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Abstract 

The purpose with this study is to increase the understanding of how the youngest pre-school 

children communicate during play. The research method chosen is observation since it is the 

most suitable for this study.  

The result shows that the youngest pre-school children communicate in different ways during 

play. For example, they might use various bodily gestures only or speak single words while 

using their body language. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka förståelsen angående de yngsta förskolebarnens kommunikation 

med andra i leken. Jag har i denna studie valt att använda mig av observation som metod för att 

undersöka min forskningsfråga, denna metod har jag valt för att den passar sig väl när man vill 

undersöka barn i deras förskola.  

Resultatet visar att de yngsta förskolebarnen kommunicerar på olika sätt i sin lek på förskolan. 

Detta gör de bland annat genom olika kroppsliga gester, men också genom enstaka ord i 

kombination med det kroppsliga. 

Nyckelord 

Kommunikation, fenomenologisk livsvärld, de yngsta förskolebarnen, lek. 
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Inledning 
 

Det finns få studier, både i Sverige och internationellt, där den spontant förkommande 

kommunikationen mellan de yngsta förskolebarnen studeras (Hildén, 2014). Även Engdahl 

(2011) påpekar att mer forskning som ökar kunskapen om de yngsta barnen i förskolan behövs. 

Detta innebär att de yngsta förskolebarnen och deras kommunikation behöver studeras, det är 

heller ingen resa som är enkel utan kräver tålamod och förmågan att tänka utanför ”boxen”.   

 

Jag har genom utbildningens gång skapat ett intresse för de yngsta förskolebarnen och detta 

uppkom första gången när jag läste en kurs i förskollärarutbildningen om småbarnspedagogik 

och förstod att kommunikation inte bara är det talade verbala språket. Att de yngsta barnen kan 

kommunicera på andra sätt var ett för mig nytt sätt att tänka, vilket skapade en nyfikenhet 

gällande de yngsta barnen i förskolan.  

 

Man får heller inte glömma leken, som är en viktig del av unga barns liv och skall vara en stor 

del av förskolans verksamhet och det är pedagogernas ansvar att skapa en verksamhet som utgår 

från lek (Haugen, Lᴓkken, Röthle, 2006). Leken i förskolan är något som förekommer ofta i 

verksamheten och genom leken sker olika sorters kommunikation, detta kan t.ex. vara att tala 

om att man inte vill vara med eller att man gärna skulle vilja deltaga i leken. Därför kände jag 

att det var något som jag ville öka förståelsen kring, hur de yngsta förskolebarnen 

kommunicerar i leken med andra. När jag själv varit ute på VFU har leken varit en av de största 

delarna av verksamheten. Även under VFU:n fick jag ta del av ett uttryck: ”Har ni bara lekt 

idag?”, detta stod i ett häfte i hallen på förskolan och där kunde föräldrarna läsa att leken är 

något mer, det är ett lärande. Detta uttryck har fastnat i mitt huvud och har gjort att jag 

tänkt/tänker på leken på något mer än bara lek, det är ett lärande. 

 

När man tittar i läroplanen så står det följande: Förskolan ska enligt Skolverket (2016) sträva 

efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. Detta innebär att man pedagog måste tolka detta utifrån de yngsta förskolebarnens 

förmåga att kunna berätta, uttrycka tankar och kommunicera. Kommunicera är inte bara ett talat 

verbalt språk, Hildén (2014) menar på att kommunikation är kroppsligt där tanke och gest binds 

ihop med varandra. Vilket innebär att genom barnens tanke, där barnet kanske tänker: jag vill 

inte att du ska vara med i min lek, blir till en gest eller handling där barnet använder sin kropp 

för att tala om att jag vill vara ensam. Engdahl (2007) skriver också att leken har en stark 

ställning i förskolan och att leken är viktig för barn, barn leker så ofta de kan och får. 

 

Leken är som sagt viktig i förskolan och barnen leker gärna med och utan varandra i olika 

sorters lekar. När det gäller de yngsta förskolebarnen så leker de också lika gärna som de äldre 

förskolebarnen, men det som bland annat skiljer dem åt är deras sätt att kommunicera. De äldre 

förskolebarnen har oftast ett talat verbalt språk, medans de yngre förskolebarnen kommunicerar 

på andra sätt. Leken för mig är den som sker spontant med andra barn eller så kallad ”ensam-

lek”, den sker på barnens initiativ och kan även vara tillsammans med en eller flera pedagoger 

och det är leken inomhus som kommer studeras och hur de yngsta barnen kommunicerar genom 

bland annat sina kroppar.  
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Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen angående de yngsta förskolebarnens kommunikation 

med andra i leken. 

Frågeställning 

• På vilka olika sätt kommunicerar de yngsta förskolebarnen med andra i leken? 

  



 

3 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Syftet med studien är att öka förståelsen angående de yngsta förskolebarnens kommunikation 

med andra i leken. I detta kapitel kommer jag presentera relevant forskning som passar syftet 

till min studie. Litteraturen som kommer att presentera handlar om de yngsta förskolebarnen 

och hur de kommunicerar i deras lek på förskolan. Detta för att kunna få svar på min fråga: På 

vilka olika sätt kommunicerar de yngsta förskolebarnen med andra i leken? 

 

Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek 
 

Syftet med Hildéns (2014) studie är att öka förståelsen för de yngsta barnens kommunikation i 

den regionala livsvärlden som förskolan utgör och beskriva hur kommunikationen framträder 

genom den levda kroppen, vilket behövs för att öka förståelsen för barns olika sätt att 

kommunicera. 

 

Resultatet av studien visar att när barnen skapar en gemensam handling gör de det genom att 

koordinera gester och/eller upprepar varandras gester, barnen koordinerar sina förflyttningar 

med varandra i en händelse där bland annat två barn går uppför backen. När det ena barnet 

ramlar eller stannar så väntar det andra barnet in det första. 

När barnen uppmärksammar någon annan gör de det genom att exempelvis möta varandras 

blickar, riktar kroppen mot varandra eller tar på den andre. Barnen kommunicerar genom att 

uppmärksamma andra barn och genom synliggöra andra barn (Hildén, 2014). Studien ger 

kunskap angående de yngsta förskolebarnens olika sätt att kommunicera, att det inte bara går 

att framföra vad man vill genom att enbart använda det verbala talade språket, utan det finns 

andra sätt. 

 

Hildén (2014) beskriver också tillträde till leken, där argumenterar barnen med kroppen och 

kan genom att knuffas visa att ett specifikt barn inte får tillträde till leken, detta görs istället för 

att säga nej. Gällande tillträde till leken så handlar det även om vem som ska få tillgång till 

olika föremål, vilket man kan se när ett barn ger ett annat barn en leksak. När barnen ska 

återberätta något så använder barnen pekgester, ljud och förflyttar sig närmare platsen där den 

aktuella händelsen har utspelat sig. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man arbetar 

med de yngsta förskolebarnen, att alla barn inte har möjligheten att kunna säga nej, utan de gör 

det genom att använda sin kropp. 

 

Studiens resultat överensstämmer med den forskning som Hildén (2014) har presenterat i sin 

studie, som visar att de yngsta barnen kommunicerar i huvudsak med ickeverbala gester, som 

blickar, rörelser, ljud och positioneringar. Den visar också på en hög grad av komplext 

samordnande, koordinerande och korrigerande av gester som de yngsta förskolebarnen 

använder sig av i sin kommunikation. Här handlar det om avancerad koordination av egna och 

andra handlingar, tid, rum och kropp, som sammanbinder och innefattar kommunikation mellan 

barnen. Resultatet visar också att även barn under tre år är sensitiva och öppna inför mötet med 

varandra. Man kan också se att barnen är lyhörda och kompetenta nog att kunna anpassa sin 

kommunikation till andra barn i samma ålder. Avslutningsvis visar studien att det är barnens 

gemensamma handlande som manifesterar den gemensamma livsvärlden. Barnen behöver 
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därför inte bara koordinera sina handlingar i förhållande till tiden och rummet, utan även i 

förhållande till andra barn och i förhållande till relationen mellan barnen (Hildén, 2014).  

 

 
 
De yngsta förskolebarnens kommunikation i leken på en 
svensk förskola 
 

Syftet med Engdahls (2011) avhandling är att utforska interaktion och kommunikation mellan 

de yngsta barnen under den fria leken på förskolan. De yngsta barnen är i fokus och barn mellan 

13 - 24 månader har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Hennes syfte är också att undersöka 

hur de yngsta barnen uttrycker sig när de leker tillsammans med andra kamrater. Mera specifikt 

handlar det om hur de interagerar och kommunicerar med varandra.  

 

Resultatet stödjer en förståelse för de yngsta barnen som sociala personer. Det finns många 

händelser och tecken som leder till detta resultat, tex de yngsta barnen styrde konsekvent sina 

intressen och uppmärksamhet mot varandra. De verkade också medvetna om varandras existens 

t.ex. om de kom eller gick och de hälsade på varandra varje dag. Hälsningsprocessen visade sig 

genom att de närmade sig varandra, log, skrattade och kramades. Det fanns andra icke-verbala 

kommunikationer så som rörelse, ansiktsuttryck, gester och uttalanden (Engdahl, 2011).   

 

När de bjöd in varandra i leken så användes rörelser och känslor. Ett vänligt eller leende ansikte 

bjuder också in till lek. Andra tecken på att bjuda in till lek kan vara att ett barn erbjuder ett 

annat barn en leksak och det kan också användas enstaka ord så som: här, här. Barn kan också 

lära varandra genom att visa hur en viss leksak fungera genom att använda leksaken så som den 

ska användas, ett annat barn står och tittar på och härmar sedan (Engdahl, 2011).  

 

Även om denna studie inte innefattar pedagogerna så fanns vissa observationer gällande 

pedagogernas närvaro i leken, där pedagogen avbröt leken. När Engdahl (2011) tittade på 

videon såg hon att ingen av barnen visade någon som helst tecken på att vilja bli hjälpt. Detta, 

menar Engdahl (2011), tyder på att man som pedagog bör lyssna av situationen, och prata, fråga 

och förklara för barnen innan man stör deras aktivitet. Detta är viktigt att beakta som pedagog 

att vara försiktig med att avbryta barnens lek. 

 

En kompetens att förstå sig på, menar Engdahl (2011), att barninteraktion skulle göra det lättare 

för pedagogerna att planera en bra verksamhet för att uppnå en balans mellan barns initiativ och 

lärarledda aktiviteter. En sådan balans visar på att vara avgörande för en hög kvalité på 

förskolorna. En välutbildad personal har visat sig att vara viktig för en hög kvalité i förskolan 

(Engdahl, 2011).  

 

De yngsta förskolebarnens liv i den svenska förskolan 
 

Med denna studie menar Johansson och Emilson (2010) är att peka på några mönster som be-

handlas i den svenska forskningen med 1 – 3 åriga barn i förskolan. Johansson och Emilson 

(2010) menar att resultatet ger en unik bild av hur de yngsta barnen deltar, interagerar och kom-

municerar.   
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Studierna i artikeln representerar olika tillvägagångssätt, även om det är ett gemensamt intresse 

att basera forskning på att få tillträde till barnets värld och deras perspektiv. Johansson och 

Emilson (2010) frågar sig hur långt kan man gå när vi pratar om barnens perspektiv och hur 

aktiv och kompetent kan ett barn vara? Barnet är både sårbart och kompetent, vilket är ett pro-

blem som måste tas upp av forskare. Om inte, riskerar vi att göra forskning om små barn till en 

teori hur förskolan bör fungera (Johansson & Emilson, 2010). Detta är viktigt att ta hänsyn till 

de yngsta förskolebarnen, och vara försiktig med vad man kallar för kommunikation.  

Vidare skriver Johansson & Emilson (2010) att teorin om livsvärlden, som kommer från den 

franska filosofen Merleau-Ponty, den levande kroppen anses vara central för förståelse och 

kommunikation. Det innebär att barn skapar meningar, uttrycker sina avsikter och har förmågan 

att förstå andra människor på ett kroppsligt sätt. Moraliska värden och andras välbefinnande är 

en viktig del av barnens värld i förskolan. Barn har också ett spontant intresse för att utforska 

världen, att vara aktiv tillsammans med olika föremål och även tillsammans med kamrater.  

Forskningen som handlar om världen i vardagliga interaktioner synliggör en diskurs om barnet 

som en kompetent människa och barnets livsvärld är av betydelse. Kommunikation som består 

av ett intersubjektivt förhållande där både pedagogen och barnet är viktiga, vilket innebär att 

de är två individer som tillsammans skapar en mening. I stor utsträckning har pedagogen ansvar 

för kommunikationen. Barnets erfarenheter är av intresse och barnets levande kropp beaktas 

också, vilket sedan tidigare inte har fokuserats på. Detta ger en helt ny förståelse för de yngsta 

förskolebarnens kroppsliga kommunikation. Att tolka barnens kroppsliga interaktioner är en 

extremt svår uppgift (Johansson & Emilson, 2010).  Avslutningsvis kan man säga att det finns 

lite forskat kring de yngsta förskolebarnen, men att det också krävs en förståelse för dem och 

det finns en problematik hur man ska tolka deras sätt att kommunicera med andra. 

 

Med barnens röst – ettåringar ”berättar” om sin förskola 

Syftet i denna licentiatavhandling är att lyfta fram barnens egna perspektiv, vilket görs med 

hjälp av beskrivningar av ettåringars lek och vardag i en förskolas småbarnsavdelning (Engdahl, 

2007). 

Engdahl (2007) skriver att leken är en kulturell uttrycksform som av tradition har en stark ställ-

ning i förskolan, leken är grundläggande och det är barns naturliga sätt att uttrycka sig på. I den 

fria leken kan barn utveckla alla sinnen och all erfarenhet de har sedan tidigare, men att det är 

de vuxnas uppgift att ge barnens lek stimulans genom att anordna en god och naturlig miljö 

samt tillhandahålla olika lekmaterial. Att vara tillgänglig i barnens lek är viktigt för att få en 

god miljö för barnen att hålla en god kvalité. Det är också viktigt att inte störa i barnens lek. 

Engdahl (2011) skriver att det är viktigt att som pedagog kunna läsa av situationen och inte 

störa för mycket i barnens lek. Men det har också nämnts tidigare att även kommunikationen 

mellan barn och vuxna är av vikt att erbjuda. Det innebär att det bör finnas en bra balans i hur 

mycket de vuxna ska beblanda sig i barnens lek. 

Genom social interaktion i form av turtagning och låtsaslekar utvecklas lekarna och även små 

barn interagerar och utvecklar vänskapsrelationer i leken. De yngsta barnens lek kännetecknas 
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av frihet, spontanitet och glädje. Den är både experimenterande och upprepande, den utgår från 

inre krafter och inspireras av yttre faktorer. Lek och lärande har gemensamma drag som lust, 

kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande samt möjlighet för barnen att sätt upp mål och 

kontrollera situationen (Engdahl, 2007). Här bekräftas det vad som skrivits om tidigare att de 

yngsta förskolebarnen faktiskt kommunicerar och utvecklar vänskapsrelationer, och den är ofta 

glädjefull. Engdahl (2007) menar på att barnen samspelar och upprepar skrattande sina tum-

lande lekar. Det glädjefyllda tolkas som att leken samtidigt är meningsskapande för barnen. De 

unga barnens lekar är öppna för många att delta i och fungerar därmed även som en arena för 

relationsbyggande. Den glädjefyllda leken smittar och drar till sig fler barn.  

Engdahl (2007) skriver vidare att leken är en form av kommunikation och kännetecknas av 

samförstånd, turtagning och ömsesidighet. Genom att dela barnens lekar kommer vuxna när-

mare barnen. Men det är viktigt att ta hänsyn till barnen och inte ”lägga sig i” för mycket, detta 

för att inte störa barnens lek alltför mycket. Men också att genom kommunikationen mellan 

barn och pedagog kan lärandet utvecklas ytterligare. 

Forskning behövs både om barns villkor och förutsättningar (barnperspektiv) och med ambit-

ionen att lyfta fram vad barnen själva uttrycker (barns perspektiv). Barn är fullvärdiga männi-

skor med rätt att uttrycka sig och föra fram sina åsikter. De är aktiva, meningsskapande indivi-

der, som påverkar och påverkas av de sammanhang i vilka de ingår. De har förmåga att uppfatta 

och kommunicera med sin omgivning redan från första början. Begreppet det kompetenta bar-

net påminner om att barn har förmågor att tänka, känna, välja, fokusera och samspela, och detta 

gäller även för ettåringar (Engdahl, 2007).  

Sammanfattning 

Den valda forskningslitteratur visar att de yngsta barnen kommunicerar med hjälp av kroppen, 

detta genom olika icke verbala gester som kan kombineras med enskilda verbala uttryck. Barn 

använder blickar, rörelser, förflyttar sig, använder rösten eller skapar andra former av ljud. De 

kan också kommunicera genom att le och skratta, detta för att skapa en känsla av gemenskap. 

Detta är gemensamt för all forskningslitteratur som har presenterats. Forskningslitteraturen 

skapar en förståelse kring hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar med andra i leken och 

genom att alla författare är överens kring hur barnen kommunicerar så passar litteraturen väl i 

min studie som har ungefär samma syfte. Detta gjorde att forskningslitteraturen som jag har 

valt passar väl in i det område som jag själv ska studera. Jag har genom forskningslitteraturen 

fått en bra grund att stå på inför mitt egna arbete.  

De olika syften som man kunna läsa gällande den valda forskningslitteraturen, har varit kon-

centrerad på de yngsta förskolebarnen. Eftersom mitt syfte är att öka förståelsen för de yngsta 

förskolebarnens kommunikation i leken med andra, så är min forskningslitteratur relevant för 

mitt egna arbete och kommer ge mig ett stöd i mitt arbete gällande det. Den forskningslitteratur 

som finns i mitt arbete har varit givande i min studie. Det har också varit ett fokus på deras 

kommunikation och främst hur de gör det tillsammans på förskolan. Man kan också i deras 

syften se att det även finns fokus på leken och kommunikation hos de yngsta förskolebarnen.  
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Teoretiska utgångspunkter 
När vi kommunicerar med andra så manifesterar vi en gemensam värld. Genom kommunikation 

delar vi erfarenheter med andra. Däremot kan vi aldrig kliva ur våra egna kroppar och stiga i 

någon annans, därför finns det alltid något hos den andre som kommer att vara dolt för oss, på 

samma sätt som det alltid finns något som är dolt hos oss för andra. Det kan också finnas 

aspekter som är dolda för oss själva, men som visar sig för andra (Hildén, 2014). 

Utifrån ett fenomenologiskt tankesätt innefattar kommunikation alla de gester som kan använ-

das och som berättar om människans tankar och sätt att vara. Kommunikation är i högst grad 

kroppslig, där tanke och gest är sammanflätade med varandra. Människan anses vara i ständig 

kommunikation med sin omvärld. Att vara i kommunikation med världen blir ett sätt att förhålla 

sig till sin värld och ett sätt att leva i livsvärlden (Hildén, 2014). 

Fenomenologi 
 

Genom fenomenologin så kan vi förstå världen genom människor, fenomenologi är både en 

filosofi och en kvalitativ forskningsdesign. Detta innebär att verkligheten kan uppfattas på olika 

sätt och har inte en absolut och objektiv sanning. Kortfattat är fenomenologisk filosofi läran om 

”det som visar sig”, olika ting eller händelser så som de visar sig eller framstår för oss, som de 

uppfattas av våra sinnen (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

Haugen (2006) skriver också att i fenomenologin synliggör människans existens genom den 

omedelbara kroppsliga närvaron i världen. Människans medvetenhet och tankeförmåga är rotad 

i och går inte att åtskilja från kroppen. Detta handlar om att barnet som subjekt tillägnar sig och 

skapar kultur tillsammans med andra. Genom fenomenologin kom Merleau-Ponty med sin 

livsvärld, vilket blev livsvärldsfenomenologin. 

 

Livsvärldsfenomenologi 
 

Inom livsvärldsfenomenologin pratar man om att det alltid finns mening som är närvarande och 

sammanflätad i handlingen, men även i objektet och i subjektet (Hildén, 2014), det finns också 

begrepp som det pratas om i livsvärldsfenomenologin som kommer att bli relevanta i min 

studie. Dessa olika begrepp är livsvärld, den levda kroppen, det levda rummet, den levda 

relationen, den levda tiden, regional livsvärld, riktadhet, intersubjektivitet och horisonter.  

 

Livsvärlden är en levd värld, vilket betyder att den är förbunden med ett subjekt och subjektet 

blir i denna studie barnen. Livsvärlden kommer att speglas av barnen och som i sin tur speglar 

världen som återkommer till barnen (Hildén, 2014). Med detta menas att livsvärlden är som 

vattnets kretslopp och bryts detta kretslopp fungerar inte livsvärlden, barnen är viktiga i 

livsvärlden tillsammans med förskolan och dess pedagoger. 

 

När livsvärlden ska studeras så undersöks den utifrån fyra olika teman; det levda rummet, den 

levda kroppen, den levda tiden och den levda relationen mellan människor. Dessa olika teman 

är sammanflätade i varandra och ingen kan egentligen plockas bort, eftersom att livsvärlden 

består av en sammanflätning av dessa fyra teman (Hildén, 2014). 
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Hildén (2014) beskriver den levda kroppen som att barnet möter världen med hjälp av och 

utifrån sin egen kropp (den levda kroppen). Den levda kroppen är den sammanflätande helheten 

av våran biologiska kropp och vårat medvetande. Det betyder att vi inte bara har en kropp, utan 

att vi är våra kroppar. Genom den levda kroppen riktas subjektet i förhållande till andra subjekt 

och föremål i världen. I denna studie kan det innebära att barnet genom den levda kroppen riktar 

sig i förhållande till andra barn eller vuxna och saker på förskolan 

 

Med det levda rummet menar Hildén (2014) att det syftar till hur rummet uppfattas av männi-

skorna (barnen) som finns i rummet i kombination med hur rummet är utformat fysiskt (med 

t.ex. möbler, leksaker). Hur barn uppfattar ett rum och syftet och intentionen (meningen) med 

rummet kan till exempel skilja sig från hur vuxna uppfattar ett rum. 

Den levda relationen motsvaras av den relation som finns mellan de människor (barnen) som 

befinner sig i den regionala livsvärlden. Hon menar också på att utifrån hennes erfarenhet så 

kopplar barn ofta ihop pedagogerna och barnen på förskolan med just förskolan. Möts de på 

andra platser så reagerar barnen som om de inte riktigt hörde hemma där, vilket skulle kunna 

vara ett exempel på att relationen är just levd (Hildén, 2014). 

Den levda tiden är sammanflätad med våra egna erfarenheter. De yngsta barnen i förskolan 

lever inte efter klocktid, utan efter den upplevda tiden. Barns förståelse av tid är kopplat till de 

händelser som sker, alltså om barnen har gjort många saker, men inte om barnen bara väntar. 

Barn är också i högre grad kopplade till nutid, till skillnad från vuxna, vilket betyder att barn 

har en vag uppfattning om förra veckan eller nästa dag. Eftersom levd tid är så nära knutet till 

existensen; till den levda kroppen och den levda relationen är det svårt att tala om enbart levd 

tid, men den finns alltid närvarande i livsvärlden. Därför är det svårt att göra levd tid synlig i 

denna studie, men den finns alltid med (Hildén, 2014). 

Hildén (2014) hävdar att barnens livsvärld innefattar alla de regionala livsvärldar i vilka de 

deltar (t.ex. finns det en regional livsvärld i hemmet, en annan hos farmor, på badhuset och så 

vidare) och mellan de olika regionala livsvärldarna tar barnen med sig erfarenheter. Man skulle 

kunna säga att den regionala livsvärld som förskolan utgör motsvarar den livsvärld som visas i 

förskolans verksamhet. 

Inom livsvärldsfenomenologi är riktadhet ett centralt begrepp. Den mänskliga levda kroppen är 

alltid riktad mot någonting på samma gång som den är riktad ifrån någonting. Kroppen är alltid 

utgångspunkten och utifrån den egna kroppen riktas sedan andra subjekt och föremål. Genom 

kroppens riktadhet skapas det en närhet till vissa föremål och subjekt, på samma gång som det 

skapas en distans till andra föremål och subjekt. På grund av den egna levda kroppen av att den 

egna levda kroppen kan förflytta sig som världen görs tillgänglig (Hildén, 2014). 

Intersubjektivitet är det som sker mellan människor, ”en relation mellan levda kroppar som 

subjekt” (Hildén, 2014). När man pratar om intersubjektivitet mellan små barn så handlar det 

små kroppssubjekt som med gemensam uppmärksamhet på gemensamma intentioner och med 

gemensam mening aktivt söker sig till och samspelar med varandra (Lᴓkken, 2006). 
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Hildén (2014) att den yttre horisonten är kopplat till den levda kroppen, eftersom mot vart vi är 

riktade påverkar vilken horisont vi möter. När vi förflyttar oss ändras horisonten. Den inre ho-

risonten svarar till vår förståelse av andra människor, företeelser eller objekt. Genom att vi får 

andra erfarenheter kan vi ändra vårt perspektiv och därigenom flytta våra horisonter och möta 

andras horisonter. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Franzén (2014) skriver att barn i de yngsta åldrarna oftast inte har något talat språk, men de 

kommunicera på andra sätt. Genom att observera vad de gör och hur de kommunicerar med 

varandra och med vuxna är observation ett användbart sätt att skapa förståelse för de yngsta 

barnens tillvaro. Det finns ett stort värde att lyfta fram ”barnens röster”, detta genom att närma 

sig de yngsta förskolebarnens livsvärld och öka förståelsen för hur de kommunicerar 

tillsammans med andra. För att förstå barnen behöver man få en insikt i deras livsvärld på 

förskolan och detta görs genom att observera (Franzén, 2014). 

 

Observation är ett intressant och ett lärorikt sätt att samla data från förskoleverksamheten. Som 

forskare kommer man nära det fenomen som man vill studera. Man får inte informationen i 

andra hand från någon annan (Franzén, 2014).  

 

För att få svar på frågorna som ställs i början av examensarbetet skulle en deltagande 

observation vara passande för att ge svar och kunskap gällande de yngsta förskolebarnens 

kommunikation i leken. Till observationen i detta examensarbete har jag valt att göra en 

ostrukturerad observation, där man skriver ned allt som är av relevans och som har en koppling 

till de yngsta förskolebarnens kommunikation i leken. När man valt att göra en observation 

skriver man fältanteckningar om allt som är av relevans (Franzén, 2014). 

 

Anledningen till att jag valde att göra en ostrukturerad observation var att jag inte ville missa 

delar som kan vara av relevans i min studie gällande de yngsta förskolebarnens kommunikation 

i förskolan. Målet är att få en förståelse för hur barnen kommunicerar tillsammans i leken detta 

genom bland annat sina kroppar. Eftersom kroppen ses som ett grundläggande begrepp i 

fenomenologin så är det de som kommer att studeras i leken på förskolan. 

 

Urval och genomförande 
 

I denna studie har jag valt att observera de yngsta förskolebarnen på en förskola utanför 

Karlstad, där det går barn som är mellan 1 – 3 år. Detta har jag gjort för att det passar mitt syfte 

och min frågeställning bäst, men även för att det inte ska innebära massa restid då det skedde 

fler än en observation. 

 

I ett första steg så tog jag kontakt med den verksamma förskolechefen på den aktuella förskolan, 

detta gjordes via e-post och svaret kom till mig på samma sätt där hen gav sitt medgivande och 

namn på berörd personal som jag skulle kontakta. Sedan togs det kontakt med förskolan och 

information gällande min studie gavs. Jag valde att åka ut till förskolan och personligen lämna 

ut samtyckesblanketter till pedagoger (bilaga 2), de blanketter som skulle till vårdnadshavare 

(bilaga 1) lämnade pedagogerna ut, som de sedan samlade in. Vi bestämde dag och tid när 

observationstillfället skulle ske och vid det tillfället fick jag de samtyckesblanketter som hade 

skrivits under av både vårdnadshavare och pedagoger. När jag kom till förskolan det datum vi 

bestämde så fick jag 10 samtyckesblanketter av 12 utlämnade som skrivits under av 

vårdnadshavare, 4 samtyckesblanketter av 4 från de pedagoger som jobbade på avdelningen. 

Eftersom jag fått en majoritet av blanketter tillbaka kunde jag ta beslutet att genomföra min 

observation som var planerad. 
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Innan hade jag pratat med en av pedagogerna och bestämt i samråd med hen att förmiddagen 

mellan kl. 9.00 – 10.00 passade bäst med deras verksamhet. Något som också togs hänsyn till 

var antalet barn som var på förskolan den dagen, för att få så bra resultat som möjligt valdes 

också tiden för att få se så många barn som möjligt.   

 

 När jag kom till förskolan för att observerade så pratade jag med pedagogerna och frågade 

vilka vårdnadshavare som inte hade skrivit på samtyckesblanketten, eftersom det bara var två 

stycken blanketter som inte blivit påskrivna var det lätt med hjälp av pedagogerna att hålla reda 

på vilka som inte ville delta. 

 

Efter detta gick jag sedan in på avdelningen och valde då att sätta mig i det största rummet, som 

var inredd med en soffa och flertalet hyllor med olika leksaker placerade i. Jag valde att sätta 

mig på ett ställe där jag fick så stor översikt som möjligt över rummet och barnen som var där 

den dagen. Anledningen till valet av det största rummet var att det på avdelningen även fanns 

mindre rum och min tanke var att de barn som inte ville delta kunde vara i de andra rummen 

istället. När det sedan var dags att observerade använde jag mig av papper och penna, texten 

skrevs löpande under hela observationstillfället. Även de andra gånger jag var där för att 

observera använde jag mig av samma taktik som vid första tillfället. Vid några tillfällen fanns 

det barn som sökte kontakt med mig och ville leka, detta gjorde att det blev ett avbrott i min 

observation och detta var en nackdel. De olika situationer som jag observerade kring var deras 

lek och hur de kommunicerar. Det kunde t.ex. vara i leken med varandra/pedagog eller i en 

ensam lek med en leksak av något slag. 

 

Observationen gjordes ostrukturerad, detta för att jag inte ville missa viktiga sekvenser i barnens 

lek och kommunikation och jag var också i en delaktig observation. Mitt fokus med 

observationen var att aktivt kolla på barnen, hur de i olika leksituationer kommunicerar med 

varandra och andra, i detta fallet pedagogerna.  

 

Databearbetning 
 

Efter observationen bör forskaren omedelbart gå igenom anteckningar och göra nödvändiga 

kompletteringar. Tiden efter observationen är avgörande eftersom det är då som forskaren 

minns bäst vad denne har observerat. Om man väntar alltför länge med att läsa igenom 

anteckningarna kan värdefull information gå förlorad (Christoffersen, Johannessen 2015). I min 

studie har denna information tagits hänsyn till och dessa anteckningar har sparats på ett USB-

minne för att säkerhetsställa att de inte försvinner och USB-minnet har förvarats på ett säkert 

ställe. Efter varje observation (tre stycken) som gjorts har texterna direkt transkriberats och 

sparats på minnet  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet kan översättas som ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 

undersöka (Bjereld, Demker, Hinnfors 2009). Detta innebär att man ska se om det resultat som 

presenterats stämmer överens med bland annat tidigare forskning. I denna studie kan man se att 
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resultatet stämmer överens med tidigare forskning, detta gör att validiteten stärks. Man kan 

också se att syfte och frågeställningar besvaras och detta stärker studiens validitet. 

 

Om validiteten är beroende på vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur det mäts. 

Om mätningarna är oskickligt genomförda, så spelar det ingen roll om måtten är valida eller 

inte – det blir ändå fel (Bjereld, Demker, Hinnfors 2009). Det innebär att valet av metod ska 

passa väl för min frågeställning och syfte. Genom att observera så får man en föreställning kring 

de yngsta förskolebarnens sätt att kommunicera. Jag genomförde tre olika observationer och 

kunde se många likheter i mitt resultat.  Det innebär att någon annan skulle kunna göra om min 

studie och få samma resultat som framkom i mitt arbete. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) 

skriver att det finns flera sätt att pröva eller att stärka reliabiliteten i en undersökning. Ett sätt 

är att låta någon annan forskare genomföra eller upprepa delar av undersökningen för att se om 

resultatet blir detsamma. 

 

Forskarna är vanligtvis intresserade av att kunna säga något om i vilken utsträckning resultaten 

kan generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella i den specifika 

undersökningen (Byrman, 2011).  

 

 
 
Etiska övervägande 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska det följas 4 olika krav för att studien ska hålla en god 

forskningsed, nedan följer det beskrivningar kring vad som gäller och hur det i denna studie har 

uppfyllts. 

 

Informationskravet och samtyckeskravet 
 

Enligt Vetenskapsrådet, (2017) ska informationsbrevets syfte tydligt framgå och att det är 

frivilligt att delta i studien. Detta har tagits hänsyn till och alla som befunnit sig på förskolan 

har fått informationen skriftligt, både vårdnadshavare (bilaga 1), pedagoger (bilaga 2) och i den 

mån det går även barnen.  Informationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna 

ta ställning till deltagande i undersökningen. Det ska skrivas en kort bakgrund och beskriva vad 

avsikten med undersökningen. Sedan ska det stå vad som kommer krävas av personerna som 

ska delta, som i detta fall att de ska bli observerade. Det ska också stå att svar och resultat 

kommer behandlas så ingen kan ta del av dem (Löfdahl, 2014). 

 

Informanten ska intyga att hen fått information om att det när som helst går att återkalla 

samtycket till, i detta fall observationen. Efter det att informanten fått informationen enligt 

informationskravet ska hen ge sitt samtycke, detta genom att ta ställning till informationen och 

till ett eventuellt samtycke. När det gäller barn under 15 år, ska barnets vårdnadshavare ge sitt 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I denna studie var det 12 barns vårdnadshavare som har blivit tillfrågade och det var 10 barns 

vårdnadshavare som har gett sitt skriftliga samtycke till att deras barn får deltaga i studien. 

Även de pedagoger som varit deltagande i studien har alla gett sitt skriftliga samtycke. Under 
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tiden som observationen skett, så har det skett aktsamhet angående om barnen vill vara 

deltagande eller inte. Detta genom att som observatör vara observant i barnens handlande kring 

att någon de inte känner är på deras förskola, detta gjorde jag genom att välja ett större rum att 

observera i och barnen hade då möjlighet att avvika från det rummet till ett mindre för att på så 

vis kunna gå undan om de inte ville vara delaktiga. 

 

Konfidentialitetskravet  
 

Alla som är deltagande i undersökningen skall ges anonymitet, och deras personuppgifter ska 

förvaras på ett ställe som ingen annan har åtkomst till, detta enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Genom att ge anonymitet till alla som varit deltagande, i min studie, kommer ingen varken barn 

eller pedagog att kunna känns igen, det kommer heller inte kunna se vilken förskola som varit 

deltagande i denna studie. 

 

Nyttjandekravet 
 

Data som samlats in ska enbart användas i undersökningen och får absolut inte användas mer 

än i denna undersökningen. Det innebär att när undersökningen är färdig så får man inte spara 

några anteckningar från observationer. Om det står angivet på informationsbrevet att material 

ska förstöras efter studien, så skall allt material förstöras direkt efter ett eventuellt avhopp och 

efter studien avslutas. (Löfdahl, 2014).  Efter det att mitt arbete blivit godkänt och publicerat 

kommer allt material att förstöras, detta enligt nyttjandekravet.  

 

Metodreflektion 
 

För att få reda på hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar med andra i leken passar obser-

vation som metod väldigt väl och eftersom jag vill komma åt barnens livsvärld i leken så är 

även den fenomenologiska livsvärlden en mycket bra teoretisk utgångspunkt i min studie. Detta 

för att när barnen skapar mening tillsammans med andra eller med objekt skapas det en livsvärld 

som ingår och är en av de centrala utgångspunkterna i en fenomenologisk livsvärld. 

Både jag och Hildén (2014) har använt oss av samma metod och även av samma teoretiska 

utgångspunkt, dock kunde jag av etiska skäl inte använda mig av videoinspelningar. Detta 

skapar lite svårigheter när man ska observera samtidigt som man gör fältanteckningar, av den 

enkla anledningen att när du tittar ned i dina papper för att skriva dina iakttagelser så kan du 

missa väsentlig information. Engdahl har också använt sig av observation som metod, då den 

lämpar sig väl när man vill skapa en förståelse av barnens livsvärld.  

En nackdel som jag kunde se var att jag vid några tillfällen blev avbruten av barn som sökte 

kontakt med mig. De ville att jag skulle vara med i deras lek och det gjorde att jag fick avbryta 

min observation en kort stund för att senare återgå till den. Det kan lätt bli att man tappar fokuset 

när barnen vill kommunicera med mig som observerar. 

Trots att jag blev avbruten så anser jag att observation som metod passa bäst för att kunna få 

svar på min frågeställning och mitt syfte i denna studie. Genom att använda observation som 

metod har jag fått en bra insikt i barnens livsvärld på förskolan, jag ser inte att någon annan 

metod skulle ge mig det svar på min fråga som jag fått genom att använda observation. 
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Johansson och Emilson (2010) skriver att barnet är både sårbart och kompetent, vilket kan ses 

som ett problem och som måste tas upp av forskare. Med detta menar jag att man bör vara 

försiktig när man observerar barn, en viktig tanke att ta med sig är att kunna läsa av barnen och 

deras vilja att vara med i studien som man utför. Därför valde jag att i min studie sitta i det 

största rummet på förskolan för att dels få en bra överblick av rummet och genom detta inte 

riskera att missa något av relevans för min studie. På avdelningen fanns också små rum dit 

barnen kunde gå om de kände att de inte ville deltaga i min studie. Trots detta så fick jag ett 

stort antal barn som faktiskt valde att tillsammans med mig hålla till i det stora rummet. En till 

anledning till att jag valde det rummet var att det fanns en stor tillgång till leksaker och att 

använda sig av leksaker är också en del av leken bland barnen i förskolan. 
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Resultat och analys 
 

Här presenteras studiens resultat och analys. Resultatet utgår från tre olika observationer under 

tre olika tillfällen, vid varje tillfälle spenderades cirka en timme att observera barnen på 

förskolan i deras lek. Syftet med studien är att öka förståelsen angående de yngsta 

förskolebarnens kommunikation med andra i leken. Frågeställningen som jag utgått från är: 

På vilka olika sätt kommunicerar de yngsta förskolebarnen med andra i leken? 

Barnen som deltar i studien är: 

Olle 2.3 år, Elsa 2.1 år, Ellen 1.5 år, Wilmer 1.7 år, Wilma 2.7 år, Ebbot 2.1 år och Anders 2.6 

år.  

 

Kroppslig kommunikation  

Under mitt första observationstillfälle så kunde jag se att barnen ofta använda olika gester när 

de kommunicerade med varandra. När Olle (2.3 år) i leken söker kontakt med Elsa (2.1 år) ser 

det ut såhär: 

Olle sitter och leker med klossar och Elsa kommer fram till Olle och sätter sig hos Olle. När Elsa satt sig 

ner ler Olle mot Elsa som ler tillbaka. Olle ger Elsa en kloss som han var på väg att sätta överst i sitt torn, 

som han håller på att bygga. När Elsa fått klossen sätter hon den överst på tornet. De fortsätter sin lek 

genom att ge varandra klossar som de bygger sitt torn med. 

Här kan man se genom att barnen ger inbjudande leenden till varandra så släpper Olle in Elsa i 

sin lek och när Elsa mottar klossen från Olle så accepterar hon erbjudandet från Olle. Detta kan 

man se som att Olle ger Elsa tillträde i leken. 

Jag kunde också se under första observationstillfället att barnen ofta sökte ögonkontakt med de 

vuxna, för att sedan avsluta med att peka på saker i rummet. Det kan bland annat se ut såhär: 

Ellen (1.5 år) söker ögonkontakt med mig och pekar mot leksakerna, jag frågar henne om hon vill leka 

med leksakerna. Ellen går ned från soffan och pekar på en bil och hon går sedan för att hämta bilen. Hon 

tar med bilen och går mot mig för att ge den till mig. 

Ellen vill tillsammans med mig leka med en bil och söker därför kontakt genom att söka min 

blick och peka på vad hon vill att vi ska göra. Vi leker sedan en kort stund tillsammans med 

bilen. Ellen har med sin blick, fått min uppmärksamhet och hon använder sedan en del av sin 

kropp för att visa vad det är hon vill.  

Wilmer (1.7 år) har slagit sig och har märkbart ont, detta visar han genom att använda ansikts-

uttryck/gester samtidigt som han gråter. Wilma (2.7 år) tittar mot Wilmers håll och ser att Wil-

mer är ledsen och att han har ont genom sina ansiktsuttryck/gester. 

Wilma går fram till Wilmer och sträcker fram sina armar och omfamnar honom för att ge honom en kram. 

Sedan tar hon sin hand och för den mot Wilmers kind och smeker honom försiktigt. 

Direkt efter denna situation uppstår en ny händelse mellan Wilma och Wilmer, där Wilma vill 

förmedla genom kroppslig kommunikation vart näsa sitter. Wilma tar då sin hand och använder 
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sitt pekfinger och för sitt finger mot sin näsa. Hon tar sedan sin hand och för sitt pekfinger till 

Wilmers näsa 

Vid ett av observationstillfällena så uppmärksammar jag ett barn som springer runt i rummet 

och skrattar och ler. Det ansluter flera barn som springer efter och skrattar de också. Genom 

glädjefulla skratt ger det andra barn indikationer till att de är välkomna att vara med, när leken 

sedan fortskrider ser andra barn detta också. Vid detta tillfälle skapas en kommunikation som 

genom skratt inbjuder till en gemensam lek. 

Ebbot (2.1 år) sitter på golvet och leker med några klossar, Anders (2.6 år) går fram mot Ebbot 

och Anders försöker ta ett plåster som sitter fast i ansiktet på Ebbot, Ebbot kommunicerar ge-

nom kroppen på detta vis: 

Ebbot använder sin arm genom att lyfta upp den i midjehöjd på Anders, han sveper sedan armen mot 

Anders och trycker undan honom med hjälp av armens. 

Genom Ebbots sätt att kommunicera så vänder Anders sig om för att sedan gå bort ifrån Ebbot, 

Anders går vidare och hittar en leksak i hyllan som han sedan leker med ensam. Ebbot fortsätter 

att leka med sina klossar och börjar att bygga ett torn. 

Under mina observationstillfällen fanns det exempel på när barn härmar varandras handlingar 

och ett exempel som jag såg var: 

Anders (2.6 år) går till ett rum där det finns två fönster bredvid varandra, framför varje fönster står en 

stol. Anders ställer sig på en stol vid det ena fönstret och börjar dra handtaget fram och tillbaka. Wilma 

ansluter till rummet och söker ögonkontakt med Anders, som besvarar hennes ögonkontakt med ett le-

ende. Wilma ställer sig på den lediga stolen bredvid Anders och gör likadant som honom. 

De sätt barnen kommunicerar genom sina kroppar kan man sammanfatta genom att barnen an-

vänder sina kroppar genom att rikta den emot motparten, detta görs för att förmedla att man inte 

vill vara delaktig i den aktuella händelsen. Barnen härmar också varandra, men detta görs i 

samband med bland annat ögonkontakt, leenden och så vidare, de bekräftar varandra med något 

glädjefullt för att visa att det är tillåtet att ingå i leken som pågår. De kan också söka ögonkon-

takt och leenden för att starta en kommunikation med varandra, antingen besvaras kommuni-

kationsförsöket med ett bekräftande genom t.ex. ett leende tillbaka eller en kroppslig aktion där 

barnet t.ex. föser undan det aktuella barnet. Barnen är ofta glädjefulla i sin lek, och genom skratt 

lockar det andra barn att ansluta i leken. 

Under mitt första observationstillfälle så kunde jag se att barnen använder enstaka ord i sam-

band med en gest eller en kroppslig företeelse. Detta var mest märkbart bland barnen som låg i 

ålder mellan två – tre år, när jag tittade på den kroppsliga kommunikationen ingick även ettå-

ringarna. Nedan kommer ett par exempel på hur det kunde se ut när barnen utryckte enstaka ord 

i samband med en kroppslig gest. 

Wilma (2.7 år) har klättrat upp i soffan och ställer sig mot ryggstödet, hon ser en blomma som står där. 

Wilma petar på den gröna blomman, bladen på blomman är vågiga, som står i fönstret. Aj! Säger Wilma 

och tar sedan pedagogens (1) hand i sin hand och för den mot blomman som står i fönstret. 
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Pedagogen sitter bredvid Wilma i soffan, barnet tittar ut genom fönstret och får syn på blomman 

i fönstret. Hon känner på blomman och verkar uppleva att den gör ont, Wilma vill tala om för 

pedagogen att den gör ont. Wilma använder sin egna kropp för att föra pedagogens hand till 

blomma så hen själv får känna samma känsla som Wilma (2.7 år) känt. 

Det fanns också andra exempel på där enstaka ord användes för att skapa en kommunikation, 

men i detta fallet var det i leken. 

Olle (2.3 år) sitter på golvet och pekar på en bil som står bredvid Elsa (2.1 år). Olle pekar mot bilen och 

säger: Den! Elsa tar bilen som står bredvid henne, ställer sig upp och går fram till Olle för att räcka över 

bilen till honom. 

Efter det att Olle fått bilen av Elsa tar han den och börjar köra med den över golvet, Elsa tar en 

annan bil som står i närheten av henne och kör sin bil efter Olle. Här har Olle i en kommuni-

kation förmedlat att han vill ha ett föremål av Elsa, hon förstod vad det var Olle ville ha och 

gav honom leksaken. Elsa valde också att följa med i Olles lek. 

Olle (2.3 år) står vid ett senare tillfälle vid ett bord när Wilma (2.7 år) ansluter: 

Hej! säger Olle och ler mot Wilma, de står bredvid varandra vid bordet och Wilma börjar klappa hårt på 

bordet. Olle svarar på Wilmas handling genom att göra likadant som henne. Båda barnen söker ögonkon-

takt med varandra, sedan ler de och avslutar genom att de skrattar tillsammans, där Wilma börjar att 

skratta och Olle gör detsamma. 

Wilmer (1.7 år) går runt i det största rummet i förskolan, med sig finns två traktorer som han 

kör krypande runt med, han kryper sedan fram till pedagogen (2) och söker hennes blick. 

Där! Säger Wilmer till pedagogen (2), pedagogen bekräftar genom att säga: traktor. Wilmer sträcker sedan 

fram en av sina traktorer och ger den till pedagogen. Wilmer kryper vidare och kör sin traktor på golvet 

genom rummet. Pedagogen kryper efter och kör också sin traktor efter Wilmer. 

Elsa (2.1 år) sitter och leker med ett hus, Anders (2.6 år) går fram till Elsa och tar sina armar 

och för dem mot huset som Elsa leker med, hans händer försöker ta huset som hon leker med.  

Elsa flyttar sin kropp emot Anders och blockerar vägen för Anders, så han inte ska kunna ta 

huset för henne. Elsa drar ihop ögonbrynen och tittar Anders i ögonen och säger: ”Nej” Nej!” 

Elsa visar först med sin kropp att hon vill ha huset för sig själv genom att använda sin riktadhet 

mot Anders och i kombination med sin kropp uttrycker hon även verbalt att hon vill leka själv. 

Anders väljer att gå ifrån platsen och leker istället med något annat. 

Olle (2.3 år) har klämt sitt finger i en dörr och grimaserar med sitt ansikte och gråter högljutt. 

Wilma (2.7 år) går fram till Olle, hon ler och tittar honom i ögonen samtidigt som hon säger: 

”Jag blåsa?” Olle tar sin hand och sträcker fram den till Wilma, han visar det finger som han 

klämt för henne. Hon lutar sig huvud mot Olles finger och börjar att blåsa, hon tittar sedan upp 

och tittar på Olle och ler mot honom. Olle möter Wilmas blick och ler tillbaka mot henne, han 

tar upp sina armar för dem mot Wilma och genom att omfamna henne så ger han henne en kram. 

Wilma och Olle går tillsammans hand i hand in till ett annat rum.  
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Teoretisk analys 

I min studie har syftet och frågeställning varit grunden och genom mitt val att använda mig av 

Mearleau-Pontys teori om en fenomenologisk livsvärld har jag fått hjälp att få fram ett resultat 

i min studie.  

Mitt syfte i denna studie har varit att öka förståelsen angående de yngsta förskolebarnens kom-

munikation med andra i leken och genom frågeställningen på vilka olika sätt kommunicerar de 

yngsta förskolebarnen med andra i leken? Genom att använda mig av den fenomenologiska 

livsvärlden har jag närmat mig en förståelse kring de yngsta förskolebarnens kommunikation 

med andra i leken och det viktigaste av allt, så har jag fått svar på min frågeställning. 

När man använder fenomenologin som en teoretisk utgångspunkt så gör vi det för att öka för-

ståelsen för världen genom människorna. Mearleau-Pontys variant av fenomenologin menar på 

att det finns en livsvärld, i livsvärlden som i denna studie präglas av barnen (Hildén, 2014). 

Genom barnen ska jag öka förståelsen för hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar med 

andra i leken. 

När man ska studera de yngsta barnen i deras livsvärld på förskolan, så ska den enligt Hildén 

(2014) utgå från fyra olika teman; det levda rummet, den levda kroppen, den levda tiden och 

den levda relationen mellan barnen. Dessa olika teman är sammanflätade i varandra och kan 

inte plockas bort. Eftersom jag har använt mig utav samma teoretiska utgångspunkt som Ebba 

Hildén gjort, så finns det stora likheter i våran analys.  

Genom den levda kroppen möter barnen förskolan som är deras värld och genom sina kroppar 

kommunicerar de tillsammans med andra barn i deras lek och även med olika föremål. Deras 

lek utspelar sig i det levda rummet och utefter vad som finns att tillgå skapar de lek i en kom-

munikation med varandra. I den levda relationen ger de varandra tillträde i leken eller så ute-

sluts barn om de till exempel vill vara i fred. Avslutningsvis har vi den levda tiden, som är svår 

att applicera men den finns där omedvetet. När barnen är inne i sin lek flyter den levda tiden 

på, den finns där men det är inget man kan ”ta på” (Hildén, 2014). 

I mina observationer så kunde jag se två övergripande sätt att kommunicera på, som jag med-

vetet valt att koncentrera mig på. Det första sättet är genom kroppslig kommunikation, där 

kunde jag se att barnen använde sig av sina kroppar för att visa vad de ville. De använde bland 

annat sina armar för att ”fösa” undan det barn som störde, eller genom att flytta på sina kroppar 

i en så kallad riktadhet. Hildén (2014) beskriver att riktadhet är inom den fenomenologiska 

livsvärlden ett centralt begrepp, som innebär att kroppen är utgångspunkten och det är genom 

kroppen som du skapar en närhet till vissa föremål eller andra barn. Med hjälp av den inre 

horisonten ändras riktningen beroende på vad som sker i kommunikationen mellan barnen och 

genom barnens riktadhet och deras inre horisont skapas det en förståelse för vad barnen vill 

förmedla t.ex. att nu vill jag vara ifred och leka. I min observation kunde jag se när barnen 

använde riktadhet och den yttre horisonten och det kunde se ut såhär:  

Hej! säger Olle och ler mot Wilma, de står bredvid varandra vid bordet och Wilma börjar klappa hårt på 

bordet. Olle svarar på Wilmas handling genom att göra likadant som henne. Båda barnen söker 
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ögonkontakt med varandra, sedan ler de och avslutar genom att de skrattar tillsammans, där Wilma börjar 

att skratta och Olle gör detsamma. 

Det andra sättet är genom verbal kommunikation och detta kunde jag också se i min 

observation, att använda ett ord i samband med en gest förstärker barnets önskan om att t.ex. få 

tillgång till en leksak, som skapar en kommunikation mellan barnen. I ett fenomenologiskt 

perspektiv kan man se att den levda kroppen är central i barnens sätt att kommunicera. Vilket 

betyder att barnen använder sina kroppar och genom den levda kroppen så riktar de sig i 

förhållande till andra barn eller leksaker (Hildén, 2014). 

 

Intersubjektiviteten kan man se när bland annat Olle (2.3 år) sökte kontakt med Elsa (2.1 år), 

de log mot varandra och i samförstånd började de tillsammans att bygga med klossar. Genom 

att ge varandra inbjudande leenden så startar ett samspel, som slutar med att de tillsammans 

leker. Med intersubjektivitet menas att det finns en relation mellan två kroppar, de söker sig till 

varandra och tillsammans skapar de ett samspel. 

Genom att observera barnen i deras livsvärld genom den teoretiska utgångspunkten livsvärlds-

fenomenologin så kunde jag utifrån de två övergripande sätten även se olika teman som barnen 

kommunicerade på i leken. Dessa olika teman är följande: glädje, göra likadant/härma, rikta 

kroppen, dela med sig, vilja ha något, inleda en lek, säga ifrån när man inte vill, springa runt/ef-

ter, och ögonkontakt.  

Jag kunde utifrån dessa olika teman se att de yngsta förskolebarnen i leken visar glädje för att 

andra barn ska ansluta till leken, ett exempel på det är när jag i min observation uppmärksammar 

ett barn som springer runt i rummet och skrattar och ler. Flera barn ansluter som springer efter 

och skrattar de också. När barnen springer runt i rummet och sprider glädje, lockar det andra 

barn att följa med, vilket också är ett sätt att göra likadant eller härma ett/flera barn. Barnen 

har genom glädje och skratt tillsammans skapat en inbjudande kommunikation. 

De flesta gånger när barnen söker den första kontakten för att starta en kommunikation gör de 

det genom att söka ögonkontakt, följt av t.ex. ett leende. När jag observerade Wilmer (1.7 år) 

så såg jag att han kryper runt i det största rummet i förskolan, med sig finns två traktorer som 

han kör krypande runt med, han kryper sedan fram till pedagogen (2) och söker hennes blick.  

Där! Säger Wilmer till pedagogen (2), pedagogen bekräftar genom att säga: traktor. Wilmer sträcker sedan 

fram en av sina traktorer och ger den till pedagogen. Wilmer kryper vidare och kör sin traktor på golvet 

genom rummet. Pedagogen kryper efter och kör också sin traktor efter Wilmer. 

Wilmer startar kommunikationen genom att först söka ögonkontakt med pedagogen och genom 

att använda sig av ett ord förstärker det vad han vill att de ska göra. Men man kan också se i 

denna händelse att Wilmer delar med sig av sina leksaker till pedagogen och att han vill att 

pedagogen ska vara med och leka. Detta är också ett sätt att inleda en lek och det är ett exempel 

på hur det kan se ut. 

All kommunikation är inte heller i en positiv mening utan barn vill också kunna säga ifrån när 

man inte vill och även när man vill ha något från t.ex. ett annat barn. I mina observationer kunde 

jag se detta när Anders (2.6 år) vill ha ett plåster som sitter i Ebbots (2.1 år) ansikte. 
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Ebbot använder sin arm genom att lyfta upp den i midjehöjd på Anders, han sveper sedan armen mot 

Anders och trycker undan honom med hjälp av armens. 

Anders vill ha något av Ebbot men Ebbot säger ifrån genom att använda sin arm, detta för att 

fösa undan Anders. Men att vilja ha något kan också vara i en positiv meningen och under mina 

observationstillfällen kunde det bland annat se ut på följande sätt: 

Olle (2.3 år) sitter på golvet och pekar på en bil som står bredvid Elsa (2.1 år). Olle pekar mot bilen och 

säger: Den! Elsa tar bilen som står bredvid henne, ställer sig upp och går fram till Olle för att räcka över 

bilen till honom. 

 

 

 

 

Slutsats 

Studiens syfte är att öka förståelsen angående de yngsta förskolebarnens kommunikation med 

andra i leken och genom frågeställningen: På vilka olika sätt kommunicerar de yngsta 

förskolebarnen med andra i leken, har jag genom den teoretiska utgångspunkten 

livsvärldsfenomenologin och den metodologiska ansatsen observation har jag fått svar på min 

fråga. 

Mina resultat jag har fått fram liknar det Ebba Hildén också sett i sina observationer. Resultatet 

visar att barnen kommunicerar på många olika sätt och jag har under mina observationer sett 

två övergripande sätt som barnen kommunicerar på, dessa två sätt är kroppslig kommunikation 

och icke verbal kommunikation. Men jag har också sett ett par olika teman som har gett svar på 

vilka olika sätt de yngsta förskolebarnen kommunicerar med andra på förskolan. Dessa olika 

teman har jag valt att dela in i följande kategorier: glädje, göra likadant/härma, rikta kroppen, 

dela med sig, vilja ha något, inleda en lek, säga ifrån när man inte vill, springa runt/efter, och 

ögonkontakt.  

Mitt resultat visar att när barnen vill starta en kommunikation, vilket skiljer sig något från Ebbas 

resultat, gör de det oftast genom att söka ögonkontakt, efter de fått bekräftelse att det andra 

barnet eller en pedagog sett dem så vill de gärna dela med sig av t.ex. en leksak eller så finns 

det en vilja av att få något från den andre som hen kommunicerar med. Jag kunde också se i 

mitt resultat att genom glädje och skratt så inbjuder det till en lek, barnen skapar en kommuni-

kation genom glädjen och inkluderar andra barn i sin lek. Även i denna glädje vill gärna barnen 

göra likadant, t.ex. när ett barn sprang runt i rummet och de glädjefulla skratten lockade andra 

barn till att springa efter och göra likadant. Jag har tolkat barnens ögonkontakt som ett inledande 

till en eventuell lek och barnen bekräftar kommunikationsförsöket med exempelvis ett leende. 

Ebbas resultat visar att barnen använder riktadheten i ett första försök till kommunikation. Vil-

ket jag upplevde inte var det största skälet till att barnen startade en kommunikation, utan som 

jag beskriver ovan att ögonkontakten är det första steget i en kommunikation och barnen be-

kräftar genom antingen leenden eller t.ex. glädjefulla skratt. 
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Jag kunde också se att barnen använder sina kroppar i en så kallas riktadhet, men att de använder 

kroppen genom att förflytta den för att visa i en kommunikation vad hen vill. Detta kunde jag 

se när ett barn satt ensam och lekte med en leksak och ett annat barn sökte kontakt för att ta 

leksaken från det första barnet. Barnet som satt och lekte riktade sin kropp ifrån det barnet som 

kom för att skydda sina leksaker, sedan använde barnet sin arm för att fösa undan det andra 

barnet. Det slutade med att barnet som kom till det lekande barnet valde att gå därifrån, här 

tolkade jag det som att det lekande barnet genom sin kropp i en kommunikation exkluderade 

ett annat barn för att hen ville leka ifred. Tidigare har jag nämnt att Ebba sett i sina resultat att 

barnen startar en kommunikation med hjälp av riktadhet. Jag däremot kunde se att barnen an-

vände sin riktadhet främst med ett syfte att avvisa andra barn, med andra ord exkluderar andra 

barn från sin lek. 

 

Jag anser att jag har fått ett bra svar på mitt syfte, där jag vill öka min förståelse för de yngsta 

förskolebarnens lek med andra och genom min frågeställning: På vilka olika sätt kommunicerar 

de yngsta förskolebarnen med andra i leken? 
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Diskussion 
 

I denna del kommer jag föra en diskussion kring mina slutsatser i relation till tidigare forskning 

som jag skriver om i ett tidigare kapitel. Av min frågeställning och syfte har jag fått en bra 

fingervisning på hur det kan se ut och genom denna studie har jag fått en ökad förståelse för 

hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar med andra i leken. 

Något som jag har brottas med i min studie kring de yngsta förskolebarnens kommunikation i 

leken med andra är om det verkligen kan kallas kommunikation eller om det barnen gör i leken 

kanske ska kallas för en interaktion. Johansson och Emilson (2010) skriver att resultatet ger en 

unik bild av hur de yngsta barnen deltar, interagerar och kommunicerar, vilket gjorde att jag 

brottades med vad jag skulle kalla det som jag vill öka förståelsen kring. Hildén (2014) moti-

verade kommunikation på ett övertygande sätt där hon menar på att kommunikation är i allra 

högst grad kroppslig, där tanke och gest är sammanflätade med varandra. Detta gjorde att jag 

kunde jobba vidare med att barnen faktiskt kommunicerar i leken och att de inte interagerar. 

Engdahl (2011) beskriver interaktion som en relation mellan de yngsta barnen och pedagoger, 

Johansson & Emilson (2010) uttrycker sig om interaktion som den levande kroppen som anses 

vara central för förståelse och kommunikation. Detta blir något motsägelsefullt och gjorde att 

det stärkte min ståndpunkt i att barnen kommunicerar. Engdahl (2007) menar också på att leken 

är en form av kommunikation, vilket jag kunde se när jag var ute och observerade. I leken sökte 

barn kontakt med varandra och antingen genom leende eller riktadhet kunde tillträde ske eller 

också så kunde de bli nekade tillträde i leken. 

När man tittar på de resultat Hildén (2014) fick i sin studie så stämmer det ganska bra in med 

vad jag kunde se i mitt resultat, dels att när barnen uppmärksammar varandra gör de det genom 

att möta varandras blickar eller genom att rikta kroppen mot varandra. Min studie är inte lika 

omfattande som Hildéns är. Skillnaden jag dock kunde se är att Ebba sett att barn startar sin 

kommunikation genom riktadhet och koordination av rörelser som startar en lek och jag kunde 

se att barnen främst använder sin riktadhet för att avvisa andra barn/visa att man inte vill. När 

jag tolkade barnens riktadhet kunde jag se att de använder den till att tala om att man kanske 

inte vill att det andra barnet ska ta på hen. 

Engdahl (2011) beskriver sitt resultat som att de yngsta barnen som sociala personer och om 

man jämför med Hildén kan man se att de fått fram ganska likadana resultat. I Engdahls (2011) 

studie kan man se att barnen använder leenden, skratt och kramar. Det fanns också andra icke-

verbala kommunikationer så som rörelse, ansiktsuttryck och gester. Barnen i Engdahls studie 

bjöd in varandra i leken genom att ge varandra ett vänligt eller leende ansikte. Hon såg också 

att barn kunde visa hur en leksak skulle användas som ett annat barn står och tittar på för att 

sedan härma. Jag kan se att i hennes resultat stämmer också mycket in på det som jag kan se i 

mitt resultat. 

När nu detta arbete fått landat lite så har jag fått några funderingar kring kommunikationens 

vara eller icke vara. Problemet som kan uppstå när man tolkar barnen utifrån sina egna erfaren-

heter och forskningslitteratur, skulle kunna vara att man antar att barnen vill något med det man 

ser. Det skulle kanske lika gärna kunna vara något annat som vi faktiskt inte har någon aning 

om.  Frågan jag ställer mig är om allt jag observerat kan vara kommunikation? Jag hoppas att 
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erfarenheten i mitt kommande yrke kommer ge mig större svar på vad kommunikation för de 

yngsta förskolebarnen är? Trots mina funderingar anser jag att jag fått ett bra perspektiv kring 

de yngsta förskolebarnens kommunikation, men att jag skulle vilja veta mera! 

 
Förslag på vidare forskning 
 
Jag har i denna studie valt att koncentrera mig på de yngsta förskolebarnens kommunikation i 

leken, det skulle vara intressant att undersöka alternativa sätt att kommunicera, som t.ex. genom 

TAKK. TAKK är en metod som stödjer kommunikation, man använder tecken tillsammans med 

ord. Detta gör man som stöd vid språkutveckling, man kan se denna metod som kompletterande. 

Vilket skulle vara intressant att undersöka utifrån pedagogernas perspektiv och få svar på ge-

nom intervjuer.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Vårdnadshavare 

 

 
Hej! 

Jag heter Erika Ångman och är förskollärarstudent vid Karlstads universitet, där jag nu skriver 

mitt examensarbete. Under veckorna 48 - 49 kommer jag genomföra en observation på er 

förskoleavdelning. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att studera hur de yngsta barnen i leken på förskolan 

kommunicerar med andra barn och de pedagoger som jobbar på avdelningen. Eftersom de 

yngsta barnen oftast inte har ett verbalt talat språk, så vill jag se hur de genom exempelvis 

kroppen, ansiktsuttryck etc. kommunicerar. Jag kommer sitta ”vid sidan av” och observera, 

genom att föra anteckningar utan att störa. 

 

Barnens identiteter kommer att döljas och avkodas. Alla anteckningar som hör till 

observationen kommer att förstöras efter arbetet är färdigt och de kommer att försvaras på ett 

säkert ställe och kommer förstöras efter det att mitt examensarbete är klar.  

 

Jag följer vetenskapsrådets etiska principer för forskning, som innebär ni får information om 

mitt syfte, att de är frivilligt att deltaga i observationen och att ni har rätten att avbryta erat 

deltagande utan några konsekvenser. Observationerna kommer att förvaras så ingen annan får 

åtkomst till dem och sedan förstöras när examensarbetet färdigställt och eventuellt är publice-

rat.  

 

Inga namn kommer att användas och observationerna kommer endast användas till mitt exa-

mensarbete.  och inget från observationen kommer användas mer än i mitt examensarbete. Att 

även få barnens samtycke är viktigt, detta kommer jag beakta noggrant genom att vara lyhörd 

för barnens reaktioner.  

 

Denna information är er att behålla. Om ni samtycker till att jag observerar ert barn så skulle 

jag vara tacksam om ni så snart som möjligt kan lämna påskrifter för samtycke till 

förskoleavdelningen eftersom jag behöver utföra observationerna v 48 och v 49. Vid gemensam 

vårdnad är det dock viktigt att båda vårdnadshavare skriver på samtycke. 

 



 

 

 

Om ni har frågor kan ni alltid kontakta mig på: 

 

XXX@hotmail.com 

 

0738 XX XX XX 

 

eller 

 

Kristin Ungerberg, handledare 

 

054 - XXX 

 

XXX@kau.se 

 

Med vänlig hälsning: 

Erika Ångman 

Grums 2017-11-09  

mailto:XXX@hotmail.com
mailto:XXX@kau.se


 

 

 

 
 

 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till att mitt barn 

_______________________deltar i observationen gällande kommunikation i leken på 

förskolan 

         

 

  

  

 ________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare     Datum  

  

  ________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare      Datum  

  

  

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Personal 

 
Hej! 

Mitt namn är Erika Ångman och jag skriver mitt examensarbete på Karlstads universitet, och 

mitt syfte med studien är att se hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar i leken tillsammans 

med andra barn och pedagoger. För att studera detta vidare har jag valt att genomföra 

observationer och vill gärna studera er förskola. 

 

Jag kommer att titta på hur de yngsta barnen i deras lek på förskolan kommunicerar, de yngsta 

barnen har oftast inget talat verbalt språk och jag vill se vad de finns för alternativa sätt att 

kommunicera på. 

 

Jag följer vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsed och de fyra kraven vilket innebär att 

ni får information om mitt syfte, att de är frivilligt att deltaga i observationen och att ni har 

rätten att avbryta erat deltagande utan några konsekvenser. Ingen kommer kunna ta tag i 

informationen som framkommer i observationen och kommer att försvaras på ett säkert ställe. 

Alla namn kommer att avkodas/döljas och inget från observationen kommer användas mer än i 

mitt examensarbete. 

 

Detta informationsblad får ni behålla, och samtyckesblankett på nästa sida lämnas åter till mig 

snarast möjligt. 

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig på: 

 

XXX@hotmail.com 

 

0738 XXX 

 

Eller 

 

Kristin Ungerberg, handledare 

 

XXX@kau.se 

 

054 - XXX 

 

Med vänlig hälsning: 

Erika Ångman 

Grums 2017-11-21  

mailto:XXX@hotmail.com
mailto:XXX@kau.se


 

 

 

 
 

 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till deltagande i observationen 

kring de yngsta förskolebarnens kommunikation i leken  

          

  

  

 ________________________________________________________________________ 

Pedagog     Datum  

 

  


