men ännu tydligare. Elliot försöker därför 

få stöttning från en vuxen genom att använda sin blick. När det går så långt att Elliot blir 

omkullknuffad har Elias blivit riktigt arg och försöker få Elliot att förstå. Elliot går därifrån 

för att avvakta eller överlägga med sig själv hur han ska gå vidare. Elliot återvänder sedan 

efter en stunds observation av Elias. Elliot försöker igen att söka tillträde till leken men Elias 

säger återigen ifrån med denna gången med extra kraft. Till slut använder Elias våld för att få 

Elliot att gå därifrån och då kommer en vuxen in och styr bort konflikten. Aisha använder sin 

kropp för att få tillträde till leken men Elias använder då sin röst för att neka henne tillträde, 

detta accepterar hon och går därifrån. 

 

5.1.4 Blicken, artefakter, kroppen, förflyttning och rösten som 
kommunikativ resurs 
Elias (3år), Faridah (3år), (Tim 3år).  

Detta scenario utspelar sig utomhus på förmiddagen när barnen varit ute en stund. Faridah och 

Tim står vid en pallkrage och gräver i jorden när Elias närmar sig. I denna sekvens används 

blicken, artefakter, kroppen, förflyttning och rösten som kommunikativa resurser. 

Vem Vad Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Elias  Faridah Springer runt på 

andra sidan och kollar 

på Faridah 

Söker kontakt Initiativ Blicken 

Faridah  Elias Tar upp en spade och 

sträcker mot Elias 

Bjuder in till leken Respons Leksak 

Elias  Faridah Slår bort spaden och 

springer in i 

lekstugan 

Nekar inbjudan, leder 

leken mot nytt fokus 

Respons Kroppen, förflyttning 

Elias  Faridah + 

Tim 

Kollar ut genom 

fönstret på lekstugan 

och knackar 

Söker kontakt, tar 

ledarrollen 

Initiativ Blicken, kroppen 

Faridah + Tim  

Elias 

Uppmärksammar 

detta, går dit och 

börjar slå på fönstret 

med sina spadar 

Besvarar kontakten Respons  Förflyttning, leksaker. 

Elias  Faridah + 

Tim 

Duckar ned på golvet 

och gömmer sig 

Styr leken,  Respons Förflyttning 

Faridah  Tim ”var Elias?” Fråga Respons Rösten 

Tim  Faridah ”huset” (pekar) Besvarar fråga Respons Rösten, kroppen 
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Tim + Faridah  

Elias 

Springer in i huset, 

hittar Elias, sedan 

springer alla tre ut 

och jagar varandra 

Nytt fokus för leken  Kroppen, förflyttning 

 

Elias använder sin blick för att fånga Faridhas uppmärksamhet, Faridah besvarar detta genom 

att erbjuda en artefakt som inbjudan till leken. Elias kroppsliga nekande till Faridahs inbjudan 

tolkar jag som att han egentligen vill bjuda in Faridah och Tim till sin lek där han är ledaren, 

han vill inte leka med dem i planteringen utan vill att de ska leka med honom. En förflyttning 

som kommunikativ resurs lockar de andra till att leta upp honom, de imiterar honom när han 

slår på fönstret. Här används förflyttning som kommunikativ resurs för att leda leken framåt. 

Sekvensen avslutas när barnen uppnått intersubjektivitet i sin lek och jagar varandra på 

gården.  

 

 

5.1.5  Blicken, artefakter, blicken, rösten, ansiktsuttryck och 

förflyttning  som kommunikativ resurs 
 

Elliot (2år), Tuwa (3år)  

När scenariot utspelar sig sitter Tuwa i soffan och Elliot befinner sig i ett annat rum när han 

tar upp en leksaksanka och går till Tuwa. I denna sekvens används artefakter, blicken, rösten, 

ansiktsuttryck och förflyttning som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad  Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Elliot  Tuwa Kommer med en 

anka och ger till 

Tuwa. 

Inbjudan till lek Initiativ Leksak 

Tuwa  Elliot Tittar på Elliot, ler 

och ger ifrån sig ett 

ljud. 

Svarar på inbjudan Respons Blicken, rösten, 

ansiktsuttryck 

Tuwa  Elliot Elliot vänder sig och 

går iväg, Tuwa följer 

honom med blicken. 

Observerar Respons Blicken, förflyttning 

Tuwa  Elliot Låter högt och går 

efter honom till 

vattenkaret där fler 

barn står. 

Följer, tar plats i leken 

  

Respons Rösten, kroppen 

Vuxen De vuxna har fyllt 

vattenkaret med 

grönt tyg, träbitar 

och plastdjur. 

Lärarledd aktivitet - - 

Tuwa  Elliot Står mitt emot Elliot 

och tar upp ett 

plastdjur och visar 

Elliot. 

Inbjudan till fortsatt lek Initiativ Leksak 

Elliot  Tuwa Utbrister ”Lejon”. Svarar på frågan Respons Rösten 

Elliot  Tuwa Går runt karet och 

ger Tuwa en kram. 

Visar omtanke, kärlek Initiativ Kroppen 

Tuwa  Elliot Kollar på Elliot när 

han lämnar. 

Avvaktande Respons Blicken 

Tuwa  Elliot Ler stort innan hon 

lämnar för att få 

blöjan bytt. 

Besvarar kramen med ett 

leeende 

Respons Ansiktsuttryck 
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Elliot bjuder in till lek genom att ge Tuwa en artefakt och sedan förflyttar sig, detta gör att hon 

följer honom med blicken för att sedan följa efter till vattenkaret där fler barn finns. En tanke 

är att Elliot ville att Tuwa skulle vara med i den leken och därför genom att ge henne en 

artefakt och att förflytta sig bjuder han med henne dit vilket hon accepterar. Tuwa visar 

acceptans genom att ge ifrån sig ett ljud och sedan följa efter Elliot. Leken uppenbarar sig 

genom att de diskuterar de olika djur som finns i vattenkaret, Tuwa använder en artefakt för 

att ställa en fråga till Elliot som svarar på frågan med verbalt språk, ”lejon”. Avslutet på leken 

tolkar jag som ett tack eller visad uppskattning på att de har lekt ihop, där både kroppen och 

ansiktsuttryck används som kommunikativ resurs.  

 

 

 

 

5.1.6  Blicken, artefakter, kroppen och rösten som kommunikativ 

resurs 
 

Elliot (2år), Liam (1,5år). 

När detta scenario utspelar sig så står Liam vid sidan av bilbordet och kör med bilar. I denna 

sekvens används blicken, artefakter, kroppen och rösten som kommunikativa resurser. 

 
Vem Vad Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Elliot  Liam Står på avstånd och 

kollar på 

Observerar  Blicken 

Liam Ser inte Elliot - - - 

Elliot Närmar sig bordet, tar 

en bil i handen, ställer 

sig bredvid Liam 

Söker tillträde till leken 

genom att förse sig med 

samma artefakt och 

placera sig på samma 

plats som Liam 

Initiativ Leksak, kroppen 

Liam  Elliot Håller upp sin bil, 

tittar på Elliot, kör 

sedan ned bilen i 

garaget 

Inbjudan att leka men 

påvisar vem som är ledare 

Respons, 

initiativ 

Leksak, Blicken 

Elliot  Liam Tittar på Liam, kör 

också ned sin bil i 

garaget 

Svarar på inbjudan genom 

imitation 

Respons Blicken, Leksak 

Elliot Tar en bil från Liam Förhandlar om ny roll Initiativ Leksak, kroppen 

Liam  Elliot Kollar på Elliot, ger 

ifrån sig ett högt läte 

Protesterar mot 

etablerandet av ny roll. 

Skyddar sin lek 

Respons Blicken, Rösten 

Elliot  Liam Rör sig bort ifrån 

Liam 

Elliot distanserar sig för 

att hålla ledarposition 

Respons Kroppen 

Liam  Elliot  Kollar mot Elliot, ger 

ifrån ljud sträcker 

armarna mot Elliot.   

Observerar och påvisar att 

han vill ha sin bil 

Respons  Blicken, rösten, 

Kroppen.  

Elliot Släpper bilen och 

springer därifrån 

Ger upp ledarrollen, 

lämnar platsen 

Respons  Leksak, kroppen 

Liam  Elliot Kollar på Elliot, tar 

upp bilen fortsätter 

leka. 

Har återupprättat sin lek, 

är återigen ledare. 

Respons Blicken. 

 

Denna situation visar ett barn, Elliot, som söker kontakt och vill upprätta en gemensam lek 

med ett annat barn, för att få dennes kontakt så använder han sig av en artefakt som 
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kommunikativ resurs. Elliot tar en bil som Liam vill ha att leka med och får därmed 

uppmärksamheten riktad mot sig. Elliot använder sig av artefakten för att den är laddad med 

makt. Liam accepterar Elliots deltagande i leken men Elliot vill förhandla om en ledarroll som 

inte accepteras av Liam, Liam visar genom att hålla upp artefakten i luften att Elliot får delta 

men Liam visar också att det är han som leder leken när han kör ned bilen i garaget. Elliot 

visar genom att titta på Liam och imitera honom att han accepterar inbjudan men protesterar 

mot sin roll genom att ta en artefakt från Liam. Liam använder då sin röst och ger ifrån sig ett 

högt läte samt tittar på Elliot för att visa att detta inte är ett accepterat beteende från Elliot. 

Elliot använder då förflyttning för att öka sin tydlighet om att han vill ha ledarrollen, Liam 

följer då efter och sträcker armarna efter Elliot och artefakten. Liam ger även ifrån sig ett ljud 

för att visa sitt missnöje. Elliot släpper då artefakten och ger upp kampen och lämnar platsen, 

Liam kollar då på Elliot för att visa att han vunnit ledarrollen och fortsätter sedan att leka. 

Blicken, rösten och artefakter är centrala kommunikativa resurser i denna situation.  

 

5.1.7 Artefakter, rösten, ansiktsuttryck, kroppen och blicken som 

kommunikativ resurs 
Faridah (3år), Elias (2år) 

Faridah sitter på gräsmattan och har vänt ett par hinkar upp och ned och använder pinnar och 

trummar på hinkarna. Elias närmar sig när detta scenario utspelas. I denna sekvens används 

artefakter, rösten, ansiktsuttryck, kroppen och blicken som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Elias  Faridah Rycker till sig en av 

hinkarna 

Skapar konflikt, söker 

tillträde i leken 

Initiativ Leksak 

Faridah  Elias Ropar ”nej” Protesterar, nekar 

tillträde 

Respons Rösten 

Elias  Faridah Står en bit bort med 

hinken i handen och 

ler 

Ökar konflikten om 

tillträde/ledarroll 

Respons Leksak, 

ansiktsuttryck 

Faridah Elias ”den hade ja” Protest, skyddar sin 

lek ytterligare 

Respons Rösten 

Elias  Faridah Vaktar hinken och ler 

stort 

Har övertaget så 

länge han har hinken 

Respons Leksak, ansiktuttryck 

Vuxen  Elias + 

Faridah 

Tar hinken och ger 

tillbaka till Faridah 

Styrning, 

upprätthållande av 

normer, bryter 

konflikten 

Initiativ, stöttning  

Elias Går därifrån och 

sätter sig på 

gräsmattan med 

armarna i kors och 

tittar i marken. 

Protesterar mot den 

vuxnes normer, visar 

ilska.  

Respons Kroppen, blicken. 

 

Situationen visar hur ett maktspel pågår mellan Faridah och Elias. Elias försöker få tillträde 

till leken genom att ta en artefakt från Faridah men Faridah skyddar sin lek genom att använda 

sig av rösten och ropa ”nej”. Elias vet att så länge han innehar hinken så är det han som har 

makten, återigen här så är artefakten, hinken, laddad med makt. Elias ställer sig en bit bort 

och ler, han använder här kroppen, ansiktsuttryck för att provocera Faridah, för att hon ska 

släppa in honom i leken. Faridah protesterar igen med hjälp av rösten och förhållning av 

rådande normer, ”den hade ja”. Elias använder kroppen för att vakta hinken och ler igen för 

att provocera. En vuxen kommer in som kommunikativ resurs och bryter konflikten, 
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upprätthåller normer och det resulterar i att Elias skäms eller blir arg och protesterar genom 

att sätta sig en bit bort och markera och visa sina känslor. 

 

5.1.8 Blicken, rösten, ansiktsuttryck, vuxen, förflyttning och 

kroppen som kommunikativ resurs 
 

Adelle (2år), Faridah (3år) 

Scenariot utspelar sig utomhus på förmiddagen precis innan det är dags att gå in och äta 

lunch. Flera barn sitter på gräsmattan bredvid en snögubbe tillsammans med en vuxen. I 

denna sekvens används blicken, rösten, ansiktsuttryck, vuxen, förflyttning och kroppen 

används som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad Varför  Signal Kommunikativ 

resurs 

Adelle + Faridah Kollar på varandra, 

Adelle pratar 

nonsenspråk, sedan 

skrattar båda. 

Söker varandras 

kontakt, adelle 

inbjuder, gemensamt 

uppnådd förståelse, 

gemensam lek 

Initiativ och respons Blickar, rösten, 

ansiktsuttryck. 

Adelle + Faridah Båda kollar på 

snögubben och 

skrattar igen 

Samförstånd kring 

händelse/lek, 

intersubjektivitet 

- Blicken, rösten, 

ansiktsuttryck 

Faridah  Adelle + 

Vuxen 

Påstår att snögubben 

fryser, den vuxne tror 

att snögubben gillar 

kyla 

Styrning, guidning Initiativ, respons Rösten, vuxen som 

resurs 

Adelle  Faridah Kollar på henne med 

en funderande min, 

sedan skrattar båda 

två. 

Samförstånd, 

funderande 

Respons Blicken, rösten, 

ansiktsuttryck 

Faridah + Adelle Går till grodan och 

börjar gunga, adelle 

går dit och kollar på 

Faridah 

Byte av fokus, 

imitation, följer 

ledaren 

Initiativ och respons Förflyttning, blicken 

Faridah  Adelle ”sätt dä Adelle” Inbjudan till lek Initiativ Rösten 

Adelle  Faridah Klättrar upp och 

gungar båda två och 

båda skrattar högt 

Svarar på inbjudan, 

gemensam lek 

Respons Kroppen, rösten, 

ansiktsuttryck 

Adelle  Faridah Låter som att hon ska 

börja gråta 

Säger ifrån, signalerar 

missnöje 

Respons Rösten 

Faridah  Adelle Stannar grodan och 

frågar ”ner Adelle?” 

Visar omtanke, 

omsorg, lyhördhet 

Respons Kroppen, rösten 

 

Den vuxne används här som kommunikativ resurs för att förstå omvärlden. Barnen använder 

blickar och skratt som kommunikativ resurs för att visa på förståelse och ett samförstånd. 

Gemensam förståelse kring det som den vuxne pratar om mynnar ut i en lek där Faridah är 

den som leder leken och som bjuder in Adelle till att sitta på grodan. Faridah använder här 

förflyttning för att bjuda med Adelle till grodan. Adelle svarar genom att följa efter. Faridah 

använder sig mycket av rösten då hon har ett ganska utvecklat verbalt språk. Hon beordrar 

Adelle att sätta sig på grodan, detta tolkas som en lekinvit. Adelle svarar genom att klättra upp 

på grodan och de etablerar en gemensam lek där rösten, skratt, är den centrala kommunikativa 

resursen. Adelle använder sig av kroppen och ljud för att göra sig hörd, vilket Faridah är 

medveten om och väldigt lyhörd för Adelles känslor. Adelle använder rösten för att påvisa 

missnöje och att hon inte vill gunga mer, detta uppfattar Faridah och använder sin röst för att 
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fråga ”ner Adelle?”. Faridah påvisar stor omsorg för Adelle i denna sekvens. Kroppen och 

rösten är de centrala kommunikativa resurserna i denna sekvens.  

 

5.1.9 Rösten, kroppen, artefakter och blicken som kommunikativ 

resurs 
Faridah (3år), Adelle (2år), Nova (1år). 

Faridah och Adelle står bredvid varandra framför magnettavlan, de håller på att sätta upp 

magneter på tavlan, Nova observerar de andra två från ett avstånd när detta scenario utspelas. 

I denna sekvens används rösten, kroppen, artefakter och blicken som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad Varför Signal Kommunikativ resurs 

Faridah  Adelle  Berättar för de andra hur 

man ska göra. ”den sätter 

du där” ”sätt där borta” 

”nej inte den” (pekar) 

flyttar även de magneter 

som de andra satt upp. 

Styrning, lägger 

regler för leken, 

visar vem som styr 

Initiativ 

/respons på 

vad de gör 

Rösten, kroppen 

Adelle  Faridah Utbrister ”mii” och 

sträcker armen mot 

Faridah 

Protesterar, visar att 

hon vill ha tillbaka 

magneterna 

Respons Rösten, kroppen 

Adelle  Faridah Tar de som sitter på tavlan 

och sätter dem på en 

annan magnettavla på ett 

bord. 

Byter plats för sin 

lek, skyddar sin lek. 

Protesterar 

Respons / 

initiativ 

Leksaker, kroppen 

Faridah  Adelle Går bakom Adelles rygg 

och hämtar magneter 

tillbaka till sin tavla. 

Upprätthåller sin lek Respons Leksaker, kroppen 

Adelle + Faridah Adelle observerar inte att 

Faridah gör detta, inga 

blickar eller ljud 

- - - 

Faridah  Adelle Börjar sjunga, en elefant 

balanserade 

Nytt fokus Initiativ Rösten 

Adelle  Faridah Står med ryggen mot 

Faridah och börjar ljuda 

melodin till låten. 

Bredvidlek, 

använder sina 

kunskaper om 

sången. 

Respons Rösten 

Nova  Adelle + 

Faridah 

Har varit avvaktande men 

observerat de andra två 

försöker nu komma fram 

till tavlan. 

Observation, söker 

nu tillträde. 

”bredviddeltagande” 

Initiativ Blicken, kroppen 

Adelle  Nova Kollar på Nova, börjar 

dansa framför henne, 

vilket hindrar framfarten 

Stoppar Novas 

tillträde, skyddar sin 

lek 

Respons Blicken, kroppen 

Nova + Adelle Båda går därifrån, Adelle 

börjar sjunga Daddy 

finger. 

Nytt fokus, 

accepterande av 

normer. 

Initiativ 

/respons 

Kroppen, rösten 

Ledarrollen visas tydligt i denna sekvens som sedan börjar att förhandlas om mellan barnen. 

Faridah visar tydligt exempel på stöttning när hon hjälper de andra att sätta upp magneterna 

på tavlan. Artefakter, magneter, används i denna sekvens som det centrala som leken handlar 

om, den som innehar artefakterna styr leken. Faridah använder sig utav rösten som 

kommunikativ resurs för att stötta de andra i leken. Adelle protesterar mot stöttningen genom 

att utbrista ”mii” när Faridah flyttar på magneterna. Det blir för mycket för Adelle som istället 

uppfattar stöttningen som bestämmande och väljer att leka sin lek på ett annat ställe. Faridah 

upprätthåller sin roll i leken genom att utan att Adelle märker det, flytta tillbaka magneterna 

till det ställe hon anser är rätt. Faridah börjar sjunga när hon står med ryggen mot Adelle, 
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Adelle stämmer in i sången och de har ett gemensamt fokus fast de leker på olika ställen, 

intersubjektivitet i bredvidlek. Nova som använt blicken och observerat förflyttar sig nu och 

närmar sig leken. Adelle använder sin kropp för att neka Nova tillträde till platsen, hon 

kamouflerar det genom att dansa framför Nova men detta orsakar ändå att Nova lämnar 

platsen. Adelle ger sedan ändå upp platsen själv och finner ett nytt fokus för sin lek.  

 

5.1.10 Blicken, artefakter, ansiktsuttryck, rösten och kroppen som 

kommunikativ resurs 
Liam (1,5år), Nova (1år), Adelle (2år). 

Liam och Nova sitter bredvid varandra och leker med klossar på ljusbordet. I denna sekvens 

används blicken, artefakter, ansiktsuttryck, rösten och kroppen som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad Varför Signal Kommunikativ 

resurs 

Liam + Nova Kollar på varandra, 

lägger klossar på 

varandras 

Gemensam lek, 

intersubjektivitet 

Intersubjektivitet Blicken, leksaker 

Liam Tar en gul kloss och 

lägger ovanpå 

Leder leken, handling Initativ  Leksak 

Nova Kollar på Liam, tar en 

röd kloss, kollar på 

Liam, lägger den 

ovanpå hans gula. 

Söker bekräftelse att 

det är okej att göra 

såhär. Söker respons. 

Imitation, observation 

Respons  Leksak, Blicken 

Nova + Liam Kollar på varandra, 

ler 

Samförstånd, 

intersubjektivitet 

Intersubjektivitet  Blicken, 

ansiktsuttryck 

Liam Tar en gul kloss och 

lägger på den röda 

Driver/leder leken 

framåt 

Initiativ Leksak 

Nova Tittar på Liam, 

skrattar 

Observerar och 

bekräftar 

Respons Blicken, 

ansiktsuttryck, rösten 

Nova Puttar omkull 

klossarna 

Byter riktning på 

leken, tar ledarrollen 

Initiativ Leksaker 

Liam Kollar på klossarna 

på golvet, skrattar 

Bekräftar Novas 

rolltagande 

Respons Blicken, rösten 

Adelle Kommer dit med en 

hjälm, kollar på Nova 

och Liam, fyller 

hjälmen med klossar 

och lämnar platsen 

Försök till att få 

tillträde till leken och 

att ta ledarrollen 

Initiativ Blicken, leksak, 

kroppen 

Nova + Liam Kollar på henne, 

sedan på varandra, 

fortsätter att bygga 

Gemensamt beslut att 

fortsätta sin lek, 

intersubjektivitet 

Respons Blicken. 

 

Denna situation påvisar ett upprättande av en gemensam lek och att sätta ramar och regler för 

denna lek, ramarna testas och man söker då en respons hos den andra om detta var okej eller 

inte. Både Liam och Nova använder sig av artefakter och blicken som kommunikativa 

resurser för att förhandla om ramarna för leken. De testar genom att göra något nytt med 

artefakterna, ex rasar tornet och kollar snabbt på den andre för att se reaktionerna. Skratt och 

blickar används som kommunikativa resurser  för att ge svar på den andres handlande. Adelle 

testar även hon de centrala normer som finns i förskolan genom att ta de artefakter som leken 

utgår ifrån, i detta fall ges hon ingen respons när hon kommer och förstör en lek, vilket kan 

tolkas som att Liam och Nova är nöjda med sin etablerade lek och låter inget störa den.  
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5.1.11 Imitation, blicken, rösten, artefakter, ansiktsuttryck och 
kroppen som kommunikativ resurs 
Faridah (3år), Adelle (2år), Nova (1år). 

Detta scenario utspelar sig precis efter samlingen inomhus, två barn har lekt tillsammans med 

en vuxen när detta sker. I denna sekvens används blicken, rösten, artefakter, ansiktsuttryck 

och kroppen som kommunikativ resurs. 

 
Vem Vad händer Varför  Signal  Kommunikativ 

resurs 

Faridah + Adelle  

vuxen 

Leker med den stora 

tärningen med en 

vuxen 

Gemensam lek med 

stöttning 

Intersubjektivitet  

Faridah + Adelle  

vuxen 

Tittar på varandra, 

sedan på den vuxne. 

  Blicken 

Faridah + Adelle  

vuxen 

När den vuxne kastar 

tärningen skrattar de 

båda 

Intersubjektivitet, 

besvarar pedagogens 

initiativ 

Respons  Rösten 

Adelle Börjar leka med 

klossarna vid sidan 

Byter fokus Initiativ Leksaker  

Faridah  Adelle Ser detta och börjar 

också leka med 

klossarna 

Observation, 

imitation. Tar tillträde 

Initiativ och respons. Leksaker 

Faridah + Adelle Plockar med 

klossarna och ställer 

dem på bordet 

framför 

Bredvidlek Intersubjektivitet Leksaker  

Faridah  Adelle Bygger ett högt torn, 

rasar sedan detta. 

Nytt fokus, söker 

ledarroll. 

Initiativ Leksaker 

Adelle  Faridah Skrattar och sedan 

gör Faridah likadant. 

Besvarar kontakten 

och bekräftar roll. 

Respons Rösten, 

ansiktsuttryck 

Nova  Faridah + 

Adelle 

Står på avstånd och 

studerar dem, ler stort 

men ger inte ifrån sig 

något ljud. 

Observation, deltar i 

leken men inte 

fysiskt. 

Respons Blicken, 

ansiktsuttryck 

Adelle  Faridah Bygger ett torn som 

hon raserar, både 

Adelle och Faridah 

skrattar. 

Imititation. Repons Kroppen, leksaker, 

rösten 

Nova  Faridah 

och Adelle 

Ler stort och stampar 

med fötterna 

Imitation, 

bredviddeltagande 

Respons Kroppen, 

ansiktsuttryck 

Adelle Tar lådan med klossar 

och börjar tippa som 

att hon är påväg att 

hälla ut dom. 

Nytt fokus, 

förhandling om 

ledarroll 

Initiativ Leksaker 

Faridah  Adelle Sitter och bygger med 

klossarna och sjunger. 

Avbryter sången och 

säger ”nej Adelle” 

Upprätthåller normer, 

stöttar, är ledare och 

ansvarstagande 

Respons Blicken, rösten 

Adelle Faridah Tittar på henne och 

ställer ned lådan och 

går därifrån 

Lyder tillsägningen, 

accepterar inte rollen 

så väljer att avvika 

Respons Blicken, kroppen 

 

I början av denna sekvens används den vuxne som kommunikativ resurs i leken. Ett 

gemensamt upprättat fokus visar sig här genom att barnen tittar på varandra och skrattar. 

Faridah byter sedan fokus genom att förflytta sig och börja leka med ett material. Faridah 

bygger ett högt torn och sedan rasar detta, Adelle besvarar genom att skratta och bekräftar 

därmed Faridah som ledare i leken. Nova står på avstånd och använder blicken för att 

observera de andra, hon är vad jag vill kalla ”bredviddeltagande”, hon är i sin värld helt 
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deltagande i leken då hon skrattar när de andra skrattar och stampar med fötterna när de andra 

rasar tornen. Jag vill inte likställa detta med bredvidlek då hon inte aktivt leker med något, 

men hon är absolut deltagande i leken. Adelle försöker ta ledarrollen i leken genom att byta 

fokus och vill hälla ut alla klossar, Faridah som sitter och sjunger avbryter sin sång och säger 

till Adelle, hon stöttar sin kompis i att hålla sig till de normer som finns i den sociala 

kontexten. Adelle accepterar Faridahs ledarroll och lyssnar på tillsägningen men väljer att 

lämna platsen och byta fokus. Här används artefakter och imitation som en kommunikativ 

resurs för att söka tillträde, genom att förse sig med samma artefakt som Faridah söker Adelle 

tillträde. Barnen använder kroppen, blicken och rösten för att hävda sin lek och upprätthålla 

normer. 

 

5.2 Vilka kommunikativa resurser används och i vilket syfte? 

Resultatet visar att de alla olika förhandlingar och användanden av kommunikativa resurser, 

eller medierande redskap, kan tolkas som ett samspel där resultatet ses som både ett resultat 

av det enskilda barnet insats men också som ett resultat av en förhandlingsprocess där initiativ 

och respons växlar mellan barnen. Om barnen får respons eller om den uteblir är avgörande 

för valet av kommunikativ resurs och hur den används. Interaktionen kan ses som ett 

gemensamt kommunikativt projekt. Barnens strategiska val av kommunikativa resurser som 

identifierades i studien visar på en kvalificeringsprocess som pågår kontinuerligt och bygger 

på en önskan att få delta i leken. Flera gånger har det visat sig att leken börjar som en 

bredvidlek för att sedan utvecklas till en gemensam lek med uppnådd intersubjektivitet. 

 

Det som var framträdande i observationerna var att kroppen, blicken och artefakter ofta 

användes av barnen som kommunikativ resurs vid förhandlingar i leken. Något som var 

intressant var att flera barn använde förflyttning som en kommunikativ resurs när det gäller 

inbjudan till lek och att driva leken vidare. Barnen förhandlade om olika slags tillträden i 

mina observationer, det vanligast förekommande var tillträdet till olika artefakter, som också 

kan ses som en maktkamp.  

 

I denna studie påvisas hur interaktionen mellan barnen och interaktionen mellan barn och 

vuxen är avgörande för att leken ska drivas framåt och lärande ska uppstå. Barnen har ofta 

stor koll på varandra och läser av reaktioner efter varje händelse, detta visar att interaktionen 

är sammanflätad mellan barnen hela vägen genom sekvenserna.  

5.2.1 Kroppen som kommunikativ resurs 
Kroppen användes av barnen för att trycka sig fram till en plats eller material, kräva tillträde, 

eller för att neka någon tillträde på ett definitivt sätt. Genom att använda sig utav kroppen 

visar barnen tydligt vad de vill och det är sällan som de andra barnen inte förstår signalen. 

Däremot verkar det vara en signal som gör att barnen som blir nekade ofta försöker få tillträde 

igen. Ansiktsuttryck användes som kommunikativ resurs för att visa missnöje i 

förhandlingarna, eller för att skratta eller le för att bekräfta den andres handlingar. När barnen 

använde sig utav ansiktsuttryck ihop med en kroppslig handling ökar tydligheten för nekandet 

eller inbjudan. 
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5.2.2 Förflyttning som kommunikativ resurs 
Kroppen användes även som kommunikativ resurs genom förflyttning. I observationerna 

använde sig barnen ofta av förflyttning för att bjuda in till lek eller att driva leken framåt, 

förflyttning kunde också användas för att visa de andra att barnet inte vill vara med, att neka 

tillträde. Även om denna resurs utgår ifrån kroppen så vill jag ändå skilja denna 

kommunikativa resurs från kroppen eftersom det var så medvetet av barnen att om de flyttade 

på sig så skulle de andra följa efter.  

5.2.3 Imitation som kommunikativ resurs 
Imitation som kommunikativ resurs användes av barnen i studien för att bjuda in sig själv till 

leken. De använde sig då utav kroppen och gjorde då samma sak som de i den önskade leken 

gjorde eller försåg sig med samma artefakt som de i leken använde. De blev då 

uppmärksammade av den andre och ofta inbjudna till att delta i leken, några gånger blev de 

nekade tillträde.  

5.2.4 Artefakter som kommunikativ resurs 
Artefakterna användes ofta när barnen ville få kontakt med någon som redan lekte med ett 

material, det har visat sig i denna studie att barnen ofta tog en likadan artefakt och inledde en 

bredvidlek eller höll upp artefakten för att visa att de också hade en likadan. Det fanns också 

de tillfällen där barnen använde en artefakt för att bjuda in ett annat barn till en lek eller till att 

starta en lek. Artefakten i mina observationer verkar för barnen vara laddad med olika sorters 

makt och kommer därmed att ge barnen tillträde till andra saker om man äger artefakten. 

Barnen förhandlade om tillträde till lek, men också om ett upprättande av en lek då de oftast 

sökte sig till någon som lekte ensam. Resultatet visar flera exempel på när barnen bjöd in 

andra barn till lek, fast de inte aktivt sökt tillträde till leken, de använde då olika artefakter för 

att påvisa att ”jag vill att du ska leka med mig”. 

5.2.5 Blicken som kommunikativ resurs 
Blicken använde barnen när de kände av situationen och på ett försiktigare sätt sökte tillträde 

eller när de sökte stöttning ifrån den vuxne, vilket sällan uppmärksammades av den vuxne. 

Blicken kunde också använda som kommunikativ resurs för att bekräfta någon annans 

handling eller för att provocera någon annan. Blicken kombinerades ofta med en annan 

kommunikativ resurs speciellt när det handlade om att ge eller få tillträde till en lek eller en 

plats. När kommunikationen riktades mot en vuxen användes oftast blicken ensam till 

situationen gick över styr då användes ofta även rösten för att förstärka.  

5.2.6 Den vuxne som kommunikativ resurs 
I resultatet påvisas att barnen oftast sökte stöttning från den vuxne när de hamnat i någon 

form av konflikt som börjat bli våldsam och barnen insett att de inte själva har kunskaperna 

att lösa konflikterna utan använder den vuxne som kommunikativ resurs. I observationerna 

har det inte visat sig någon gång att barnen sökt den vuxna för att få hjälp med 

kommunikationen i lugna situationer. Vid ett par tillfällen har den vuxne fungerat som 

kommunikativ resurs i pågående lek men då på initiativ av den vuxne. 

5.2.7 Rösten som kommunikativ resurs 
Rösten användes av barnen som kommunikativ resurs på olika sätt. Verbalt språk användes 

ofta om barnen behärskade det både som inbjudan och nekande eller bekräftande av tillträde. 

En del barn använde nonsensspråk i leken som kommunikativ resurs, vilket innebär att de 
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kanske inte behärskar ett språk men att de har lärt sig språkmelodier och olika språkljud. Ett 

nonsensspråk är ett språk som enbart förstås av de som deltar i interaktionen, för utomstående 

är det inte lika förståelsebart. Ibland använde barnen rösten som en markör i 

kommunikationen när de ville visa missnöje och protestera, de gav då ifrån sig dova ljud eller 

höga skrik. Rösten kunde också användas som bekräftelse av den andres handlingar genom 

skratt. 

 

5.2.8 Kombination av kommunikativa resurser 
Flera gånger under observationerna använde barnen sig av multimodal kommunikation, de 

kombinerade olika kommunikativa resurser. Oftast så var kroppen en av de resurser som 

användes i kombination med en eller flera andra. Ett användande av flera kommunikativa 

resurser samtidigt visar på en stor kompetens hos barnen och ger ett ännu tydligare uttryck för 

de viljor och känslor barnen har. Att använda både kroppen och rösten för att neka någon 

tillträde till en lek ger ett mer definitivt nekande än om barnen enbart använt sig utav en 

kommunikativ resurs. 

 

5.3 När söker barnen stöttning från den vuxne?  

I resultatet visades att barnen oftast sökte stöttning från den vuxne när de hamnat i någon 

form av konflikt som börjat bli våldsam och de kände att de inte klarar av situationen själva. 

De använde då ofta blicken för att söka kontakt med den vuxne och om inte det fungerade så 

använde de rösten för att få uppmärksamhet från den vuxne. Den vuxnes roll i leken är oftast 

som stöttepelare för att leken ska drivas framåt, detta kan ses som att barnen hamnar med 

hjälp av den vuxnes stöttning i den proximala utvecklingszonen. Även andra barn kan agera 

som stöttepelare för barn som kan mindre för att hjälpa dem att lära in nya färdigheter.   

 

 

 

6. Diskussion 
I  denna del av arbetet kommer resultatet av studien att diskuteras gentemot tidigare forskning 

och den valda teoretiska utgångspunkten. Metodvalet och dess konsekvenser kommer också 

att diskuteras och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att barnen ofta använder sig av multimodal kommunikation där de 

använder sig utav flera kommunikativa resurser samtidigt. Likt Skaremyrs studie (Skaremyr, 

2014) visar även resultatet av denna studie att barnen använder kroppen, blicken, rösten och 

artefakter som huvudsakliga kommunikativa resurser när de förhandlar om tillträde i leken. 
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De övriga kommunikativa resurser som användes var: vuxen, ansiktsuttryck, förflyttning, och 

imitation. De här kommunikativa resurserna användes för att förhandla om tillträde till en lek, 

en plats eller ett material, de användes också för att initiera en lek. Vid initativ av lek 

användes ofta artefarkter som medierande redskap för att visa för den andre att man ville leka 

tillsammans. När det handlade om att neka tillträde så användes rösten, blicken och kroppen 

mest som kommunikativ resurs. Den vuxne användes som kommunikativ resurs när barnen 

behövde stöttning i konflikt eller förhandling som de inte klarade av själva.  

 

Förflyttning användes av barnen som kommunikativ resurs när de bjöd in till lek eller när de 

drev leken vidare mot ett nytt fokus något som varken Kultti (2012), Häll (2013) eller 

Skaremyr (2014) har tagit upp i sina studier. Hildén (2014) har belyst denna kommunikativa 

resurs i sin tidigare forskning men kopplar den till användandet av kroppen, jag vill inte 

koppla förflyttning till kroppen som kommunikativ resurs då medvetenheten hos barnen om 

konsekvenserna av sin förflyttning är det som jag anser viktigt. Jag kunde så tydligt se på 

barnen att det var just förflyttningen som gjorde att intresset växte och att leken utvecklades. 

När barnen använde förflyttning visade sig interaktionen också väldigt tydligt hur den enes 

initiativ fick respons hos den andre. Förflyttning var en kommunikativ resurs som jag inte på 

förhand hade tänkt kunde uppstå, det var något nytt för mig hur denne användes för att driva 

leken framåt och att förhandla om ledarrollen. Detta var för mig en intressant upptäckt som 

kommer ändra min syn på barns interaktion i leken. 

 

Precis som både Häll (2013), Skaremyr (2014) och Kultti (2012) tar upp visar denna studie att 

artefakterna ofta används när barnen söker kontakt med någon som redan leker med ett 

material, det har visat sig att barnen ofta tar en likadan artefakt och inleder bredvidlek eller 

håller upp för att visa att de också har en likadan. Genom detta söker barnen tillträde till 

leken. Därmed kan tänkas att artefakterna tillskrivs mening och makt som barnen värderar i 

leken. Artefakten ses som ett medierande redskap när barnen förhandlar om tillträde till leken, 

artefakten är laddad med olika sorters makt och kommer ge fler tillträden till den som äger 

artefakten. De förhandlar om tillträde till lek och upprättande av lek. Barnen bjuder ofta in 

andra barn till lek, fast de barnen inte aktivt sökt tillträde till leken, de använder då olika 

artefakter för att påvisa att ”jag vill att du ska leka med mig”. 

 

Kroppen används av barnen för att trycka sig fram till en plats eller material, kräva tillträde, 

eller för att neka någon tillträde på ett definitivt sätt. Likt både Hildéns (2014) och Hälls 

(2013) studier så visar också denna studie att kroppen är en avgörande kommunikativ resurs 

när det handlar om tillträde i leken, det är den kommunikativa resursen som används mest 

både i denna studie och i Hildéns studie (2014), till denna kommunikativa resurs har jag även 

placerat ansiktsuttryck som används för att förstärka det man visar med kroppen. 

 

Blicken användes av barnen i denna studie när de känner av situationen och på ett försiktigare 

sätt söker tillträde eller när de söker stöttning ifrån den vuxne, vilket sällan uppmärksammas 

av den vuxne.  

 

Resultatet visar att barnen visar sin sociala kompetens och är väldigt kunniga när det handlar 

om att strategiskt kombinera olika kommunikativa resurser vid förhandlingar, barnen i denna 

studie använder sig vid flertalet gånger av multimodal kommunikation genom att använda 
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både rösten, ansiktsuttryck och kroppen, ofta används denna typ av kommunikation när det 

handlar om att neka någon tillträde.  

 

I denna studie sökte barnen oftast stöttning från den vuxne när de hamnat i någon form av 

konflikt och speciellt om den börjat bli våldsam. Detta är ett fenomen som Häll (2013) tar upp 

i sin studie där de vuxna fungerar som medlare i leken, delar av detta syns även i denna 

studie. I observationerna har det inte framkommit någonstans att barnen sökt den vuxna för att 

få hjälp med kommunikationen i lugna situationer, likt Hildéns studie (2014) där barnen sökte 

den vuxne för stöttning i pågående lek, de ville helt enkelt att den vuxne skulle vara med i 

leken. Den vuxnes deltagande kan här liknas vid scaffoldning eller stöttning och att barnen i 

denna stund befinner sig i den proximala utvecklingszonen som med den vuxnes hjälp kan 

lösa konflikten och lära sig något utav det. Även andra barn fungerar som stöttare i leken när 

det gäller att upprätthålla olika normer och regler i den sociala kontexten, detta leder till 

appropiering av kunskaper för de barnen som inte kan normerna och reglerna, genom 

stöttningen de får i den proximala utvecklingszonen så kan barnen appropiera kunskaperna för 

att sedan använda de själva senare.  

 

Skaremyr (2014) skriver att en språklig händelse börjar med att barn etablerar en 

kommunikation kring ett gemensamt syfte, sedan upprätthålls den språkliga händelsen med 

samma innehåll och med samma deltagare, händelsen avslutas när en förändring sker hos 

deltagarna eller deras gemensamma fokus. Detta kunde klart ses i mina resultat där barnen 

förhandlade kring tillträde och upprättande av en lek där de likt Hälls (2013) studie 

förhandlade fram villkoren för leken utan att verbalt språk användes. De uppnådde sedan en 

intersubjektivitet som hölls till det gemensamma fokuset bröts och någon ville förhandla om 

ny roll eller lämna leken. 

 

6.2 Slutsatser  

Syftet med denna studien är att öka kunskapen kring de yngsta barnens användande av 

kommunikativa resurser vid förhandlingar om tillträde i förskolan. Frågeställningar som valts 

är, vilka kommunikativa resurser används av de yngsta barnen i deras lek i förskolan samt i 

vilket syfte? Samt i vilka situationer söker barnen stöttning från vuxen som kommunikativ 

resurs?  

Mitt resultat som jag kommit fram till genom analysen av mitt datamaterial visar att, när 

barnen söker tillträde till en lek eller plats använder de sig utav artefakter, imitation, kroppen 

eller rösten som kommunikativa resurser, när barnen vill neka någon tillträde använder de sig 

av rösten, blicken och kroppen som kommunikativ resurs, när barnen bjuder in till en lek eller 

initierar en ny lek använder de sig utav artefakter, rösten eller förflyttning som 

kommunikativa resurser, när barnen förhandlar kring ledarroller i leken använder de sig utav 

artefakter, blicken, kroppen eller en vuxen. Den vuxne används som kommunikativ resurs när 

barnen känner att de inte klarar av förhandlingarna själva, de använder då den vuxne som 

stöttning i förhandlingen. En medvetenhet om detta kan göra stor skillnad i verksamheten och 

barns lärande. Barnen använder de kommunikativa resurserna en och en eller flera 

kombinerade. 

 

Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att artefakter är en stor viktig kommunikativ resurs som vi 

bör vara medvetna om som personal i förskolan. Att artefakter samspelar med oss är en viktig 
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kunskap att använda när man möblerar i förskolan, när man skapar lärandemiljöer och när 

man ska förstå barns handlingar. En andra slutsats är också att kroppen och dess olika delar, 

kropp, blick, röst är väldigt essentiella när det handlar om barns kommunikation och hur de 

förhandlar med varandra. Jag anser att som verksam förskollärare är detta något som man bör 

ha kunskap om. Jag upplevde att jag hade kunskap kring detta innan denna studie men inser 

nu vad mycket mer kunskap jag fått under studiens gång. En tredje slutsats är att barnen har 

hög social kompetens och ofta använder sig av multimodal kommunikation, där de blandar 

olika kommunikativa resurser för att förhandla om tillträde, denna sociala kompetens är viktig 

att ta hand om i förskolans verksamhet. 

  

 

6.2 Metoddiskussion 

Som metod valdes en kvalitativ undersökning med icke-deltagande observation, provisoriska 

anteckningar användes som sedan efter varje observation utvecklades till fullständiga 

anteckningar. Anledningen till att observationer valdes till denna studie var för att studiens 

syfte gick ut på att ta reda på hur barn gör vid förhandlingar i leksituationer, inte hur 

pedagoger ser på barns förhandlingar i leksituationer, då hade en annan metod för 

datainsamling fått väljas. Videoobservationer hade varit önskvärt då jag hade kunnat gå 

tillbaka flera gånger och kollat på materialet för att vara säker på att jag inte missat något, 

men vi blev avrådda att använda det i ett studentarbete så därför valdes det bort. 

 

Problemet med observationer är att det är svårt att nå varför någon beter sig på ett visst sätt 

utan att använda ytterligare en metod, det går enbart att tolka varför någon har ett visst 

beteende och tolkningen färgas alltid olika beroende på vem som utför tolkningen. I mitt fall 

färgades troligtvis tolkningarna av mina tidigare kunskaper jag erövrat under utbildningen om 

barns kommunikation och det jag lärt mig under min tid som vikarie inom barnomsorgen. 

Tolkningarna kan även färgats av min tidigare kännedom av barnen, då valet av förskola 

gjordes ur ett bekvämlighetsurval för att det inte skulle krävas någon längre introducering för 

barngruppen. När mina tolkningar gjordes var detta något som fanns med i beaktningen och 

som försökte undvikas. För att få en bredare kunskap skulle både intervjuer av pedagoger och 

observationer av barnen kunnat användas med tanke på tidsfristen för arbetet begränsades 

arbetet till en metod. En annan metod som kunde använts för att svara på syftet är intervjuer 

av personal och barn men även här gjorde tidsbristen att observationer istället valdes. 

 

Observationer är också en metod som inbringar en stor mängd data vilket kan leda till att det 

kan bli svårt att få en överblick och kunna registrera teman och koppla ihop dessa med 

varandra. Det kan bli svårt att se den stora bilden eftersom det blir mycket data att gå igenom 

och att bakgrunden till beteenden är okänd (Bryman, 2011). I denna studie var ändå mängden 

data överblickbar när den hade transkriberats och spaltats upp i olika tabeller, innan det var 

gjort kändes arbetet övermäktigt och jag trodde jag tagit mig vatten över huvudet. I tabellerna 

gjordes olika kolumner för vem som gjorde något, vad som gjordes, varför det gjordes, om det 

var initiativ eller respons och vilken kommunikativ resurs som användes, detta gjorde 

datamaterialet lättare att överblicka och att kunna se samband och se hur interaktionen löpte 

mellan barnen. När observationer utförs är det ofta problematiskt att veta vad som kommer att 

vara viktigt för den tänka studien. Därför antecknas det som troddes vara relevant och därmed 

kan fenomen som kunde utvecklat resultatet ännu mer missats, hur detta har påverkat mitt 
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resultat vet jag inte, då jag inte vet innehållet av det som valdes bort. Under observationerna 

fick jag välja ut situationer att koncentrera mig på, detta urval gjordes beroende på vilka barn 

som var med, om samtycke fanns, och vad som fångade mitt intresse utifrån mina 

frågeställningar.  

Under sökningarna av litteraturen användes sökord som lek, förskola, kommunikativa 

resurser, vilket inte genererade så mycket data. Jag hade inte då kunskapen om hur man ska 

söka efter litteratur och vilka ord som kan användas för att få fram relevant forskning. Hade 

jag gjort sökningarna idag hade jag använt mig av ord som, interaktion, multimodal 

kommunikation, initiativ, respons som säkert hade gett mig ett bredare underlag vad gäller 

tidigare forskning. 

Empirin i detta arbete har inte analyserats utifrån ett genusperspektiv, de övergripliga tankarna 

efter att ha analyserat datamaterialet är att inga skillnader mellan pojkar och flickors 

användande av kommunikativa resurser, en vidare forskning om skillnaderna vore intressant. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Ett vidare arbete på denna studie är att gå djupare i detta område och undersöka vilka barn 

som använder vilka kommunikativa resurser, om det finns skillnader mellan kulturella 

bakgrunder, olika modersmål eller olika förskolor. En annan intressant aspekt på området vore 

att forska på varför barnen väljer en specifik kommunikativ resurs för ett visst ändamål. 

Genusaspekten i detta arbete vore såklart intressant att forska vidare på, om det finns 

skillnader i vilka resurser som används av pojkar och flickor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Referenser 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur AB. 



 

32 

 

Elvstrand, H., Högberg, R., & Nordvall, H. (2015). Analysarbete inom fältforskning. i A. 

Fejes, & R. Thornberg, Handbok i kvalitativ analys (ss. 218-237). Stockholm: Liber 

AB. 

Emilsson, I.-L. (2014). Sandlådan med nya ögon. i A. Löfdahl, M. Hjalmarsson, & K. 

Franzén, Förskollärarens metod och vetenskapsteori (ss. 81-91). Stockholm: Liber 

AB. 

Hildén, E. (2014). Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek - 

meningsskapande genom den levda kroppen. Karlstad: Karlstad Universitet. 

Häll, L. (2013). Kommunikativ mångfald i förskolebarns lek. i P. Björk-Willén, S. Gruber, & 

T. Puskás, Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (ss. 71-90). Stockholm: 

Liber AB. 

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis . 

Löfdahl, A. (2014). God forskningsed - regelverk och etiska förhållningssätt. i A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén, Förskollärarens metod och vetenskapsteori (ss. 32-43). 

Stockholm: Liber AB. 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. i A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén, Förskollärarens metod och vetenskapsteori (ss. 46-57). 

Stockholm: Liber AB. 

Skaremyr, E. (2014). Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser på förskolan. 

Karlstad: Karlstad Universitet. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, lpfö-98. Stockholm: Skolverket AB. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget 

Prisma. 

Säljö, R. (2017). Den lärande människan - teoretiska traditioner. i U. P. Lundgren, R. Säljö, & 

C. Liberg, Lärande, skola, bildning - grundbok för lärare (ss. 203-264). Stockholm: 

Bokförlaget Natur & Kultur. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Woodhead, M., & Faulkner, D. (2008). Subjects, objects or participants? Dilemmas of 

psychological research with children. i P. Christensen, & A. James, Research with 

children - perspectives and practices (ss. 10-39). New York: Routledge. 

 

 

 

  



 

33 

 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Brev till förskolechef 
 

Hej xxx!  

Jag håller just nu på att skriva min C-uppsats där jag ska skriva om vilka resurser som de 

icke-verbala barnen använder som kommunikation i den fria leken, jag ska därför observera 

barnen i deras fria lek och jag vill därför vara på en avdelning där de använder tecken som 

stöd aktivt. Har pratat med xxx xxxx om det var okej att jag kommer till avdelning xxx, hon 

trodde att det var okej men skulle prata med de andra först bara. Men jag behöver även ett 

godkännande från dig. Bifogar därför en samtyckesblankett som du gärna får fylla i och 

skicka till mig. 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag som ansvarig förskolechef i xxx Kommun godkänner att xxx xxxx utför sina 

observationer på förskolan xxx, avdelning xxx. 

 

________________________________ 

Underskrift ansvarig förskolechef 

 

________________________________ 

Namnförtydligande ansvarig förskolechef 

 

________________________________ 

Ort och datum 
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8.2 Bilaga 2 – Brev till ansvarig förskollärare 
 

Samtyckesblankett 

 

Jag som ansvarig förskollärare på förskolan xxx, avdelning xxx i xxx Kommun godkänner att 

xxx xxxx utför sina observationer på vår avdelning. 

 

________________________________ 

Underskrift ansvarig förskollärare 

 

________________________________ 

Namnförtydligande ansvarig förskollärare 

 

________________________________ 

Ort och datum 
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8.3 Bilaga 3 – brev till vårdnadshavare 
 

 
Hej vårdnadshavare på xxx!  
Jag heter xxx xxxx och jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag ska nu 
skriva min C-uppsats och den kommer att handla om barns kommunikation i den fria 
leken.  
Jag skulle nu behöva era barns hjälp för att kunna slutföra mitt arbete, jag skulle vilja 
studera barnen i deras lek och skriva ned hur de kommunicerar med varandra. Jag är 
väldigt intresserad av att se hur barnen använder tecken som stöd som ett 
kommunikationsmedel och därför har jag valt att göra mina observationer på Pluto då 
jag vet att barnen här är duktiga på just detta. Jag kommer endast att använda mig av 
papper och penna för att anteckna det jag ser. Jag kommer inte att fotografera eller 
filma barnen.  
Jag kommer under min studie att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Det innehåller regler som jag som forskare måste förhålla mig till för att allt ska gå rätt till, 
denna skrift finns att tillgå på www.vr.se om det är något som ni vill läsa. Materialet som 
samlas in kommer behandlas konfidentiellt, barnen kommer alltså inte att kunna 
identifieras i studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i 
forskningsändamål som underlag till mitt arbete. När C-uppsatsen är färdig kommer 
materialet att förstöras. 
Ni har under studiens gång när som helst rätt att avbryta ert barns deltagande.  
Observationerna kommer att genomföras någon gång under vecka 48-49. Det vore bra 
om ni kunde lämna den andra delen av denna blankett till personalen på Pluto så fort 
som möjligt.  
Om ni har några frågor får ni gärna ringa mig, mejla mig eller lämna dem till personalen 
på Pluto så ska jag svara på dem så fort jag kan.  
Mitt telefonnummer är: xxxx 
Min mejladress är: xxxx 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar xxx xxxx. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Samtycke för observationer 
Barnets namn;__________________________________ 
Vi/jag samtycker till att vårt/mitt barn får delta i denna studie 
JA, vi godkänner.          
NEJ, vi godkänner inte.  
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Vårdnadshavarnas underskrifter: 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
 


