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Abstract 

 

With this study, I want to gain a deeper understanding for how children, who have difficult to 

express themselves through speech, use various forms of communication to create meaning 

and integrate together. How do the children communicate with each other? Do they use sign 

language when they play? Will they be understood? To examine this, I used qualitative 

observations at a preschool where both children who had hearing impairment and children 

who came from different countries participated. The preschool used sign language in 

everyday life. The result showed that it was not only deaf children who used sign language 

but also the children with another mother tongue. The children used sign language in the 

game to show their feelings and to communicate with the others. Even the body language and 

facial expressions were used extensively during the game. The observations that were made 

showed that it could sometimes be misconceptions among children even if they mostly 

understood each other. Sign language became a tool in the game for those children who, for 

various reasons, needed support to communicate. By deliberately use sign language as a part 

of everyday activity the preschool get such an approach that it is neither pointing out or 

discriminate those children who are in need of sign language.  
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Sammanfattning 

Med denna studie vill jag få en djupare förståelse i hur barn som har svårigheter i att uttrycka 

sig via tal, använder sig av olika kommunikationsformer för att skapa mening och integrera 

tillsammans. Den frågeställning som genomsyrar hela arbetet är: Hur kommunicerar barnen 

med varandra? Använder de sig av teckenspråk? Blir de förstådda? För att undersöka detta 

använde jag mig av kvalitativa observationer på en förskola där det vistades både barn som 

hade hörselskada och barn som kom från olika länder. Denna förskola använder sig av tecken 

som stöd i vardagen. Resultatet visade att det inte enbart var hörselskadade barn som använde 

sig av teckenspråket utan även de barnen som hade annat modersmål. Barnen tog hjälp av 

teckenspråket i leken för att kunna visa sina känslor och kommunicera med de andra.  Även 

kroppsspråket och mimiken användes flitigt under lekarnas gång. Observationerna som 

gjordes visade att det ibland kunde uppstå missförstånd bland barnen även ifall de oftast 

förstod varandra. Teckenspråket blev ett hjälpmedel i leken för de barn som av olika 

anledningar behövde stöd i kommunikationen. Genom att medvetet använda teckenspråket 

som en del i vardagen får verksamheten ett sådant förhållningssätt som varken pekar ut eller 

diskriminerar de barn som är i behov av teckenspråk. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

I det här examensarbetet kommer jag att fokusera på hur barn använder sig av olika 

kommunikationsformer när de kommunicerar i leken. Hur de skapar mening och integrerar 

tillsammans i leken.  

Språket är en viktig del hos oss människor. Det är via språket vi kommunicerar med andra och 

på så sätt skapar mening. I läroplanen för förskolan står det: 

 ” Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010, 

s 7). 

Mitt intresse för teckenspråk började då min mamma, som jobbar med funktionshindrade, 

hade en döv man på sitt arbete som använde sig av teckenspråk. Jag började då fatta tycke för 

det sättet att kommunicera och tyckte att teckenspråket verkade intressant. Under min tid på 

gymnasiet läste jag en kurs i teckenspråk och mitt intresse för språket ökade. När jag sedan 

kom ut och började jobba i en förskola fanns det ett barn som inte pratade. Hon hade inget fel 

på sin hörsel utan hörde bra. Hon kunde få ut lite ljud och säga några få ord så som "aj", "nej", 

"mamma", "pappa" men inte så mycket mer. Under tiden jag var där började vi använda 

teckenspråk med henne och förde samtidigt in teckenspråket i verksamheten med de andra 

barnen. Jag fick följa det här barnet då jag hade min verksamhetsförlagda utbildning där, 

vilket var väldigt intressant. Jag fick se hur hon utvecklades och använde teckenspråket mer 

och mer för att kommunicera med andra. Jag fick även se hur de andra barnen förstod henne 

på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare. Innan de använde teckenspråket var hon inte 

med i leken så mycket då hon inte kunde göra sig förstådd, vilket jag kan tänka mig var 

väldigt frustrerande. Men i slutet av min utbildning fick jag se hur hon lekte, kommunicerade 

och samspelade med de andra barnen på ett mycket enklare sätt. 

Under tiden som jag hade min verksamhetsförlagda utbildning och fick följa det här barnet 

fick jag upp ögonen och mitt intresse väcktes över hur de som använder sig av teckenspråk 

klarar sig i leken, skapar mening och integrerar tillsammans med andra.   

Leken blir som en arena för barnen där de lär sig och utvecklar sin kommunikativa 

kompetens. I leken används både fantasi, tankar, språk och kroppsliga uttryck. När barn leker 

använder de sig av metakommunikation, vilket innebär att de kommunicerar och samtidigt 

talar om och redigerar sin lek. De talar om vad de ska göra samtidigt som de agerar 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).   

Syfte 

Med denna undersökning vill jag få en bättre inblick i hur barn, som av olika anledningar har 

svårt att uttrycka sig via tal, kommunicerar med varandra i leken med hjälp av olika 

kommunikationsformer. Jag vill få en bättre förståelse för hur barnen med hjälp av kroppen 

kan visa sina känslor och uttrycka sig.  
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Frågeställningar 

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

 Hur kommunicerar barnen med varandra i leken? 

 Använder barnen teckenspråk i leken? 

 Blir de förstådda? 

 

Språkets Betydelse 

Då denna studie fokuserar på kommunikationen i leken så tar jag i detta avsnitt upp vikten 

med att kunna utöva ett språk. 

 

Språket är en viktig del i barnens utveckling. Språket hjälper oss att bli förstådda och att 

kommunicera och integrera med världen runtomkring. Språket är ett hjälpmedel för att lagra 

kunskaper, insikter och förståelse hos individer. Vi kan lära oss av erfarenheter och jämföra 

genom att tolka olika företeelser. Med hjälp av språket har vi en väldigt unik förmåga jämfört 

med många andra arter. Denna förmåga är att dela de erfarenheter vi har med andra. Eftersom 

vi inte enbart utför händelser utan också kommunicerar om hur vi gör är vi ensamma om en 

kvalitativ annorlunda, kraftfull resurs som överför insikter och praktiska färdigheter (Säljö, 

2000). Talet är inte den enda meningskapande resurs som människor har att tillhandahålla när 

det gäller att skapa mening och samspela med andra runtomkring. Charles Goodwin menar på 

att människor använder sig av olika semiotiska fält för att samspela och skapa mening med 

andra (Björk-Willén, 2006). Nedan presenterar jag kroppsspråk och mimik som är några av de 

semiotiska fält som vi människor tillhandahåller och som är en viktig komponent när vi ska 

samspela med andra. Vidare beskriver jag även lite kortfattat om tecken som stöd och 

kommunikation.  

 

Kroppspråk  

Kroppspråket är det första språket vi människor lär oss. Redan innan vi lärt oss tala lär vi oss 

att läsa av kroppen. Man brukar säga att kroppspråket säger mer än 1000 ord. Med enbart 

kroppsspråket kan människan uttrycka sig och göra sig förstådd. Kroppspråket använder vi 

ofta utan att veta om att vi gör det. Att använda sig av kroppsspråk gäller inte enbart de som 

talar och vill göra sig förstådda utan även de som lyssnar använder sig av kroppsspråket. 

Genom att de som lyssnar använder sig av kroppsspråket, oftast omedvetet, kan den som talar 

se om de är intresserade eller utråkade (Svensk utbildningsradio, u.å.).   
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Mimik  

Mimiken ingår som en del i kroppsspråket. Vi kan visa hur vi känner oss med hjälp av 

mimiken. Med våra läppar, ögon, panna och ögonbryn kan vi förmedla våra känslor (Svensk 

utbildningsradio, u.å.). Via ansiktsuttrycket kan vi visa omvärlden om vi är arga respektive 

glada. Silvan S. Tomkins införde en teori om affektsystemet där kategoriaffekter är en del av 

teorin. Kategoriaffekter anses vara viktiga för människans förmåga att överleva. Tomkins 

tittade på mimiken och delade in ansiktsuttrycken som positiva, negativa och neutrala. Det 

positiva visade välbefinnande m.m. det negativa ilska, rädsla m.m. och det neutrala 

besvikelse, hopp m.m. (Askland & Satöen 2003).    

 

Tecken som stöd och teckenkommunikation 

Vissa barn har språk- och kommunikationssvårigheter och måste därför hitta andra sätt att 

kommunicera på. Detta kallas AKK som står för Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. Teckenspråkskommunikation (TKK) och tecken som stöd (TSS) är exempel 

på olika kompletterande kommunikationer. Dessa metoder hjälper barn att få språkliga 

färdigheter. När man använder TKK eller TSS används de tillsammans med tal, de förstärker 

varandra (Heister Trygg, u.å.). 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation beskrivs i Nationalencyklopedin (2014) som ömsesidigt utbyte. Varje 

kommunikationsform som anträffas ses som ett medvetet sätt att utrycka något. 

Förutsättningarna för att det som kommuniceras ska förstås är att en kommunikationsform 

ständigt uppkommer i förhållande till något och funktionen av en uppkommen 

kommunikationsform kan ses i förhållande till något (Heikkilä, 2006).   

 

 

Lekens betydelse 

Den här studien fokuserar på kommunikationen mellan barn i leken. Hur barn använder 

teckenspråket som ett hjälpmedel för att kunna kommunicera i leken. I detta avsnitt tar jag 

upp vad leken har för betydelse för barnens utveckling och hur viktigt språket är i leken. 

 

Vygotskij anser att leken har en betydande del i barns utveckling och lärande. I leken 

använder barnen fantasin för att tolka sina känslor och erfarenheter. I leken möts det inre och 

det yttre. Språk, kroppsliga uttryck och tanke sker samtidigt i leken och handlingen och rollen 

blir till en helhet. Vygotskij menar även att den allra viktigaste källan till utveckling, tanke, 

känsla och vilja är leken (Lindqvist, 1997). Med hjälp av fantasin som utspelar sig i leken 

tolkar barnen verkligheten. Fantasin och verkligheten går hand i hand då de erfarenheter som 

barnen samlat på sig från verkligheten ligger till grund för fantasin (Löfdahl, 2002). I leken 

finns det regler som barnen har skapat. Löfdahl (2002) menar att genom att barnen själva 

skapar regler i lekarna så är det ett sätt att skapa mening.  

För att barnen ska kunna utveckla och skapa en rolig och lustfylld lek måste det finnas 
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redskap som lockar barnen till lek. I förskolans läroplan står det: 

 ” Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet” (Skolverket, 2010, s. 6). 

Selander och Kress (2010) menar att det inte är redskapet i sig utan leken som skapar 

redskapets mening. I leken behöver inte en pinne vara just en pinne utan den kan förvandlas 

till en pistol. Även Vygotskij anser att ett redskap som till exempel en käpp inte alltid behöver 

vara just en käpp utan den kan omvandlas och bli en häst. Det är bara fantasin som sätter 

gränsen över vad redskapen kan förvandlas till (Löfdahl, 2002). Det finns sociala 

föreställningar och förväntningar för hur ett redskap ska användas. Den sociala utsträckningen 

existerar även som en förutsättning för individuella val som barnen gör när de väljer vad de 

vill engagera sig i och integrera med för redskap. De flesta leksaker är kopplade till någon 

film eller liknande, på grund av detta finns det redan föreställningar om dessa leksaker. Barn 

kan med hjälp av fantasin förvandla leksaker till andra saker, men de blir även påverkade av 

de berättelser som redan finns för dem (Selander & Kress, 2010). Med detta synsätt anser jag 

att det är viktigt att erbjuda barnen flera olika leksaker som kan locka till olika lekar. Eftersom 

det är i leken som barnen skapar mening och tolkar omvärlden är det viktigt att förskolan har 

en miljö som lockar barnen till lek och har artefakter som erbjuder barnen olika lekar. 

Löfdahl (2002) beskriver leken som en gemensam aktivitet, där barnen tillsammans skapar 

mening och utvecklas. Meningsskapandet kommer till utryck i den gemensamma leken.  

 

Språket i leken 

I den gemensamma leken som Löfdahl (2002) tar upp så beskriver hon även vikten av 

kommunikationen för sociala relationer. I leken samtalar barnen med varandra, de berättar 

bland annat vad de gör och vad de ska göra. Vygotskij menar att barn lär sig i en social 

process där dialog och meningsskapande är det centrala (Lindqvist, 1997). I rolleken använder 

barnen språket då de förmedlar sina egna erfarenheter till de andra. Språket tar med barnen in 

i fantasin. Barnen frigörs från det verkliga som sker runtomkring dem och förs in i lekens 

värld där språket är med och influerar karaktärerna som barnen har intagit i rolleken 

(Ahlström, 2000). Piaget anser att genom gemenskap barn emellan så vinner barnen både 

kognitiva och sociala fördelar. De sociala fördelarna är att barnen stärker sina kommunikativa 

förmågor och lär sig att ta andras perspektiv. De kognitiva fördelarna är att barnen får se över 

sanningen i vad de säger och de får även återkopplingar av de andra (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). Barn lär sig i gemenskap med andra då de kommunicerar och 

imiterar varandra i leken. Imitation är ett tecken på att det sker en utveckling hos barnen, då 

det är en process som helt och hållet styrs av barnet självt (Ibid). Selander och Kress (2010) 

tar även de upp imitation som en del av lärandet. De menar att man lär sig genom att göra som 

någon annan. När man i till exempel en rollek tar rollen som någon annan lär man sig med 

hjälp av sina egna och andras erfarenheter vilka regler som gäller för just den karaktären. 

När barn leker samtalar de och kommunicerar med varandra, på grund av det lär sig barnen 

hur andra ser och uppfattar omgivningen (Säljö, 2000). När man kommunicerar använder man 

både tanke och tal. Vygotskij (1999) anser att ett ord utan innebörd är bara tomma ljud. Han 



 

5 

 

menar att meningsskapandet i ordets betydelse sammanlänkas av både tanke och tal. Barns 

intellektuella förmåga utvecklas i kommunikationen med andra barn. När barn samtalar med 

varandra delger de sina erfarenheter med varandra. I samtalen sker det både kritiska och 

uppmuntrande inslag av logiskt tänkande. Genom att vid olika tillfällen samtala och utbyta 

erfarenheter och tankar med flera barn påverkas barnens egna sätt att tänka (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I tidigare forskning som gjorts angående språk och kommunikation. Så som tillexempel En 

flerspråkig förskolas didaktik i praktiken av Anders Skans (2011), Talandet som levd 

erfarenhet av Karin Bengtsson (2006), Lära och leka med flera språk av Polly Björk-Willén 

(2006), Hörselskadade barn i kommunikation och samspel av Margareta Ahlström (2002) 

m.m. Är alla överens om att språket är ett nödvändigt redskap för att kunna fungera och skapa 

mening tillsammans med omvärlden. Ord kan betyda flera olika saker beroende på i vilket 

samanhang man säger det och i vilket tonläge som ordet sägs. De som pratar samma språk har 

verktygen till att förstå vad det är som sägs. Vi har en så kallad gemensam förståelseram för 

att vi ska kunna kommunicera med varandra (Bengtsson, 2006). 

De barn som inte har det talande språket, alltså de som inte använder sig av ord när de 

kommunicerar, tar hjälp av sin kropp för att göra sig förstådda. Med hjälp av att de 

sammanlänkar gester, ögonrörelser, mimik och symboler kan de kommunicera med 

omvärlden. Hanna Thuresson (2013) har i sin licentiatavhandling, Att läsa bilder med 

kroppen, undersökt hur de yngre barnen som inte har utvecklat sitt tal tar hjälp av kroppen för 

att kommunicera. I avhandlingen finns det en sekvens med en pedagog och några barn som 

tittar på en bild av en zebra och lyssnar på hur zebran låter. Ett av barnen slår då lätt med fyra 

fingrar på sin mun samtidigt som barnet tittar på pedagogen. Barnet gör detta upprepande 

gånger tills pedagogen möter upp och gör likadant. De andra barnen ser detta och börjar även 

de slå lätt med fyra fingrar på munnen (Thuresson, 2013). Här skapar de tillsammans ett 

tecken för zebra och kan på så sätt kommunicera med varandra om bilden. Teckenspråk kan 

även hjälpa de barn med annat modersmål att göra sig förstådda och kommunicera. Man 

stärker barnens självförtroende genom att de kan göra sig förstådda med hjälp av tecken 

(Skans, 2011). Att använda tecken som stöd naturligt i verksamheten, även när det är barn 

som egentligen inte behöver använda tecken, leder det till att verksamheten får ett 

förhållningsätt som varken pekar ut eller diskriminerar barn som behöver använda sig av 

tecken (Ibid). 

Eftersom studien fokuserar på kommunikationen i leken, hur barn som är i behov av 

teckenspråk samspelar och integrerar med andra så har jag även sökt efter avhandlingar som 

handlar om leken. Några av de avhandlingar jag hittade som handlar om leken var Att lära är 

nästan som att leka av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2007), Förskolebarns 

lek av Annica Löfdahl (2002) och Våga satsa på leken av Eva Norén-Björn (1991). När det 
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gäller leken är de flesta eniga om lekens betydelse för barns lärande och vikten av att leken är 

en viktig del i barnens vardag.  

Olausson (2012) menar att den fria leken kanske inte alltid är positiv. Den fria leken kan 

utveckla barnen men den kan också påverka negativt när det handlar om mångfald, de 

hierarkier som finns bland barnen påverkars och förstärks i leken. Oftast är det de äldre 

barnen som har den högsta statusen men det är även sättet de kommunicerar på som 

bestämmer vilken status de har.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Teorier är en viktig del för forskare i deras arbeten. Teorin fungerar som ett underlag för den 

forskning som bedrivs. Med hjälp av teorier kan man lättare förstå sociala händelser och tolka 

olika forskningsresultat (Bryman, 2011). Begreppet teori fick sin definition från det 

pythagoreiska samfundet. Teorins betydelse var att beskriva något och att göra något 

begripligt. En teori är en upplysning som stödjer sig på tillgänglig data om en viss händelse. 

Teorin ger därmed en förklaring som bygger på en tolkning av relationer mellan olika data. 

Ny fakta kan alltså förändra teorin (Lundgren 1979). Marie Karlsson (2014) framställer 

teorier som ett system av begrepp som är hopkopplade och som organiserar flera sätt att se på 

sociala och fysiska världar. 

De teoretiska utgångspunkterna som jag kommer att utgå ifrån i den här studien är det 

sociokulturella perspektivet och det multimodala perspektivet. Nedan presenterar jag de olika 

perspektiven mer ingående.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Grundaren till det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij, som levde mellan 1896-1934. 

Vygotskij var en pedagog och filosof. Han var en av de främsta personerna inom sitt område 

och har haft ett väldigt inflytande inom pedagogiken och didaktiken. Efter hans död 

publicerades Tänkande och språk som var ett av hans viktigaste verk. Han tänkte sig att 

människans intellektuella aktiviteter är mänskliga, samt att människan har medfödda reflexer 

och psykologiska funktioner som utvecklas och förändras, internaliseras, genom kulturella 

verktyg. Ett sådant verktyg är språket.  

När Vygotskij förklarar begreppet internalisering använder han sig av ett kulturhistoriskt 

grundbegrepp. Här lägger han strukturer för uppmärksamhet, perception och minne; tänkande, 

problemlösning, känslor, beteende och språk som skilda former förenade till kulturhistoriska 

kontexter, deras olika relationer och institutioner. Med detta menar Vygotskij att all utveckling 

har sitt utgångsläge i att människan befinner sig i förändring. Människor har möjlighet att 

utveckla både erfarenheter och kunskaper med hjälp av andra människor, detta sker i så 

kallade samspelssituationer (Kroksmark, 2011). 

I det sociokulturella perspektivet har begreppen verktyg och redskap stor betydelse. Med 

begreppen verktyg och redskap menas de tillgångar, både fysiska och språkliga/intellektuella, 

vi har att tillgå och som används för att förstå och verka i världen runt omkring. Säljö (2000) 
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beskriver en av grundtankarna för det sociokulturella perspektivet enligt följande: ”Det är 

genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som det förs vidare” (s. 22). Vygotskij menar att den sociala och kulturella 

miljön påverkar barnets utveckling och lärande. I ett socialt och kulturellt sammanhang ser 

Vygotskij barnet som en lärling, där grunden för barnets utveckling är samspelet med andra 

människor. Han menar även att det är språket som utgör länken mellan barnet och världen 

runt omkring. Det är genom kommunikationen om vad som händer och sker i lekar som 

barnet blir involverat i hur människorna i barnets omgivning förklarar och uppfattar händelser. 

Barn tänker med och genom de intellektuella redskap med hjälp av språkliga uttryck som de 

mött i samspel med andra (Säljö 2000). 

 

Multimodalt perspektiv 

Det karakteristiska i det multimodala perspektivet är människans förmåga att utforma och 

uppfinna både tecken och symboler för lärande. I detta perspektiv ses både vuxnas och barns 

lärande som aktiva deltagare i sociala aktiviteter och som förbinder sig i ett gemensamt 

skapande av kommunikation. Det multimodala perspektivet tittar på människans 

meningsskapande och utveckling med hjälp av symboler och tecken (Thuresson, 2013). I det 

multimodala perspektivet ses kommunikationen alltid som en sammansättning multipla 

former av kommunikation. Dessa former kan vara individuella uttryck för att förstå 

omvärlden. Formen för kommunikation kan komma till uttryck i individens kroppsliga 

uttrycksmöjligheter eller från det som omger det sociala sammanhanget och ger det dess 

karaktär. Blickar, pauser, gester och kropprörelser kan vara de uttrycken som kroppen utför. 

Design, färger, former eller det som ger sociala möjligheter i ett rum kan vara exempel på 

former som omger ett socialt samanhang (Heikkilä, 2006). 

Multimodalitets utgångspunkt tar vid i de tillgångar som finns att tillgå för att skapa mening 

och förstå omvärlden. Gester, föremål, ord och symboler får betydelse i det sociala 

samanhang där de används och skapas.  

Sättet att erfara världen runtomkring bygger på biologiska, psykologiska och sociala 

förutsättningar. Det som sammanlänkar dessa förutsättningar är att vi skapar tecken som 

representerar något som framstår som meningsfullt. De teckenvärldar (eng. modes) som 

utvecklas av människan kan vara ljud, linjer, punkter, färgskalor, ytor, rörelsemönster och 

gester som kan bli skrivtecken, matematiska tecken osv. (Selander & Kress, 2010). Gunther 

Kress (2009) beskriver teckenvärldar på följande sätt: “mode is a socially shaped and 

culturally given resource for making meaning. Image, writing, layout, music, gesture, speech, 

moving image, soundtrack are examples of modes used in representation and communication” 

(s 54).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom vilken forskningsmetod jag har valt att använda mig 

av, etiska hänsynstaganden och en beskrivning över hur själva utförandet har gått tillväga.  

 

Metodval 

Den forskningsmetod som jag har använt mig av är kvalitativa observationer. Jag anser att 

genom att observera barn som använder sig av olika kommunikationsformer för att 

kommunicera när de leker och skapar mening tillsammans, kan ge mig en bra inblick i hur de 

klarar av att kommunicera och bli förstådda. 

När en forskare går in och tittar på till exempel en verksamhet inom förskolan och ser hur det 

fungerar kallas det empiriska studier. Det innebär att forskaren utgår från en anknytning som 

baseras på till exempel vardagen inom förskolan (Backman, 2008). För att få reda på något 

om verkligheten ska man gå ut och titta på den. Med denna övertygelse innefattas de metoder 

som ger empirisk kontakt, vilket bland annat är observationer (Ibid). Alan Bryman (2011) 

menar att med hjälp av observationer erhålls en bättre insikt i människors handlande och 

beteende då forskaren direkt ser vad som händer. Till skillnad från intervjuer då intervjuaren 

måste dra slutsatser om beteendet utifrån vad personen som blir intervjuad säger. 

Observationer är en anknytning till verkligheten och kan bistå till en bättre kännedom om den 

(Backman, 2008). Det finns olika metoder att observera på som till exempel olika 

anteckningsmetoder till exempel trespaltsdokumentation eller löpande protokoll. Med 

trespaltsdokumentation skriver observatören i olika spalter vad som händer, sägs osv. Det 

positiva med denna metod är att det blir sorterat på en gång då det skrivs vad som görs i en 

spalt, vad som sägs i en spalt och egna tankar i en annan. Nackdelen med 

trespaltsdokumentationen, som jag ser det, är att det blir lättare att missa viktiga situationer då 

man måste ha koll på i vilken spalt man ska skriva vad. Därför anser jag att denna metod 

passar bäst då observatören har använt sig av videoinspelningar och kan spola tillbaka och 

kolla om samma situation flera gånger. Med löpande protokoll skrivs det löpande vad som 

händer, sägs osv. Nackdelen när man skriver löpande i texten vad som sägs och görs är att det 

kommer till lite mer arbete efter observationerna då anteckningarna måste struktureras upp 

och sorteras. Det positiva anser jag är att observatören lättare kan se vad som händer runt 

omkring då allt skrivs löpande. När jag utförde mina observationer använde jag mig av den 

sistnämnda metoden, alltså löpande protokoll. Jag anser, för få med så mycket som möjligt, att 

det är lättare att skriva ner allt jag ser och hör löpande i texten. För att sedan sortera upp det 

istället för att skriva det i spalter. 

 

Etiska hänsynstaganden 

När man ska göra en studie och använder sig av observationer som forskningsmetod finns det 

vissa etiska hänsynstaganden som man måste ha med i beräkningen och i tankarna. När man 

forskar och granskar en verksamhet där barn vistas måste man värna om barnens integritet 
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och tänka på att inte inkräkta på deras privatliv (Vetenskapsrådet, 2011). 

När man använder sig av observationer måste de som ska vara med i forskningen bli 

informerade av detta och godkänna att de blir observerade. Om det är minderåriga som 

forskningen ska handla om måste även båda vårdnadshavare bli informerade och ge 

klartecken (Ibid). Jag skrev ett informationsbrev till barnens vårdnadshavare där jag 

förklarade syftet med min undersökning och frågade om deras godkännande (Bilaga 1). Barn 

ska vara involverade i den forskning som berör dem. Barnen ska i möten med andra 

människor få möjlighet till delaktighet och inflytande, detta omfattar även den forskning som 

rör dem (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2013). Jag tänker mig att när man observerar barn 

bör man låta barnen få uttrycka sina åsikter och få vara med och påverka. 

Det finns fyra forskningsetiska principer som ska följas, vilket är: Informationskravet: 

Forskaren ska informera om forskningens syfte till de som forskningen berör. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål, Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen/forskningen har rätt 

att bestämma över deras medverkan och Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlats 

in om de involverade personerna ska ha största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

ska förvaras på ett sätt som gör det omöjligt för obehöriga att ta del av dem (Codex, 2014). 

Jag informerade barnen om varför jag var där och frågade om deras godkännande enligt 

informationskravet samt samtyckeskravet. Utifrån konfidentalitetskravet förvarades de 

svarslappar jag fick in från föräldrarna samt de anteckningar som gjordes under 

observationerna inlåsta i ett skåp.    

 

Urval  

Det fanns 19 barn på avdelning där jag utförde mina observationer på. Det var en flerspråkig 

förskola med barn från sex olika länder inklusive Sverige i åldrarna 1-4 år. De använde sig av 

teckenspråk i vardagen. Några av barnen som vistades på avdelningen hade en hörselskada 

och var i behov av teckenspråk för att kunna kommunicera. Även när dessa barn inte var på 

förskolan så använde pedagogerna teckenspråk. Skans (2011) menar att om teckenspråket 

används medvetet i verksamheten även då de som är i behov av det inte är närvarande 

minskas risken att barnen blir utpekande och diskriminerade. Under samlingar använde 

pedagogerna både talet och teckenspråket och de sjöng även vissa sånger på teckenspråk. 

Ibland hälsade ”Lisa” på under samlingarna. Lisa var en handdocka som tecknade 

tillsammans med barnen, hon hjälpte dem och lärde dem nya ord på teckenspråk. 

 

Förskolans miljö 

Avdelningen bestod av 5 rum. En hall ledde till ett stort rum där alla barnen hade krokar att 

hänga upp kläder på och hyllor att ställa skorna och lägga av sig mössor och dylikt på. Sedan 

kom man in till ett stort rum där det fanns två bord där måltiderna intogs. I detta rum fanns det 

även spel, pussel och utklädnings kläder. På väggarna satt det bilder på de olika aktiviteterna 

som erbjöds i det rummet, en karta med barnens länder markerade, bilder på barnen med deras 

länders flagga under, samt bilder på hur man på teckenspråk tecknar olika tecken. Vidare 
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fanns det ett lite större rum, ett lekrum, där barnen kunde leka med allt från bilbanor till 

dockor. Det fanns en dockvrå med en spis med diskbänk, bord och stolar, hyllor med diverse 

köksutrustning, dockor och dockvagnar. I ett hörn stod det en rutschkana, och det fanns hyllor 

där det stod klossar, tåg/bilbanor m.m. Det fanns även ett större bord där några barn satt under 

måltiderna. På dessa väggar satt det bilder på de olika sinnena, ett stort öra representerade 

hörseln, ett öga för synen och en tunga för smaken. Även på dessa väggar satt det bilder på 

vad för material som fanns att tillgå och var de olika materialen hade sin plats. Det satt även 

flera olika bilder på olika teckenspråksbilder. Från detta rum kunde man komma till ett 

mysrum. Det var ett litet rum som var inrett med madrasser som täckte hela golvet och fullt 

med kuddar. Från taket ner till golvet hängde det vita genomskinliga gardiner och bakom 

dessa hängde det ljusslingor i form av stjärnor. Här kunde man ta det lugnt och koppla av med 

en bok eller bara ligga och vila. I detta rum hade de även vila efter maten.    

 

Utförandet 

Innan observationerna genomfördes hade jag bestämt mig för att observationerna skulle 

utföras inomhus. Anledningen till att jag valde att utföra observationerna inomhus var att jag 

ansåg att det var lättare att följa och se barnen inne på avdelningen då gården var stor och 

barnen kunde röra sig över ett oöverskådligt område. Innan observationerna ägde rum 

bestämde jag vad jag skulle titta på och vid vilka situationer. Utgångspunkten var 

användandet av teckenspråk i leken. Utifrån detta utformades frågor som jag kunde tänka på 

under observationerna (bilaga 2). Jag började med att kontakta en förskola som jag visste hade 

hörselskadade barn och som använde sig av teckenspråk i vardagen. Jag förklarade för dem 

vad min studie skulle handla om och att jag skulle fokusera på barns kommunikation i leken. 

Vetenskapsrådet (2011) säger att om det är minderåriga som ska bli observerade måste båda 

vårdnadshavare bli informerad och ge sitt godkännande. Med detta etiska hänsynstagande i 

tanken skrev jag ett brev till barnens vårdandshavare (bilaga 1). I brevet redogjorde jag för 

studiens syfte och lade in en förfrågan om deras godkännande till att få observera deras barn.  

Jag fick inte svar av alla vårdnadshavare men av de jag fick svar av var alla positiva till 

studien. De barn vars vårdnadshavare aldrig lämnade in svarslappen kunde jag inte ta med i 

studien och fick se till att de inte var med i min observation. Dessa svarslappar förvarades 

inlåst i en låda  

När jag hade varit i kontakt med avdelningen som jag skulle göra min fältstudie på hade jag 

bara pratat med en av pedagogerna. När jag kom till avdelningen började jag med att 

presentera mig för de övriga pedagogerna. Då jag skulle presentera mig för barnen samlade 

pedagogerna ihop samtliga barn. Jag talade om att jag skrev ett arbete om när barn leker och 

pratar i leken. Jag förklarade att jag skulle vara med och titta på när de lekte. Jag frågade 

barnen om tillåtelse till detta och alla verkade glada och positiva. Men eftersom jag inte hade 

fått tillbaka svarslappen från vissa vårdnadshavare så vägde det tyngre än barnens 

godkännande.  

Jag försökte redan från början få barnen att förstå att jag inte var en ”pedagog” och att jag inte 

skulle uppföra mig som en sådan då jag var där för att se när de lekte och inget annat. Jag 
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tänker mig att barn kanske inte alltid agerar på samma sätt om en pedagog är närvarande som 

de kanske skulle ha gjort annars. Anledningen till att jag inte ville att barnen skulle se mig 

som en ”pedagog” var att jag hoppades på att mina chanser till att observera barnen då de 

leker utan att en fröken är närvarande ökade om de inte såg mig som en sådan.  

Observationstillfällena genomfördes under fyra förmiddagar. Jag sållade bort sådant som inte 

var relevant för min studie, vilket gjorde att jag utnyttjade tillfällena på bästa möjliga sätt. 

Barnen var till en början väldigt intresserade över vad jag gjorde och vad jag skrev. De kom 

fram till mig flera gånger och pratade och ställde frågor. Ibland blev jag även bjuden på 

”kaffe” av barnen. Men efter ett tag så blev de lite mer vana vid att ha mig närvarande och 

lekte för det mesta utan att stanna upp för att titta på mig.  

 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är och med validitet menas hur 

trovärdig undersökningen är. Dessa begrepp används till största delen vid kvantitativa 

undersökningar där forskaren försöker få fram en så kallad mätning. Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009) beskriver att validetet är vad det är som mäts medan reliabiliteten är hur det 

mäts. Jag har under arbetets gång strävat efter att få en så hög reliabilitet och validitet som 

möjligt. Jag observerade barnen i olika leksituationer vid flera olika tillfällen för att på bästa 

sätt uppnå mitt syfte. Jag hade sedan tidigare formulerat några frågor som jag hade med i 

beräkningarna under tiden som jag observerade. Detta gjorde jag för att lättare kunna fokusera 

på studiens syfte och sålla bort sådant som inte var relevant och för att få en så hög validetet 

som möjligt. Jag antecknade allt jag såg och hörde löpande och efter varje 

observationstillfälle satte jag mig ner för att renskriva mina anteckningar.   
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Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min studie. Efter varje observationsexempel har jag 

en resultatanalys. I utdragen från observationerna använder jag de påhittade namnen Kim och 

Robin, då de är könsneutrala. Dessa namn använder jag i samtliga observationer. Dock är det 

inte samma barn i observationerna. Anledningen till detta är att studien inte fokuserar på 

könsrollerna utan på teckenspråket i leken. Jag kommer innan varje observationsexempel 

förklara vilken roll Kim respektive Robin har.  

 

Teckenspråksanvändning i leken 

Under min tid som observatör lade jag märke till att det inte enbart var de barn som hade en 

hörselskada som använde sig av teckenspråket i leken. Då det var barn från sex olika länder 

som vistades inne på avdelningen, var kommunikationen inte alltid så begriplig barnen 

emellan. De hade ibland svårigheter att förstå vad de andra menade. Under dessa situationer 

upptäckte jag att barnen använde sig av teckenspråket när de lekte för att göra sig förstådda 

och samspela med de andra.  

I detta exempel kommer Kim och Robin från olika länder vilket resulterar i olika modersmål.   

 

Kim leker inne i lekrummet. Kim har en ”lära gå vagn” och går runt inne i 

rummet och lägger olika leksaker i vagnen. Robin sitter lite längre bort från Kim 

och tittar på medan hen går runt med vagnen. Kim lägger märke till Robin och 

säger något till Robin på sitt modersmål. Robin, som har ett annat modersmål, 

rynkar lite på pannan samtidigt som hen betraktar Kim med en fundersam blick. 

Hen verkar inte förstå vad Kim menar så Robin svarar inte men fortsätter att 

titta. Kim går fram till Robin och upprepar sig ett flertal gånger men Robin 

uppfattar inte vad det är som Kim vill. Till slut börjar Kim använda sig av 

kroppsrörelser och pekar på vagnen och upprepar samtidigt samma ord som 

tidigare. Nu börjar Robin le och det ser ut som om hen börjar förstå vad Kim 

menar men Robin ser fortfarande lite osäker ut då hen är lite tillbakadragen i sitt 

kroppspråk. Kim pekar då på Robin, sedan på vagnen och gör tecknet för ”sitt” 

på teckenspråk. Robin skiner då upp och förstår vad det är som Kim vill och går 

och sätter sig i vagnen. Kim börjar köra runt på Robin inne i rummet och de har 

en rolig lek tillsammans (Observation, 1). 

 

Resultatanalys 

Jag anser att det är ett bra exempel på hur teckenspråksanvändandet kan komma till uttryck 

och vara ett hjälpmedel för barnen. Kim uppmärksammade Robin och undrade om Robin ville 

vara med i leken och åka i vagnen. Robin i sin tur förstod inte vad det var Kim ville men 

eftersom Kim tog hjälp av tecknet ”sitt” så förstod Robin och satte sig i vagnen. Säljö (2000) 

tar upp verktyg och redskap som en viktig del i det sociokulturella perspektivet när de gäller 
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att integrera med omvärlden. Med redskap och verktyg menas bland annat språket. Vi 

människor har utvecklat olika verktyg och redskap som hjälpmedel i vårt vardagliga liv. Här 

användes teckenspråket som ett verktyg och barnen kunde tack vare detta utveckla en rolig 

lek tillsammans. Varken Kim eller Robin var hörselskadade men använde sig av teckenspråket 

för att kommunicera och förstå varandra trots skilda modersmål. 

 

Tecken som stöd 

Nedan beskrivs ett annat exempel som visar på hur barnen med hjälp av teckenspråket kan 

berätta och förmedla sina känslor. I detta exempel har Robin en hörselskada.  

 

Robin, ett hörselskadat barn, leker i ett av rummen. Robin uppmärksammar att 

det har kommit in en katt på gården. Robin springer till de andra barnen med ett 

stort leende på läpparna. Robin pekar mot fönstret och gör tecknet för katt. Ett 

annat barn svarar och frågar om det är en katt där ute. Robin nickar och ler. 

Barnen springer och samlas runt fönstret för att titta på katten som är på gården  

utanför (Observation, 2). 

 

Resultatanalys 

Här beskrivs det hur Robin med hjälp av teckenspråket kan berätta att det är en katt utanför 

fönstret, och kan dela med sig av den glädjen till de andra barnen. Säljö (2000) beskriver att 

med hjälp av språket kan vi människor dela med oss av våra erfarenheter och byta information 

med varandra. På så sätt ingår vi i en social gemenskap med omgivningen. Med hjälp av 

teckenspråket kunde Robin delge informationen om katten och på så sätt skapades det en 

social samvaro mellan barnen.   

 

Imitationens betydelse 

Nedan beskriver jag en situation där ett barn jag kallar för Robin och som har ett annat 

modersmål ville få med några barn i en lek. I detta exempel har Robin inte samma modersmål 

som de andra barnen.    

 

Robin vill leka mamma, pappa, barn. Robin går fram till några barn som sitter 

och pusslar och frågar, på sitt modersmål, om de vill vara med. De har lite svårt 

att förstå Robin och koncentrerar sig mest på pusslet. Robin upprepar sig gång 

på gång, men de andra barnen uppfattar inte riktigt att det är till dem som Robin 

pratar. De tittar upp en kort stund men återgår snabbt till pusslet igen. Till slut 

får Robin deras uppmärksamhet och gör lite osäkert tecknet för ”mamma”.  

Barnen uppfattar inte riktigt vad Robin gör och ger ingen vidare respons. Robin 

gör då tecknet igen och pekar samtidigt på dockan som ligger en liten bit bort. 

Kim svarar då med att fråga om Robin vill att de ska leka mamma, pappa, barn. 

Robin nickar. ”Okej” svarar barnen glatt och springer till dockvrån och börjar 

bestämma vem som ska vara vem (Observation, 3). 
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Resultatanalys 

Här visar resultatet på hur barn med annat modersmål kan ta hjälp av teckenspråket för att 

kommunicera och samspela med andra runt omkring sig. Tidigare under den dagen hade de 

haft en samling med ”Lisa”(handdockan) som hälsade på och tecknade tillsammans med 

barnen ibland. De hade då pratat om familjen och tecknat de olika familjemedlemmarna. Säljö 

(2000) tar upp hur lärlingar observerar sina lärare. De tittar på hur de med mer erfarenhet 

handskas med vissa situationer. På så vis tar de del av den kunskap som de mer erfarna har. 

Här kan vi se hur barnen tog med sig det de hade lärt sig in i leken för att kunna samspela och 

integrera med andra. Jag lade märke till att barnen ibland härmade vad pedagogerna sa. 

Löfdahl (2002) anser att imitation borde ses som att en läro- och utvecklingsprocess är igång 

hos barnen. Då pedagogerna använde sig av teckenspråket som ett komplement och en 

förstärkning av vissa ord när de kommunicerade med barnen ledde till att barnen på så sätt 

utvecklade sitt talspråk eftersom de ibland imiterade pedagogerna. 

 

Annan slags kommunikation i leken 

Jag uppmärksammade ett flertal gånger att barnen i lekarna var tysta. De pratade inte alltid 

med varandra utan samspelade i tystnad. Barnen behövde inte alltid samtala för att det skulle 

bli en rolig och lustfylld lek utan ibland räckte det med att utbyta blickar och leenden. I det 

multimodala perspektivet ses kommunikation som en sammansättning av multipla former.  

Dessa former kan tillexempelvis vara blickar och leenden (Heikkilä, 2006).  

 

Mimik 

I detta exempel talar Kim och Robin samma språk och ingen av dem har någon hörselskada. 

 

Kim leker med tågbanan. Kim har byggt tågbanan så den täcker i stort sett hela 

rummet. Alldeles strax ska de ha sångsamling som ska hållas i det rummet som 

tågbanan är. Kim börjar sakta plocka undan tågbanan, men eftersom den täcker 

nästan hela rummet så kommer det att ta lite tid att plocka undan allt. Robin ser 

att tågbanan är över hela rummet och bestämmer sig för att hjälpa till att plocka 

undan. Kim ger Robin ett stort leende. De utbyter blickar och leenden med 

varandra under hela tiden som de håller på att städa undan. När de är klara sätter 

de sig bredvid varandra under samlingen (Observation, 4). 

 

Resultatanalys 

Heikkilä (2006) beskriver att i det multimodala perspektivet anses det att kommunikation kan 

förekomma i olika former så som tillexempel blickar, gester och kroppsrörelser. Vilket vi kan 

se i denna observation. Barnen talade samma språk och hade ingen hörselskada men de valde 

att vara tysta. 
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Kroppspråk 

Även i detta exempel talar Kim och Robin samma språk och ingen av dem har någon 

hörselskada. 

 

Två barn leker i dockvrån. Robin lagar och dukar fram maten medan Kim är ute 

och går med dockan. Kim kommer och sätter sig vid bordet och sätter dockan på 

stolen bredvid. Robin lägger upp mat till både sig själv och till Kim. Robin tittar 

på Kim och tar samtidigt upp en tillbringare, Kim ler och nickar. Robin för då 

tillbringaren till glasen och ”häller upp” dricka (Observation, 5). 

 

I detta exempel har Kim och Robin olika modersmål.   

 

Två barn bygger tillsammans upp en bilbana och ska hämta varsin bil att köra 

med på bilbanan. Kim tar en bil samtidigt som Robin skulle ta samma bil. Robin 

blir jättearg och puttar på Kim och säger ”jag vill ha den bilen”. Kim i sin tur 

svarar med att ” jag tog bilen först” och går till bilbanan. Robin klampar i väg 

och sätter sig med armarna i kors och med ryggen emot Kim. Under tiden leker 

Kim med bilen och kör runt på bilbanan. Robin kommer framklampandes och 

tar bilen. Kim ställer sig upp och puttar till Robin samtidigt som hen tar bilen 

igen. Båda två blir väldigt arga och ledsna och klampar iväg åt varsitt håll 

(Observation, 6). 

 

Resultatanalys 

I dessa situationer använder barnen sitt kroppsspråk för att uttrycka sig. I observation 6 går 

barnen med väldigt tunga steg och har armarna i kors för att visa både varandra och 

personerna i omgivningen hur de känner sig just nu. Med stöd från Selander & Kress (2010) 

anser jag att man med hjälp av kroppsutrycket kan visa sina känslor för omvärlden.  

Som jag presenterade under teckenspråksanvändandet i leken så användes språket flitigt under 

lekarna. De tog hjälp av teckenspråket för att kommunicera med de andra i lekarna. På så sätt 

kunde de utveckla en rolig och trivsam lek tillsammans med de övriga barnen inne på 

avdelningen. Med hjälp av kroppen, mimiken och teckenspråket kunde barnen integrera med 

omgivningen. 

 

Förstådd/missförstådd 

När jag observerade lade jag märke till att barnen oftast blev förstådda. De andra förstod när 

de barn som använde sig av antingen teckenspråket eller kroppen för att visa sina känslor och 

sin vilja. De lärde sig att tyda sina lekkamraters kroppsspråk och mimik. Barnen var väldigt 

hjälpsamma och hjälpte ibland till och förde den andres talan. Barnen var väldigt duktiga med 

att förstå och hade tålamod med de barn som hade det lite svårare med att prata och höra. 
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Även om barnen oftast förstod så uppkom det situationer som gjorde att det blev missförstånd. 

I båda exemplen nedan har Kim rollen som hörselskadad.  

 

Kim, ett hörselskadat barn, leker med några barn. De leker med några 

ladugårdsdjur. Kim vill ha kossorna, men de är redan upptagna. Kim pekar på en 

av kossorna och söker ögonkontakt med Robin som leker med dem. Kim vill ha 

alla kossor med det uppfattar inte Robin som istället ger Kim en ko som Robin 

ändå inte använder. Kim tar då emot den kon och tar samtidigt några fler. Robin 

blir då arg och försöker rycka kossorna ur händerna på Kim och ropar samtidigt 

på en av pedagogerna (Observation, 7). 

 

Kim, ett barn som är hörselskadat och som inte har talet, vill få de andra barnens 

uppmärksamhet. Barnen sitter och spelar och är väldigt inne i spelet. Kim slår 

till ett av barnen för att få uppmärksamhet. Barnet får ont och blir ledsen. De 

andra barnen blir arga och tillrättavisar Kim (Observation, 8).     

 

Resultatanalys 

Observation 7 är ett exempel på en situation där det uppkom missförstånd. Kim ville ha flera 

kor men pekar bara på en. Robin tror då att det bara är den som Kim pekar på som hen vill ha 

och ger den till Kim. Kim som ville ha flera tror att Robin går med på det och tar några 

stycken. Robin däremot blir arg då Kim tar fler kor, för Robin gick bara med på att ge bort en. 

Säljö (2000) menar på att tanken är en inre process som är omöjlig för oss utomstående att 

tolka. Det är språket som blir länken till det inre, det vill säga tanken. Kim tänker sig fler kor, 

men kan inte uttrycka sin tanke via språket vilket då leder till missförstånd mellan barnen.  

Observation 8 är ett annat exempel på hur fel det kan gå vid otillräcklig kommunikation. Kim 

ville inte skada det andra barnet utan ville bara få uppmärksamheten för en liten stund. Det 

blev helt enkelt ett missförstånd. Med stöd från Säljö (2000) tänker jag att tanke och handling 

hör ihop, men då barnet omöjligt kunde tolka Kims tankegång blev handlingen felaktigt 

tolkad. Kims handlande uppfattades av barnen som något negativt. Askland och Sataöen 

(2003) beskriver att barnen med hjälp av leksignaler berättar att något är på lek. Dessa 

signaler kan vara blickar, röstläget och mimiken m.m. Jag tänker då att eftersom barnen var så 

inne i sitt spel så uppfattade de inte Kims signaler då deras uppmärksamhet var djupt inriktad 

riktad på mot spelet.  
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Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar jag dels metoden som jag har använt mig av under genomförandet, 

samt en resultatdiskussion. Slutligen presenterar jag förslag för vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie fokuserade på hur barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera via 

tal, tar hjälp av olika kommunikationsformer för att uttrycka sig. För att kunna se detta 

behövde jag göra mina observationer på en förskola där de hade barn som hade svårt att 

kommunicera med varandra med enbart talet. På grund av detta var utbudet av förskolor som 

jag kunde utföra mina observationer på begränsade. Hade jag haft mer tid och kunnat 

genomföra observationer på fler förskolor så hade även trovärdigheten och tillförlitligheten 

ökat då jag hade kunnat observera flera barn. I och med att jag använde mig av observationer 

tänker jag att reliabilitet och validitet ökade gentemot ifall jag utgått från intervjuer. Under 

intervjuer måste jag som intervjuare lita helt på vad de som blir intervjuade säger medan jag 

under observationer ser med egna ögon vad som händer och sägs i verksamheten.        

Eftersom studien fokuserade på hur barn använder olika hjälpmedel för att uttrycka sig och 

samspela med andra så var utbudet av förskolorna som jag kunde utföra mina observationer 

på begränsade. Jag kom i kontakt med en förskola som använde sig av teckenspråk och som 

hade både barn med hörselskada och barn som kom från olika länder. Dessa barn tog hjälp av 

teckenspråk samt kroppspråk och mimiken för att kommunicera och integrera med andra. Jag 

utförde fyra observationstillfällen under förmiddagar hos dem. Anledningen till att det blev 

förmiddagar var att pedagogerna ansåg att det passade dem bäst att jag var där då. 

Patel och Davidson (2003) menar att om man gör en kvalitativ studie är det bra att göra 

direkta analyser. Vilket var en bra idé då jag upptäckte efter första observationstillfället att jag 

antecknat sådant som kanske inte alltid var relevant till min studie. Efter den analysen kunde 

jag vid de andra observationstillfällena lättare tänka till och sålla bort sådant som var 

irrelevant. Eftersom jag utförde denna studie ensam märkte jag att jag missade många 

situationer och sekvenser som kunde ha varit av betydelse då jag var upptagen med att 

anteckna och skriva i mitt block som jag hade med mig. Som tur var hade jag valt löpande 

protokoll som anteckningsmetod och kunde skriva allt jag såg och hörde rakt av istället för att 

dela upp det i olika spalter. Hade jag istället valt trespalts dokumentation som 

anteckningsmetod så hade jag nog missat flera viktiga situationer då jag hade varit mer 

upptagen med att skriva och se så jag skrev i rätt spalt. Det hade varit lättare att antingen ha 

med en till person eller att använda mig av en videokamera och spela in barnen. Hade det 

varit med en person till hade vi kunnat samarbeta och lättare uppmärksamma allt som hände 

runt omkring oss. Heikkilä (2006) beskriver att hon använde sig av videoinspelningar och 

ibland även en mikrofon som sattes fast på barnen. Denna metod hade nog varit den bästa att 

använda sig av för att vara säker på att få med allt och inte missa något viktigt. Nackdelen 

med denna metod, med att filma och ha en mikrofon på barnen, kan jag tänka mig kan vara att 
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barnen inte agerar på samma sätt som de kanske hade gjort annars. 

Jag berättade för pedagogerna att jag skulle observera barnen i leken inomhus då jag ansåg att 

det var lättare att se och följa barnen inne. De berättade för mig att de hade bestämt att under 

de förmiddagar jag var där skulle de stanna inne och gå ut efter maten istället så att jag kunde 

utföra mina observationer. Två tillfällen då jag kom till avdelningen hade de gått ut eller var 

på väg ut. De hade glömt bort att jag ville vara inne och utföra mina observationer. Barnen var 

då redan påklädda så jag fick åka hem igen och komma tillbaka en annan dag. Detta gjorde att 

jag missade några tillfällen att observera på.  

Redan under första dagen försökte jag få barnen att inte se mig som en ”pedagog”. Jag 

förklarade för pedagogerna att jag ville ha rollen som observatör och inget annat och att jag 

inte skulle ingripa om jag såg något. Detta för att jag kanske skulle missa något av betydelse 

om jag skulle ingripa och att barnen kanske skulle agera på ett annorlunda sätt om en 

”pedagog” var med dem och kollade in dem hela tiden. Detta tror jag var en bra idé, barnen 

lekte och verkade inte beröras av min närvaro. Första dagen var de lite nyfikna över vad jag 

gjorde där. De kom och tittade och frågade vad det var jag skrev och bjöd mig på ”kaffe”. De 

sneglade lite på mig när de gjorde något som kanske inte alltid var tillåtet för att se hur jag 

reagerade. De märkte att jag inte reagerade något märkvärt eller agerade på det de gjorde, utan 

att jag bara satt och kollade på dem och antecknade i mitt block. Allt eftersom tiden gick blev 

de vana över att ha med mig överallt och de verkade inte bli berörda av det.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna undersökning var att få en bättre inblick i hur barn, som av olika 

anledningar har svårt att uttrycka sig via tal, kommunicerar med varandra i leken. 

Frågeställningen som denna studie grundat sig på var: Hur kommunicerar barnen med 

varandra i leken? Använder barnen teckenspråk i leken? Blir de förstådda? 

 

Teckenspråksanvändandet i leken 

Utan kommunikation av någon form får vi människor svårt att förmedla våra känslor och 

integrera med andra i omgivningen. Enligt det sociokulturella perspektivet så är 

kommunikationen en viktig del för att skapa ett socialt samspel med andra. Därav är språket 

ett viktigt verktyg för att kunna integrera med omgivningen. I studien har jag observerat både 

barn som kommer från olika länder och barn med hörselskada. Dessa barn har tagit hjälp av 

teckenspråket för att samspela och integrera med de andra barnen. I resultatdelen beskriver 

jag olika situationer där barn använder sig av teckenspråket som stöd för att samspela med 

andra och visa sina känslor. 

Resultatet från observation, 1 påvisar vikten av att utveckla barns språkutveckling. Med hjälp 

av att pedagogerna medvetet använde sig av teckenspråket i vardagen så resulterade det i att 

alla barnen tog hjälp av teckenspråket för att kommunicera. (Observation, 1) anser jag är ett 

bra exempel på att även andra barn kan använda språket och inte bara de döva eller de med 

hörselskada. Att använda gemensamma tecken så som ”sitt” i leken bidrar till att barnen kan 
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utveckla en rolig lek tillsammans. Jag kan tänka mig att utan det gemensamma tecknet för 

”sitt” hade leken kanske aldrig startat.  

 

Imitationens betydelse  

Att barnen härmar och imiterar oss tänker jag mig upplevs som något negativt. Jag tänker mig 

att de flesta ser barnen som jobbiga. Säljö (2000) menar att genom att vi ser på medan andra 

med mer erfarenhet hanterar vissa situationer så lär vi oss och tar del av deras kunskaper. När 

barnen härmar både andra barn och pedagoger så tänker jag mig att deras språkutveckling 

utvecklas.   

 

Annan slags kommunikation i leken 

Kroppsspråket är ett språk som vi alla använder oss av, både medvetet och omedvetet. Det är 

det första språket som vi lär oss att förstå och tyda. I resultatdelen beskriver jag ett flertal 

situationer där barnen med enbart kroppspråket samspelar och integrerar tillsammans i leken. 

Ahlström (2002) beskriver att även om de barn med hörselskada har ett väl utvecklat talspråk 

så upplever de sig som ”socialt handikappade”. Hörapparaten har en funktion som sållar bort 

bakgrundsljud. På grund av detta missar barnen vad som pågår runt omkring dem och 

kommunikationen och samspelet med de andra barnen begränsas. Som en följd av denna 

kommunikationsbrist som det kan medföra finns en risk att barnen får en känsla av 

utanförskap. Hon tar även upp en studie som gjorts om hur vuxna med hörselskada upplevde 

sin barndom. De berättade att på grund av att de inte ville känna sig annorlunda så använde de 

inte teckenspråket i barndomen utan det kom senare i livet. Att vara hörselskadad upplevdes 

av dessa personer som att de var dummare och ej önskvärd bland vännerna. Olausson (2012) 

beskriver hur den fria leken i viss mån kan vara negativ. Hierarkierna som finns bland barnen 

försärks i leken, det är oftast de äldre barnen som har den största makten men även språket 

och sättet man kommunicerar på har en påverkan på vilken status man har. I denna studie 

beskrivs det hur barnen samspelar och kommunicerar med varandra oavsett vilket språk de 

använder. Blir barnen introducerade i teckenspråk och att det används som en medveten del i 

förskolan oavsett om de med hörselskada är närvarande eller inte så minskas riskerna för 

utanförskap. Ahlström (2002) beskriver att hörselskadade eller döva barn i en teckenspråkig 

miljö inte ser sig själva som handikappade. Tack vare pedagogernas förhållningssätt gentemot 

teckenspråket avspeglas det även på barnen och risken för att de döva eller hörselskadade ska 

känna sig handikappade minskar.  

 

Förstådd/missförstådd 

Barnen var väl medvetna om att alla inte talade samma språk och att vissa hade lite svårare att 

höra. Detta gjorde att de hade tålamod och hade lärt sig att tyda kroppspråket. Vissa barn var 

väldigt hjälpsamma och hjälpte till att föra de andra barnens talan. Detta ser jag kan vara både 

på gott och ont. Då barnen hjälper till och för de andra barnens talan så vill de väl. De 

försöker vara hjälpsamma och snälla vilket man ska uppmuntra men de andra barnen måste 

själva få möjligheten att berätta och kommunicera. Det kunde även ske missförstånd mellan 
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barnen. (Observation, 8) är ett bra exempel på hur det kan uppkomma missförstånd.  Kim 

ansåg att det enda sättet att få uppmärksamhet var att peta till på ett av barnen. Kims avsikt 

var inte att göra barnet illa utan ville bara få uppmärksamheten en liten stund. Barnet i sin tur 

blev ledsen och började gråta, vilket resulterade i att de andra barnen blev arga på Kim och att 

en pedagog kom och sa till Kim. Här anser jag att det är viktigt att pedagogerna är närvarande 

för att kunna se och uppfatta vad det var som egentligen hände. Norén-Björn (1991) menar att 

pedagogernas roll är att vara närvarande bland barnens lekar. Hon menar att genom att 

pedagogerna är närvarande kan de vägleda barnen. 

 

 

Vidare forskning  

 

Vidare hade jag kunnat tänka mig att inte bara använda mig av observationer utan även av 

intervjuer. Jag skulle vilja intervjua pedagogerna och få deras syn och tankar kring hur barn 

som använder sig av teckenspråk samspelar och skapar mening tillsammans med andra i 

leken. Hur de själva ser på teckenspråksanvändandet. Då jag enbart observerade på en 

förskola hade det varit intressant att åka till flera förskolor för att få en bredare syn på 

teckenspråksanvändandet. Vidare hade det även varit intressant att följa med barnen utomhus 

och se hur de kommunicerar med varandra på större ytor och där det finns fler 

störningsmoment, så som fler barn, andra ljud och mer som händer runtomkring som till 

exempel bilar som åker förbi, fåglar som flyger runt m.m. 

 

Slutsats 

Efter att ha jobbat med detta arbete under en längre tid har jag fått en djupare förståelse i hur 

barn använder sig av olika kommunikationsformer för att kommunicera. Med hjälp av enbart 

kroppen kan barnen samspela och integrera med omvärlden. Barnen använde sig av 

teckenspråket, mimiken och kroppspråket för at lättare kunna uttrycka sig och barnen var 

mycket duktiga på att tyda kompisarnas olika kommunikations sätt.   

Att som pedagog använda sig av tecken som stöd som en medveten del i verksamheten ser jag 

här som en stor fördel för att öka barnens språkutveckling, det ger också barn med svårigheter 

i att uttrycka sig via talet en ökad chans till att lättare kunna uttrycka sig.   
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Bilagor 

Bilaga 1  
Informationsbrev till vårdnadshavare  

Hej!  

Jag heter Emelie Ekelund och läser till förskollärare vid Karlstads universitet. 

Min utbildning börjar nu närma sig sitt slut och jag ska börja skriva mitt 

examensarbete.  

Syftet med mitt examensarbete är att få en bättre inblick i hur barn 

kommunicerar med varandra då de av olika anledningar har svårt att uttrycka sig 

via talet.  

För att ta reda på detta har jag kommit fram till att observationer är den metod 

jag kommer att använda mig av. 

Jag undrar om jag skulle få observera era barn under någon/några dagar? 

Det kommer inte att förekomma några namn eller bilder på varken barnen eller 

förskolan i undersökningen.   

Har ni några funderingar så får ni gärna kontakta mig på XXXXX 

 

Tack på förhand  

Emelie Ekelund 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Ni kan klippa här och lämna in lappen med svarsalternativen till pedagogerna senast den 25/4 

Jag behöver båda vårdnadshavares underskrift. 

 

 

               Ja! Mitt barn får vara med i observationen 

 

               

              Nej! Jag vill inte att mitt barn är med i observationen. 

 

 

 

 

Barnets namn     __________________ 

 

 

 

_________________                                                           __________________ 

Vårdnadshavare                                                                   Vårdnadshavare 
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Bilaga 2 
 

Observationsfrågor 

 

I vilka situationer använder barnen teckenspråk?  

 

Använder barnen själva teckenspråket barn emellan eller är det bara med pedagogerna? 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan barnen?  

 

Förstår de varandra? 

 

 

 

 


