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Abstract
Communication between the youngest preschool children is the focus of this
essay, primarily on how the children communicate with each other, what they
are communicating about and what meaning the communication holds for the
children. The aim is to describe and understand communication that takes place
in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a
Swedish preschool.
Video recordings of six preschool children between the ages of 14 and 26
months were made both inside and outside the preschool, at times when the
children were able to choose for themselves who to communicate with, in
which room to be in and which toy to play with. The focus during the video
recordings was naturally occurring situations where these six children
communicated with each other. 51 relevant situations were selected for more
thorough investigation. These specific situations were chosen because the
children’s bodies were directed towards each other and the children were
communicating in an intercorporeal way with each other.
In order to describe and understand communication between lived bodies in
the regional world of the preschool, a phenomenological study was carried out.
In order to deepen the understandings of the empirical data theoretical
concepts like life-world, the lived body, the concept of horizons and
intercorporeality were used.
The findings indicate five different aspects of what type of meaning
communication holds, divided into five themes. These themes are represented
by communication as: creation of a shared phenomenon, acknowledging
someone, coordination of access to play, coordination of access to place or
object, and sharing an already experienced event with someone who was not
present.
The findings of the study show the children’s usage of an advanced
coordination between the lived bodies of the children, the lived space, the lived
time, and the lived relationships. Together the children create, coordinate, and
maintain a creation of meaning in which the children structure their
participation in the life-world.

Keywords: toddlers, communication, early childhood education, preschool,
life-world, the lived body, phenomenology, Maurice Merleau-Ponty.

Förord
En slående vacker vårdag i april sitter jag i mitt uterum med solen värmande på
mina ben och skriver det här förordet. Våren är en tid att födas på nytt, att
släppa taget om det gamla och bjuda in det nya. Den här våren stämmer det
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och nytta av den. Att uppsatsen är färdig betyder inte bara att det blir ett avslut,
utan det betyder också att någonting annat börjar. Jag har väl en liten aning av
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förskolechef Christina Forslund för att du har låtit mig fortsätta med mina
forskarstudier, varit flexibel och hittat lösningar i vardagen. På Barn och
ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun sitter det många engagerade
människor som bidragit till denna uppsats tillblivelse. Här hittar vi Anna-Lena
Norlander Groth, Maria Holm och Göran Isberg. Tack för att ni tror på mig
och min förmåga!
Denna uppsats skulle inte heller vara om det inte var för de kunniga och
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och deltagande barn, som så frikostigt bjudit in mig i deras värld.
På Karlstads universitet finns det också många fantastiskt kunniga och lärda
människor som jag har haft äran att få umgås med under mina forskarstudier.
Utan mina kompetenta handledare skulle inte uppsatsen vara det som den är
idag. Stort tack därför till Anders Arnqvist, som med stor kunskap och lugn
guidat mig rätt i forskningsdjungeln. Stort tack också till Tomas Saar, som
utmanat, uppmuntrat och inspirerat.

Andra från Karlstads universitet som jag speciellt vill tacka är Bo Dahlin, som
bidragit med betydelsefulla och insiktsfulla åsikter både vid mitt
planeringsseminarium, men även vid senare tillfällen då jag haft
fenomenologiska funderingar. Marie Nordberg, som med stort kunnande
pekade ut både brister och styrkor med uppsatsen under mitt
halvtidsseminarium. Annica Löfdahl, för råd och vägledning kring
forskningsetik, men även för kommentarer och synpunkter i skrivandets
slutskede. Carin Roos, för stort kunnande och engagemang inom VIDA.
Cathrine Andersson Busch, för stöd på alla de sätt och vis. Avslutningsvis även
ett stort tack till Karin Bengtsson för konkreta och noggranna kommentarer
vilka bidrog till den slutliga versionen av uppsatsen.
Stort tack också till Ingrid Engdahl från Stockholms universitet, för värdefulla,
uppmuntrande, konkreta och användbara kommentarer under mitt 90 %
seminarium.
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bidragit med inte minst intelligenta, kunniga och självdistanserade mentorer,
men även med en mängd doktorander vars stöttning har varit ovärderlig.
Speciellt tack till Hanna Thuresson, som jag hade förmånen att få starta
tillsammans med och dela många erfarenheter tillsammans med. Tack också till
Ingegerd Tallberg-Broman, Sven Persson, Ingrid Pramling Samuelsson, Polly
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av att få umgås med. Ellinor Skaremyr, Emma-Sofia Nilsson, Birgitta Ljung
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pappa, Per Norling, som med stor kunskap och tålamod inspirerat, läst, kommit
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syster; Ingrid Norling Fäldt. Den livskunskap du besitter och de råd du delar
med dig av har följt mig under min väg och har betytt mycket för mig.
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KAPITEL 1 INLEDNING
Den här uppsatsen grundar sig i frågor som jag ställt mig många gånger som
förskollärare. I mina möten med de yngsta1 förskolebarnen har jag fascinerats
över hur mycket de kan berätta för mig, utan att egentligen använda några ord.
Jag har också många gånger stått bredvid och tittat på när de kommunicerar
med varandra. För mig har det då blivit tydligt att barnen förstått varandra. Det
har lett till att jag har blivit nyfiken på deras kommunikation med varandra.
I mina sökningar efter forskning om förskolebarn under tre år och deras
spontant förekommande kommunikation med varandra har jag slagits av att det
inte finns så mycket forskning gjord. Den forskning som jag har hittat visar att
barnen kommunicerar med varandra och att de gör det med hjälp av icke verbal
kommunikation, men jag ville veta mer. Min nyfikenhet drev mig därför vidare
och medförde till att jag i denna uppsats har valt att fördjupa mig i
kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek2.
Kommunikation handlar om så mycket, inte bara om vilka ljud och rörelser vi
använder. Kommunikation handlar om hur vi deltar tillsammans med andra,
hur vi får del av andras erfarenheter och hur vi kan dela med oss av våra egna.
Genom kommunikationen delar vi en värld tillsammans med andra. Min
utgångspunkt är att det även gäller de yngsta förskolebarnen.
Att barnen i studien deltar i förskoleverksamhet bidrar till specifika
förutsättningar för studien. Vilka är då dessa och varför är det intressant för
studien?

Förskolans verksamhet
En övervägande majoritet av barnen i Sverige deltar i förskolans verksamhet.
Enligt Skolverkets statistik från 2012 var hela 49 % av alla ettåriga barn i
Sverige inskrivna i förskolans verksamhet. I vissa kommuner i Sverige var så
många som 76 % av alla ettåriga barn inskrivna i förskolan. Av de tvååriga

1

Barn under tre år.

2

Fri lek definieras i uppsatsen som situationer där barnen har större möjlighet att själv välja vilket
rum de är i, vem de kommunicerar med och vilken leksak de vill leka med, utifrån rådande struktur
och norm inom förskolans verksamhet.
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barnen deltog i genomsnitt 89 % av alla barn i Sverige i förskolans verksamhet
(Skolverket, 2013).
I resten av världen, förutom i de nordiska länderna (Kristjansson, 2006), är det
ovanligt att barn i åldern 1-3 år deltar i förskoleverksamhet i så stor
utsträckning (Skolverket, 2010b; Ødegaard, 2007). De nordiska ländernas
förskoleverksamhet har många likheter med varandra, likheter som särskiljer de
dem från resten av världen. I de nordiska ländernas förskoleverksamhet
viktläggs barns rättigheter, betydelsen av lek, likvärdighet för alla, frihet,
solidaritet och den goda barndomen (Wagner & Einarsdottir, 2006). Eftersom
välfärdssystemen i de nordiska länderna är uppbyggda utifrån ett
jämnställdhetsperspektiv, där även kvinnan ska ha rätt och möjlighet att arbeta,
finns det också ett uttalat politiskt mål med förskolans tillgänglighet för alla
(Kristjansson, 2006). Det föreligger en skillnad mellan den nordiska förskolan
och förskoleverksamhet i andra delar av världen, vad gäller organisation,
struktur och kvalitet (Jonsson, 2013).
Att så stor andel av barn i åldern 1-3 år i Sverige deltar i förskoleverksamhet
innebär att barn från alla samhällsklasser finns representerade i förskolan. Att så
unga barn deltar betyder att förskolans verksamhet möjliggör även för de yngsta
barnen att möta, kommunicera och skapa relationer till andra barn i samma
ålder. Förskolan möjliggör alltså för barnen att på egen hand (utan
vårdnadshavaren) och i fri lek, kommunicera med andra barn. Förskolans
verksamhet innefattar även ett samhällspolitiskt uppdrag som står definierat i
läroplanen.

Förskolans uppdrag
Förskolans verksamhet ska bidra till omsorg, utveckling och lärande för de barn
som deltar. I och med införandet av den reviderade läroplanen för förskolan
20113, så förstärktes lärandeuppdraget inom förskolan (Skolverket, 2010a). Det
medför ett ökat behov av en pedagogik för de yngsta barnen i förskolan då inte
bara omsorg och utveckling, utan även lärande är i fokus.
I den reviderade läroplanen för förskolan står det beskrivet olika mål och
riktlinjer att sträva mot. Dessa är fördelade under rubrikerna Normer och

3

LpFö reviderades 2010 och infördes sedan i juli 2011.
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värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande och Förskolans
förhållningssätt till barnens hemmiljö. Förskolans värdegrund och uppdrag står
också beskrivet. När det gäller förskolans uppdrag att utveckla barnens
kommunikationsförmåga står det att:
Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar
barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och
kommunikativa kompetens (Skolverket, 2010a, s. 6).

Ännu tydligare framskrivet är det i läroplanen under förskollärarens
ansvarsområden:
Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så
att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och
kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010a, s.11).

Det betyder att förskolan har ett uppdrag att främja den kommunikativa
kompetensen hos de i verksamheten deltagande barnen.
Att barnen i studien deltar i förskolans verksamhet möjliggör för ett studium av
barnens spontana kommunikation i situationer där barnen inte är tillsammans
med sin vårdnadshavare. Barnen umgås istället i ett sammanhang där barnen
tillhör en grupp med andra barn i samma ålder. Förskolans arena innefattar
även ett lärandeuppdrag, där barnen förväntas utveckla sin kommunikativa
kompetens. För att kunna utveckla barns kommunikativa kompetens behöver
det finnas kunskap om barns kommunikation. Vad vet vi då redan om barns
kommunikation? För att ge läsaren en introduktion inom området redogör jag
för ett urval i nästa kapitel.

Uppsatsens disposition
Uppsatsens andra kapitel inleds med en presentation av ett urval av forskning
om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och tjänar som bakgrund
till studien. Uppsatsens inledning, med en kort introduktion i förskolans
verksamhet och uppdrag, leder tillsammans med andra kapitlets
forskningsöversikt fram till uppsatsens syfte och frågeställning, som presenteras
i slutet av andra kapitlet.
I uppsatsens tredje kapitel presenteras den teori som använts, nämligen en
livsvärldsfenomenologisk utifrån filosofen Maurice Merleau-Ponty. I kapitlet
diskuteras de centrala begrepp som används i uppsatsen; livsvärld, regional
13

livsvärld, den levda kroppen, det levda rummet, den levda relationen, den levda
tiden, intersubjektivitet, interkorporalitet, kommunikation och horisonter.
Kapitel fyra är uppsatsens metodkapitel, där studiens metod för dokumentation
av empiri, som är videoobservationer och minnesanteckningar, redovisas. I
studien har en livsvärldsansats använts. I kapitlet diskuterar jag mina
metodologiska och etiska överväganden.
I uppsatsens femte kapitel redovisas studiens resultat utifrån fem olika teman.
Dessa teman representerar olika aspekter av vilket meningsskapande som
manifesteras i barnens kommunikation, nämligen kommunikation som:
skapande av en gemensam handling, uppmärksammande av någon annan,
samordning av tillträde till lek, samordning av tillträde till plats och/eller
föremål och delande av en annans erfarenhet. De olika temana analyseras
utifrån den regionala livsvärld som förskolans verksamhet utgör, där den levda
kroppen, det levda rummet, den levda tiden och den levda relationen är centrala
analysbegrepp.
Diskussionskapitlet inleds med en sammanfattning av redovisade resultat. Jag
tar även upp metodologiska reflektioner och uppsatsens relevans för praktiken
med didaktiska implikationer. Kapitlet avslutas med de nya frågor som väckts
under studiens gång.
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KAPITEL 2 TIDIGARE FORSKNING
Vilka forskningsresultat finns då redan om kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen? Svaret på den frågan kan bidra inte bara till en bakgrund för
studien, utan även visa på eventuella kunskapsglapp; vilka forskningsresultat
saknas? För att närma mig svaret presenterar jag här en del av den forskning
som finns om den spontant förekommande kommunikationen mellan de yngsta
förskolebarnen.
Studien handlar om kommunikation mellan förskolebarn i åldern 14 till 26
månader, så jag avgränsar mig till att i huvudsak redovisa forskningsresultat om
barn i just den åldern. Där jag anser det relevant redovisas även forskning om
barn i andra åldrar.
De yngsta förskolebarnen benämns ofta, även i svenskspråklig litteratur, med
det engelska begreppet ”toddlers”. Även begreppet ”toddlare” används
(Løkken, 2008), också ”tultare” och ”små barn” (Michélsen, 2004) finns som
benämning. Jag har valt att benämna barnen i uppsatsen som de yngsta
förskolebarnen.

Svensk forskning om förskolebarn i åldern 1-3 år
Enligt Johansson och Emilsson (2012) kan svensk forskning om förskolebarn i
åldern 1-3 år delas in i tre olika teman; (1) lärande i förskolan, (2) värden i
vardagliga interaktioner i förskolan och (3) förskolekultur. Lärande i förskolan
kan i sin tur delas in i studier som fokuserat på (a) den didaktiska frågan hur, (b)
den didaktiska frågan vad eller (c) skapande av förutsättningar för lärande.
Värden i vardagliga interaktioner i förskolan kan struktureras upp utifrån (a)
moral och etik i de yngsta barnens interaktioner, (b) fostrande och (c) hur kön
konstrueras i pedagog-barn interaktioner. Av dessa tre teman är det det första
som är mest omfattande.
Johansson och Emilsson (2012) menar att det sista av temana; förskolekultur, är
en relativt ny gren inom förskoleforskning. Förskolekultur kan definieras som
kultur som kollektivt medvetande (Hannerz, 1982), som uppstår när deltagarna
”befinner sig tillsammans i olika sociala sammanhang” (Michélsen, 2004, sid.
28). Inom denna gren av forskning är det fokus på att förstå barns sociala liv
utifrån det specifika sammanhanget i kombination med barnens
meningsskapande och lärande från barnens egna perspektiv. Eftersom det är ett
ganska nytt tema finns det inte heller många studier utförda. De studier som
15

ändå gjorts kring temat förskolekultur representeras av Michélsens (2004) studie
om interaktion mellan barn i åldern 1-2 år och Engdahls (2007) studie om lek
och hur ettåriga barn tog kontakt med varandra4. Här passar även Engdahls
(2011b) studie om kommunikation mellan ettåringar, menar jag. Jag anser även
att föreliggande studie, med sitt fokus på kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen i förskolans regionala livsvärld hör hemma här.

Internationell forskning om de yngsta förskolebarnens
kommunikation
Enligt Rayna och Laevers (2011) saknas det fortfarande en hel del forskning om
förskolebarn i åldern 0 till 3 år. Detta hävdar även andra forskare inom fältet
(exempelvis Ødegaard, 2007; Michélsen, 2012). En av anledningarna till det kan
vara att det i resten av världen, till skillnad från Sverige, är ovanligt att så små
barn går på förskola (Engdahl, 2011b). Den forskning som finns har också i
huvudsak studerat kommunikation mellan vuxna och barn, framför allt
kommunikation mellan moder och barn (Shin, 2012).
När jag själv har sökt5 efter forskning om kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen i fri lek har jag märkt att det inte finns särskilt mycket. Den
forskning som finns har ofta fokuserat på lingvistiska tester av olika slag, på
barn med olika typer av funktionsnedsättningar eller på kommunikation mellan
pedagog och barn.
Hur är det då med kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen? Vilka
forskningsresultat finns redan?

4

Ødegaards (2007) studie kring kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och pedagogerna
representerar en norsk motsvarighet till temat förskolekultur, menar Johansson och Emilsson (2012).
Jag menar att även Løkkens (2000) studie om toddlarkultur representerar en norsk motsvarighet.
5

Jag har exempelvis gjort sökningar i databaser som ERIC med sökord som toddler, preschool,
communication, interaction, child*, early childhood education (i olika kombinationer).
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Kommunikation mellan yngre barn
De yngsta förskolebarnens kommunikation består i hög grad av icke verbala
gester6, som exempelvis rörelser, användandet av rösten och mimik (Greve,
2007; Johansson, 2001; Løkken, 2000; Engdahl, 2011b). Barnen lever i en
kroppslig tillvaro och i denna kroppsliga tillvaro är den levda kroppen7 central (se
exempelvis Løkken, 2000; Engdahl, 2011b). De yngsta förskolebarnen använder
sina kroppar på olika sätt för att genom kroppen, rörelsen och i huvudsak icke
verbala gester kunna kommunicera med andra, både vuxna och barn. Løkken
(2000; 2008) vill visa på hur barnen skapar en egen kultur, som hon kallar en
toddlarkultur. Kulturen bygger på en samvaro med andra yngre barn baserad på
gemensamma kroppsliga aktiviteter i glädjefyllda lekar, överdrivna gester och
upprepningar. I denna toddlarkultur visar Løkken (2008) att kroppsliga
aktiviteter har ett tydligt mål och en tydlig mening för barnen.
Barn i åldern 2 till 3 år använder sig av ögonkontakt och en aktiv blick, där
blickarna gör att barnen kan skapa ett gemensamt fokus kring relation och
handling. Vid turtagningar och byten (din tur) används också blickar för att
kolla av att den andre har förstått. Barnen förhandlar också med varandra med
hjälp av gester, där paus och upprepande av gest används som en turtagning
mellan barnen. I förhandlingar använder barnen också sina kroppar för att
fysiskt positionera sig i förhållande till den andre. Genom att le mot varandra
visar barnen att de är överens (Alvestad, 2012).
Även barn under två år åstadkommer ett gemensamt överenskommet fokus8,
genom att följa varandras blickar, ögonkontakt och pekgester (Shin, 2012). Shin
(2012) fann att när barn, i åldern 9 till 23 månader, använder pekgester i
kommunikation med andra yngre barn så används pekgesten inte bara för att få
tillgång till ett föremål, utan framför allt för att visa intentioner och göra andra
barn uppmärksamma på ett specifikt föremål eller händelse. Blickar och
ögonkontakt är fundamentala gester för att barnen ska kunna delta i ett socialt
sammanhang.

6

I uppsatsen innefattas begreppet gest av alla de handlingar som kan användas i kommunikation.
Exempel på olika typer av gester är blickar, att peka, kroppsförflyttningar, ord, ljud, att ta på någon
eller andra typer av kroppsliga rörelser.
7

Den sammanflätade helheten av biologisk kropp och medvetande.

8

Min översättning av begreppet joint attention, som inträffar när ”everything about the fact that both
subjects are attending to the same object is out in the open, manifest to both participants” (Eilan,
2005, sid. 1).
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Barn använder blickar som ett sätt att hålla koll på vad de andra barnen gör,
visar Musatti och Pannis (1981) studie. Studien genomfördes med hjälp av sex
barn i åldern 11 till 18 månader, vilka deltog i en italiensk förskola. Studiens sex
deltagande barn hade ingått i samma barngrupp under sju månader och kände
därför varandra väl. Barnens blickar på varandra visade att de höll ständig koll
på varandra och på vad de andra barnen gjorde. Det blev ett sätt att hålla sig
uppdaterad och att utefter det anpassa sig och förhålla sig till andra.
Blickar kan också vara ett sätt för ett utomstående barn att visa intresse för en
pågående lek. En japansk studie av barn i åldern 7 till 12 månader visar att ett
tredje barn, som visar intresse för en lek mellan två andra barn, söker
ögonkontakt med någon av de två lekande barnen för att kunna få tillträde till
leken (Endo, 1992). I studien visar barnen att de är intresserade och öppna för
en dialog genom att titta mot de andra barnen. När sedan de andra barnen
möter blicken, så möjliggör det för barnen att tillsammans anpassa sin
kommunikation så att de åstadkommer en turtagning. När de sedan ler mot
varandra så är det ett sätt för barnen att visa att de är överens, vilket Alvestads
(2012) forskning kring barns förhandling i lek också visar.
När ettåriga barn initierar en lek med ett annat barn i samma ålder så använder
barnen icke verbala gester, som ibland kombineras med verbala uttalanden
(Engdahl, 2011a). Barnen använder också stora leksaker för att skapa ett
intresse hos lekpartnern, medan mindre leksaker är involverade i förhandlingar
kring vem som har tillträde till leken. I de empiriska exemplen från Engdahls
studie (2011a) använder barnen ögonkontakt och blickar för att visa vem de
kommunicerar med. I studien inviterar en pojke till lek genom att
uppmärksamma flickan som inviteras på var man ska sitta (pojken klappar med
handen där man ska sitta på leksaken, i kombination med att han säger ”här”
upprepade gånger) och hur man gör (pojken visar hur man hoppar). I samma
empiriska exempel använder pojken sin röst genom att höja rösten och säga
samma ord flera gånger. På samma kroppsliga sätt visar barnen i ett annat
empiriskt exempel i Engdahls studie (2011a) när de inte ger tillträde till leken;
genom att kroppsligt hindra andra barn från att leka.
Glädje är en känsla som är vanligt förekommande i kommunikation mellan de
yngsta förskolebarnen. Genom glädjen, som barnen visar genom skratt och
leenden, skapas en känsla av gemenskap för barnen (Engdahl, 2011a). Det
överensstämmer med det som Michélsen (2004) fann i sin studie kring glädje i
samspel mellan barn i åldern ett till två år, även om den känsla som
förekommande mest var intresse för den andre. Glädje handlar till största delen
om en rörelseglädje, men kan också handla om en kompetensglädje, en tok- och
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busglädje, en återseendeglädje eller en glädje över att bli imiterad. Michélsen
(2004) uppmärksammade även att samspel mellan barn startar runt ett aktivt
barn, ett barn som handlar, antingen med eller utan leksak. Det är alltså inte
särskilt vanligt att barn söker sig till andra barn som sitter stilla och inte leker
med någon leksak, utan istället dras barnen mot andra barn som är aktiva, som
hoppar, springer, rör sig och gör höga ljud. Michélsen (2004) menar att det är
föränderligheten och rörligheten i de aktiva barnens beteende som attraherar
andra barn.
När barn i åldern 1-2 år söker kontakt med andra barn i samma ålder söker de
sig aktivt till de barn som de har en gemensam historia tillsammans med, visar
Greves (2007) forskning kring vänskapsförhållanden mellan norska
förskolebarn. Barnen sätter sig exempelvis nära de barn som de har en vänskap
tillsammans med eller så ropar de efter dem. Vänskapsförhållanden är något
som barnen skapar över tid, genom frekventa möten, humor och
kommunikation (Greve, 2007). Greve har även tillsammans med Kristoffersen
Winje (2012) studerat hur barn under två år (10 till 23 månader gamla)
interagerar kring en gemensam upplevelse av ett ”vi”. Barnen uttrycker sin
upplevelse av ett gemensamt ”vi” genom ögonkontakt, att skratta tillsammans
och upprepa varandras gester. Ibland använder även barnen termen ”vi” verbalt
i sin kommunikation. I studien identifieras fem olika strategier som barnen
använder för att åstadkomma mening i mötena med andra barn. Dessa är
kroppskontakt, skapa en gemensam orkester av ljud, auditiva uttryck, humor
och åstadkomma tillträde till en redan exsisterande lek. I alla de fem strategierna
är upprepande av den andres gester en central aspekt som bidrar till att
situationen blir gemensam.

Upprepande av varandras gester
De yngsta barnen upprepar ofta varandras gester i kommunikation (Mueller &
Lucas, 1975). Med ”upprepa” menas att barnen upprepar de gester som andra
barn utför. För att beskriva detta använder sig forskare av olika begrepp.
Begreppet ”imitera” finns exempelvis inom utvecklingspsykologiska perspektiv
(Mueller & Lucas, 1975; Fiamenghi, 1997), inom fenomenologiska (Engdahl,
2011a), men även inom barndomssociologiska perspektiv (Alvestad, 2012) där
även ”härma” används. ”Härma” återfinns också inom fenomenologiska
perspektiv, där också ”upprepa” hittas (Løkken, 2008). Inom socialsemantiska
perspektiv används istället ”spegla” och ”synkronisera” (Kendon, 1990), men
även ”skugga” (Björk-Willén, 2007). Jag är medveten om att det föreligger
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skillnader i definition mellan alla dessa begrepp (några specifika distinktioner
för ”skugga” kommer att redovisas nedan), men att det även finns centrala
likheter mellan begreppen, främst när det gäller det konkreta utförandet av
upprepandet som handling.
Barnens upprepande av varandras gester i kommunikation kan ha flera olika
funktioner. Engdahl (2011a), som använder begreppet ”imitera”, tolkar barnens
imiterande av varandras rörelsemönster som en turtagning i kommunikation.
Barnens imiterande av varandra fungerar också som ett sätt att ta den andres
perspektiv. Blickar och ögonkontakt mellan barnen är därför viktiga, eftersom
det möjliggör för barnen att kolla av den andres rörelsemönster för att på så sätt
kunna anpassa och ändra det egna rörelsemönstret.
De yngsta barnens upprepande är ett sätt för dem att visa tillhörighet (Rayna,
2002). Ett annat sätt är att barn genom att upprepa varandras gester delar ett
gemensamt fokus och varandras intentioner (jfr Engdahl, 2011a). Utifrån
barnens upprepande av varandras gester kan också lekrutiner skapas, där
barnen tillsammans skapar aktiviteter som upprepas vid flertalet tillfällen
(Alvestad, 2012). Barn i åldern 5 till 9 månader imiterar varandra för att på så
vis initiera och upprätthålla en interaktion, både i interaktion barn-barn, men
också i interaktion barn-vuxen. I huvudsak består dessa imitationer av icke
verbala gester (Fiamenghi, 1997).
Upprepande av den andres gester verkar vara något som används även bland
lite äldre barn, vilket Björk-Willéns (2007) studie visar. Hon har studerat 3-5
åriga flerspråkiga barns deltagande i lek i förskolan, där barnen söker tillträde till
lek genom att använda sig av ”shadowing” (Björk-Willén, 2007) översatt till
skuggning (Björk-Willén, 2006). Skuggning förstås som ett sätt att repetera ett
annat barns utförda gest. En repetition som skiljer sig från imitation, där barnen
försöker att efterlikna någon annan i syfte att vara som någon annan (ta den
andres roll). Skuggningen genomförs också tidsmässigt i direkt anknytning till
de utförda gesterna som ska repeteras och justeras och anpassas kontinuerligt
under utförandets gång. När det gäller beskrivning av det konkreta utförandet
av skuggning skriver Björk-Willén:
While imitation is used as a general term, shadowing refers to a minutely
coordinated delivery of recycled actions. Such coordinated actions may
involve both verbal and nonvocal moves. Like a shadow, the child
imitates or repeats another participant’s verbal and/or nonvocal moves,
such as postures, gestures, intonation, and pitch (Björk-Willén, 2007, s.
2135-2136).
20

Med hjälp av skuggning visar barnen sin kompetens och vilja att delta i den
redan existerande leken, för de lekande barnen. Barnen som skuggar kan också
använda skuggning för att visa och etablera en tillhörighet och samstämmighet
med barnen som skuggas.

Sammanfattning av redovisade forskningsresultat
Forskningsöversikten visar på ett urval av för studien relevant forskning. I
huvudsak handlar det om att barnen kommunicerar med hjälp av kroppen, där
olika icke verbala gester används i kombination med enskilda verbala uttryck.
Barnen använder blickar, rörelser, förflyttar sig, använder rösten eller skapar
andra former av ljud. När barnen kommunicerar ler och skrattar de för att
skapa en känsla av gemenskap. Barnen upprepar också andras gester när de
kommunicerar med andra yngre förskolebarn.
Forskningsöversikten visar att det finns få studier, både i Sverige och
internationellt, där den spontant förekommande kommunikationen mellan de
yngsta förskolebarnen studeras. Tidigare forskning visar även i begränsad
omfattning hur barnen sammantaget kombinerar och koordinerar de olika
gesterna med varandra, med andra barn och utifrån de förutsättningar som
innefattas i det specifika sammanhanget. Enligt Løkken (2008) behövs det mer
forskning som studerar den mångfald av olika gester som de yngsta
förskolebarnen kommunicerar med och Greve (2012) menar att det även
behövs mer forskning kring kommunikativa möten mellan de yngsta
förskolebarnen.
Enligt läroplanen har förskolans verksamhet i uppdrag att utveckla barnens
kommunikativa förmåga. För att kunna genomföra det bör man rimligtvis ha
kunskaper om barns kommunikation. Forskningsöversikten visar dock att
kunskapsfältet behöver kompletteras. Uppsatsen vill därför bidra med
ytterligare kunskaper om de yngsta förskolebarnens kommunikation.

Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå kommunikation mellan de
yngsta barnen i den regionala livsvärld som förskolan utgör. Jag vill beskriva
hur kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen framträder genom den
levda kroppen. Forskningsfrågorna som jag utgått från är:
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 Hur kommunicerar de yngsta barnen med andra yngre barn i förskolan?
 Vad kommunicerar de yngsta förskolebarnen om?
 Vilket meningsskapande manifesteras i kommunikationen mellan de
yngsta förskolebarnen?
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KAPITEL 3 TEORI
Uppsatsen fokuserar de yngsta förskolebarnens kommunikation.
Forskningsöversikten i föregående kapitel visade att denna kommunikation kan
karaktäriseras som kroppslig och icke verbal. För att kunna bidra med resultat
som kompletterar och nyanserar forskningsfältet intresserar sig studien för
sammanhanget för kommunikationen och vilken betydelse den kan ha. Jag
sökte därför en teori där kroppen var en central och viktig del, i kombination
med att sammanhanget togs i beaktning. Valet föll på en
livsvärldsfenomenologisk teori, utifrån filosofen Maurice Merleau-Ponty.
Livsvärldsfenomenologisk teori bidrog med ett mångfacetterat sätt att se på den
levda kroppen i kommunikation, hur det omedelbara meningsskapandet
sammanflätas i kommunikationen och hur detta tar sig uttryck i förskolans
regionala livsvärld. Dessa ontologiska utgångspunkter har medfört till en
fördjupad analys av mitt empiriska material, där jag har kunnat koppla
kommunikationen till den regionala livsvärlden och till det specifika
sammanhang i vilken händelsen utspelar sig.
Livsvärldsfenomenologisk teori bidrog även med, för studien användbara,
begrepp som livsvärld, regional livsvärld, den levda kroppen, det levda rummet,
den levda tiden, den levda relationen, intersubjektivitet och interkorporalitet,
kommunikation och horisonter.
För att kunna ta del av livsvärldsfenomenologisk teori har jag framför allt tagit
del av texter av Maurice Merleau-Ponty, men jag har även till stor del använt
mig av texter från andra forskare, som också använt sig av
livsvärldsfenomenologi i sina studier.

Livsvärlden
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i livsvärlden; den subjektiva verklighet som
människan lever och förhåller sig till. Bengtsson (1998) skriver att:
Den är en levd och konkret värld, direkt given i erfarenhet och handling,
och som sådan uppvisar den i varje konkret situation inte bara fysiska
egenskaper, utan en mångfald olika, varierande och föränderliga
egenskaper, värden, betydelser, bruk och dimensioner (Bengtsson, 1998,
s. 18).

Han exemplifierar och illustrerar detta med en promenad genom Vasastaden i
Göteborg. Här är det inte bara husens och gatornas fysiska egenskaper som
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erfars9, utan vad husen och gatorna används till (t ex om det är en skola eller en
bank, om gatorna är avsedda för bilister eller enbart cyklister), värden för husen
och gatorna (ekonomiska, kulturella, historiska och så vidare), praktiska
egenskaper (framkomlighet; är gatorna trånga, trappen brant), deras religiösa
och sociala karaktär, stil och ålder. Den specifika platsen uppmanar och kräver
också vissa saker av oss (det finns olika trafikregler att följa, den som går förbi
måste anpassa sig efter de fysiska egenskaper som huset och gatan har,
kyrkorummet påbjuder ett visst lugn, för att nämna några). Bengtsson (1998)
skriver vidare att ”en plats varierar beroende på var den är, hur den används,
vilken kontexten är, när vi är där, vilka andra som är där, hur många de är osv”
(ibid, s. 18). Beroende av vilka andra faktorer som är närvarande så träder vissa
aspekter fram, medan andra hamnar i bakgrunden.
Livsvärlden är en levd värld, vilket betyder att den är förbunden med ett subjekt
(Bengtsson, 2001). Livsvärlden är sammanbunden med subjektet och är i högsta
grad en subjektiv upplevelse och uppfattning, på samma gång som livsvärlden
är objektiv i den mening att den rent fysiskt är en gemensam värld som fysiskt
gestaltar sig på likartat sätt för andra (troligtvis kan fler enas om att huset har tre
våningar och att dörren har färgen blå). Allting innefattas och innesluts av
livsvärlden, det finns ingenting som kan finnas utanför den. På samma gång
som allting presenteras för oss utifrån vår egen kroppsliga riktadhet, där andra
subjekt och objekt riktas mot oss, så har vi även erfarenheter av det som är dolt
för oss, det som ligger bakom vårt eget perspektiv (husen är inga fasader, utan
de innehåller lägenheter och korridorer, på samma sätt som att gatan inte tar
slut vid vår egen horisont, utan den fortsätter).
Livsvärlden är en slags tredje dimension, där värld och subjekt påverkar
varandra (Bengtsson, 2001). Världen präglas av subjektet som i sin tur präglar
världen som då återigen präglar subjektet.
När livsvärlden ska studeras så kan den undersökas utifrån fyra olika teman; det
levda rummet, den levda kroppen, den levda tiden och den levda relationen
mellan människor (van Manen, 1997). Givetvis är dessa teman sammanflätade i
varandra och ingen av dem kan egentligen plockas bort från de andra, eftersom
livsvärlden består av en sammanflätning av de fyra temana. Dock är det fullt
möjligt i en hermeneutisk reflektion att reflektera över dem enskilt och frånskilt
de andra (ibid), som del och helhet. Detta har varit utgångspunkten för mig i

9

Eftersom erfarenheter inom fenomenologi anses vara något som ständigt är i rörelse och
omvandling (alltså inget statiskt) används ofta verbet att erfara (Ferm Thorgersen, 2009).
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min analys. I uppsatsen studeras inte hela livsvärlden för de barn som ingår i
studien, utan jag har tittat på en av barnens regionala livsvärldar; förskolan.

Regional livsvärld
Jag använder mig av begreppet regional livsvärld i den här uppsatsen, därför att
jag vill avgränsa det som jag studerar (Lilja, 2013). Barnens livsvärld innefattar
alla de regionala livsvärldar i vilka de deltar (exempelvis 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 (Bengtsson,
2010; 2013a). Man skulle kunna säga att den regionala livsvärld som förskolan
utgör motsvarar den livsvärld som manifesteras i förskolans verksamhet.
Bengtsson (2013b) skriver att:
…things, persons and activities constitute a regional world that is not limited
to what is present, but includes other things, persons and activities that are
possible to experience, interact with and perform within this world. Each
regional world also constitutes its own particular history (Bengtsson, 2013b, s.
6).

Eftersom jag har valt att fokusera på den regionala livsvärld som förskolan
utgör, betyder det alltså att jag har studerat den fysiska miljö som
förskoleavdelningen bestod av rent konkret, men även i relation till det som
personerna som vistas i förskolan gör utav den. Hur de olika personerna som
deltar i förskolans verksamhet förstår och uppfattar det som finns där
(exempelvis material, pedagoger, barn, lokaler, möbler) blir viktigt och får
betydelse för hur jag har analyserat mitt material. I en regional livsvärld
innefattas även de aktiviteter som försiggår där. Förskolans verksamhet präglas i
hög grad av återkommande aktiviteter, som samling, utevistelse och måltider
för att nämna några. Dessa aktiviteter inträffar vid i stort sätt samma tidpunkter
varje dag och genomförs i grupp. Allt detta har också bidragit till min analys.
Den regionala livsvärlden är i likhet med livsvärlden i stort, en subjektiv
erfarenhet, vilket betyder att barnen förmodligen erfar förskolan på andra sätt
än vuxna (van Manen, 1997). Alla barn erfar inte heller förskolan på samma vis.
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Mening
Inom livsvärldsfenomenologi finns mening alltid närvarande, sammanflätat i
handlingen, i objektet och i subjektet. Skapandet av mening är omedelbart.
Själva handlandet är sammanflätat med mening. Bengtsson (2006) beskriver det
som att människan är omedelbart meningsskapande genom att människan alltid
är intentionalt riktad mot något. Max van Manen (1997) ger som exempel när
en förälder träffar sina barns lärare, då uppfattar föräldern inte bara en kvinna
eller en man, utan föräldern ser en människa som särskiljer sig från andra
människor på de sätt som gör dem till den egna erfarenheten av just lärare. Det
beror på att man oftast har en egen förförståelse av vad en lärare är och just
denna bild kommer till tals när man som förälder träffar sina barns lärare.
Denna bild medpresenteras i vårt möte med läraren, på samma sätt som mening
(vår egen mening) medpresenteras i allt vi möter.
Mening är centralt inom fenomenologi. Själva syftet med en fenomenologisk
reflektion är att försöka greppa och finna den essentiella meningen av
någonting (van Manen, 1997). Enligt Merleau-Ponty (1945/2002) är människan
dömd till mening. Jag tror att det Merleau-Ponty vill visa på när han menar att
vi är dömda till mening är att det är något som redan är klargjort och inget som
vi kan påverka eller komma ifrån. Mening är alltid inkarnerad (Bengtsson,
2001). Det betyder att mening är förkroppsligad genom den levda kroppen.

Den levda kroppen
När Maurice Merleau-Ponty (1999) pratar om livsvärlden så kallar han den ofta
för vara-till-världen. Med denna benämning visar han på den kommunikativa
relation som finns mellan subjekt och värld, där subjektet alltid är riktad mot
någonting i världen och någonting i världen alltid visar sig för subjektet,
samtidigt som subjektet är en del av världen. Detta brukar kallas för
intentionalitet (Ferm Thorgersen, 2009). Människan anses vara en intentional
varelse genom att intentionaliteten alltid är sammanflätat med handlandet och
kan ses på som själva definitionen av att finnas till (Bengtsson, 2006).
Subjektet möter världen med hjälp av och utifrån sin egen kropp; den levda
kroppen. Den levda kroppen är den sammanflätade helheten av biologisk kropp
och medvetande. Det betyder att vi inte bara har en kropp, utan att vi är våra
kroppar (Lilja, 2013). Genom den levda kroppen riktas subjektet i förhållande
till andra subjekt och föremål i världen, eftersom vi utan den levda kroppen inte
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hade haft något perspektiv att utgå ifrån (Bengtsson, 2010). Den levda kroppen
riktar oss mot världen på ett specifikt sätt.
Den levda kroppen är på samma gång både subjekt och objekt (Bengtsson,
2001). När exempelvis den högra handen tar tag i den vänstra handen så är den
vänstra handen ett objekt för den högra subjektiva handen, men i samma
ögonblick som den högra handen griper tag i den vänstra handen så känner den
vänstra handen av den högra handen, vilket gör att den högra handen blir
objektet och den vänstra handen blir subjektet. Detta visar på det cirkulära
förhållande som råder mellan subjekt och objekt, sammanflätat i den levda
kroppen (ibid).
Kroppens vara-till-världen handlar också om hur människan orienterar sig i
världen. Sara Ahmed (2006) menar att vara orienterad är något som tas för givet
och att det är först när människan är desorienterad som funderingar kring vad
det innebär att vara orienterad kan uppstå10. Människan orienterar sig utifrån
sin omgivning, där rummet, andra subjekt och objekt finns. Det kan tyckas
självklart, men det Ahmed (2006) menar är att människan först och främst
orienterar sig utifrån sin egen kropp och hur den tar plats i rummet. Hur en
svart lesbisk kvinnas kropp tar plats i rummet skiljer sig från hur en vit
heterosexuell mans kropp tar plats i rummet. Hur barnen orienterar sig i
rummet skiljer sig alltså också från hur vuxna orienterar sig, eftersom barns
kroppar skiljer sig från vuxnas i många aspekter. Den egna levda kroppen blir
på så sätt alltings utgångspunkt. Människan får alltså tillträde till världen genom
kroppen, som är i ständig kommunikation med allt som finns och verkar i
världen (Bengtsson, 2010). Den levda kroppen föds in i en social värld från en
annan människas kropp, vilket gör att den levda kroppen ursprungligen är
social (Bengtsson, 2010; Simms, 2008).
Inom livsvärldsfenomenologi finns en förståelse för att den mentala inre och
kroppsliga yttre gesten är sammanflätade med varandra. Maurice Merleau-Ponty
(1999) skriver:
För att förstå en vred eller hotfull gest behöver jag inte återkalla i minnet
de känslor jag hade när jag själv tidigare gjorde liknande gester. Inifrån
har jag en dålig kunskap om vredens mimik; likhetsassociationer eller det
analogiska resonemanget skulle således sakna ett avgörande element –
10

Det kan jämföras med Kendon (1990) som skriver att det är först när något som vi tidigare tagit
förgivet inte fungerar som vi upptäcker att det existerar. Goffman (1969) skriver också att ofokuserad
interaktion inte är något vi märker av så länge det flyter på som vanligt. Först när vi stöter på något
okänt och oväntat så märker vi av den ofokuserade interaktionen.
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och förresten förnimmer jag inte vreden eller hotet som ett psykiskt
faktum bakom gesten, utan jag avläser vreden i gesten, gesten får mig
inte att tänka på vreden, utan den är själva vreden (Merleau-Ponty, 1999,
s. 159-160).

Jag tolkar det som att vreden är den kroppsliga gesten, utifrån ett
fenomenologiskt sätt att tolka, till skillnad från om gesterna studeras som
tecken för vrede. Genom att ge gesten en betydelse som ligger utanför och skiljt
från själva gesten, skiljs gest och betydelse åt, vilket ger en dualism. Enligt ett
fenomenologiskt sätt att se det så är det sammanflätandet av gest och betydelse
som är central. På samma sätt förhåller det sig med tanke och språk, där språket
är sammanflätat i tanken. Språket fulländar och kompletterar tanken.
För det första är talet inte tankens ”tecken”, om man därmed menar ett
fenomen som tyder på ett annat, precis som rök tyder på eld. Talet och
tanken skulle bara acceptera denna yttre relation om båda var tematiskt
givna; i själva verket omsluter de varandra, meningen är fångad i talet,
och talet är meningens yttre existens (Merleau-Ponty, 1999, s. 156).

Här blir det tydligt att en fenomenologisk studie vänder sig ifrån dualismen och
genom det även den hierarkiska strukturering som dualism medför, där talet ges
större värde än andra gester, på samma sätt som det mentala får ett högre värde
än kroppen. En livsvärldsfenomenologisk studie utgår istället från livsvärlden
där sammanflätandet är en viktig faktor. Här handlar det om både-och istället
för antingen-eller (Bengtsson, 2013b).
Min egen levda kropp, forskarens kropp, finns också ständigt närvarande i
studien. Dels finns jag närvarande i de händelser då barnen kommunicerar med
varandra, men det är också min egen subjektiva vara-till-världen som utgör
basen för min beskrivning av de olika händelserna där de yngsta barnen
kommunicerar. Min levda kropp utgör perspektivet utifrån vilket jag gör
beskrivningarna av händelserna.

Riktadhet
Inom livsvärldsfenomenologi är riktadhet ett centralt begrepp. Den mänskliga
levda kroppen är alltid riktad mot någonting på samma gång som den är riktad
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ifrån någonting11. Den levda kroppen blir navet, världens axel. Resten av
världen riktas mot subjektet utifrån hur den egna kroppen är riktad.
Jag blir medveten om min kropp genom världen, att den i mitten av
världen är det icke percipierade mål som alla föremål är vända mot, så är
det av samma anledning sant att min kropp är världens axel: jag vet att
föremålen har flera sidor därför att jag kan gå runt omkring dem, och i
detta avseende blir jag medveten om världen med hjälp av min kropp
(Merleau-Ponty, 1999, s. 32).

Jag tolkar det som att kroppen är alltings utgångspunkt, nollpunkten, 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. MerleauPonty (1945/2002) skriver också att det är med hjälp av kroppen som subjektet
blir medveten om världen. Jag tolkar det som att det är på grund av att den egna
levda kroppen kan förflytta sig som världen görs tillgänglig. Detta får relevans
för studien då hur kroppar är riktade både är en del av analysen, men även är en
del av avgränsningen för studien12.
Den levda kroppens förmåga att förflytta sig i rummet är central, eftersom
rörelsen bidrar till ett perspektivskifte. Vi kan med den levda kroppen ändra vad
vi är riktade mot.
Men det är självfallet i handlingen som kroppens rumslighet fullbordas,
och analysen av egenrörelsen måste göra det möjligt att förstå den
bättre. Genom att betrakta kroppen i rörelse ser man bättre hur den
bebor rummet (och tiden förresten) därför att rörelsen inte nöjer sig
med att vara underkastad tiden och rummet, den tar dem aktivt på sig,
övertar dem i deras ursprungliga betydelse som försvinner i de
etablerade situationernas banalitet (Merleau-Ponty, 1999, s. 56-57).

Det är alltså genom att studera kroppen i rörelse som det synliggörs hur
kroppen tar plats i, bebor och hanterar rummet. Min empiri utgörs därför av
videoinspelat material, där barnens rörelser och riktadhet kan analyseras och
studeras.

11

Intentionalitet

12

Det som studeras är den interkorporala kommunikationen då barnen är riktade mot varandra.
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Barnen och den levda kroppen
Barnens utgångspunkt och inträde i livsvärlden ses som självklar av barnen
själva (Langeveld, 1984), men inte på ett förgivettagande sätt, utan på ett öppet
och accepterande sätt:
No one roams through and into the world so [sic!] free and unguarded
as a child. As if it were a fairy-tale forest, so ventures the child into the
world, lured by the charm of all that is new, unfamiliar, and pleasant.
For the world seems pleasant and full of promises. Not senseless, but
also not ‘familiar’: everything seems possible, so there exists, as yet, no
‘non-sense’ (meaninglessness) (ibid, s. 215).

Barnen, som är i början av sin upptäcksresa genom verkligheten, är
förhållandevis fria från förutfattade meningar och förgivettaganden. Barnen har
inte skaffat sig sedimenterade rutiner och traditioner kring hur de agerar i
bestämda situationer (Bengtsson, 2013a). Det enda barnen intuitivt utgår ifrån
är att världen är begriplig och meningsfull. På så sätt svarar barnen till
livsvärldsfenomenologi på ett förträffligt sätt; barnen går till sakerna själva,
tillskriver dem mening och studerar dem förutsättningslöst.
På barnens upptäcksresa genom världen gör de en rad olika erfarenheter, där
handlingen är det centrala. I barnens möte med det verbala språket är det också
handlandet som blir det viktiga (hur formar mamma munnen när hon pratar?),
eftersom barnens tidiga erfarenheter med det verbala språket inte består av att
de studerar grammatiska böjningar eller att de memorerar ord, utan genom att
de leker fram olika ljud med tungan, smakar på orden och de olika språkljuden
och på språkmelodin (Abram, 1996).
I barnens handlande är det den levda kroppen som är deras utgångspunkt i
livsvärlden. Barnens utgångspunkt skiljer sig från vuxnas utgångspunkt genom
att barns kroppar skiljer sig från vuxnas kroppar på en rad olika sätt. Barn är
kortare än vuxna och har därför ett annat perspektiv, vilket innebär att
föremålen i rummet är riktade på ett annat sätt mot barnen än mot de vuxna.
Exempelvis kan barnen vara riktade på så sätt att barnen befinner sig närmare
föremål, som till och med kan vara gömda för vuxna. Föremål kan hamna i
skymundan för det vuxna perspektivet, men framträda för barnen. Barn bebor
rummet på ett annat sätt än vuxna. Barnen tar mindre plats i rummet och kan
därför få plats även i små utrymmen, vilka vuxna inte har tillträde till. Det är
också vanligare att barn förflyttar sig på en rad olika sätt, genom att rulla, krypa,
åla och tulta, till skillnad från vuxna som främst förflyttar sig gående, uppresta.
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Barn upplever också användandet av möbler, bärande av föremål, stängande av
dörrar och framfart i trappor på andra sätt än vuxna (Bengtsson, 2013a).

Det levda rummet
Det levda rummet syftar till hur rummet erfars av människorna som finns i
rummet i kombination med hur rummet fysiskt är utformat. Ofta är ett rum
utformat av någon, i ett speciellt syfte. Hur barn erfar ett rum och syftet och
intentionen med rummet kan skilja sig från hur vuxna erfar ett rum (van
Manen, 1997). Det levda rummet motsvarar den subjektiva erfarenheten av
rummet, där riktadheten är central.
Lived space (spatiality) is felt space (van Manen, 1997, s. 102).

Det betyder att det levda rummet är sammanflätat med hur vi erfar och hur vi
känner när vi går in i olika rum. Det skiljer sig åt beroende på vilka vi är, men
givetvis också på rummets karaktär. Stora industrilokaler kan få oss att känna
oss små och sårbara, på samma sätt som glasgolv kan göra att (några av oss) blir
rädda för höjden. Miljöer och rum som vi har erfarenheter från påverkar oss
också.
Merleau-Ponty (1999) beskriver hur vi förhåller oss till rummet, genom att säga
att vi bebor rummet. Jag är inte i rummet som en stol eller ett bord är i rummet,
utan ”jag är till (suis à) rummet och tiden, min kropp tar dem åt sig och omfattar
dem” (ibid, s. 103). Den egna levda kroppen tar plats i rummet.
På förskoleavdelningen där jag gjorde min studie och i dess utemiljö finns olika
rum med olika mer eller mindre uttalade syften, som någon har möblerat och
utformat med tanke på vilken verksamhet som ska bedrivas där. Det finns ett
matrum, med bord och stolar där pedagoger och barn sitter på stolar (vuxenstol
eller barnstol) och äter sin mat från tallrikar på bordet. Ibland används dessa
stolar och bord för att barnen ska kunna sitta på en stol och lägga ett pussel på
bordet eller spela ett spel. Det finns också lekrum och rum där barnen kan måla
och skapa. Dessa lekrum har också andra funktioner; de är samlingsrum för
stora samlingar där alla barn är med och lyssnar på en pedagog. De är rum för
barnen att sova i och de är samlingsrum för sagoläsning i en soffa tillsammans
med en vuxen. Rummen upplevs som små och avdelningen liten för mig som
vuxen, men för barnen så upplevs rummen förmodligen som stora, där vissa
rum uppmanar till spring och där rösten låter annorlunda om man är i rummet
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med stor matta än om man är i det stora rummet utan matta. Avgränsningarna
som finns för barnen, både i form av en grind ut mot hallen och stängda dörrar
till rum eller stängda skåp barnen inte har tillträde till, upplevs troligtvis olika
för barn och vuxna. Det är också det som gör det levda rummet så dynamiskt.
De olika subjektiva erfarenheterna tillsammans med den intention och det syfte
som rummet har, sammanflätas i det levda rummet.

Den levda tiden
En viktig faktor i hur vi hanterar vår verklighet är tidsbegreppet och hur vi
upplever det (Friberg, 2005). Tiden ses ofta som linjär i västvärlden, där det
som redan hänt ligger bakom oss, framtiden ligger framför oss och nuet är där
vi befinner oss just nu. Det kan jämföras med hur andra kulturer ser på tiden
som exempelvis cirkulär, utifrån årstidernas och månens skiftningar (Simms,
2008; Abram, 1997). Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver tiden som ett rörligt
nätverk där nutid, framtid och det förflutna knyts ihop genom den subjektiva
erfarenheten av tid; den levda tiden. Han förklarar:
It is not the past that pushes the present, nor the present that pushes the
future, into being; the future is not prepared behind the observer, it is a
brooding presence moving to meet him, like a storm on the horizon. /…/
Time is, therefore, not a real process, not an actual succession that I am
content to record. It arises from my relation to things (Merleau-Ponty,
1945/2002, s. 478).

Tiden är alltså sammanflätad med våra egna erfarenheter. Mina erfarenheter,
händelser som jag upplever är inte avskilda separata objektiva händelser, utan
kan ses mer som ett flöde, där händelserna går in i varandra (Friberg, 2005).
De yngsta barnen i förskolan lever inte efter klocktid, utan efter den upplevda
tiden (Simms, 2008). Det betyder att samlingen i levd tid kan vara lång eller
kort, beroende på om barnen tycker att det är roligt eller inte, även om
samlingen alltid är 15 minuter. Det betyder också att vistelsetiden i förskolan i
levd tid kan beskrivas i en rad olika aktiviteter, som lek, samling, utevistelse,
lunch och vila. Enligt Simms (2008) är barns förståelse av tid kopplat till de
händelser som sker, alltså om barnen har gjort många saker, många moment, så
har lång tid gått, 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.
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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. Det är också anledningen till att levd tid inte alltid görs
synlig i min analys, men den finns alltid med.

Den levda relationen
I den regionala livsvärlden ingår inte bara det levda rummet, den levda kroppen
och den levda tiden, utan även den levda relationen. Den levda relationen
motsvaras av den relation som finns mellan de människor som befinner sig i
den regionala livsvärlden (van Manen, 1997). Min egen erfarenhet är att barn
ofta kopplar 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.
Den levda relationen innefattas också av de roller som barn och vuxna har i den
regionala livsvärlden. Pedagogerna har en viss roll och barnen har en annan,
vilket skapar förutsättningar för en viss typ av relation dem emellan.

Barnen och den regionala livsvärlden som förskolan utgör
I den regionala livsvärld som förskolan utgör finns specifika förutsättningar för
barn rent kroppsligt. På många sätt är förskolans fysiska miljö anpassad efter de
yngsta barnens behov och förutsättningar. Det finns exempelvis möbler som är
anpassade efter att barns kroppar är mindre, som små stolar och små bord.
Leksaker och material som pedagogerna anser att barnen ska ha tillgång till
finns i barnens höjd, så att barnen når dem. I badrummet är handfaten
placerade närmare golvet och det finns även en pall placerad framför handfatet,
så att även de yngsta barnen ska kunna tvätta händerna utan hjälp av en vuxen.
I förskolans fysiska miljö finns också material som pedagogerna anser att
barnen inte ska ha tillgång till och detta är placerat högre upp, i hyllor eller skåp.
Vissa skåp som finns i barnens höjd är stängda för barnen genom en barnspärr.
Rum som barnen inte ska ha tillgång till är stängda med hjälp av dörrar eller
med hjälp av olika sorters grindar. Dessa grindar är försedda med olika typer av
barnspärrar. På utegården är gungorna avgränsade med staket, för att förhindra
de yngsta barnen från att själva gå fram till gungorna.
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I den regionala livsvärlden finns även den levda tiden och den levda relationen.
Den levda tiden visar sig i förskolan genom de återkommande schemalagda
aktiviteter i grupp som barnen deltar i och den levda relationen visar sig genom
de relationer som finns på förskolan, både mellan barnen men även mellan barn
och pedagoger.
Alla dessa förutsättningar som förskolans regionala livsvärld erbjuder formar
och påverkar de yngsta barnens kroppsliga tillvaro i förskolan. De utgör också
det sammanhang utifrån vilket jag har tolkat de yngsta barnens kommunikation.
Jag har strävat efter att försöka fånga barnens erfarenheter, utifrån vad som
görs viktigt av barnen13. Som konkret exempel kan nämnas när barnen vid ett
tillfälle sprang över madrasser i ett annars sparsamt möblerat rum. Jag valde att
delta tillsammans med barnen, känna hur madrassen kändes mot mina fötter
när madrassen sjönk ner mot golvet på grund av tyngden av min kropp. Känna
hur annorlunda det kändes att springa över madrasser jämfört med det hårda
golvet. Barnen skrattade och glädjen smittade av sig, både när vi sprang
tillsammans, men även efteråt, när vi hade delat upplevelsen tillsammans.

Kommunikation
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 (Merleau-Ponty, 1999). Det kan också
finnas aspekter som är dolda för oss själva, men som visar sig för andra.
Utifrån ett fenomenologiskt tankesätt innefattar kommunikation alla de gester
som kan användas och som berättar om människans tankar och sätt att vara
(Johansson, 2003). Kommunikation är i högsta grad kroppslig, där tanke och
gest är sammanflätade med varandra. Människan anses vara i ständig
kommunikation med sin omvärld. Specifikt för Merleau-Pontys fenomenologi
är enligt Bengtsson (1998) att ”den egna levda kroppen är sammanflätad med
världen i en interaktiv kommunikation” (ibid, s. 40). Att vara i kommunikation
med världen blir således ett sätt att förhålla sig till sin värld och ett sätt att leva i
livsvärlden.
13

Min utgångspunkt har varit att det visar sig i barnens gester. Se utförligare resonemang i
metodkapitlet.
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Kommunikation uppstår när jag kroppsligen övertar och vidareför meningen i
den andres handling. I min egen till-världen-varo kommer den andres tillvärlden-varo till uttryck (Bengtsson, 2001). Merleau-Ponty (1999) skriver:
Kommunikation eller förståelse av gester är resultatet av en
ömsesidighet mellan mina intentioner och den andres gester, mellan
mina gester och de intentioner som kan avläsas i den andres beteende.
Allting händer som om den andres intentioner skulle bebo min kropp
eller som om mina intentioner skulle bebo hans (ibid, s. 160).

Jag tänker därför att genom kommunikation manifesteras en gemensam värld.

Horisonter
Inom fenomenologi används ofta begreppet horisont (Friberg, 2005).
Begreppet har inom fenomenologi använts för att beskriva erfarenheter som är
kopplade till rum och tid (Merleau-Ponty, 1945/2002), men även för att
beskriva förståelse (Gadamer, 1997). Jag har valt att särskilja dessa
beskrivningar genom att referera till dem som yttre respektive inre horisont14.
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 horisonten 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
(Lilja, 2013; Merleau-Ponty, 1945/2002). Gadamer (1997) förklarar att:
Begreppet ’horisont’ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som
man måste ha för att förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man lär sig att
se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för
att bättre se till den större helhetens riktigare proportioner (Gadamer, 1997, s.
153).

När vi öppnar upp oss för förståelse av andra öppnar vi alltså upp våra
horisonter, lyfter blicken och skapar sen förståelse för ett större sammanhang.
När horisonten är öppnad och upphävd, vilket motsvarar den process som
förståelsen är, så kan en horisontsammansmältning ske (Gadamer, 1997).
14

Andra användningar av yttre och inre horisont finns inom fenomenologi. Se exempelvis Friberg
(2005) där en inre horisont motsvarar den möjliga erfarenheten och den yttre horisonten motsvarar
begränsningarna.
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Det som händer i en horisontsammansmältning är att ”en ny konkret mening,
norm och/eller värde uppstår i samspel med tidigare erfarenheter. Den så
uppståndna meningen förmår därefter att förändra meningen hos tidigare
erfarenheter” (Bengtsson, 2001, s. 73). Förståelse handlar alltså om en
produktion och inte om en reproduktion. Jag har tagit fasta vid detta framför
allt i min roll som forskare, men även när jag har analyserat min empiri. I
analysen har jag studerat barnens yttre horisonter; hur barnen är riktade i
förhållande till varandra och rummet. Jag har också dragit slutsatser om barnens
inre horisonter; när barnen skapar förståelse sinsemellan.

Intersubjektivitet och interkorporalitet
Intersubjektivitet syftar till det som sker mellan människor, ”en relation mellan
levda kroppar som subjekt” (Bengtsson, 2001, s. 84). En utveckling av
begreppet ger interkorporalitet, vilket motsvarar engelskans intercorporeality
(inter-corpo-reality). Det engelska begreppet tydliggör, på ett annat sätt än det
svenska, vad som innefattas av interkorporalitet: den mellankroppsliga
verkligheten. Interkorporalitet visar också på det faktum att intersubjektivitet
inte är något abstrakt förhållande mellan två abstrakta mentala enheter
(Csordas, 2008), utan ett konkret förhållande mellan levda kroppar. Det betyder
att man inte upplever andra människor som objekt, utan som levda kroppar, där
man får en direkt upplevelse av den andres kroppslighet.
Intersubjektivitet har använts av många olika forskare och de har definierat
begreppet på lite olika sätt. I den här uppsatsen utgår jag från en
fenomenologisk definition. För att förklara intersubjektivitet har Nick Crossley
(1995; 2011) utgått från Descartes dualism och utifrån den redogjort för
Merleau-Pontys definition av intersubjektivitet. Enligt Crossley (ibid) skapades
det klassiska problemet med intersubjektivitet av Descartes särskiljande av
kropp och själ, där själen antas bestå av en annan substans än kroppens, och
där själen finns lokaliserad inuti människan och således inte kan nås från
utsidan. Problemet blir, utifrån detta antagande, hur vi kan veta att andras själar
existerar? Antagandet leder till solipsism15, menar Crossley (1995). MerleauPonty (1999) menar, till skillnad från Descartes, istället att själ/mentala
processer och kropp är odelbara och sammanflätade med varandra. Framför
allt handlar det om tre olika argument; kropp och själ kan inte bestå av olika
15

Antagandet att den enda som exsisterar är jag själv och mina egna erfarenheter.
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substanser som går att skilja från varandra, mentala processer kan inte ses på
som enbart inre (dolda) processer och perception kan inte bestå av någon inre
representation av en utanförliggande värld (Crossley, 1995).
Merleau-Ponty (1945/2002) exemplifierar intersubjektivitet genom hur vi erfar
andra handlande människor. Sakerna, objekten, som finns och används i den
andra människans närhet, får en annan dimension av mening, där inte bara den
mening som hade varit möjlig för mig finns med, utan även den mening som är
möjlig för den andre. När jag då studerar den andre människan i handling så
överskrider den andres värld min egen värld. Den andres perspektiv blir en
fortsättning på min egen till-världen-varo.
I uppsatsen använder jag begreppet interkorporalitet framför allt i min
avgränsning för vad det är jag fokuserar på16.

16

Se utförlig redogörelse över avgränsningar i metodkapitlet.
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KAPITEL 4 METOD
Den här studien innefattas av en empirisk livsvärldsansats. Det finns olika sätt
att resonera kring vad som krävs för att en studie ska kunna anses ha en
empirisk livsvärldsansats. En av förespråkarna för en empirisk
livsvärldsforskning inom pedagogik är professor Jan Bengtsson. Han menar att
framför allt två grundläggande villkor måste uppfyllas för att fenomenologi ska
kunna användas i empirisk forskning. Dels handlar det om att livsvärlden måste
kunna göras till forskningsobjekt, dels handlar det om att
livsvärldsfenomenologi inte enbart förblir filosofi (Bengtsson, 2010; 2013b).
För att livsvärlden ska kunna göras till ett forskningsobjekt behöver den
avgränsas, utifrån syfte och frågeställning för den aktuella studien. Det innebär
att den som studerar en regional livsvärld måste göra det utifrån en regional
ontologi (Bengtsson, 2013b). Den regionala ontologin motsvarar de antaganden
kring hur verkligheten är beskaffad som studien bygger på, men avgränsad till
just den del av verkligheten som beforskas. På samma sätt är livsvärlden
avgränsad till en viss del av verkligheten; en regional livsvärld (Bengtsson,
2013b).
En av styrkorna med en livsvärldsansats är att den öppnar upp för en kreativitet
i utformandet av studien, där fenomenet som studeras inte ska anpassas efter
metoden, utan metoden anpassas efter det studerade fenomenet (Bengtsson,
2010). Det kan därför konstateras att en fenomenologisk forskningsansats inte
är begränsad till någon specifik metod, utan att det till och med förhåller sig så,
att studien tjänar på ett användande av olika metoder i kombination med
varandra. Däremot finns en begränsning i förhållande till vilka metoder som
kan införskaffa empiri som harmonierar med de ontologiska och
epistemologiska antaganden som råder inom fenomenologi17.
Fenomenologi som empirisk forskningsansats har också blivit kritiserad, främst
för att fenomenologi från början inte var ämnad för att användas i empirisk
forskning utan som filosofi18. Marton och Booth (1997) menar exempelvis i sitt
särskiljande mellan fenomenologi och fenomenografi, att fenomenografi är en

17

Exempelvis skulle olika typer av schemaregistrering inom den kvantitativa forskningstraditionen
inte vara så lämplig, eftersom schemaregistrering inte tar hänsyn till sammanhanget i någon stor
utsträckning.
18

Med undantag från Alfred Schütz (2002) som genom sin vidareutveckling av fenomenologiska
begrepp och teorier strävade efter att göra fenomenologi mer användbar i forskning (Bengtsson,
2013b).
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empirisk vetenskap, medan fenomenologi är en filosofi, eftersom fenomenologi
enbart studerar forskarens egna erfarenheter. Detta motsägs av Bengtsson
(2010) som menar att fenomenologi, precis som fenomenografi, är en
forskningstradition och inte någon självständig vetenskap. Fenomenologi har
under lång tid använts av forskare för att studera andras erfarenheter och även
om fenomenologi bygger på en omfattande filosofisk historia, så är
fenomenologi inte bara en filosofi, utan kan även användas som en empirisk
forskningsansats. En empirisk livsvärldsansats har använts av flertalet forskare
inom bland annat pedagogik (se exempelvis Løkken, 2000; Johansson, 2001;
Lilja, 2013), och utgör idag en omfattande forskningstradition (Bengtsson,
2010).

Forskarens roll i materialet
Fenomenologiska studier strävar efter att ge en så vid och komplett bild som
möjligt genom att studera det valda fenomenet i naturlig miljö (se t.ex. Engdahl
2011b, Johansson 2001). En av förutsättningarna för att denna
fenomenologiska studie skulle kunna genomföras var därför att jag som
forskare befann mig ute på fältet och lärde känna deltagare och miljö, som en
deltagande observatör. Grad av deltagande varierade från observation, där jag
satt bredvid och förde anteckningar eller videofilmade, till deltagande, där jag
deltog tillsammans med barnen i samma aktiviteter (Johansson, 2013).
När jag deltar ute i fält påverkas givetvis materialet på en rad olika sätt. Detta
anses dock som en självklar konsekvens av en fenomenologisk studie, eftersom
jag som forskare aldrig kan studera livsvärlden från ett utanförperspektiv. Det
betyder att jag alltid är en del av den regionala livsvärld som jag studerar. Den
regionala livsvärlden studerar jag också utifrån ett visst perspektiv; min egen
levda kropp, vilket betyder att det är mina egna subjektiva erfarenheter av
fenomenet som redovisas i studien. De egna subjektiva erfarenheterna och den
egna förförståelsen anses vara centrala inom en livsvärldsfenomenologisk ansats
(Bengtsson, 2013b). På samma gång betonas vikten av en viss distans till
empirin (Lilja, 2013), vilket kunde uppnås genom kollegiala diskussioner och
genom att videoobservationerna sågs igenom flera gånger. Det gick också en
viss tid mellan videofilmandet och själva analysen, i vilken jag genom
transkriberingarna fokuserade bland annat på enstaka gester. Det betyder att jag
distanserade mig från min egen erfarenhet i fält genom att se på
videoobservationerna med forskarögon.
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Att jag, förutom forskarrollen, även innehar en förskollärarroll, dock inte på
den studerade förskolan, får givetvis konsekvenser. Dels handlar det om att jag
innehar två olika yrkesroller och hur jag ska hantera dessa, men det handlar
även om hur jag ska kunna ändra min blick från förskollärarens till forskarens
blick (Lilja, 2009). När jag besöker en förskola är det lätt för mig att gå in i en
roll som förskollärare, så var det även när jag var ute i fält. Förskollärarrollen
innebär ett annat ansvar för barnens lärande och omsorg än jag har som
forskare. Det betyder till exempel att det är otänkbart för mig som förskollärare
att inte gripa in i en rad olika situationer, exempelvis i situationer där konflikter
mellan barnen uppstår. Som forskare har jag en annan roll, vilket betyder att jag
kanske inte alltid griper in och medlar, utan istället står bredvid och
observerar19. Forskarrollen var inte helt lätt att ta till sig i början av studien,
men eftersom tiden gick och jag fick mer kunskaper (genom kurser jag läste,
kollegiala samtal jag deltog i och inte minst genom erfarenheter ute i fält) så
blev det lättare.
En livsvärldsfenomenologisk studie innefattar en viss distansering till
fenomenet som studeras, genom att jag som forskare ska sträva efter att möta
fenomenet förutsättningslöst. Det tycker jag är svårt, men jag har ändå försökt
ställa frågor till mina analyser kring mina förförståelser för att granska mina
antaganden. Jag har också, som jag nämnde innan, haft kollegiala samtal och
visat mina videoobservationer20 för andra forskare för att på så sätt kunna få en
typ av validering av mina slutsatser. När jag har beskrivit de händelser som jag
valt för att exemplifiera mina slutsatser har jag strävat efter att gå till sakerna
själva och inte dragit slutsatser kring barnens egna syften.
I det stora hela tycker jag ändå att mina kunskaper om förskolan och om de
yngsta barnen i förskolan varit en tillgång som jag har kunnat använda mig av
under studiens gång. Exempelvis fick jag lätt tillgång till fältet, genom att jag
fick kontakt med barnen ganska snabbt, men även genom att jag kände till
rutinerna och kunde bli en naturlig del av verksamheten. Min erfarenhet var att
både barn och pedagoger släppte in mig i verksamheten, just på grund av att jag
var förskollärare och att jag smälte in i sammanhanget. Mina kunskaper om
förskolans verksamhet har även medfört att jag snabbt kunnat skapa mig en
överblick över skeenden i verksamheten och har bidragit med en betydelsefull
förkunskap om förskolan som regional livsvärld.

19

Se vidare resonemang och konkreta exempel under rubriken Etisk diskussion.

20

Dock i en avidentifierad form, så att de deltagande barnens identiteter inte röjdes.
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Att möta andras horisonter
I uppsatsen strävar jag efter att förstå barns egna erfarenheter av fenomenet
kommunikation. Barnens egna erfarenheter:
… tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, sinnliga och
språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang
där också forskaren ingår. Uppgiften är att på grundval av barns
agerande, barns existens, försöka förstå barnens avsikter, deras uttryck
för mening och därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga
(Johansson, 2003, s. 44).

Jag gör därför antagandet att barnens erfarenheter visar sig i barnens gester. När
forskaren ska ta del av barnets erfarenheter är det viktigt att komma ihåg att det
inte finns en enda sann barnvärld som alla barn erfar, utan forskaren måste ta
hänsyn till en mängd olika kontexter och sammanhang. Barnens erfarenheter
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv blir således en komplex och
mångfacetterad väv, där flera barns individuella erfarenheter ingår (Johansson,
2003). Detta grundar sig i den fenomenologiska övertygelsen att ett fenomen
erfars och förstås olika av olika människor (Willig, 2008). I uppsatsen försöker
jag att ta hänsyn till det genom att återge så många olika händelser som möjligt i
min resultatredovisning.
Den fenomenologiska utgångspunkten att det inre är sammanflätat med det
yttre (jämför exemplet med vreden som är den knutna näven och tanken som är
talet), innebär att man till viss del kan ta del av en annan människas erfarenhet.
Eftersom man tar del av gesten, tar man också del av subjektets inre erfarenhet
och förståelse av företeelsen (Bengtsson, 1998). Johansson och Emilsson (2012)
poängterar att tolkning av de yngsta barnens gester är en svår uppgift, som
riskerar att bidra till idealisering av de yngsta barnen, speciellt om tolkingen
innefattar intentioner och syften. De yngsta barnen kan inte heller tala för sig
själva, förklara sina intentioner, ta del av forskarens tolkning eller korrigera
tolkningen på samma sätt som en vuxen deltagare. Det medför ett större ansvar
hos mig att inte övertolka barnens gester och att ständigt göra överväganden
kring om tolkningen är rimlig eller inte.
Barnens gester exsisterar inte i något vakuum, utan i förskolans regionala
livsvärld, vilket får betydelse för hur jag kan se på gesterna och dess betydelse.
Jag utgår också från att jag inte kan erfara något på exakt samma sätt som den
andre, det skulle reducera den andres annanhet (Bengtsson, 2013b). Jag kan
däremot ha ett öppet sinne, öppna upp mina horisonter och möta nya
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erfarenheter; möta andras horisonter. Ödman (2007) beskriver det som att man
som forskare ”låter en värld öppna sig” (ibid, s. 30).

Att gå till sakerna själva
Fenomenologiska forskningsstudier inom ramen för samhällsvetenskaplig
forskning strävar efter att ”förstå enskilda människor och sociala grupper
utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, den värld som de lever och
verkar i” (Bengtsson, 1998, sid. 16). Det betyder att det som studeras bara kan
studeras utifrån den specifika kontext i vilken den existerar naturligt, i det här
fallet förskolans regionala livsvärld. Fenomenologi handlar om att hitta och
utforska essensen av det fenomen som studeras. Det handlar om att gå till
sakerna själva, eller som Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver det:
It tries to give a direct description of our experience as it is, without
taking account of its psychological origin and the causal explanations
which the scientist, the historian or the sociologist may be able to
provide (ibid, s. vii).

Det betyder att uppsatsen kommer att uttala sig om de yngsta förskolebarnens
levda erfarenheter av kommunikation, med specifikt fokus på att synliggöra
variationen. De levda erfarenheterna innefattar en sammanflätning mellan
människa och värld, där de levda erfarenheterna alltid utgår från ett subjekt.
Enligt Bengtsson (1998) kan en fenomenologisk forskningsansats beskrivas
som deskriptiv på så sätt att den strävar efter att försöka ”kartlägga eller
begreppslägga den sociala värld som undersöks och om möjligt utarbeta
allmänna teorier” (Bengtsson, 1998, s. 17). Den fenomenologiska
forskningsansatsen strävar efter att:
göra sakerna full rättvisa, dvs. de fenomen som görs till föremål för
undersökning. Det gäller att tala utifrån sakerna själva snarare än att
inordna dem under rådande fördomar, åsikter, teorier eller färdiga
kategorier, klassifikationer eller liknande. Det är ytterst i denna saklighet
som fenomenologins vetenskaplighet består (Bengtsson, 1998, s. 28).

Willis (2001) menar att när man inom fenomenologi säger att man ska gå till
sakerna själva så handlar det om ett särskilt förhållningssätt som forskaren
antar; man har ett öppet sinne och försöker att bortse från fördomar och
förutfattade meningar. När man sedan beskriver det som man upplever
föreligger en språklig fara; språket blir den begränsning som bestämmer vad
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som är möjligt att beskriva. Hur sanna och trogna sakerna som de visar sig kan
man vara rent språkligt? Lösningen på det är enligt Willis (2001) dels att
forskaren stannar upp förloppet, saktar ner själva erfarandet, och stannar kvar i
betraktandet och erfarandet av det fenomen som studeras. Dessutom ska
forskaren sträva efter att beskriva fenomenet i så ursprungliga termer som
möjligt. Detta får dock inte sammanblandas med objektivism, som strävar efter
att betrakta sakerna från en fiktiv plats, utanför det egna subjektet, med
intentionen att vara objektiv. Fenomenologiska forskningsstudier vänder sig
ifrån dessa teorier eftersom verkligheten aldrig kan studeras utifrån en annan
plats än det egna subjektet. Saker kan endast studeras utifrån något perspektiv
och det är det egna subjektet som bidrar med ett sådant perspektiv. Föremål
eller fenomen studeras därför utifrån det egna subjektet, men inordnas inte
under på förhand givna ramar och förutbestämda kriterier.
Fenomenet som jag studerar är kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen, vilken visar sig genom de gester som barnen använder i den
specifika kontext som den specifika regionala livsvärlden utgör. Det var därför
av största vikt att kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen studerades
och dokumenterades när den förekom spontant i den naturliga miljön, eftersom
kommunikationen och meningsskapandet i kommunikation aldrig uppstår
enskilt, utan alltid i samband med den specifika kontexten (Johansson, 1999;
Bengtsson, 2013b). På grund av det så har jag valt att använda mig av
videoobservationer i kombination med minnesanteckningar som
dokumentationsmetoder. Videoobservationerna medförde även till att jag
kunde sakta ner skeenden, som Willis (2001) eftersökte.

Dokumentationsmetoder
Videoobservationer
Videoobservationer ger forskaren en unik möjlighet att stanna upp och granska
det aktuella skeendet mycket ingående, vid upprepade tillfällen (Heath,
Hindmarsh & Luff, 2010). Det innebär att videoobservationer kan hjälpa mig
som forskare med att sakta ner förloppet, att stanna till i erfarandet av
fenomenet som studeras, vilket är något som förespråkas inom fenomenologi
(AppleSauce,
2013;
Merleau-Ponty,
1945/2002;
Willis,
2001).
Videoobservationerna kan även bidra till den distansering som
livsvärldsfenomenologiska studier strävar efter (Lilja, 2013).
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Utöver en videokamera för inspelningar, behövs ett eller flera datorprogram för
att kunna analysera de händelser som kartlagts. Jag har använt
analysprogrammet nVivo 1021. Programmet möjliggjorde för mig att noggrant
studera inspelade händelser, både bild för bild, men också hela sekvenser22 med
en lägre hastighet än normalt, gång på gång. Analysprogrammet fungerade
därför som ett mikroskop i vilket enskilda händelser och skeenden kunde
granskas. Jag märkte snabbt att barnens kommunikation var komplex i sitt
utförande och att en liten mängd videoobservationer innehöll mycket
information. Genom att jag kunde studera händelserna dels gång på gång och
dels med lägre hastighet än normalt, så kunde jag ta del av den komplexa och
mångfacetterade kommunikationen mellan barnen.
Videoobservationerna möjliggjorde även att händelser av intresse kunde kodas
och studeras utifrån en rad olika analytiska utgångspunkter. Den möjligheten
var en förutsättning för att kunna genomföra mitt analysarbete. De analytiska
utgångspunkterna skiftade under arbetets gång23 och det var därför ovärderligt
att kunna gå tillbaka till videoobservationerna i ursprungligt skick. Olika
analytiska utgångspunkter kunde då prövas mot den ursprungliga empirin. Jag
strävade också efter att hitta olika teman i materialet och dessa skiftade också
under arbetets gång.
Att jag använde mig av videoobservationer möjliggjorde även att jag kunde
genomföra ett antal kollaborativa diskussioner24 med andra forskare, där
videoobservationerna i sig utgjorde grundlaget. Dels bidrog det till att de andra
forskarna fick en större förståelse för min empiri och dels bidrog det till att jag
kunde få värdefulla synpunkter på mina videoobservationer, som jag tror skiljer
sig från de synpunkter jag hade kunnat få på exempelvis fältanteckningar.
Observationer via videokamera är mindre påverkade och mer detaljerade än till
exempel en forskares fältanteckningar, även om också videoobservationer

21

nVivo 10 är ett dataprogram avsett att använda vid analys av empiriskt material i
forskningssammanhang.
22

Med sekvens menas här en hel inspelad videofilmssekvens, från att videokamerans inspelning
startat (man trycker på record) tills den avslutats (man trycker på stopp). En sekvens kan således
innehålla flera händelser av specifikt intresse för studien.
23

Med analytiska utgångspunkter menar jag de olika teser som jag provade och förkastade under
analysens gång, exempelvis; det finns skillnader i vilka gester som barnen använder beroende om
de är i inne- eller utemiljö, initiala gester i kommunikation utgår från samma fyra gester, det finns
individuella skillnader kring vilka gester som används i kommunikation.
24

Min översättning av ”collaborative discussions” (van Manen, 1997, s. 100).
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representerar ett urval och en vald avgränsad del av det verkliga skeendet. De
kollaborativa diskussionerna har framför allt bidragit med att jag har fått mina
resultat granskade av andra forskare. Jag har kunnat testa mina olika resultat för
att se om de håller, vilket är betydelsefullt att kunna göra som forskare
(Gadamer, 1975/1994).
Ytterligare en grund till valet av videoobservationer som huvudsaklig
informationskälla är att de representerar en unik möjlighet att studera barnens
gester i all sin komplexitet. Min bedömning är därför att videoobservationer
svarar väl till syfte och frågeställning för studien och även till den
livsvärldsfenomenologiska ansatsen.

Minnesanteckningar
Jag har löpande skrivit ner erfarenheter och reflektioner kring
forskningsprocessen ute i fält, för att kunna tydliggöra, minnas och synliggöra
forskningsprocessen. Tidigt i processen nedskrevs även händelser där
kommunikation mellan barn observerades. Dessa observationer användes sedan
vid planering av olika strategier för att kunna komma åt och få med
kommunikation mellan de yngsta barnen i mina videoobservationer.
Anteckningarna består av 10 sidor datorskrivna dagboksanteckningar. Den
första notisen skrevs 22 juni 2011, direkt efter första fysiska mötet med
personalen, avdelningsmiljön och några av de deltagande barnen. Notiser finns
sedan fram till den 16 november 2011.
I huvudsak behandlar minnesanteckningarna frågor kring min roll som
deltagande forskare, mina erfarenheter av barnens kommunikation, etiska
överväganden kring studiens genomförande och resonemang kring studiens
struktur och genomförande.

Tillgång till fältet
Jag fick i ett annat sammanhang möjlighet att träffa några av de förskolechefer
som arbetade i regionen. Utifrån dessa valde jag att kontakta en förskolechef
som ansvarade för ett förskolområde i regionen inom vilken jag inte hade
arbetat som förskollärare. Förskolechefen kontaktades med information om
studiens huvudsakliga syfte och med en förfrågan kring eventuellt deltagande i
studien. Det enda kriteriet som fanns för deltagande var att det på
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förskoleavdelningen skulle finnas barn i åldern 1 till 2 år, eftersom ambitionen
med studien var att studera kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen.
Förskolechefen tillfrågade i sin tur pedagogerna25 som arbetade på de olika
förskolorna inom förskolechefens ansvarsområde om deltagande i studien.
Pedagogerna på en förskoleavdelning sa sig villiga att delta i studien, och jag
kontaktade dem via telefon för ett första möte.
Vid ett första möte i juni träffade jag pedagoger och barn, samtyckesblanketter
till vårdnadshavare26 delgavs för alla barn på avdelningen, liksom till de
pedagoger som fanns på avdelningen27. De vikarier som arbetade på
avdelningen fick också ge samtycke, likaväl som den praktikant som fanns på
avdelningen under ett par veckor under hösten28. Andra mötet ägde rum i
början av hösten, då jag träffade barnen på avdelningen och de flesta av deras
vårdnadshavare. Ambitionen var att vårdnadshavare skulle få möjlighet att
träffa mig och ställa frågor.

Presentation av den förskola som deltog i studien
Videoobservationerna är genomförda på en kommunal förskola där en
majoritet av barnen hade svenska som modersmål. Förskolan låg i ett mindre
brukssamhälle utanför en medelstor stad i Sverige. Rent geografiskt låg
förskolan avskilt och en bit från centrum, inbäddat mellan en kommunal skola,
ett grönområde med skog och ett bostadsområde. På förskolan fanns fyra
avdelningar med totalt ca 65 barn i åldern 1 till 5 år.
På den studerade avdelningen arbetade två förskollärare och en barnskötare,
vilka alla arbetat en längre tid på avdelningen. Det yngsta barnet var 1 år och 2
månader och det äldsta barnet 3 år och 1 månad, när videoobservationerna
påbörjades. Barngruppen utgjordes av totalt 15 barn, där vårdnadshavare till 14
barn gav sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien. Av dessa 14 barn
utsågs sex barn till fokusbarn. Kriteriet för att de deltagande barnen skulle
benämnas som fokusbarn var i första hand att barnen inte fyllt två år, men

25

I begreppet pedagoger avses både förskollärare och barnskötare.

26

Se bilaga 1.

27

Se bilaga 2.

28

För resonemang kring barnens samtycke, se rubriken Etisk diskussion.

47

utvidgades till att även innefatta de deltagande barn som precis passerat två år,
eftersom två barn som precis passerat två år inskolades och började på
förskoleavdelningen under samma tid som de andra fyra fokusbarnen.
Eftersom de två barn som precis passerat två år var två pojkar, medförde detta
även att könsfördelningen blev jämn. Studiens resultat baseras på
videoobservationer där fokusbarnen medverkar.
Namnen på barnen är fingerade. I valet av namn har jag inspirerats av Grunditz
(2013) resonemang kring tillvägagångssätt. Barnens namn har valts från listor
över de populäraste namnen under respektive födelseår. Det namn som valts till
respektive barn har varit det namn som överensstämde mest med intonationen
av barnens verkliga namn. Det gjordes för att möjliggöra att transkriberingar
där namn förekommer blir både anonymiserade och på samma gång så nära
verkligheten som möjligt.
Tabell 1. Deltagande barn i studien.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kodnamn
Leo
Linnéa
Maja
Olivia
Lucas
Oskar

Födelsedata29
2010.07
2010.06
2010.03
2010.02
2009.08
2009.07
2009.03
2009.02
2009.01
2009.01

11

2008.12

12
13
14

2008.11
2008.10
2008.10

Ålder30
1 år 2 mån
1 år 3 mån
1 år 6 mån
1 år 7 mån
2 år 1 mån
2 år 2 mån
2 år 6 mån
2 år 7 mån
2 år 8 mån
2 år 8 mån
2 år 11
mån
2 år 10
mån
3 år 1 mån
3 år 1 mån

Kön
pojke
flicka
flicka
flicka
pojke
pojke
flicka
pojke
pojke
pojke

Fokusbarn
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
nej

pojke nej
flicka nej
pojke nej
flicka nej

Under tiden som jag var på avdelningen inträffade vissa schemalagda
återkommande aktiviteter. I huvudsak såg schemat ut så här:

29

År och månad.

30

Åldern på barnen motsvarar den ålder de hade när videoobservationerna påbörjades, alltså den
27 september 2011.
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08.30 Frukosten avslutas
08.30-10.00 Fri lek inomhus (från ca 09.30 blöjbyte)
10.00-10.15 Samling med frukt
10.15-10.20 Påklädning och toalettbesök
10.20-11.15 Fri lek utomhus
Jag befann mig i verksamheten från ca 08.40 och fram tills barnen gick in till
lunch vid 11.15. Videoobservationerna genomfördes då barnen hade fri lek
inomhus och utomhus. Efter klockan 09.00 hade alla fokusbarn kommit till
förskolan, det fanns alltså ingen av fokusbarnen som började senare än 09.00.
Här följer en enkel ritning (ej skalenlig) över rummen inomhus på förskolan:
grind

kapprum
Rummet
med
soffa
toalett

lekbilen

Samlings/rum för
vila med
madrasser
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Genomförande av videoobservationer
Inför den första videoobservationen presenterade jag mig för barnen och fanns
med i förskoleverksamheten som en vuxen deltagare. Vid de första två
tillfällena valde jag att delta tillsammans med barnen utan videokamera. Vid
tredje tillfället plockades videokameran fram och barnen gavs möjligheter att
bekanta sig närmare med den. Ambitionen var att jag och videokameran skulle
ingå på ett naturligt sätt i barnens miljö då videoobservationerna påbörjades,
vilket inträffade under fjärde tillfället. Barnen fortsatte att bekanta sig med
kameran och bad om att få bli filmade och sedan få se sig själva, även efter att
videoobservationerna hade påbörjats. Det blev därför en naturlig succesiv
övergång till fler och fler videoobservationer, allt eftersom barnen i mindre och
mindre grad önskade att bekanta sig med videokameran.
Jag använde flera strategier för att skaffa empiri som var relevant i förhållande
till frågeställningen. I huvudsak valde jag att följa ett av fokusbarnen som initialt
ägnade sig åt ensamlek. Jag följde detta fokusbarn under en längre tid genom att
helt enkelt låta kameran gå. Med det menas att jag lät videokameran spela in
redan innan några händelser av intresse uppstod. Det betyder att jag, under
själva videoobservationen, inte behövde ta ställning till om en händelse var av
intresse för studien eller inte. Jag märkte under studiens gång att barnens
kommunikation med varandra ofta var kort i tid. För att kunna dokumentera
dessa händelser och inte riskera att missa delar av dem valde jag att låta
videokameran vara igång och dessutom redan vara riktad mot den möjliga
händelsen. Om jag hade använt strategin att sätta på videokameran först när jag
bedömde att en intressant händelse uppstod, skulle överhängande risk ha
funnits att hela händelsen inte hade hunnit dokumenterats. Vid varje
inspelningsdag valde jag att följa ett eller två av fokusbarnen. Genom att jag
alternerade vilka barn jag följde, i kombination med att jag lät videokameran gå,
kunde jag på så vis dokumentera kommunikation mellan de olika fokusbarnen.
När barn som inte deltog i studien riskerade att filmas vände jag bort kameran
eller stängde helt av den. Vid något tillfälle upptäckte jag först vid ett senare
tillfälle att ett barn som inte deltog i studien fanns med i videoobservationen.
Jag raderade då den sekvens där barnet fanns med.
Den totala mängden videoobservationer uppgick i tid till 9 timmar, 19 minuter
och 38 sekunder. Videoobservationerna är fördelade på 144 sekvenser där den
längsta är 22 minuter och 12 sekunder och den kortaste är 10 sekunder.
Videoobservationerna genomfördes under 13 dagar, vilka fördelades under
hösten 2011 mellan den 27 september och den 17 november. Jag valde att filma
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mellan klockan 08.50 och 11.15, på grund av skäl som jag redogör för i det
följande.

Avgränsning av videoobservationer
Avgränsningarna är framtagna utifrån min förförståelse som förskollärare och
svarar, enligt min bedömning, till de förutsättningar som är av betydelse för att
kunna besvara forskningsfrågorna.
Videoobservationerna genomfördes under den tid på dagen då barnen hade
möjlighet att själva välja vilket rum de skulle vistas i, vilken aktivitet de skulle
ägna sig åt (utifrån de rådande förutsättningarna på förskolan) och med vilket
barn, så kallade frileksituationer. Motsatsen till frileksituationer är här de
pedagogledda och strukturerade situationer som finns i förskolan, som till
exempel samling, påklädning och måltider. Under dessa pedagogledda
situationer genomfördes inga videoobservationer, jag fanns dock med som
deltagare. Tiden mellan klockan 08.50 och 11.15 är tidpunkter i förskolans
schema då barnen har möjlighet till fri lek, både inomhus och utomhus.
Videoobservationerna genomfördes både inomhus i alla de rum som barnen
hade tillträde till och utomhus på den, för förskolan, gemensamma gården.
Videoobservationer gjordes enbart på de barn vars vårdnadshavare gett sitt
skriftliga godkännande, vilket medförde att videokameran fick riktas åt något
annat håll, alternativt stängas av, om barn som inte deltog i studien riskerade att
komma med på bild. Jag valde även att inte videofilma barn som var extremt
ledsna eller försatta i en generande och prekär situation.
Videoobservationerna avgränsades även genom de inspelningstekniska beslut
som jag tog. Jag bestämde mig för att använda en digital handvideokamera. Med
en digital handvideokamera, till skillnad från om en videokamera fäst på stativ
hade använts, ökar rörligheten och flexibiliteten hos forskaren. Jag kunde därför
variera fokus och distans genom att rikta handvideokameran mot det som
barnen riktade sin uppmärksamhet mot. Jag kunde dessutom både anpassa vad
som fokuserades under videoinspelningen och byta fokus under
videoinspelningens gång, men även följa efter barnen i leken, även om de valde
att gå till ett annat rum. Jag upplevde att barnens lek i hög grad kunde
karaktäriseras som mobil, vilket medförde att barnen sällan stannade i ett rum
under händelsens gång. För att kunna få med hela händelsen var jag därför
tvungen att följa med barnen. Användandet av en handkamera anses också som
en strategi för att få fram videoobservationer som är ”true to life” (Dicks,
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Soyinka & Coffey, 2006, sid. 93), då forskaren genom att enbart använda en
handkamera får fram ett perspektiv som liknar den enskildes subjektiva
perspektiv. Jag försökte även, så långt det gick, att videofilma i barnens
ansiktshöjd. Det medförde att jag ofta satte mig ner på golvet. Det innebar att
jag kom närmare barnen, men även att jag miste en del av det större
sammanhanget, genom att perspektivet begränsades.

Urval av videoobservationer
Under urvalsprocessen granskades den totala mängden videoobservationer.
Videoobservationerna i sin helhet innehåller händelser där barn (både
fokusbarn och andra äldre barn) kommunicerar med fokusbarn, med äldre
barn, med pedagoger och med mig som forskare, men innehåller även
ensamlek. Utifrån den totala mängden videoobservationer sorterades de
videoobservationer fram som stämde överens med kriteriet att två eller fler av
fokusbarnen skulle vara närvarande (i bild). Resterande videoobservationer lades åt
sidan.
Alla videoobservationer där fler än ett fokusbarn var närvarande i bild samtidigt
studerades noggrant och utifrån dessa videoobservationer valdes de händelser
ut där en interkorporal kommunikation mellan fokusbarnen observerades. Det
finns givetvis alltid en svårighet när det är människors beteenden som ska
studeras. Beteenden är kontinuerliga (Kendon, 1990), vilket betyder att det är
svårt att uttala sig om när ett beteende börjar och när det slutar, när en händelse
upplevs börja respektive sluta. I mitt urval har jag därför utgått från att en
kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen börjar när jag som forskare
märker att barnens kroppar är riktade mot varandra och en interkorporal
kommunikation mellan barnen påbörjas. Min utgångspunkt är att det visas
genom barnens gester. Utifrån dessa kriterier plockades totalt 51 händelser ut.
Hur dessa fördelades över inspelningsdagarna i relation till mängden
videoobservationer illustreras i tabellen nedan. De tidpunkter då inga relevanta
händelser uppstod består videoobservationerna av kommunikation mellan
fokusbarn och äldre barn, kommunikation mellan äldre barn, kommunikation
mellan fokusbarn och pedagoger, kommunikation mellan mig och barnen eller
fokusbarnens ensamlek.
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Tabell 2. Fördelningen av relevanta händelser över inspelningsdagar i förhållande till
videomängd.

Datum

total videomängd

antal relevanta
händelser

110927

00:09:53

0

111004

00:56:07

0

111005

01:05:04

6

111006

00:53:19

6

111007

00:45:34

11

111011

00:57:54

6

111012

00:49:55

3

111108

00:26:44

3

111109

00:53:01

5

111110

00:48:16

7

111115

00:35:30

0

111116

00:34:54

1

111117

00:23:27

3

9:19:38
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TOTALT:

Analys
Analysförfarandet har skett genom en hermeneutisk analysmetod, vilket jag
förstår som ett sätt att tolka och förstå ett fenomen genom en dialektisk
balansgång mellan helhet och del (Kjørup, 2009; Ödman, 2007). Den
hermeneutisk fenomenologiska traditionen bygger i likhet med Merleau-Pontys
teorier på Heideggers teorier och antaganden, vilket gör att de stämmer väl
överens med varandra, menar Bengtsson (2013b). Eftersom de rimmar väl med
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varandra har jag dragit slutsatsen att jag kan använda mig av Merleau-Pontys
teorier och kombinera det med en hermeneutisk analys.
Studien tar sin utgångspunkt i att tolkning och förståelse av ett fenomen alltid
är beroende av kontexten, alltså det sammanhang i vilket ett fenomen existerar.
Målet med studien är, i likhet med andra studier inom den hermeneutiska
forskningen, således: ”att förstå handlingar och företeelser sedda var för sig
som helheter och i relation till allt som är känt omkring dem, för att man
genom denna kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till
andra människor och företeelser i deras unika sammanhang” (Sjöström, 1994, s.
77). Utgångspunkten kring förståelse har varit att förståelse i sig utgör en
produktion och inte en reproduktion, där förståelsen blir till tillsammans med
forskarens förförståelse (Gadamer, 1997).
Jag har inspirerats av Max van Manens (1997) sex aktiviteter att ägna sig åt som
forskare inom ramen för en hermeneutisk fenomenologisk studie, vilka utgörs
av:
1. “turning to a phenomenon which seriously interests us and commits us
to the world;
2. investing experience as we live it rather than as we conceptualize it;
3. reflecting on the essential themes which characterize the phenomenon;
4. describing the phenomenon through the art of writing and rewriting;
5. maintaining a strong and oriented pedagogical relation to the
phenomenon;
6. balancing the research context by considering part and whole” (van
Manen, 1997, s. 30-31).
Dessa aktiviteter ska dock inte ses som kriterier för en hermeneutisk metod,
utan som en guide att följa (Langdridge, 2007). Aktiviteterna behöver heller inte
följas i ordning, utan kan arbetas med i annan ordningsföljd och simultant med
varandra (van Manen, 1997). Jag har inte arbetat med dem i någon speciell
ordning, utan de har sammanflätats i varandra.
Min egen översättning av de sex aktiviteterna ovan och hur jag har använt mig
av dem är som följer:
1. Rikta mig mot ett fenomen som verkligen intresserar och engagerar mig. Här har jag
valt mitt fokus utifrån något som verkligen intresserar mig. Jag riktar mig
också mot fenomenet i sig, vilket betyder att jag har deltagit i förskolans
verksamhet där de yngsta barnen har kommunicerat. Jag har erfarit
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barnens kommunikation genom att vara på plats och observera, men
även genom att jag har videofilmat barnen.
2. Undersöka fenomenet genom att erfara det istället för att enbart begreppslägga det.
Här har jag valt att själv delta och närvara ute i fält. Jag deltar
tillsammans med barnen och pedagogerna på avdelningen. Jag
kommunicerar med barnen och erfar deras kommunikation med mig.
Att jag deltar ute i fält betyder också att jag är en del av
videoobservationerna, jag är medskapare.
3. Reflektera över viktiga teman som karaktäriserar fenomenet. Här har jag i min
analys funderat kring teman och därefter strukturerat upp resultatet i
fem teman. För att hitta teman har jag beskrivit händelserna kortfattat
och reflekterat över vad som var det essentiella i händelsen.
4. Beskriva fenomenet genom att skriva och skriva om igen. Här har jag valt att
transkribera händelserna i flera olika omgångar, jag har skrivit
minnesanteckningar och katalogiseringar. Skrivandet har varit en stor del
av analysen i sig och hela studien har varit präglat av skrivande eftersom
den drivits av ett uppsatsskrivande.
5. Upprätthålla ett pedagogiskt förhållningssätt till fenomenet. Här har jag strävat
efter att vara så öppen för fenomenet som möjligt och försökt att vara
nyfiken och lära mig nytt om det som jag studerat. Jag har tagit min
utgångspunkt i min egen förförståelse, vilken jag har försökt
medvetengöra.
6. Balansera studiens kontext genom att förhålla mig till del och helhet. Här har jag
strukturerat upp min analys kring del och helhet, vilket betyder att jag
exempelvis har analyserat delarna (de enskilda gesterna) både enskilt,
men även i förhållande till helheten (sammanhanget). Analysen har
sedan pendlat mellan del och helhet.

Skrivandet som en del av analysen
Van Manen (1998) menar att skrivandet är centralt i en hermeneutisk analys.
Skrivandet kan ses som själva forskandet; vad det innebär att forska. Genom
skrivandet uppnår forskaren också en viss distans till sin empiri. Så har också
skrivandet varit för mig. Skrivandet har genom hela forskningsprocessen varit
en del av analysen. Framför allt genom att forskningsprocessen har drivits av ett
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uppsatsskrivande, där uppsatsen som form har varit slutmålet för redovisandet
av studien i sin helhet. Skrivandet har även varit med som analysredskap i form
av minnesanteckningar, katalogiseringar och transkriberingar.
Under den första fasen av analysen granskades materialet och strukturerades
upp i en grov katalogisering. Denna grova katalogisering utfördes tidsmässigt i
direkt anknytning till videoobservationerna. Konkret innebar det att
videosekvenserna granskades i sin helhet och olika typer av händelser
definierades, katalogiserades och ordnades utifrån vilka som var närvarande i
bild, om barnen ansågs kommunicera med varandra eller inte och vilka gester
som förekom. Katalogiseringen gjordes i Excel och genomfördes för att kunna
bidra till min egen känsla för vad videomaterialet innehöll och vid vilken
tidpunkt som materialet uppnådde sin mättnad. Den bidrog även till att
synliggöra för mig själv vad som saknades i videomaterialet och huruvida
strategin för själva videofilmandet var adekvat eller inte.
Den andra struktureringen genomfördes vid ett senare tillfälle i samband med
att videomaterialet återigen granskades till fullo och består av 24 sidor löpande
text, där händelser i videomaterialet identifierades och beskrevs i
berättandeform. Struktureringen tjänade som överblick över det videomaterial
som fanns och vilka typer av händelser som fanns med. Utifrån denna
strukturering har sedan händelser valts ut för mer noggrann granskning. Under
denna noggranna granskning transkriberades händelser av intresse.
Transkribering av videomaterial medför en rad olika problem (Monaco, 2008).
Dels handlar det om hur forskaren går till väga för att synliggöra och inkludera
alla de faktorer av vikt för studien som är närvarande, dels handlar det om att
ett par sekunder videomaterial bidrar till en omfattande mängd skriven text.
Risken för att viktig information försvinner genom bortfall av detaljer och
nyanser är stor (Alvestad, 2012). Jag har därför i huvudsak studerat
videoobservationerna som film istället för som transkriberingar.
Jag har använt mig av transkriberingar under min analysfas, då de hjälpte mig i
min hermeneutiska analys kring del och helhet. Transkriberingarna tjänade då
som ett analysverktyg för mig genom att de kunde fokuseras och riktas in mot
specifika utgångspunkter. Det medförde att jag kunde studera varje enskild gest,
både var för sig men också i relation till andra utvalda gester.
Transkriberingarna hjälpte mig också i min analys därför att sättet som jag
beskrev hjälpte till att synliggöra aspekter av fenomenet som annars inte hade
varit lika framträdande. Jag skrev exempelvis fram hur blickarna mellan barnen
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koordinerades över tid i händelsen, vilket på ett väldigt konkret vis visade när
barnen tittade på varandra och när de inte gjorde det. Van Manen skriver:
it is in and through the words that the shining through (the invisible)
becomes visible (van Manen, 1997, s. 130).

Det innebär att när jag som forskare sätter ord på det som framträder i
materialet preciseras och tydliggörs olika aspekter av fenomenet.
Transkriberingarna hjälpte mig därför att avgränsa och fokusera vissa aspekter,
vilket var viktigt under analysfasen, sedan sammanställdes de olika avgränsade
aspekterna till en helhet, för att kunna synliggöra kommunikationen i sitt
sammanhang.
Under analysfasen transkriberade jag händelserna från videoobservationerna
utifrån två olika mallar. Genomgående för samtliga transkriberingar är att de
inspirerats av Ochs (1979), främst utifrån att transkriberingar behandlas som en
del av forskarens data. Vidare skriver Ochs (1979) att transkriberingarna ska
avgränsas och koncentreras kring de forskningsfrågor och det syfte som
forskaren utgår ifrån. Min utgångspunkt har varit att transkriberingarna aldrig är
en komplett bild av en händelse, utan representerar ett urval gjort av mig.
Transkriberingarna speglar självfallet den västerländska kultur i vilken den är
genomförd, men genom att gå till sakerna själva och beskriva så konkret som
möjligt så har jag försökt undvika att låsas fast i rådande föreställningar om hur
barn gör och agerar.
I den första mallen som användes transkriberades händelsen i tabellform, enligt
mall hämtad från Ingrid Engdahls avhandling (se Engdahl, 2011b). I
transkriberingarna presenterades varje gest för sig i kolumner. Kolumnerna i
tabellen visar blickar, kroppars riktadhet, gemensamt överenskommet fokus
och kroppars plats i rummet. Innehållet är sedan strukturerat på så sätt att varje
rad representerade ett nedslag i tid, då blickar, kroppars riktadhet, eventuellt
gemensamt överenskommet fokus och kropparnas plats i rummet registrerades.
Den andra mallen för transkriberingar som jag använde utgick från Heath,
Hindmarsh och Luffs metod hämtad från deras bok Qualitative video research
(2010). Denna transkriberingsmetod utgår från en tidsaxel utifrån vilken olika
gester registreras var för sig. Gesten inplaceras på tidsaxeln utifrån när, i tid, de
inträffar.
I uppsatsen presenteras en rad transkriberingar, där händelsen är beskriven i
berättandeform. Dessa är inte utformade utifrån någon mall, utan jag har strävat
efter att återge den bild av händelsen som jag som forskare har. Jag är av den
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uppfattning att transkribering i berättandeform underlättar läsandet på samma
gång som det beskriver och synliggör forskarens blick.

Hitta teman
Under analysens gång strävade jag efter att hitta essentiella teman som
karaktäriserar fenomenet. Det gjorde jag genom att beskriva händelserna på ett
antal olika sätt. Jag transkriberade dem utifrån olika tabeller och jag beskrev
dem även i berättandeform. Videoobservationerna som videofilm och
beskrivningarna i kombination med mina erfarenheter i fält bidrog alla till de
teman som jag sedan strukturerade. I huvudsak strävade jag efter att hitta det
meningsbärande i händelserna. Jag frågade mig själv; vad är det som händer
här? Vad betyder det här? Vad är meningen i dessa händelser? Jag beskrev
sedan kortfattat, det som jag tyckte fångade det essentiella i varje händelse.
Dessa kortfattade beskrivningar studerades sedan och grupperades utifrån
likheter med varandra. Ur grupperingarna växte fem teman fram, där temats
rubrik svarade till forskningsfrågan om vilket meningsskapande som manifesteras i
kommunikationen mellan de yngsta förskolebarnen. Inom varje tema
besvarades sedan vad de yngsta förskolebarnen kommunicerar om, och hur de
yngsta barnen uttrycker sig tillsammans med andra yngre barn i den regionala
livsvärld som förskolan utgör31.

Etiska överväganden
Eftersom det empiriska materialet utgörs av människor involverade i
observationer av någon sort, är det av största vikt att jag som forskare följer de
forskningsetiska principerna formulerade av Vetenskapsrådet (2011). I
huvudsak handlar dessa principer om att deltagarna inte ska skadas och att
studiens risker för skada alltid ska vägas mot studiens nytta. Utifrån
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har jag främst utgått från de
principer som behandlar information, samtycke, nyttjande och
konfidentialitet32. Det betyder att jag har varit noga med att informera

31

Se tabell i kapitel 5 Resultat.

32

Vid Karlstads universitet finns en forskningsetisk kommitté som har som praxis att granska alla
forskningsprojekt som utförs vid universitet, så även denna uppsats. Till granskningen ifylls samma
blankett som den Centrala etikprövningsnämnden använder sig av. Den forskningsetiska kommittéen
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pedagoger, vårdnadshavare och i den utsträckning det var möjligt, även de
deltagande barnen. Pedagoger och vårdnadshavare har, efter att de fått del av
information om studiens utformning, genomförande och om hur materialet
kommer nyttjas och förvaras, fått möjlighet att ge samtycke. I uppsatsen och
vid de tillfällen då videoobservationerna har visats för andra, har jag varit
noggrann med att dölja barnens identiteter. Detta har jag gjort genom att jag
har använt mig av fingerade namn på barnen, jag har avidentifierat förskolan
och jag har även lagt på olika raster för att dölja barnens identitet.
Jag har tagit fasta vid att det i forskning är viktigt att deltagarna har möjlighet att
ge samtycke till deltagande. I forskningssammanhang har intresset för att även
barn ska ha möjlighet att ge ett informerat samtycke till deltagande i en
forskningsstudie ökat på senare tid (Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009). Det
finns även ett uttalat intresse för att göra barns röster hörda i forskning och se
dem som aktiva deltagare i forskningsstudien (se exempelvis McTavish,
Streeelasky & Coles, 2012; Green, 2012), vilket är något jag inspirerats av.
För att kunna ge ett informerat samtycke behöver forskningsdeltagaren kunna
förstå vad det innebär att delta i en studie och vilka konsekvenser det får.
Eftersom barnen i studien är så unga har detta varit en svår nöt att knäcka. Dels
hur jag ska få dem att förstå vad det innebär att delta i min studie, dels få dem
att förstå att de har möjlighet att ge samtycke eller inte. Givetvis är det svårt att
förklara för så unga barn vad det innebär att delta i en forskningsstudie och
vilka konsekvenser det kan få, dessa beslut har jag lämnat över till
vårdnadshavarna. Jag har istället fokuserat på att försöka få barnen att förstå
vad det innebär i stunden, när jag är där. Det har jag gjort genom att visa
barnen videokameran. Jag har videofilmat dem och sedan visat för barnen att
man kan se på videofilmen igen.
För att kunna ta del av barnens samtycke har jag använt mig av det som
Skånfors (2009) kallar för etisk radar, där jag har varit öppen för barnens olika
sätt att ge sitt samtycke eller inte. Jag valde att respektera barnens egen önskan
om att delta eller inte, genom att avläsa deras gester och då avgöra vad som
kändes bekvämt för dem och för mig. Under studiens gång visade barnen både
att de ville delta, men också att de inte ville delta. En pojke tittade mot mig och
kameran och stängde sedan dörren på sin väg in i ett rum, vilket jag tolkade
som att han ville vara ifred och inte bli filmad. Barnen ville också vid flera

tillhörande Karlstads universitet gjorde vid granskningen av detta forskningsprojekt bedömningen att
ärendet inte behövde skickas vidare till den Centrala etikbedömningsnämnden.
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tillfällen bli filmade och bad uttryckligen om det. Jag valde att gå dem till mötes
och filma dem. Detta var som mest intensivt i början och jag upplevde att
barnens uttryckliga önskan att bli filmade avtog med tiden.
När forskaren använder sig av videoobservationer finns en del etiska frågor att
ta ställning till, både vad gäller vilka situationer jag som forskare ska videofilma,
vilka situationer som behöver raderas från originalmaterialet och hur materialet
ska användas efter studiens genomförande. Generellt gäller att
videoobservationer i sig kan uppfattas som problematiska i etiska sammanhang.
Aarsand och Forsbergs (2010) etnografiska studie av familjeliv i hemmet, visar
detta. I de situationer där forskarna använde sig av videofilmning, kontra där
notat skrevs, upplevde deltagarna i högre grad ett behov av att begränsa
materialinsamlingen. De situationer som ansågs alltför privata för att visas på
videofilm utgjordes av situationer där kroppen var en betydande faktor. Några
exempel var nakenhet och kroppsliga känslouttryck. Det tål dock att nämnas att
dessa situationer även avgjordes av deltagarens ålder, då barn under fem års
ålder sällan uttryckte någon önskan om materialbegränsning, trots att
situationen var av avgörande privat karaktär. Inte heller föräldrarna uttryckte
någon önskan om att inte videofilma barn under fem år som var nakna, extremt
arga eller ledsna. Enligt Billig (2001) är känslan av vad som tillhör den privata
sfären och vad som passar sig i offentliga situationer inlärd, förmodligen utifrån
rådande kulturella normer och värderingar, vilket kan vara en förklaring till
varför yngre barns kroppar och kroppsliga känslouttryck inte ses på som en
privat angelägenhet.
Min ambition har under studiens gång varit att tillvarata de deltagande barnens
rättigheter att framställas på ett sätt som inte ska kännas problematiskt, varken
medan jag videofilmar eller då jag visar materialet för andra. På grund av detta
valde jag att inte videofilma barn som var extremt ledsna eller försatta i en
generande och prekär situation. När detta inträffade under studiens gång
stängdes videokameran av. På förhand bestämde jag mig också för att inte
videofilma barnen om de av någon anledning skulle vara nakna. Det inträffade
dock aldrig under studiens gång.
Min intention var att undvika videomaterial som kunde vara av privat eller
generande karaktär, men även videomaterial som kunde vara till skada eller
nackdel för deltagarna. Givetvis uppkom det situationer under
videoinspelningen som var av etiskt diskutabel karaktär, vilket gjorde att jag
som forskare ständigt tvingades förhålla mig kritisk till mina empiriska data,
både under inspelningen, men även under transkribering och redovisande.
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KAPITEL 5 RESULTAT
För att kunna besvara de forskningsfrågor som uppsatsen utgår ifrån har jag
efter noggrant studium av de 51 utvalda relevanta händelserna kommit fram till
fem olika teman. Vart och ett av temana motsvarar olika aspekter av vilket
meningsskapande som manifesteras i kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen. Varje enskilt tema svarar till frågan hur barnen kommunicerar
med varandra. Inom varje tema besvaras frågan om vad barnen
kommunicerar33.
Temana utgörs av kommunikation som:






skapande av en gemensam handling
uppmärksammande av någon annan
samordning av tillträde till lek
samordning av tillträde till plats och/eller föremål
delande av en annans erfarenhet

Givetvis går de olika temana in i varandra, både genom att en händelse kan ingå
i fler än ett tema, men även genom att en händelse initialt tillhör ett tema, men
avslutas i ett annat tema. För att tydliggöra har jag sammanställt en tabell där
svaret på forskningsfrågorna framgår. Tabellen är en översikt över resultatet,
som sedan exemplifieras i ett antal empiriska exempel.

33

Se tabell nästkommande sida.
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Tabell 3. Översikt över resultatet.

Vilket
meningsskapande?

Skapande av en
gemensam handling

Uppmärksammande
av någon annan

Samordning
av tillträde
till lek

Hur?

Koordinerar
gester.
Upprepar varandras
handlingar

Visar någon att den är
uppmärksammad
genom
att
möta
blickar, rikta kroppen
eller ta på någon.

Upprepar
lekande
barns
handlingar

Vad?

Ett
gemensamhetsgörande

Ett synliggörande av
någon

Vem ska få
vara med och
leka?

Samordning
av tillträde till
plats
och/eller
föremål
Argumenterar
med kroppen
genom
att
bebo rummet
på ett speciellt
sätt.
Vem ska få
vara på platsen,
ha föremålet?

Delande
av
en
annans
erfarenhet
Återberätta.
Gör någon
annan
delaktig

En redan
upplevd
händelse

För att kunna få fram dessa teman har jag studerat vart och ett av de utplockade
51 händelserna i videoobservationerna (som transkriberingar, men främst som
videofilm). Jag har därefter beskrivit händelserna med ett fåtal meningar, där
centrala aspekter som jag uppmärksammade i händelserna lyftes fram. Utifrån
dessa korta beskrivningar har jag sedan grupperat de 51 händelserna i fem olika
teman. De beskrivningar som tillhör de händelser som utgör exemplifieringar
har jag redovisat under respektive tema i resultatredovisningen som följer.
Varje tema exemplifieras med en rad olika händelser. Temat skapande av en
gemensam handling exemplifieras av
 att upprepa positioneringar
 att koordinera rörelser
 att upprepa ord och rörelser
Temat uppmärksammande av någon annan exemplifieras med
 att möta varandras blickar ute på gården
 att ta på den andres hår
 att klappa till och sedan knuffa till
 att säga hej
Temat samordning av tillträde till lek exemplifieras i
 att ge sig in i en lek som två redan leker
 att tillsammans med någon annan upprepa en tredjes ensamlek
 att ge sig in i någons ensamlek
Temat samordning av tillträde till plats och/eller föremål exemplifieras av
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 att hindra någon från tillträde till plats
 att hindra någon från tillträde till ett föremål genom att tillkalla en vuxen
 att neka någon tillträde till ett föremål
 att hindra någon från tillträde till ett föremål
Temat att dela en annans erfarenhet exemplifieras i
 att återberätta
För att i texten tydliggöra vad som är mina transkriberingar av
videoobservationer skrivs dessa med annat typsnitt (courier new 11
punkter). I början av varje transkribering har jag angett inom parentes att
det är en videoobservation, följt av datumet för inspelning, specifikt nummer
för just den sekvensen och avslutningsvis även tidpunkten i sekvensen när den
specifika händelsen startade. Exempelvis: (videoobservation: 111110
M2U00781 00:08).

Skapande av en gemensam handling
Det här temat handlar om hur barnen skapar en gemensam handling, antingen
genom att leka en för barnen välkänd lek (som går ut på att en ska upprepa den
andres gester) eller genom att hitta på något nytt där barnen upprepar varandras
gester. Det kan också handla om att koordinera gester i förhållande till andra
och i förhållande till sammanhanget, för att på så vis åstadkomma en gemensam
handling.
De beskrivningar som utgör exempel i temat om kommunikation som skapande
av en gemensam handling är;
 Linnéa och Lucas samordnar så att de står i grinden på samma sätt
(M2U00807).
 Lucas väntar på Maja när han har gått upp för backen. Sen forsätter
Lucas att gå. När Maja ramlar väntar Lucas in henne, innan han går igen
(M2U00743).
 Maja och Lucas upprepar varandras gester, vad som sägs och vilka
rörelser barnen gör (M2U00812).
 Linnéa och Maja leker tittut (M2U00752).
Dessa händelser (vars beskrivningar står med ovan) följer nu som empiriska
exempel.
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Att upprepa positioneringar
Det finns en grind inomhus på förskolans avdelning. I den händelse som jag nu
ska beskriva står Linnéa och Lucas vid grinden mellan kapprummet och resten
av förskoleavdelningen. Grinden hindrar barnen att gå till kapprummet. Från
kapprummet finns sedan möjligheten att ta sig antingen ut på gården eller till de
andra avdelningarna på förskolan. På den här förskoleavdelningen är det den
enda grind som finns inomhus. Anledningen till att grinden finns just där är att
grinden är till för att förhindra att barnen springer iväg till andra avdelningar på
förskolan, eller att de tar sig ut på gården.
Händelsen utspelar sig på förmiddagen, efter frukost, men innan samlingen. De
barn som ska komma till förskolan den här dagen har kommit, så det är lugnt i
hallen. De andra barnen och pedagogerna befinner sig lite längre in på
avdelningen, vilket betyder att Linnéa och Lucas är ensamma vid grinden.
Dörren i kapprummet, som leder till en korridor ifrån vilken de andra
avdelningarna kan nås, är öppen. Den öppna dörren befinner sig rakt framför
barnen i grinden. Barnen har god överblick över det som händer i den långa
korridoren. Jag sitter bakom barnen, längre in i korridoren mot
förskoleavdelningen vid dörröppningen till ett annat rum och har precis pratat
med ett annat barn som befinner sig inne i rummet. När händelsen börjar står
Lucas upp i grinden, han har alltså fötterna i grindens nedre kant och inte på
golvet. Linnéa står bredvid honom, på golvet och de tittar på varandra.
(Videoobservation: 111110 M2U00807 00:37) Linnéa har vänstra
handen vilande på grindens övre karm. Hon står med kroppen
riktad mot Lucas och tittar på honom. Lucas står med båda
fötterna uppe i grinden och griper om grindens spjälor med
bägge händerna. Han står med kroppen helt riktad mot
kapprummet och ryggen mot förskoleavdelningen. Lucas står
till höger om Linnéa.
Lucas tittar mot Linnéa, skrattar: ”hä hä” och gungar
överkroppen fram och tillbaka. Sekunden efter att Lucas
börjar skratta, vrider sig Linnéa så att hon står riktad mot
grinden och griper tag i grindens övre karm med höger handen
också, samtidigt som hon ställer sin högra fot i grinden
(andra foten i golvet).
Sekunden efter att Linnéa gripit tag i karmen släpper Lucas
spjälan med vänster hand och griper istället tag i karmen.
Lucas fortsätter att titta på Linnéa, skrattar oavbrutet
under ett par sekunder ”hä hä hä…” och gungar lite fram och
tillbaka med överkroppen. Linnéa trampar lite upp och ner i
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grinden medan Lucas skrattar. Hon tittar flera gånger på
Lucas. Lucas står sedan tyst ett par sekunder och säger
sedan: ”öj öj!” samtidigt som han lutar överkroppen bakåt.
Sekunden efter stiger Linnéa upp i grinden med bägge
fötterna.
De står nu båda och tittar mot hallen.

I följande bildserie, bestående av sex bilder, visas hur Linnéa och Lucas
koordinerar gester och positioner i grinden.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

1. Linnéa tittar mot Lucas.
2. Lucas lutar sin överkropp bakåt och skrattar: ”Hä hä!” Linnéa vrider då sin
kropp lite mer mot grinden och placerar sin högra fot i grinden.
3. Sekunden efter flyttar Lucas sin vänstra hand från spjälan till karmen.
4. Linnéa griper med båda händerna om grindens karm.
5. Lucas och Linnéa tittar på varandra.
6. Lucas säger: ”öj öj!” och lutar överkroppen bakåt. Linnéa kliver upp i
grinden.
I händelsen koordinerar barnen sina positioneringar i grinden med hjälp av
blickar på varandra. Linnéa och Lucas tittar först på varandra, sedan tittar
Linnéa ner mot sina fötter, för att så återigen titta på Lucas. Linnéa flyttar upp
högra handen så att hennes båda händer griper om grindens övre karm. Lucas
har då redan sina båda händer i grindens spjälor. Eftersom Linnéa tittar på
Lucas innan hon flyttar upp sin högra hand, så menar jag att hon upprepar hans
sätt att stå i grinden. Lucas har också efter blickar mot Linnéa flyttat upp sin
vänstra hand så att den griper om grindens övre karm. Lucas vänstra hand är
också den hand som är närmast Linnéa. Här är det alltså Lucas som upprepar
det som Linnéa gör; Linnéas grepp om grindens övre karm. Detta koordineras
också i tid, eftersom handlingarna sammanfaller med varandra inom loppet av
ett fåtal sekunder.
Händelsen visar alltså hur båda barnen upprepar varandras kroppsliga
positionering. Det som kommuniceras som viktigt av barnen i den här
händelsen är hur, alltså sättet, som de står i grinden. Båda barnen tittar på
varandra och korrigerar därefter hur de står, alltså hur och var händerna griper
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om grinden, fötternas placering och kroppens riktadhet. Barnen skapar något
gemensamt; ett sätt att stå i grinden.
Händelsen visar även hur Lucas koordinerar sitt tal, vilken sammanfaller i tid
med att Linnéa ändrar sitt sätt att stå i grinden. Linnéa står med ena handen på
grindens övre karm och hon har precis tittat mot Lucas när Lucas skrattar till:
”hä, hä!” Direkt efter det vrider sig Linnéa mot grinden och börjar gripa tag i
grindens övre karm med bägge händerna. Vid andra tillfället skrattar Lucas igen
(nu under flertalet sekunder): ”hä, hä, hä!” när Linnéa står och trampar lite upp
och ner i grinden. Precis efter att Lucas har gjort ytterligare ett ljud: ”öj öj!”
med något högre tonfall, stiger hon upp i grinden. Både att Lucas gör ett ljud
och att ljudet är ett skratt är centralt i händelsen, eftersom Lucas skratt
signalerar till Linnéa att det är roligt. Det lite annorlunda ljudet, som är något
högre i tonfall, görs sekunden efter att Linnéa slutligen ställer sig i grinden med
bägge fötterna.
Det levda rummet framträder i händelsen, där grinden som är avsedd att hindra
barnens framkomst, är en central aspekt som skapar specifika förutsättningar
för barnens kommunikation. Här bemästrar barnen grinden på sitt eget sätt. De
tar sig upp i grinden och kommer högre upp från golvet. Det är också ett sätt
som inte vuxna hade kunnat upprepa eftersom spjälorna sitter så tätt intill
varandra att vuxnas fötter inte hade fått plats. Förmodligen hade inte heller
grinden klarat tyngden av en vuxens kropp. Händelsen visar därför barnens
egna sätt att erfara grinden genom kroppen. Händelsen visar också att det är
genom kommunikation som barnen erfar grinden tillsammans.
Händelsen visar att barnen kombinerar olika gester; hur och när de använder
blicken, hur barnen riktar och positionerar sina kroppar och vad barnen säger.
Båda barnen tittar på den andre och korrigerar därefter sitt sätt att stå i grinden,
vilket visar att barnen strävar efter att göra lika. Vi står på samma sätt du och
jag; vi kommunicerar med varandra för att kunna skapa något gemensamt.
Genom att upprepa den andres positionering visar de för varandra att
erfarandet vid och i grinden är gemensamt.
I tid koordinerar barnen gesterna så att de följer på varandra; sekunden efter. I
en turtagning i exempelvis en dialog följer naturligt en liten paus mellan det som
sägs (innan talakten går över till den andre). I händelsen noterar jag ingen sådan
paus, utan gesterna hakar nästan i varandra.
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Att koordinera rörelser
På förskolans utegård finns flera stora sandlådor och ett skjul där barnen kan
hämta spadar, hinkar och annat material att använda på utegården. I skjulet
finns bland annat cyklar, hopprep och bollar. På utegården finns ett område
med gungor, som är avgränsat med ett staket. Staketet är utformat på så sätt att
de lite större barnen ska kunna klättra över själva, men på samma gång hindra
att de minsta barnen tar sig fram till gungorna själva. Det finns också ett lekhus
i två våningar. Till övervåningen måste barnen klättra upp på en stege, som är
utformad på så sätt att även de yngsta barnen ska kunna klättra upp själva. Från
övervåningen kan barnen även ta sig ner genom att åka i en rutschkana.
Övervåningen har väggar, fönster och tak. Sandlådor, skjulet, gungorna och
lekhuset är placerade närmast förskolans byggnad. Mellan dem finns det
asfalterade gångar. Närmast staketet finns det gräsmattor, en brant backe upp
mot staketet och träd.
Den händelse som jag nu ska visa utspelar sig vid den branta backen som leder
upp mot staketet. Bakom staketet fortsätter backen in i en skog. Backen är ett
populärt lekområde för barnen, där de springer upp för backen till staketet,
vänder sig om och sedan springer ner för backen. Det är förmiddag, strax innan
lunch och klart fint höstväder. Solen lyser, men det är ändå kyligt i luften, så
barnen har tjocka kläder på sig. När händelsen börjar ligger Maja ner i gräset
nedanför backen och Lucas har kommit gående fram till henne. Han har först
tagit tag i hennes arm och försökt dra upp henne, men står nu bredvid henne.
(Videoobservation: 111006 M2U00743 05:11) Maja
mage i gräset. Lucas och Maja tittar på varandra.

ligger

på

Lucas sänker ner huvudet mot Maja, säger: ”uhum”, ler och
gör ett hopp iväg mot backen upp mot staketet, som ligger
precis framför Majas huvud. En snabb kamerabild visar att
Lucas går upp mot staketet. När kameran vänds tillbaka mot
Maja ligger hon kvar i gräset, vrider sitt huvud mot backen
och tittar efter Lucas. Maja ställer sig upp och när hon är
halvvägs upp till stående hör man hur Lucas ropar ”öjj!”.
Maja börjar gå mot det håll där Lucas gick iväg åt. (Medan
kameran har filmat Maja har Lucas gått upp för backen). När
kameran vänds mot Lucas står han intill staketet med kroppen
helt vänd mot Maja och tittar mot henne. När Maja går upp
för backen säger hon ”Ahdada! Ahdada! Ahdada!”

68

När hon nästan är uppe vid staketet börjar Lucas gå längs
med staketet.
Maja fortsätter upp mot staketet och ramlar när hon är
framme. Lucas stannar då genast och vänder sig med kroppen
mot Maja och tittar mot henne. ”Ähhh!” säger han och ler.
Maja kravlar sig upp och på samma gång som hon börjar gå, så
fortsätter också Lucas att gå. De går nu båda längs
staketet.
Efter en stund stannar Lucas och vänder sig helt om, så att
han står helt vänd mot Maja och tittar mot henne. Hon ramlar
då igen och Lucas säger ”Ääääh! Aja! Aja!” Maja kryper efter
och Lucas börjar återigen gå.
Maja sätter sig ner. Lucas vänder då tillbaka och går fram
till Maja.

Vid videoobservationens start är båda barnen stilla, Maja ligger ner på marken
och Lucas står bredvid henne. Lucas är den som först börjar gå och han går då i
riktning mot backen. Maja ligger kvar en stund till, sen reser hon sig och går
mot backen och Lucas. När Lucas har kommit till staketet stannar han upp och
vänder sig om, så att han står helt vänd mot Maja. Där står Lucas still fram tills
Maja har kommit upp till Lucas i backen. Maja fortsätter att gå efter Lucas tills
hon ramlar. Lucas stannar då genast upp och vänder sig om mot Maja. Han står
still ändå tills Maja börjar gå igen. Efter att de båda gått bredvid staketet en
stund, stannar Lucas upp och vänder sig återigen mot Maja, som om han väntar
in henne. Hon ramlar då och Lucas säger: ”Ääääh! Aja! Aja!” Maja börjar då att
krypa efter Lucas som också börjar gå, men Maja sätter sig snart ner. Så fort
Maja har satt sig ner vänder Lucas om och går fram till Maja.
Lucas är den som leder och Maja den som följer. Lucas går en bit framför och
när Maja verkar få bekymmer och ramlar, så väntar han in henne innan han går
vidare. Då riktar han kroppen mot Maja. I videoobservationen har jag markerat
detta genom att stryka under den text som beskriver när Lucas kropp är riktad
mot Maja. Videoobservationen visar att Lucas är riktad mot Maja vid flera
tillfällen och dessa tillfällen sammanfaller med tillfällen då Lucas stannar upp
och väntar in Maja. Lucas visar Maja att han är intentionalt riktad mot henne.
Lucas gör också en rad olika ljud, med uppmanade tonfall och högt ljud. Det
första ljudet sammanfaller med att Lucas börjar gå upp mot backen, medan
andra ljudet: ”öhh” sammanfaller med att Maja börjar resa sig upp och går mot
backen. Vid tredje tillfället har Maja ramlat igen och Lucas säger ”Ähhh!” Maja
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ramlar återigen och Lucas säger: ”Ääääh! Aja! Aja!” Precis som i den förra
händelsen, där Linnéa och Lucas strävade efter att stå på samma sätt i grinden,
så använder Lucas rösten och olika ljud. Här säger han dessutom Majas namn.
Han blir på så sätt en pådrivare i följa-John-leken, som ser till att
kommunikationen kan fortsätta.
Lucas använder sig av flera olika gester för att kunna få till en Följa-John-lek.
Lucas visar tydligt att han vill ha med Maja i leken, genom att rikta sig mot Maja
och vänta in henne. Jag tolkar det även som att Lucas använder rösten för att
uppmärksamma eller uppmana Maja att fortsätta leken. Det är Lucas som är
drivande och som vill fortsätta leken, men Maja svarar honom varje gång och
samtycker till deltagande i lek. Det som barnen har skapat som är gemensamt är
sättet att ta sig fram, upp för backen och sedan ner för backen, eftersom barnen
koordinerar händelseförloppet så att den första väntar in den andre som ramlar.
I händelsen koordinerar barnen sina levda kroppar med levd tid och med det
levda rummet. Den levda tiden blir synlig när barnens gester följer, i tid, på
varandra på liknande sätt som i föregående händelse. Det levda rummet skapar
förutsättningar för just denna händelse, där backen upp och staketet är centrala
delar av händelsen. Barnen, som på grund av vädret är klädda i tjocka kläder,
har svårigheter att ta sig upp i backen och ramlar därför lätt, vilket blir
ytterligare en förutsättning som formar händelsen. Alla dessa förutsättningar
kan barnen koordinera och anpassa sin kommunikation utifrån.

Att upprepa ord och rörelser
Lucas och Maja befinner sig i rummet för vila, som även används som
samlingsrum och rum för lek. Det är förmiddag och samlingen har inte startat
än, så barnen kan använda rummet som lekrum. Här inne finns madrasser för
vila och en hylla med lådor. I lådorna ligger bilar och plastdjur. I hyllan finns
också ett garage och större fordon som båtar och lastbilar. Avsaknaden av
möbler, förutom en bokhylla som står mot en vägg och garderoder som täcker
en av väggarna, gör att rummet har en stor golvyta. De finns inte heller någon
textil matta på golvet vilket gör att det blir ett annat ljud i det här rummet än
jämfört med andra rum, som har fler möbler, textilier och mattor. Lucas har
lagt madrasserna i en lång rad längs ena väggen när Maja sätter sig bredvid
honom på madrasserna.
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(Videoobservation: 111110 M2U00812 06:05)
1 Maja: da!(tittar mot Lucas)
2 Lucas: Dä de dä (tittar mot Maja)
3 Maja: da!(tittar mot Lucas)
4 Lucas: dä (lägger båda händerna i knät)
5 Maja: da (tittar mot Lucas)
6 Lucas: däää!(kryper närmare Maja och lägger sig på mage
vid sidan av Maja, med blicken mot Maja)
7 Maja: dä (tittar mot Lucas)
8 Lucas: dä (sträcker ut högra handen mot Maja)
9 Linnéa: sji ke (tittar mot Lucas och Maja)
10 Maja: sjiö ke (ler, tittar mot Linnéa och skrattar)
11 Linnéa: mam mam mam
12 Lucas: pappa!(med hög röst, gungar fram och tillbaka med
överkroppen)
13 Maja: pa pa!(vickar på huvudet från sida till sida,
tittar på Lucas)
14 Lucas: ba pa!(dunkar huvudet mot väggen, tittar mot Maja)
15 Maja: pa pa (lutar huvudet till sidan och dunkar
försiktigt med huvudet i väggen, tittar mot Lucas)
16 Lucas: ba pa!(lägger sitt huvud med kinden mot väggen,
huvudet vänt mot Maja och tittar på Maja)
17 Maja: baaaa!(lutar huvudet mot väggen och lägger högra
kinden mot väggen, tittar mot Lucas)
18 Lucas: baaa paaa (kryper fram mot Maja och tar med
händerna på hennes ben)

Jag börjar med att fokusera enbart på vad barnen säger. I början av händelsen
säger Maja ”da” och Lucas säger ”dä”, men vid rad 7 säger istället Maja ”dä”,
precis som Lucas. Rad 9 visar Linnéas första tal när hon säger: ”sji ke”. Maja
säger då: ”sjiö ke”(rad 10), vilket är väldigt snarlikt det Linnéas säger. När sedan
Linnéa säger ”mam mam mam” (rad 11) är det mycket möjligt att Lucas tolkar
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det som ”mamma”, vilket gör att han kontrar med ”pappa!” Sen är det givetvis
svårt att avgöra om det är jag som forskare eller Lucas som inte hör skillnad
mellan ”ba pa” och ”pa pa”. I slutet av transkriberingen, rad 17, säger Maja
”baaa!” istället för ”pa pa” som hon sagt både rad 13 och rad 15.
I händelsen upprepar barnen inte bara det som den andre säger, utan även vad
den andres rörelser, vilket följande bildserie visar.

1.

3.

2.

4.

5.
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När Lucas vaggar med överkroppen fram och tillbaka (bild 2) så svarar Maja
genom att vicka sitt huvud från sida till sida (bild 3), vilket blir ett upprepande
av Lucas rörelser. Lucas fortsätter sedan och dunkar huvudet i väggen (bild 4)
och Maja svarar genom att luta sitt huvud mot väggen (bild 5).
Händelsen visar att barnen upprepar varandras gester, både vad som sägs och
varandras rörelser, vilket gör att de skapar en gemensam handling; ett sätt att
kommunicera med varandra.
Till skillnad från de föregående två händelserna så koordineras gesterna i denna
händelse med en paus emellan, motsvarande den paus man kan finna i en
dialog.

Att leka en tittut-lek
Vid flera tillfällen observerade jag att barnen lekte den välkända, både för mig
och för dem, leken ”tittut”. Leken bygger på en upprepning dels av en handling,
(ansiktet eller ögonen göms och synliggörs sedan igen), dels av att antingen den
som gömmer ansiktet eller den andre säger ”tittut”.
I den här händelsen är det sen förmiddag, alldeles innan samling. Det är lugnt
på avdelningen och barnen går runt mellan rummen. Många av fokusbarnen är
närvarande. Centralt placerad i det största rummet på förskoleavdelningen står
en lekbil i trä. Lekbilen är så pass stor att barnen kan sitta i den och leka. Maja
går runt i rummet och passerar lekbilen där Linnéa precis ska stiga ner från
motorhuven ner på golvet.
(Videoobservation: 111007 M2U00752 04:50) Linnéa och Maja
får ögonkontakt. De stannar då till båda två och står helt
stilla några sekunder. Maja är den som rör sig först och hon
fortsätter att gå rakt fram mot lekbilens ena sidan. Hon rör
sig då i riktning mot Linnéa, utan att ha ögonkontakt med
henne. Linnéa står kvar på motorhuven och tittar på Maja,
men tittar sedan ner mot golvet.
När Maja har kommit fram till lekbilens ena sida tittar hon
återigen på Linnéa, hukar sig ned något och säger “tittut”.
Linnéa hukar sig ner (tittar på Maja genom lekbilens ruta)
och svarar leende “tittut”.
Linnéa kliver upp på lekbilens framdel, sträcker upp sig,
tittar på Maja och säger återigen ”tittut”, nu med ett
leende. Maja skrattar, tittar upp mot Linnéa och med sin
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högra hand rör hon vid Linnéas mun samtidigt som hon
försiktigt trycker till, vilket gör att Linnéas huvud dras
tillbaka något.
De tittar på varandra och ler medan de sjunker ner och
tittar på varandra genom lekbilens ruta igen. Linnéa säger
“tittut” igen och stiger ner från motorhuven medan hon säger
“tittut” två gånger med en hög lite skrikig röst samtidigt
som hon hoppande går därifrån.

Tittut-leken är en välkänd lek som många barn och vuxna har erfarenhet av. En
kort sammanfattning och förklaring av leken skulle kunna vara att ansiktet
göms för den andre och när sedan blickarna möts igen så säger antingen den
som tittar fram eller den andre ”tittut!” Ansiktet göms igen och hela proceduren
upprepas. Tittut-leken bygger alltså på en kombination av olika gester; blickar,
det som sägs (”titt ut!”) och en riktadhet av kropp (alternativt en handgest där
ansiktet göms i händerna), där koordinerandet och samspelet mellan gesterna är
av vikt. Videoobservationen visar också att det som sägs kombineras med hur
kroppen riktas, genom att barnen ömsom hukar sig (här för att kunna se
varandra genom lekbilens fönsterruta) ömsom sträcker upp sig (för att kunna se
varandra ovanför lekbilens fönsterkarm).
I händelsen återkopplar och förstärker barnen en redan överenskommen
gemensam lek. Min erfarenhet är att barn uppskattar upprepningar och finner
en stor glädje i de företeelser som de känner igen. Händelsen visar också att
båda barnen är glada, genom att de ler och skrattar. Tittut-leken blir för barnen
en bekräftelse på att de förstår varandra och att de har något gemensamt.

Sammanfattning av temat: Skapande av en gemensam
handling
Detta tema är det mest vanligt förekommande i empirin. Händelserna visar att
skapandet av en gemensam handling i stor grad görs genom att barnen
upprepar varandras gester. Gesterna kombineras alltid med varandra, vilket
betyder att det inte enbart handlar om hur barnen exempelvis lyfter handen,
utan hur barnen dessutom är riktade och vad barnen tittar mot. Barnens
kroppar koordineras dessutom i förhållande till varandra, till rummet och till
tiden. Det betyder att den egna kroppens riktadhet och rörelse i det levda
rummet koordineras både utifrån den andres riktadhet och rörelse, men också
utifrån den levda tiden.
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Händelserna visar att barnen koordinerar gesterna dels genom att åstadkomma
en dialog med varandra (turtagning med paus emellan), men även genom att
gesterna hakar i varandra tidsmässigt. Det gör att barnen måste anpassa sina
svar, både i utförande och i tid, till den andre, vilket visar att kommunikation
där barnen skapar en gemensam handling utgörs av ett gemensamt
manifesterande av livsvärlden. Här koordinerar och korrigerar genomgående de
deltagande barnen sina gester utifrån varandra, tiden och rummet. Det visar på
hur barnen skapar en gemensam värld, där den levda kroppen i ett ständigt
flöde koordineras i förhållande till en mängd olika faktorer.
Genom att upprepa varandras gester visar barnen för varandra att de strävar
efter att förstå varandra. Barnen öppnar gemensamt upp sina inre horisonter i
mötet med varandra. Genom kroppen kan barnen sedan samordna och prova
olika perspektiv. Kroppens riktadhet, position och rörelse upprepar den andres
riktadhet och rörelse i strävan efter att nå en horisontsammansmältning.
Genom att upprepa den andres handling, visar barnen för varandra att de har
något gemensamt. Det gemensamma utgörs av horisontsammansmältningen;
barnen förstår varandra. Det blir också en bekräftelse av den andre; jag ser dig.
Det visar att barnen har uppmärksammat varandra; jag har uppfattat vad du gör
och visar att jag har sett det genom att jag visar din handling för dig, utifrån min
egen tolkning och förståelse.
Det finns också en glädje både i barnens upprepande av varandras gester, men
även i återkopplingen och förstärkningen i att återupprepa något som redan är
gemensamt, som en välkänd lek.

Uppmärksammande av någon annan
Ett annat tema handlar om kommunikation som uppmärksammande av någon
annan. Här visar barnen på olika sätt för varandra att de har uppmärksammat
den andres närvaro.
Uppmärksammande av någon annan innefattas oftast av blickar, där båda
barnen tittar på varandra och då stannar upp i sina handlingar. Barnen riktar
ofta också sina kroppar, både helt men även delvis, så att de är riktade
intentionalt mot den andra. Efter uppmärksammandet av den andre så återgår
oftast barnen till de handlingar som de höll på med innan uppmärksammandet
och kropparna riktas tillbaka mot det som de var riktade mot innan. Givetvis
kan också dessa korta möten leda till en längre kommunikation mellan barnen.
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De beskrivningar som sedan exemplifieras under det här temat är;
 Linnéa och Olivia tittar på varandra när de går över gräset. Linnéa
stannar upp när deras blickar möts. Barnens kroppar vrids mot varandra
(M2U00728).
 Lucas tar i Linnéas hår på väg ut från rummet. När hon springer iväg
följer han efter (M2U00808).
 Maja går fram till Leo och klappar till honom på huvudet, sen sätter hon
sig bredvid honom (M2U00796).
 På väg genom rummet säger Maja: ”Hej!” till Oskar, som svarar: ”Di
dopa!” (M2U00721).
Dessa händelser (vars beskrivningar står med ovan) beskrivs nu mer ingående.
Att möta varandras blickar ute på gården
I den här händelsen möts Olivia och Linnéa ute på gården. Händelsen börjar
med att de båda kommer gående över sandlådan, Linnéa först och Olivia efter,
några få meter bakom. Linnéa kliver upp ur sandlådan och upp i gräset. Linnéa
kommer gående mot mig och vänder sig om för att titta mot Olivia, som då
tittar mot Linnéa. Ute är det höst och kallt, så barnen har mycket kläder på sig.
Däremot varken blåser eller regnar det.
(Videoobservation:
111005
M2U00728
00:00)
Linnéa
står
bredvid mig och tittar mot Olivia. Olivia tar sig mödosamt
upp för kanten till sandlådan och upp på gräset. Deras
blickar möts och Linnéa fortsätter att gå över gräset, samma
håll som Olivia. Barnen går nu bredvid varandra. Blickarna
möts igen och Linnéa stannar upp och vänder kroppen mot
Olivia.
Linnéa vrider sin kropp så att den hela tiden är riktad mot
Olivia när Olivia går över gräsmattan. Olivia vrider också
sin överkropp mot Linnéas, men Olivia fortsätter att gå
framåt och slänger en blick mot forskaren. Eftersom Olivia
fortsätter att vara i rörelse framåt, korrigerar Linnéa sin
kropp utefter Olivia medan Olivia går förbi. Jag tycker att
det ser ut som en dans där två partners följer varandra.
Olivia vänder sig sen helt om och fortsätter gå över
gräsmattan. Linnéa står kvar och tittar länge efter Olivia,
som vänder sig om och kastar en hastig blick på Linnéa.
Linnéa vänder sig sedan om och går mot mig.
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Följande bildserie visar hur barnens kroppar är riktade mot varandra i
ögonblicken då Olivia passerar Linnéa och fortsätter att gå över gräsmattan
medan Linnéa stå kvar.
Linnéa
Olivia

1. Här vänder sig
Linnéa mot
Olivia som är på
väg förbi Linnéa.
Barnen tittar på
varandra.

Olivia
2. Här har Olivia precis
passerat Linnéa. Olivia tittar
mot Linnéa och har huvudet
och överkroppen delvis riktad
mot Linnéa. Linnéa tar ett par
steg bakåt samtidigt som hon
vänder sig succesivt mot
Olivia. Barnen tittar på
varandra.

3. Här har Olivia
passerat Linnéa. Olivia
har sin överkropp riktad
mot Linnéa, men
fortsätter att gå framåt
över gräsmattan. Linnéa
står still och tittar mot
Olivia.

Olivia

Linnéa

Händelsen visar hur barnen uppmärksammar varandra genom att de riktar sina
kroppar mot varandra. De tittar också på varandra och är öppna för den andres
kommunikation. Genom att de visar varandra den här öppenheten bekräftar de
den andres närvaro. Olivia går hela tiden vidare och förflyttar sig över
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gräsmattan, vilket medför att händelsen blir kort i klocktid. Eftersom Olivia i
början av händelsen går bakom Linnéa, som stannar upp, så går Olivia förbi
Linnéa, vilket gör att de under en kort stund befinner sig nära varandra. När
Olivia går förbi Linnéa stannar Linnéa upp, men hon fortsätter att vrida
kroppen så att den är riktad mot Olivia.

Att ta på den andres hår
Den här händelsen utspelar sig i korridoren mellan kapprummet och köket. Det
här är en ganska lugn dag på förskolan och många barn är lediga eller sjuka,
vilket gör att det är färre barn närvarande än vanligt. Den här förmiddagen har
därför en av pedagogerna plockat fram datorn där hon visar en kortare film
med Barbapapa. Pedagogen och barnen som tittar på datorn befinner sig i
köket, till höger i korridoren.
Lucas befinner sig som ensamt barn tillsammans med mig i rummet med
soffan. Han tittar först mot mig och går sedan iväg mot korridoren. Han är på
väg mot höger när han passerar dörröppningen, mot köket. I dörröppningen
ute i korridoren står Linnéa, på vänster sida om dörren, mot kapprummet.
(Videoobservation: 111110 M2U00808 00:00) Lucas går ut genom
rummet och möter Linnéa i dörröppningen. Han tar med sin
vänstra hand mot hennes huvud och hon blinkar till, vänder
sig hastigt om och springer till vänster, mot grinden mot
hallen. Lucas är på väg mot höger, mot köket, han tar
ytterligare några steg mot köket medan han tittar efter
Linnéa. Lucas kropp är riktad mot köket, men huvudet är
riktat mot Linnéa. Lucas stannar sedan till, vänder kroppen
mot Linnéa och följer efter henne.
Vid grinden ställer han sig på knä bredvid och tittar upp
mot Linnéa som står upp. Hon tittar kort mot honom, vänder
sig om och springer genom korridoren in mot köket. Lucas
följer efter.
I köket står Linnéa vänd mot och tittar mot korridoren
framme vid bordet. Bredvid bordet, till höger om Linnéa i
bild, på en bänk vid väggen, sitter en av pedagogerna och
tittar tillsammans med några andra barn på en dator. Lucas
går fram till pedagogen och tittar på datorn. Linnéa går
tillbaka mot grinden.
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Bilden som följer visar hur Lucas tar med sin vänstra hand mot Linnéas huvud.
Lucas hand drar förbi Linnéas panna, rätt över ögonbrynen, med öppen hand
och utsträckta fingrar.

Lucas

Linnéa

Lucas visar att han ser Linnéa och att han har uppmärksammat att hon står där.
Hon vänder sig snabbt om och springer därifrån. Lucas, som är på väg mot
köket, vänder sig och följer efter Linnéa. Hon springer återigen bort och Lucas
stannar då till vid pedagogen som visar en film om Barbapapa på datorn för
några andra barn.
Händelsen visar hur barnen koordinerar sina kroppar i förhållande till varandra,
eftersom kropparnas riktning visar var de har sitt fokus. I början av händelsen
är Lucas riktad mot köket, som han också går emot. När sen Linnéa hastigt
vänder sig om och springer åt motsatt håll, så stannar Lucas till och tittar efter
Linnéa. Han väljer sedan att följa efter henne istället för att fortsätta gå mot
köket. När Lucas sedan kommer fram till Linnéa ställer han sig på knä bredvid
henne och tittar upp mot henne. Just att han ställer sig på knä gör att han
hamnar snett nedanför Linnéa, i en position i förhållande till Linnéa som
rimligtvis inte kan uppfattas som lika hotfullt som om han hade ställt sig
bredvid Linnéa. När han ställer sig på knä medför det att hans rörlighet hindras
och han har inte längre samma möjlighet att snabbt gå därifrån, som om han
stod upp. Möjligen skulle Lucas knästående vid Linnéa kunna vara ett sätt för
Lucas att visa att han inte är hotfull.
När Linnéa sedan går därifrån stannar hon i köket och vänder sig mot Lucas.
Kanske kan det vara ett sätt för Linnéa att visa honom att hon är intresserad av
att leka med honom. Lucas intresse fångas dock av filmen med Barbapapa.
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Att klappa till och sedan knuffa till
I den här händelsen är många barn i rörelse i avdelningens största rum. Det är
snart samling och pedagogerna håller på att byta blöjor på barnen. Leo sitter på
golvet framför Lucas. Leo har fokus riktat mot pusslet, med kroppen och
blicken. Maja kommer fram till Leo och Lucas och ställer sig på Leos högra
sida. Majas är helt riktad mot Leo.
(Videoobservation: 111109 M2U00796 04:37) Maja står stilla i
en sekund innan hon med sin högra hand klappar till Leo i
håret. Leo, som tittar på pusslet, vänder blicken en kort
sekund mot Maja sekunden efter att hon har klappat till
honom i håret. När Leo vänder blicken mot Maja har hon satt
sig ned bredvid honom. Leo vänder tillbaka blicken mot
pusslet.
Maja tar nu tag i Leos högra axel och knuffar till. Leo
vänder huvudet och tittar mot Maja samtidigt som han knuffar
mot Maja med en pusselbit i handen och vänder sedan tillbaka
blicken mot pusslet.
Maja tar en telefonlur och säger ”hej” och reser sig lite
med telefonluren framsträckt mot Leos öra. Leo som har fullt
fokus på pusslet har tagit ytterligare en pusselbit med
andra handen och Lucas försöker nu ta den och säger ”nä”.
Maja sätter sig ner igen med telefonluren i sitt knä.

Maja uppmärksammar här Leo genom att klappa till honom i håret och sedan
grabba tag i axeln och knuffa lite på honom. Efter att hon har uppmärksammat
Leo och då även visat för honom att hon uppmärksammar honom och fått ett
svar tillbaka; en knuff av Leo, så plockar hon upp en telefonlur som hon
undersöker. När hon själv har undersökt telefonluren sträcker hon fram den
mot Leos öra och inbjuder honom till en lek. Leo har däremot fokus riktat mot
pusslet och pusselbitarna och vänder sig hela tiden mot den.
När Maja klappar till Leo i håret får hon först bara en snabb blick från Leo. Det
är först när hon tar tag i hans axel och knuffar till honom som han ser mot
henne under längre tid och hon får en större del av hans uppmärksamhet. Först
då tar hon fram en leksak och initierar en lek. Initialt står hon bredvid Leo och
tittar mot honom. Klappen i håret kan vara ett sätt för Maja att få Leos
uppmärksamhet. När det inte ger önskat resultat så väljer Maja att sätta sig ner
bredvid Leo och knuffa honom i axeln. Då får hon en större del av hans
uppmärksamhet och kan gå vidare med initieringen av leken; hon sträcker fram
en leksak.
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Händelsen visar på betydelsen av en kombination av flera olika gester; Maja
riktar sig mot Leo, tittar mot Leo, klappar honom i håret, knuffar till honom
och säger också ”hej!” med en leksak framsträckt mot Leo.

Att säga hej
I den här händelsen sitter jag i soffan i ett av de mindre lekrummen som ligger
längs med korridoren mellan kapprummet och köket. Klockan börjar närma sig
10 och det är snart samling. Jag och Maja har precis läst i en bok som hon kom
fram till mig med. Längs väggen på väg ut ur rummet finns en garderob som
numera används som koja åt barnen, eftersom garderobsdörren har tagits bort.
Inuti garderoben finns Oskar. Maja har precis samtalat med mig och går nu
tvärs genom rummet, mot dörren.
(Videoobservation: 111005 M2U00721 04:17) Maja går förbi
Oskar på sin väg mot dörren. När hon passerar honom vänder
hon huvudet mot honom och säger ”heej!” (stigande tonfall).
Oskar tittar upp mot Maja när hon kommer gående och tittar
mot kameran innan han svarar ”di dopa!” (stigande tonfall)
och fortsätter med sin leksak. Maja saktar ned sin gång när
de pratar, men fortsätter förbi Oskar med kroppen riktad mot
dörren. Hon stannar till vid fläkten vid sidan om dörren,
bankar med leksaken hon har i handen mot fläkten och går
sedan tillbaka mot mig.

Följande bild visar Maja på sin väg genom rummet. Maja har vänt sitt huvud
mot Oskar och tittar mot honom när hon pratar med honom.

Oskar
Maja

Den här händelsen visar att barnen även kan visa varandra uppmärksamhet
genom att tala. Här initierar Maja händelsen genom att helt enkelt säga: ”heej!”
(med stigande tonfall). Hon låter glad på rösten när hon säger det. Det kan
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jämföras med när man möter en god vän: ”nä men, heej!” Oskar svarar också
med att säga: ”di dopa!” (även det med stigande tonfall).
Maja visar också att det handlar om ett uppmärksammande av någon annan
som i klocktid är kort, genom att hon hela tiden fortsätter att gå mot dörren.
Hennes kropp är också riktad mot dörren, det är bara huvudet som hon har
riktat mot Oskar. Förutom att hon har huvudet riktat mot Oskar och talar till
honom så tittar hon också på honom. När Oskar svarar henne med samma
stigande tonfall så skulle det kunna vara hans bekräftelse på att han ser henne;
alltså ett svar tillbaka.

Sammanfattning av temat: Uppmärksammande av någon
annan
Den regionala livsvärlden består av en rad olika fenomen och företeelser,
föremål och människor. Dessa är sammanflätade med tid, rum och relationer. I
händelserna möter barnen andra barn i korta möten. Videoobservationerna i
stort visar att barnen ständigt förhåller sig till varandra i rummet, men det är när
kropparnas riktadhet sammanfaller så att kropparna är riktade mot varandra på
ett specifikt sätt i rummet (inte för långt ifrån, inga skymmande föremål) och
under en specifik tid (samma tid för båda, inte under en tid då barnen är alltför
upptagna med något annat), som händelser som faller under temat
uppmärksammande av någon annan uppstår.
I videoobservationerna i sin helhet märks det tydligt att barnen kollar av var de
andra barnen befinner sig i rummet och vad de gör, genom att barnen tittar på
de andra barnen, antingen under längre tid, eller med hastiga blickar, vilket
betyder att barnen håller koll på varandra och ständigt uppdaterar sig kring de
andra barnens göromål. När Olivia och Linnéa möts ute på gräsmattan så blir
blickars betydelser och i förlängningen betydelsen av kroppars riktadhet synligt.
Genom att barnen tittar på varandra och riktar sina kroppar mot den andre kan
de på samma gång ta del av den andres gester och visa för den andre att de är
öppna för en kommunikation.
Uppmärksammandet av någon annan kan också innefatta olika sätt att ta på
varandra som exempelvis knuffar. Det skiljer sig från andra typer av gester, som
exempelvis blickar eller pekgester, eftersom det blir en konkret
sammankoppling mellan barnens kroppar, när de tar på varandra.
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Att uppmärksammandet av någon annan ibland beskrivs som kort relaterar
främst till klocktid, eftersom den upplevda tiden i dessa korta möten är något
annat. Det ser vi i händelsen där Olivia och Linnéa riktar sina kroppar i relation
till varandra ute på gräsmattan och i händelsen där Maja säger hej till Oskar.
Både Olivia och Maja, i sina respektive händelser, fortsätter att röra sig fram till
och sedan förbi den som de uppmärksammar. Förmodligen hade händelsen
slutat annorlunda om Maja och Olivia istället hade stannat upp. Den upplevda
tiden i händelserna är något annat än klocktid, vilket samma händelser visar.
Trots den korta klocktiden så hinner det hända en massa betydelsefulla saker;
här möts människor och det gemensamma i världen synliggörs. Min erfarenhet i
händelserna är att tiden stannar för ett ögonblick.

Samordning av tillträde till lek
Det här temat handlar om hur barnen samordnar tillträde till en redan
existerande lek. Videoobservationerna visar att det oftast handlar om ett barn
som söker sig till en redan pågående lek mellan två eller fler barn, men det finns
även händelser där två barn samtidigt söker deltagande i lek. Den existerande
leken kan antingen vara en ensamlek eller en redan etablerad lek mellan två eller
flera andra barn. Det kan även handla om själva lekhandlingen i sig.
De beskrivningar som exemplifieras under detta tema är:
 Oskar ger sig in i Lucas och Majas lek genom att ta i Majas hårtofs och
gå på samma sätt som Lucas (M2U00812).
 Lucas och Maja tittar när Linnéa hoppar på puffen. När Linnéa går
därifrån går Lucas och Maja dit och börjar hoppa på puffen samtidigt
som de gör samma ljud som Linnéa gjorde (M2U00781).
 Linnéa gungar karmen på lekbilen så att det blir ett gnisslande ljud. Leo
kommer då fram till lekbilen och gör samma sak (M2U00752).
Nu följer en mer utförlig beskrivning av de händelser som beskrevs ovan.

Att ge sig in i en lek som två redan leker
Lucas och Maja sitter tillsammans på madrasserna i rummet för vila.
Madrasserna är placerade på rad längs med den sida där fönstren finns. Jag
sitter närmare dörren, mot väggen. Lucas har rest sig upp och går fram och
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tillbaka på madrassen, bakom Maja som sitter kvar. När han passerar Maja
saktar han ner och rör vid hennes hårtofs. Efter en stund kommer Oskar in i
rummet.
(Videoobservation: 111110 M2U00812 07:14) Oskar kommer in i
rummet med två leksakshammare i sin vänstra hand. Oskar
går/hoppar fram längs med rummets vänstra sida, där hyllan
står. Oskar säger: ”Jejj. Hoppla! På hoppla!” Oskar
hoppar/springer och svänger av och springer förbi Maja.
Oskar säger Majas namn två gånger medan han springer förbi
henne och stannar till vid väggen på högra sidan av rummet.
Här följer en bild som visar detta:

Lucas

Maja

Oskars väg

Oskar säger Majas namn två gånger till medan han springer
över madrasserna och möter Lucas som nu gått fram och ställt
sig snett framför Maja. Maja tittar nu mot Lucas och vrider
sitt huvud till höger. Lucas säger: ”Auh! Auh!” Maja vrider
tillbaka huvudet och Lucas tar i hennes hårtofs. Lucas
springer vidare till hörnet. Oskar stannar och tittar på
under hela proceduren medan Lucas tar i hårtofsen.
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Bilden nedan visar Majas position i rummet i förhållande
till Lucas och Oskars väg genom rummet:

Lucas väg
Oskars väg

Maja

Oskar springer sedan ett varv runt Maja och på väg förbi
Majas rygg tar Oskar tag i hårtofsen. Oskar snubblar och
ramlar på mage på madrassen, ut mot golvet. När Oskar
snubblat och ligger på mage på golvet tittar Lucas först mot
Oskar, sedan mot Maja. Lucas skrattar mot Maja och
fortsätter sedan fram över madrasserna. Lucas stannar till
och tar vid Majas hårtofs innan han stannar vid andra
hörnet. Oskar tar sig upp från golvet och går ut ur rummet.

Händelsen visar hur Oskar gör för att försöka få tillträde till leken mellan Maja
och Lucas. Det första Oskar gör är att han springer runt och säger Majas namn,
vilket gör att hon vänder sig mot honom och tittar på honom. När sedan Lucas
kommer fram till Maja vänder hon sin uppmärksamhet mot honom. När hon
vrider sitt huvud mot Lucas får han inte tillgång till hårtofsen på samma sätt
och han säger då: ”Auh! Auh!” Maja vänder då tillbaka sitt huvud och Lucas
kan ta i hårtofsen. Lucas springer vidare över madrassen. Oskar har sprungit
fram över madrassen och stannat upp bakom Maja.
Det andra Oskar gör är att han tittar på hur Lucas gör när Lucas tar i Majas
hårtofs. Oskar springer sedan tillbaka baklänges över golvet med blicken mot
Lucas. Slutligen vrider sig Oskar och springer ett varv runt Maja, men nu tar
han också i hårtofsen som Lucas gjorde; Oskar upprepar Lucas handling. Oskar
snubblar till, ramlar och blir liggandes på mage på golvet en stund. Oskar tittar
upp mot kameran och går sedan ut ur rummet.
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När Oskar upprepar det som Lucas gör kan det vara ett sätt för Oskar att visa
att han är kompetent nog att delta i leken. Här återkommer alltså upprepandet
av den andres gester, som förekom frekvent i det första temat kring skapandet
av något gemensamt. Snubblandet och att Oskar ramlar och blir liggandes på
golvet (medan Lucas skrattar i bakgrunden) kan förstås som ett avbrott i Oskars
ambition att få tillträde till leken och han går sedan därifrån.

Att tillsammans med någon annan upprepa en tredjes ensamlek
Jag sitter i ett av de mindre lekrummen, det rum där soffan står. Klockan har
passerat nio och alla barn som ska vara där under dagen, har kommit. Många av
barnen i gruppen är närvarande, men det är ändå en lugn stämning. Några äldre
barn leker i en stor madrasserad puff med kanter. Lucas står snett framför
kameran och tittar på barnen. Linnéa kommer in, bärandes på ett gossedjur
(som är Oskars). Hon går fram till de äldre barnen och sträcker fram
gossedjuret. In i rummet kommer också Maja som går direkt fram till mig och
ger mig en leksaksmelon. Maja vänder sig sedan om och kameran fokuserar på
Linnéa.
(Videoobservation: 111108 M2U00781 00:39) Linnéa klättrar
upp och sätter sig på den kanten i puffen som står under
fönstret. Hon hoppar upp och ner sittande på kanten medan
hon säger ”wuu wuu wuu…” Lucas tittar på Linnéa.
Linnéa stannar upp, men börjar sedan hoppa igen och säger
”wuu wuu wuu wuu…” Så stannar hon upp igen, vänder sig om
och kravlar sig upp så att hon står på puffkanten, med
ryggen mot rummet och tittar ut genom fönstret.
Linnéa vrider sig runt och tittar in mot rummet. Maja kommer
fram och klättrar upp på puffkanten. Samtidigt kommer Lucas
fram till puffen och ställer sig på Majas högra sida. Maja
står nu uppe på puffkanten och tittar först mot Linnéa och
sedan mot Lucas. Linnéa har tagit ett steg ner och sitter i
puffens botten och tittar mot Maja.
Lucas kliver upp och ställer sig på puffkanten och börjar
hoppa, med händerna gripandes om fönsterkarmen. Han vänder
sig om och tittar mot kameran. Maja tittar först på Lucas,
så på Linnéa och så på Lucas igen. När Linnéa och Maja
tittar på varandra ler de. Maja vänder sig så att hon står
med ryggen mot rummet och tittar ut genom fönstret. Lucas
säger ”wah wah wah wah..” Maja säger också ”wah wah wah..”
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Följande bildserie visar Linnéas gester i puffen:

1.

3.

5.

2.

4.

6.

På bild ett hoppar Linnéa (som är till vänster i bild) ner i puffen. På bild två
hoppar hon upp. På bild tre hoppar hon ner och på bild fyra hoppar hon upp.
På bild fem så vänder Linnéa sig om och stiger upp på puffens kant med sin
högra fot. På bild sex står Linnéa uppe på puffens kant. På alla bilderna står
Lucas till höger och tittar mot Linnéa.
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Bildserien som följer visar på Lucas och Majas gester i puffen:

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Bild 1 och 2: Från vänster till höger i bild: Linnéa, Maja och Lucas. Maja och
Lucas kliver upp på puffens kant.
Bild 3: Maja och Linnéa tittar på varandra. Lucas hoppar ner i puffen.
Bild 4: Lucas hoppar upp i puffen.
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Bild 5: Maja hoppar med små rörelser upp i puffen. Hon ställer sig nästan mer
på tå.
Bild 6: Maja hoppar ner i puffen.
Lucas och Maja upprepar många av de gester som Linnéa utförde i sin lek. De
ställer sig på puffkanten och tittar ut, de hoppar på puffkanten och de gör
snarlika ljud som Linnéa gjorde när hon hoppade på puffkanten. Även om
Linnéa satt ner på puffkanten när hon hoppade så är det snarlikt när Lucas och
Maja står upp på kanten och hoppar. Ljudet de gör är inte heller identiskt med
det som Linnéa säger, men är snarlikt och har samma rytm och frekvens. För
att kunna få till dessa upprepanden av Linnéas gester, så har Lucas först stått
bredvid och tittat på hur Linnéa gjorde. När sedan tillfälle gavs, och Maja
klättrade upp på puffens kant, följde Lucas efter. Han är den som hoppar upp
och ner först i puffen. Lucas är också den som först upprepar de ljud som
Linnéa gör. Maja följer efter Lucas och upprepar hans gester, både hoppandet
på puffens kant och ljudet.
Maja tittar vid flera tillfällen mot Linnéa och ler. Möjligen skulle det kunna vara
ett sätt att dela leken med Linnéa och bjuda in henne till en fortsättning av den
lek som Linnéa själv startade. I övrigt visar händelsen att det är själva
lekhandlingen som Maja och Lucas får tillträde till och inte en lekaktivitet
tillsammans med Linnéa.

Att ge sig in i någons ensamlek
Jag sitter med videokameran mitt emot Linnéa, som sitter ensam och leker i den
stora lekbilen i trä. Lekbilen är placerad centralt i förskoleavdelningens största
rum. Några av pedagogerna befinner sig i rummet och pratar med varandra om
dagen som ska komma. Det är ganska lugnt och de få andra barn som är
närvarande leker inne i andra rum.
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Bilden nedan visar hur Linnéa sitter i lekbilen med bägge händerna på lekbilens
karm:

(Videoobservation: 111007 M2U00752 01:55) Linnéa griper tag
i karmen på lekbilen med båda händerna samtidigt som hon
gungar sin överkropp fram och tillbaka. Detta gör att karmen
ger ifrån sig ett gnisslande rytmiskt ljud.
Hon stiger upp i förarsätet och står rakt upp, fortfarande
med båda händerna på karmen, så gungar hon överkroppen fram
och tillbaka igen och får samma rytmiska gnisselljud. Medan
hon står på förarsätet vänder hon blicken och huvudet till
höger om henne.
Hon saktar ner sitt gungande med överkroppen, med blicken
fäst mot höger och stannar sedan helt upp. Efter en kort
stillastående
paus
sjunker
hon
sedan
ner
i
sätet,
fortfarande med båda händerna på karmen och blicken
fokuserad till höger.
Videokameran vänds nu mot det håll som Linnéa tittar och Leo
kommer in i bild. Han går mot Linnéa med blicken växelvis
mot Linnéa och mot golvet. När han närmar sig lekbilen
tittar han upp mot Linnéa. Linnéa drar tillbaka sina händer
i en hastig rörelse och lägger dem i knät.
Leo sträcker båda sina händer mot karmen, griper tag
karmen med båda händerna och stiger upp på motorhuven.

i

Leo gungar sin överkropp på samma sätt som Linnéa gjorde
tidigare och karmen gnisslar i samma rytm som tidigare. Leo
och Linnéa tittar på varandra.
Leo sträcker fram sin vänstra arm och tar med sin vänstra
hand på Linnéas hår, på högra sidan av hennes huvud, medan
han säger ”njööö”. Linnéa är alldeles stilla medan Leo tar i
hennes hår. Leo vänder sig sedan om och tittar mot kameran
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och pedagogerna som sitter snett bakom till vänster om Leo.
Han kliver sedan ner från motorhuven och går därifrån.

Linnéa gungar karmen vid två tillfällen innan Leo kommer fram och upprepar
hennes gester. Tyvärr visar inte videoobservationen vad Leo gjorde innan han
kom fram till Linnéa, men eftersom han upprepar hennes gester, med gripande
av karmen och gungande av överkroppen, så att han får fram samma gnisslande
ljud, så är det rimligt att anta att han på något sätt har tagit del av Linnéas
gester. Antingen kan han ha hört dem eller så kan han även ha sett hur hon
gjort.
Leo visar också för Linnéa att han är riktad mot henne genom att han tar i
hennes hår. Att han kombinerar det med ett ljud kan vara ett sätt för honom att
förstärka sin riktadhet.

Sammanfattning av temat: Samordning av tillträde till lek
Händelserna visar att de barn som önskar tillträde till en redan existerande lek,
både ensamlek och lek mellan två eller flera deltagare, upprepar de gester som
är de mest centrala i leken. Barnens upprepande skulle i dessa fall kunna vara ett
sätt för barnen att visa att de är kompetenta nog att delta; att de redan kan
leken. Genom att upprepa andras gester visar barnen också att det finns en
förståelse dem emellan och en likhet dem emellan. Vi gör samma sak, alltså hör
vi ihop.
För att kunna samordna tillträde till lek behöver barnen förhålla sig till den
levda tiden, det levda rummet, andras kroppar och den levda relationen till
andra i rummet. Händelserna visar att barnen gemensamt samordnar med
varandra, vilket betyder att både barnen som vill ha tillträde till en lek och
barnen som redan har tillträde till leken samordnar sina kroppar i förhållande
till tid, rum och relation. För att få till ett samordnande blir det viktigt när i tid
som handlingen görs, det blir viktigt med vilket föremål och på vilken plats i
rummet som handlingen utförs. Det blir också givetvis viktigt vem som utför
handlingen. Genomgående visar barnen som inte har tillträde till leken sitt
intresse för leken genom att rikta kroppen mot de andra barnen och stå still.
Under denna tid är det de lekande barnen som står för den rörliga handlingen.
De rör sig i rummet, tar plats och bebor rummet på ett annat sätt än de barn
som söker tillträde till en lek.
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Händelserna visar att det inte alltid resulterar i ett långvarigt deltagande i en lek.
Oskars deltagande i Maja och Lucas lek är ett exempel på det, genom att hans
deltagande är kortvarigt. Oskar upprepar Lucas gester, ramlar sedan och går
därifrån.

Samordning av tillträde till plats och/eller föremål
Det här temat handlar om hur barnen gör för att samordna tillträde till plats
och/eller föremål. Det som skiljer det här temat från det föregående är att här
är det platsen och/eller föremålet som är i fokus, inte barnen eller
lekhandlingen. I videoobservationerna märks detta framför allt genom att det
barn som söker tillträde är riktad mot platsen och/eller föremålet. I dessa
händelser upprepar inte heller barnen varandras gester, som de gör i temat
samordning av tillträde till lek.
De beskrivningar som senare beskrivs mer utförligt under det här temat är:
 Leo undersöker en kedja. Maja går fram, knuffar bort honom och säger:
”nej!” Leo går bort och Maja börjar undersöka kedjan (M2U00797).
 Lucas sitter på golvet och pusslar. Leo kommer fram och sätter sig
mittemot. Leo tar pusselbitar och Lucas ropar efter en vuxen
(M2U00796).
 Oskar går fram mot Lucas, som har en lastbil framför sig. Lucas drar
snabbt lastbilen till sig. Oskar stannar upp och går sedan därifrån, efter
en blick mot mig (M2U00769).
 Leo börjar leka med en docka som ligger på golvet. Maja kommer fram
till honom, drar dockan till sig, rynkar ögonbrynen och säger: ”memn!”
(M2U00752).

Att hindra någon från tillträde till en plats
Som jag nämnde tidigare finns det konkreta ramar och begränsningar inom
förskolan, som barnen förväntas hålla sig inom. En av dessa ramar är staketet
och grindarna på utegården. Staketet runt utegården finns för att barnen ska
hålla sig inom ett visst förutbestämt område, för att pedagogerna ska kunna
hålla uppsikt över barnen och för att barnen inte ska kunna lämna förskolans
område. I detta staket finns det en rad olika grindar, med det gemensamma att
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de alla är utrustade med någon sorts barnspärr. Grindarna är alltså till för att
vuxna ska kunna ta sig in och ut ur förskolans område, men att barnen inte ska
kunna förflytta sig utanför förskolans område på egen hand. I den händelse
som jag nu ska visa står Maja och Leo bredvid varandra vid en grind ute på
förskolans gård. Grinden är försedd med en barnspärr, vilken är utformad dels
med en stängningsmekanism, men även med en typ av lås, där en lång splint
fäst med en kedja ska föras in i ett hål i stängningsmekanismen (för att
förhindra att stängningsmekanismen kan skjutas till sidan och grinden öppnas).
Eftersom stängningsmekanismen sitter på ovansidan av grinden behöver den
som ska öppna grinden vara över ca 120 cm lång för att kunna hantera den
långa splinten, vilket är längre än förskolebarnen är. När händelsen utspelar sig
är grinden stängd och splinten i hålet (grinden är alltså låst för barnen). När
grinden är stängd och låst på det här sättet hänger kedjan, i vilken splinten är
fäst, ner längs med grindens högra kant.
(Videoobservation:
höger om Maja. De
axel, men ca 30 cm
öppningsanordning,
Leos händer griper

111109 M2U00797 00:12) Leo står till
står båda riktade mot grinden, axel mot
ifrån varandra. Leo står framför grindens
i vilken det hänger en kedja. Maja och
om stängslet i grinden.

kedjan

Maja
Leo

Leo släpper stängslet och griper tag i kedjan med båda
händerna. Några barn kommer springande mot grinden och Maja
vänder sig helt om, så att hon står med ryggen mot grinden
och stängslet. Leo håller fast i kedjan. Maja tar ett steg
mot Leo samtidigt som hon vrider sig mot honom. Maja knuffar
till Leo med sin högra hand på samma gång som hon säger:
”nej”.
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Maja
Leo

Leo vrider sig bort från Maja (till höger) och går därifrån,
utan att titta på Maja. Maja griper tag i kedjan.

I början av händelsen står båda barnen med magarna mot grinden. Maja tittar ut
mot gården bredvid förskolan, där en skola ligger. Nu är det dock lugnt på
skolgården och inga barn är ute på rast. Leo tittar istället mot kedjan. När några
andra barn på förskolans utegård kommer springande förbi Maja och Leo
reagerar Maja genom att snabbt vända sig om och ställa sig med ryggen mot
grinden. Barnen som kommer springande är högljudda, vilket gör att Maja
reagerar på ljudet och vänder sig om för att se vad som händer bakom henne.
Leo reagerar inte på ljudet och barnen, utan han fortsätter sitt utforskande av
kedjan och försöker nu ta tag i den. När Leo sträcker sig efter kedjan tittar Maja
mot Leo och ser att han håller på med kedjan. Maja förflyttar sig närmare Leo,
knuffar till honom och säger: ”nej!” Efter att Leo har lämnat kedjan och gått
därifrån tar Maja tag i kedjan.
Tillträdet till platsen där kedjan finns är det intressanta i den här händelsen, och
hur barnen samordnar kring vem som ska ha tillträde. Här visar Maja för Leo
att hon är intresserad av platsen där kedjan finns genom att hon både knuffar
och säger: ”nej!” Maja visar med kroppen att hon vill ha tillträde, både genom
att hon förflyttar sig så att hon placerar sig nära platsen där kedjan finns, men
också genom att knuffa undan Leo. Trots att Leo verkar väldigt intresserad själv
av platsen där kedjan finns så ger han med sig och går därifrån. Genom att Maja
sedan själv griper tag i kedjan så har hon också fått tillträde till kedjan och
platsen där kedjan finns.
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Att hindra någon från tillträde till ett föremål genom att tillkalla en vuxen
Vid den här händelsen finns det många barn som är närvarande och många av
barnen leker i förskoleavdelningens största rum, i vilket händelsen utspelar sig.
Det börjar närma sig samling och pedagogerna byter blöjor på barnen. När
Lucas kommer fram till bokhyllan där det finns pussel och spel ligger det redan
ett träpussel med olika frukter på golvet. Han sätter sig ner och studerar pusslet
under flera minuter. Många barn rör sig omkring Lucas, men han är bara
fokuserad på pusslet och tittar inte upp. Efter en stund kommer Leo fram.
(Videoobservation: 111109 M2U00796 04:10) Leo kommer
ställer sig på huk mittemot Lucas som lägger ett pussel.

och

Lucas tittar upp mot Leo. Leo tar en av bitarna. Lucas
vänder sig mot kameran och mot köket där pedagogerna
befinner sig och säger: ”neeeeej!” Leo sätter sig ner och
tar ännu en bit. Lucas tar tag i biten och säger ”nä”. Leo
tittar upp mot Lucas och sedan mot kameran, fortfarande med
biten i sin hand. Det blir en kort dragkamp om pusselbiten,
som Leo vinner. Han provar med pusselbiten på pusslet medan
Lucas tittar på. Leo lägger pusselbiten och tittar upp på
Lucas. Maja kommer fram till Leo och ställer sig bredvid
honom. Leo tar ytterligare en pusselbit, som nu Lucas
försöker ta samtidigt som han säger: ”näääähhh!” Lucas
vänder sig återigen mot mig. Leo ställer sig upp och går
därifrån. När han står upp kastar han pusselbiten i golvet.

Min erfarenhet är att det inom förskolans verksamhet finns en oskriven regel
som säger att det barn som hade leksaken först har tillträde till leksaken. Vid
konflikter mellan barnen kring vem som har tillträde till leksaken försöker
pedagogen reda ut vem som hade leksaken först. Lucas satt länge med pusslet
innan Leo kom fram, vilket betyder att det var Lucas som hade pusslet först av
de två barnen. Om det är denna regel som barnen utgår ifrån är det inte
konstigt att Lucas direkt vänder sig till kameran, där jag sitter, för att få hjälp.
Lucas visar att det inte är OK att Leo tar pusselbiten genom att Lucas säger:
”neeeeeej!” med hög röst. Med blicken mot mig ber Lucas om hjälp i den här
samordningen kring tillträde till pusslet.
Leo tittar inte mot Lucas när han kommer fram, utan tittar hela tiden mot
pusslet och bitarna. Inte ens när Lucas med hög och tydlig röst säger: ”neeeej!”
så reagerar Leo. Lucas är då vänd mot köket, bort från Leo, och det är möjligt
att Leo inte uppfattar att det var riktat mot honom. Det är först när Lucas
griper tag i pusselbiten som Leo håller i som han tittar upp och då tittar han
först mot Lucas och sedan mot kameran, där jag sitter. Leo väljer alltså också
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att involvera mig, men jag väljer att varken säga eller göra något, utan jag filmar
bara vidare, vilket visar för barnen att det är OK att Leo tar tag i pusselbiten.
Leo pusslar sedan vidare och Lucas tittar på medan han pusslar. Lucas
protesterar ytterligare en gång, genom att ta tag i pusselbiten och säga:
”näääääh!” Även denna gång vänder sig Lucas mot mig och Leo går därifrån.

Att neka någon tillträde till ett föremål
Jag sitter längs väggen i rummet för vila. Lucas har befunnit sig i rummet under
en längre tid. Han leker med en stor lastbil i plast. Lucas kör runt med lastbilen
samtidigt som han gör brum-ljud. Lucas tittar upp och in i rummet kommer
Oskar. Lucas tittar på Oskar medan Oskar går fram till en lite äldre pojke och
sträcker sig mot pojkens bil. Den lite äldre pojken drar snabbt tillbaka leksaken
och Oskar går vidare mot Lucas.
(Videoobservation: 111012 M2U00769 09:30) Oskar går fram
till Lucas, men när han närmar sig drar Lucas lastbilen
närmare kroppen. När Oskar har kommit fram till Lucas håller
Lucas i lastbilen som står på golvet och tittar intensivt
mot lastbilen (med huvudet nedböjt). Oskar pausar under en
kort sekund, vänder sig om och går ut ur rummet.

Här visar bilden (nedan) hur Oskar går fram till Lucas och lastbilen. Lucas sitter
bredvid lastbilen och har händerna i knät. Lucas tittar mot Oskar.

Lucas

Oskar

lastbilen
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Här visar bilden när Oskar närmar sig Lucas och Lucas tar tag i lastbilen och
böjer kroppen över lastbilen. Lucas vinklar också ner sitt ansikte mot lastbilen.
Oskar stannar till en kort sekund framför Lucas, vänder sedan och går därifrån.

Oskar

Lucas
tillsammans
med lastbilen

I händelsen samordnar barnen kring vem som ska ha tillträde till lastbilen.
Oskar visar att han är intresserad av lastbilen genom att han riktar kroppen mot
den, han går mot den och han tittar mot den. Lucas visar då för Oskar att det är
han som ska ha tillträde till lastbilen genom att han drar leksaken närmare sig
själv. Lucas öppnar inte heller upp för någon kommunikation med Oskar, utan
Lucas tittar intensivt mot lastbilen, som han fokuserar på.

Att hindra någon från tillträde till ett föremål
Det är en lugn förmiddag på förskolan och klockan är strax innan 10. Jag sitter i
soffan som finns i ett av de mindre lekrummen. I rummet finns Maja och Leo
tillsammans med flera lite äldre barn. Precis innan händelsen har Maja och Leo
lekt tillsammans i puffen. Leo lämnar puffen och kryper fram till en docka som
ligger strax utanför puffen, på golvet.
(Videoobservation: 111007 M2U00752 17:04) Leo sitter på knä
bredvid dockan och håller sin vänstra hand över dockans
rygg. Han håller kvar handen flera sekunder medan han tittar
på dockan.
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Maja

Leo
dockan

Maja, som leker precis bredvid i puffen, tittar mot Leo,
hoppar två hopp till och tar sedan tag i dockan och säger:
”memn” samtidigt som hon drar dockan till sig. Hon håller
dockan mot sitt bröst med båda händerna (vrider dockan och
sin kropp bort från Leo) samtidigt som hon tittar på Leo och
rynkar ihop ögonbrynen. Leo tittar på Maja. Under någon
sekund tittar de på varandra innan Maja återgår till hoppleken i puffen, samtidigt som hon håller i dockan.

Maja med
dockan

Leo

Maja visar tydligt att hon tycker att det är hon som ska ha tillträde till dockan.
När hon tar tag i dockan och drar den från Leo, så håller hon dockan med båda
händerna, tätt intill kroppen samtidigt som hon vrider bort dockan och
överkroppen från Leo (se bilden ovan). Hon tittar också på Leo med rynkade
ögonbryn, vilket kan sägas vara en arg gest. Leo protesterar inte, utan tittar bara
mot Maja och börjar sedan leka med något annat.
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Sammanfattning av temat: Samordning av tillträde till plats
och/eller föremål
Kommunikation där barnen samordnar om tillträde till plats och/eller föremål
möjliggör för barnen att göra sina röster hörda och hävda sin rätt framför
andra. I händelserna synliggörs hur barnen argumenterar genom kroppen.
Barnen visar också tydligt sitt missnöje, vilket möjligen beror på att utfallet inte
blev som de tänkt. Detta skiljer sig från föregående tema, där barnen som inte
får tillträde till en lek reagerar med så starkt missnöje.
Det är inte heller ovanligt att barnen drar in vuxna som finns i närheten när
barnen samordnar kring tillträde till plats eller föremål, då antingen i form av
enbart blickar mot den vuxne, i en tyst fråga om det är OK eller inte, eller i
form av blickar och tal. Mina erfarenheter som förskollärare säger mig att det i
förskolan finns en oskriven regel om att alla ska få vara med. Alla har dock inte
rätt till tillträde till föremål och platser som någon annan redan har tillträde till.
Dessa olika regler skulle kunna vara anledningen till att barnen i högre grad
söker hjälp av en vuxen i samordnadet av tillträde till plats eller föremål, än i
samordnandet av tillträde till lek.
Samordnandet av tillträde till plats och/eller föremål skiljer sig framför allt från
föregående tema där barnen samordnar tillträde till lek genom hur barnen
koordinerar sina kroppar i förhållande till rummet och i förhållande till andra
barn. Händelserna börjar med att ett av barnen har tillträde och ett annat barn
handlar på ett sådant sätt att det är underförstått att barnen önskar tillträde till
platsen och/eller föremålet. Barnen som har tillträde bebor den platsen på ett
speciellt sätt, eftersom barnen tar platsen i besittning på så sätt att platsen blir
en del av barnens förlängda kroppar. På så sätt försvarar barnet sitt tillträde till
platsen eller föremålet. Lucas drar exempelvis lastbilen närmare sig och hukar
sig över den. Han skyddar lastbilen med kroppen, på ett sådant sätt att det
försvårar för Oskar att få tillträde till den. I händelsen vid kedjan står också Leo
mitt framför kedjan och håller fast i den. Han blockerar nästan framfarten för
andra med kroppen. För att Maja ska få tillträde till kedjan måste hon knuffa
bort Leo och tydligt säga ”nej!” I händelsen där Leo har en docka som Maja vill
ha tillträde till drar Maja dockan mot sig och trycker den tätt mot sitt bröst
samtidigt som hon vrider sin överkropp (och dockan) bort från Leo. Dockan
blir då en förlängd del av Majas kropp.
Riktadhet blir också centralt i händelserna. De barn som önskar tillträde riktar
kroppen mot platsen och/eller föremålet, vilket samstämmer med föregående
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tema. De barn som försvarar sin rätt till tillträde riktar, med hjälp av kroppen,
föremålet bort från de andra barnen.

Dela en annans erfarenhet
Det här temat handlar om att ett barn strävar efter att dela en erfarenhet med
ett annat barn som inte var närvarande, exempelvis genom ett återberättande. I
videoobservationerna är detta inget som är särskilt vanligt förekommande34. Jag
har dock hittat en händelse där de yngsta barnen återberättar en redan upplevd
händelse för ett annat yngre barn. Jag anser att den är så pass intressant att jag
vill återge den här under ett eget tema.
Beskrivningen för denna händelse är:
 Linnéa hade precis sett en katt försvinna i skogen, när hon stöter på
Olivia. Olivia stannar upp och tittar mot Linnéa som pekar och går mot
stället där katten försvann (M2U00725).
Den mer utförliga beskrivningen av händelsen följer nedan.
Att återberätta
Det är en solig förmiddag i oktober. Jag befinner mig på gräsmattan ute på
gården. Linnéa har precis gått från sandlådan mot kullen. Hon pekar med hela
sin högra hand och arm mot kullen, tittar mot kameran och ler med höjda
ögonbryn. Det låter som om hon skrattar. Jag ser att det går en katt upp för
kullen och in i skogen, på andra sidan staketet. Katten går vidare in i skogen
och försvinner. Linnéa stannar till och kommer sedan tillbaka mot mig och
gnäller: ”häääää!” medan hon rynkar ihop ansiktet och ser bekymrad ut. Jag
säger: ”där va katten! Ja där va katten!”

34

Däremot förekommer det mellan de yngsta barnen och någon vuxen. Det kan då handla om att
barnen pekar och säger: ”mamma” när jag står tillsammans med ett av de yngre barnen framför
fönstret där barnen brukar vinka till sina föräldrar när föräldern har lämnat på förskolan och ska
vidare till jobb eller skola. Det kan också handla om att barnen pekar mot skötrummet och säger:
”blöjda!” för att berätta att ett av de andra barnen precis gått tillsammans med en pedagog för att
byta blöja.
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(Videoobservation:
gående
mot
mig
rutschkanan.

111005 M2U00725 02:37) Linnéa kommer
samtidigt
som
Olivia
åker
ner
för

Olivia tittar på Linnéa och när deras blickar möts stannar
Linnéa upp. Olivia går upp från rutschkanans nedre del och
vänder kroppen helt mot Linnéa, som samtidigt vänder sin
kropp mot Olivia. De går i en halvcirkel kring varandra och
stannar upp med kropparna vända mittemot varandra. Linnéa
pekar med hela högra armen upp mot berget bakom Olivia och
säger ”tha”. Olivia tittar på Linnéa och håller upp sin
högra arm med spretande fingrar och rynkar ögonbrynen lite
lätt.
Olivia vrider så överkroppen, så att hon kan vända ansiktet
och blicken bakåt, mot berget.
Olivia tittar en kort stund och vänder sedan tillbaka
blicken och huvudet mot Linnéa, som tar några små steg mot
Olivia, med blicken mot berget.
Olivia vänder sig då helt mot berget och börjar gå ditåt.
Linnéa följer efter, pekar igen, men ändrar sig och vänder
sig mot forskaren och går gnällande bort från Olivia.

Följande bildserie visar händelsen i bilder:
Här står Linnéa med
ryggen mot kameran.
Linnéa pekar med högra
armen och pekfingret
mot berget (som ligger
bakom Olivia). Olivia
står vänd och tittar mot
Linnéa.

1.

Här har Olivia lyft upp
sin högra hand i höjd
med sin axel med
spretande fingrar. Olivia
rynkar ögonbrynen.
Linnéa pekar fortfarande
mot berget.

2.
Här har Olivia vänt
huvudet och
överkroppen är vriden
mot berget. Olivia pekar
fortfarande rakt upp med
sin högra hand. Linnéa
har böjt ner sitt
pekfinger, men riktar
fortfarande högra armen
mot berget.

3.

Här vänder Olivia
huvudet mot Linnéa,
samtidigt som Olivias
kropp fortfarande är
riktad mot berget.
Linnéa har tagit ner
armen.

4.
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Här har Linnéa börjat gå
mot berget, samtidigt
som hon återigen håller
upp sin högra arm mot
berget. Handens fingrar
är utsträckta. Olivia har
också börjat gå mot
berget.

5.
I händelsen så pekar Linnéa mot stället där katten försvann och hon säger
också: ”tha!” Olivia upprepar Linnéas pekrörelse, men har spretiga fingrar och
vrider huvudet mot stället som Linnéa pekar mot. Olivias spretiga fingrar är
ingen tydlig pekgest, vilket skulle kunna vara Olivias sätt att visa att hon inte
uppfattat att Linnéa pekar. När Olivia tittar mot Linnéa så rynkar hon
ögonbrynen, vilket kan vara en gest som används när man inte riktigt förstår
någon. Linnéa börjar då att gå mot stället där katten försvann, vilket skulle
kunna tolkas som att Linnéa förtydligar sitt visande vart katten tog vägen.
Olivia börjar också gå mot området där katten försvann, men där ändrar sig
Linnéa (eller så minns hon att katten försvann) och så går Linnéa gnällande
tillbaka mot kameran.
Det handlar alltså om ett samordnande mellan Olivia och Linnéa, där de båda
gemensamt är med på att försöka skapa en förståelse och ett
gemensamhetsgörande av Linnéas erfarenhet. Linnéa försöker visa var katten
var någonstans, först med pekgester, men när Olivia inte verkar förstå så
använder Linnéa hela kroppen och förflyttar sig i riktning mot katten.

Sammanfattning av temat: Delande av en annans erfarenhet
Även om den här händelsen inte är vanligt förekommande i min empiri (det är
den enda händelse jag kunde hitta), så representerar den en intressant aspekt av
vilket meningsskapande som manifesteras i kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen. Det här temat skiljer sig markant från föregående teman,
eftersom den innefattar ett återberättande av dåtid på ett annat sätt än de andra
temana, som mer utgår från ett här och nu.
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För att kunna dela en annans erfarenhet behöver en horisontsammansmältning
komma
till
stånd.
I
händelsen
strävar
Linnéa
efter
en
horisontsammansmältning, där Olivia kan ta del av Linnéas redan upplevda
erfarenhet. Händelsen visar att en horisonsammansmältning handlar om att
deltagarna gemensamt försöker åstadkomma detta. Olivia visar att hon är öppen
för en horisontsammansmältning genom att hon riktar kroppen mot Linnéa.
Olivia upprepar också Linnéas gester med ett speciellt tidsintervall. Detsamma
gäller för Linnéa. Båda barnen koordinerar alltså kropparna i förhållande till
varandra, tiden och rummet.

Sammanfattning av resultatet
Uppsatsens resultat presenteras i fem teman där rubriken på varje tema svarar
till forskningsfrågan om vilket meningsskapande som manifesteras i
kommunikationen mellan de yngsta förskolebarnen. Svaret på frågan är således
skapande av en gemensam handling, uppmärksammande av någon annan,
samordning av tillträde till lek, samordning av tillträde till plats och/eller
föremål och delande av någon annans erfarenhet.
Uppsatsen intresserar sig även för hur barnen kommunicerar med varandra och
denna fråga besvaras inom varje tema. När barnen skapar en gemensam
handling gör de det genom att koordinera gester och/eller upprepa varandras
gester. I händelsen där Lucas och Maja går upp för backen och sedan längs med
staketet så koordinerar barnen sina förflyttningar med varandra. När Maja
ramlar eller sätter sig ner stannar Lucas upp och väntar in henne. Vandringen
blir på så sätt en gemensam handling. Hur barnen upprepar varandras gester
visas när Maja och Linnéa leker en tittut-lek, där barnen dels upprepar ordet
”tittut!” men även gömmer/visar ansiktet för den andre.
När barnen uppmärksammar någon annan gör de det genom att exempelvis
möta varandras blickar, rikta kroppen mot varandra eller ta på den andre.
Sammantaget visar barnen för någon annan att den är uppmärksammad.
I samordning av tillträde till lek upprepar barnen varandras gester. Här handlar
det specifikt om de gester som är utmärkande för lekhandlingen. Detta skiljer
sig från hur barnen kommunicerar i temat om samordning av tillträde till plats
och/eller föremål, där barnen argumenterar med kroppen. Maja ställer sig
exempelvis i vägen och knuffar bort Leo så att han inte får tillträde till platsen
där kedjan finns. För att hindra någon från tillträde till exempelvis en lastbil så
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drar Lucas lastbilen åt sig och hukar sig över lastbilen. Lucas tittar också
intensivt mot lastbilen och öppnar inte upp för någon argumentation från
Oskar.
Svaret på frågan hur barnen kommunicerar inom temat som handlar om
delande av någon annans erfarenhet är genom återberättande. Detta
exemplifieras genom Linnéas återberättande av erfarenheten med en katt, där
hon använder pekgester, ljud och förflyttar sig närmare platsen där katten
försvann, för att återberätta för Olivia.
Uppsatsen fokuserar avslutningsvis även på frågan om vad barnen
kommunicerar med varandra. Inom temat där barnen skapar en gemensam
handling så kommunicerar barnen ett gemensamhetsgörande och inom temat
där barnen uppmärksammar någon annan så kommunicerar barnen ett
synlighetsgörande. När det gäller temat samordning av tillträde till lek och
samordning av tillträde till plats och/eller föremål, så handlar kommunikationen
om vem som ska få ta del i leken respektive vem som ska få vara på platsen
och/eller ha tillgång till föremålet. Svaret på frågan vad barnen kommunicerar
om i temat delande av någon annans erfarenhet, är att barnen kommunicerar
om en redan upplevd händelse.
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KAPITEL 6 DISKUSSION
Den här uppsatsen handlar om kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen. Uppsatsen har fokuserat på hur barnen gör när de
kommunicerar med varandra, men även vad de kommunicerar om och vilket
meningsskapande som manifesteras i kommunikationen mellan barnen.
Uppsatsens resultat överensstämmer med den forskning som visar att de yngsta
förskolebarnen kommunicerar i huvudsak med icke verbala gester, som blickar,
rörelser, ljud och positioneringar (Greve, 2007; Johansson, 2001; Løkken, 2000;
Engdahl, 2011b). Uppsatsen visar dessutom 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 andras handlingar, tid, rum och kropp,
som sammanbundet innefattar kommunikation mellan barnen. Uppsatsen visar
att även barn under tre år är sensitiva och öppna inför mötet med varandra.
Uppsatsen visar dessutom att barnen är lyhörda och kompetenta nog att kunna
anpassa sin kommunikation till andra barn i samma ålder. Uppsatsen visar
avslutningsvis även att det är barnens gemensamma handlande som
manifesterar den gemensamma livsvärlden. Barnen behöver 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.
I det här kapitlet börjar jag med att diskutera kring de resultat som studien har
genererat, för att sedan gå över i mer metodologiska reflektioner. Efter det
följer ett resonemang kring vilken relevans studien har för förskolans praktik.
Kapitlet avslutas med nya frågor.

Hur barn manifesterar en gemensam värld
Människan är som subjekt alltid förbunden med världen. Genom att benämna
världen som livsvärlden så innefattas även en rad olika aspekter av livet i
världen. Livsvärlden är allomfattande och finns där när vi föds. Genom
kroppen deltar vi i livsvärlden; vi bebor den. Livsvärlden innefattar också andra
människor, som vi ständigt förhåller oss till som de andra. Livsvärlden är därför
i grund och botten en gemensam värld, men livsvärlden är aldrig statisk, utan i
ständig förändring (Merleau-Ponty, 1945/2002). Människan är i ständig
kommunikation med världen (Bengtsson, 1998), vilket gör att vi aldrig kan välja
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att inte kommunicera. Genom kommunikation manifesteras en gemensam
värld.
I händelserna visas hur en gemensam värld manifesteras genom barnens
kommunikation med varandra. Den gemensamma världen utgörs av det levda
rummet, de levda kropparna, den levda tiden och den levda relationen. När
barnen manifesterar en gemensam värld koordinerar, samordnar och korrigerar
barnen dessa faktorer i förhållande till varandra, vilket betyder att barnen tar
hänsyn till att tiden, kropparna, relationerna och rummet är just levda. Barnen
möter alltså andra som subjekt, med individuella förutsättningar, känslor och
erfarenheter, och anpassar sin kommunikation utifrån det. Barnen erfar också
rummet som levt genom att barnen bebor och tar plats i rummet utifrån de
specifika förutsättningar som just det rummet har. Det betyder att barnen tar
hänsyn till den komplexitet som den regionala livsvärlden utgör. När barnen tar
hänsyn till att den regionala livsvärlden är levd betyder det att barnen anpassar
sin egen till-världen-varo utefter en mängd faktorer som är sammanflätade med
ett annat subjekt och med en specifik kontext. Genom detta erfar barnen saker
och företeelser som meningsfulla. När barnen exempelvis upprepar den andres
gester i en titt-ut lek är det sammanflätat med ett omedelbart meningsskapande
för barnen. Detta skulle kunna sammanliknas med den tydliga mening och mål
som de kroppliga aktiviteterna inom toddlarkulturen innefattas av enligt Løkken
(2008).
Under temat kommunikation som skapande av en gemensam handling blir det
tydligt att barnen tillsammans manifesterar en gemensam värld. Här samordnar
Lucas och Linnéa tillsammans kroppen i förhållande till både rummet och
varandra, när de klättrar upp och ställer sig i grinden mellan
förskoleavdelningen och kapprummet. I den interkorporala kommunikationen
mellan barnen riktar barnen sig mot varandra, vilket möjliggör för barnen att ta
del av den andres gester. Barnen koordinerar därefter sin position i grinden
utifrån hur den andre står i grinden och åstadkommer därigenom ett
gemensamt sätt att stå i grinden. Här är alltså blickar viktigt, genom att
blickarna möjliggör för barnen att hålla koll på vad den andre gör och hur den
andre är positionerad. Att blickar har en viktig funktion i barns kommunikation
är känt sedan länge (se exempelvis Musatti & Panni, 1981) och även att barn
använder kombinationen av ögonkontakt, att skratta tillsammans och att
upprepa varandras handlingar för att skapa en gemensam upplevelse av ett ”vi”
(Kristoffersen & Winje, 2012), men händelsen med Lucas och Linnéa visar
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även den höga grad av samordning mellan blickar och gester som är avgörande
för händelsen i stort.
Under temat kommunikation som uppmärksammande av någon annan
tydliggörs barnens skapande av en värld som är just gemensam. Här återfinns de
uppmärksammanden mellan barnen som är ständigt återkommande i empirin.
Barnens kroppar riktas mot varandra under tillfällen då rum och tid
sammanfaller för barnen, och ett möte uppstår. Detta exemplifieras genom
Olivias och Linnéas möte ute på gräsmattan, där deras blickar möts och barnen
riktar sig mot varandra. Tidigare forskning har visat att barn använder blickar
för att kunna åstadkomma ett gemensamt fokus (Alvestad, 2012; Shin, 2012).
Detta gemensamma fokus skulle i exemplet ovan kunna utgöras av själva mötet.
Uppsatsen visar dock att det även krävs en riktadhet för att kunna skapa ett
gemensamt fokus. Båda barnen i exemplet ovan bibehåller sin riktadhet mot
varandra trots att en av dem samtidigt förflyttar sig bort från platsen för mötet.
I temat om uppmärksammande av någon annan visar barnen även för någon
annan att den är uppmärksammad genom att barnen tar på varandra. Detta kan
vara en knuff innan man initierar en lek eller att ta i någons hår när man går
förbi. Dessa gester är interkorporala på ett annat sätt än andra gester, eftersom
det ena barnets kropp blir en förlängd del av det andra barnets kropp. Barnens
kroppar sammankopplas med varandra.

Upprepande av andras handlingar
Tidigare ansåg man att barns upprepande av andras gester inte var ett sätt att
kommunicera som visade på kompetens, utan snarare var ett enkelt sätt för
barnen att oreflekterat efterapa andra (Michélsen, 2004). Denna syn har ändrats
på senare tid och mycket forskning visar på den höga grad av upprepande som
återfinns i de yngsta förskolebarnens kommunikation. Forskare benämner
upprepande av andras gester som den vanligast förekommande formen för
kommunikation mellan barn i åldern ett till två år35 (Eckerman, 1993; Nadel &
Pezé, 1993). Det är därför inte speciellt förvånande att det även förekommer i
denna studie.

35

Detta kan också vara en av anledningarna till att det inom forskning är beskrivet med så många
olika begrepp.
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Inom temat skapande av en gemensam handling återfinns upprepande av
andras gester. I händelserna ser vi att Maja och Lucas upprepar varandras gester
när de sitter bredvid varandra på madrasserna. Här upprepar barnen både
auditiva gester (både ljud och ord) och visuella gester (barnen rör huvudet mot
väggen). Jag ser på dessa upprepningar som en typ av dialog mellan barnen, där
gesterna koordineras med en liten paus emellan. Det finns även händelser där
barnen upprepar varandras gester på så sätt att de nästan hakar i varandra. Det
blir ett flöde där den enas gester tar vid precis där den andres slutar. Båda typer
av upprepningar skulle kunna vara ett sätt för barnen att skapa ett gemensamt
”vi” (Greve & Kristoffersen Winje, 2012), där barnen visar varandra en
tillhörighet (Rayna, 2002). I en annan händelse leker Maja och Linnéa en titt-ut
lek, vilket skulle kunna motsvara den lekrutin som Alvestad (2012) nämner.
Dessa lekrutiner utgörs av aktiviter skapade av barnen och som upprepas vid
flertalet tillfällen.
Upprepande av någon annans gester används även av barnen när de söker
tillträde till en redan exsisterande lek. Denna typ av upprepande skulle kunna
motsvara det som Björk-Willén (2006) benämner som ”skuggning”. När barnen
skuggar gör de det för att visa sin kompetens och sin vilja att delta i leken, men
även för att åstadkomma en samstämmighet med de lekande barnen.

Samordnande av tillträde
I den gemensamma världen behöver barnen anpassa sina kroppar i förhållande
till andras kroppar och det levda rummet i ett samordnande kring vem som ska
ha tillträde till föremål, plats eller lek. Kroppen riktas mot barnens fokus,
antingen det gäller ett föremål, lek eller plats. Det som skiljer samordnande av
tillträde till föremål och/eller plats från tillträde till lek är att barnen använder
sig av upprepande av de andras gester för att få tillträde till lek, till skillnad mot
samordning av tillträde till föremål och/eller plats, där detta inte förekommer.
Hur kropparna bebor rummet skiljer sig också åt beroende på om barnen
samordnar tillträde till föremål och/eller plats, eller till lek. Detta synliggörs i
händelsen där Leo står framför en kedja i en av grindarna ute på gården. Leos
kropp tar plats framför kedjan och hindrar därmed andra att komma i närheten
och få tillgång till kedjan. Med kroppen blockerar Leo framfarten för andra. För
att Maja ska få tillgång till kedjan så måste hon knuffa bort Leo från platsen.
Alvestads studie (2012) visade också på att barnen använde sina kroppar i
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förhandlingar, genom att positionera sig i förhållande till varandra. I den
studien kunde barnen exempelvis ställa sig högre upp (på en stol) för att hamna
i ett annat läge i förhållande till den andre (som stod på golvet). I händelsen där
Lucas uppmärksammar Linnéa så ställer sig Lucas på knä bredvid Linnéa; han
positionerar sig i förhållande till hur hon står, vilket skulle kunna motsvara det
som Alvestad (2012) noterade i sin studie. Alvestads (2012) studie pekade på
betydelsen av blickar mellan barnen i förhandling, medan min studie istället
poängterar betydelsen av hur barnens kroppar bebor rummet.
Maja använder också sin kropp när hon samordnar med Leo kring tillträdet till
en docka som Leo har i en annan händelse. Här tar Maja tag i dockan och
trycker den nära sitt bröst samtidigt som hon vrider sin överkropp bort från
Leo. Dockan blir då en förlängd del av Majas kropp och genom det försvårar
Maja för Leo att få tillgång till dockan. Samordning av tillträde till plats eller
föremål innehåller alltså mer av en konflikt mellan barnen än vad samordning
av tillträde till en lek gör. Det samstämmer med Michélsens (2004) studie som
visar att samspelssituationer där leksaker ingår i hög grad präglas av avvisande
samspel och konflikt. I dessa situationer handlar konflikten om vem som ska ha
leksaken. Engdahls (2011a) studie visade att det var de små leksakerna som
bidrog till konflikter, medan stora leksaker istället kunde uppmana till en
gemensam lek.
Min erfarenhet är att det i förskolans verksamhet finns regler kring rätt till
tillträde till föremål. Dels finns det en regel som säger att den som hade tillträde
till leksaken först har större rätt till tillträde, dels finns det en regel som säger att
man måste leka med leksaken för att få upprätthålla tillträdet. Lägger man
leksaken till sidan så riskerar man att förlora tillträdet till leksaken till någon
annan. Det finns även regler som reglerar hur länge man har tillträde till en
leksak. Har någon lekt väldigt länge med en leksak som anses attraktiv, så
riskerar även den att förlora tillträdet. Videoobservationerna visar att i händelser
där barnen samordnar kring tillträde till föremål så vänder sig barnen till mig
som vuxen för att jag ska medla i konflikten. Detta visas bland annat i
händelsen där Leo och Lucas samordnar kring vem som ska ha tillträde till
pusslet. Även detta samstämmer med Michélsens (2004) avhandling, där barnen
ofta vänder sig till pedagogerna vid konflikter.
När barnen samordnar kring tillträde till lek så använder barnen sina kroppar
genom att upprepa andras handlingar. När Oskar vill ha tillträde till Maja och
Lucas lek ställer han sig lite vid sidan av och tittar på hur Maja och Lucas leker.
Efter att Oskar har observerat hur leken går till ger han sig in i leken och
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upprepar de handlingar som de lekande barnen har utfört. Kropparna som är
med i leken är aktiva och rörliga i rummet. De bebor rummet på ett annat sätt
än barnen som avvaktar och önskar tillträde. Michélsen (2004) tolkade det som
att de inaktiva barnen attraherades av de mer aktiva barnen.
I båda temana argumenterar alltså barnen med kroppen för att visa på sin rätt
till tillträde, men hur barnen argumenterar skiljer sig åt. När barnen
argumenterar för sin rätt till tillträde till föremål och/eller plats, blockerar
barnen för andra att få tillträde till föremålet och/eller platsen. När barnen
istället argumenterar för sin rätt till tillträde till en lek, så upprepar barnen gester
som förekommer i leken. När barnen upprepar gester som är utmärkande för
lekaktiviteten skulle det kunna vara ett sätt för barnen att visa för andra barn att
det har kompetens nog för att delta i leken, vilket i så fall skulle kunna motsvara
en skuggning (Björk-Willén, 2006).

Horisontsammansmältning
Gadamer (2005) menar att vi alla är situerade i en specifik historisk position,
beroende av vilka erfarenheter vi har med oss sedan tidigare. Denna position
avgör sedan hur vi ser på världen. Detta motsvarar vår inre horisont, som kan
öppnas upp och förflyttas när vi gör nya erfarenheter. Enligt Merleau-Ponty
(1945/2002) kan vi aldrig helt och fullt förstå en annan människa, men vi kan
genom kommunikation och möte med den andra människan förflytta vår inre
horisont genom att erfara den andre från olika perspektiv. Vi skiftar perspektiv
och möter fenomenet på ett nytt sätt.
Detta förflyttande av vår inre horisont visas i de händelser som jag redovisar i
resultatet. Barnen möter varandra, anpassar sin kommunikation till den andre i
en ständigt pågående samordning. Genom att möta andra möjliggörs en
förståelse av andra (Merleau-Ponty, 1945/2002). Samtidigt måste också barnen
öppna upp sina horisonter och förflytta sina perspektiv så att de kan möta den
andre fullt ut. I temat kommunikation som återberättande blir det tydligt att en
horisontsammansmältning är en gemensam handling, där båda barnen är aktiva.
Linnéa pekar ut för Olivia var katten försvann och Olivia pekar på samma
ställe, sen tittar hon mot Linnéa igen för att se om hon har uppfattat rätt. Här
synliggörs hur barnens förståelse av varandra inkarneras i deras levda kroppar
och uttrycks i bådas till-världen-varo. Linnéas pekgest övertas av Olivia som
pekar med sin högra hand. Här pekar dock Olivia med spretande fingrar, vilket
inte kan sägas är en tydlig pek-gest. Det i kombination med Olivias rynkade
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ögonbryn skulle kunna vara ett sätt för Olivia att visa att hon inte förstår, att
hon är osäker på vad Linnéa menar. Olivia övertar också Linnéas kropps
riktadhet, när Olivia vänder sig om och riktar sin kropp mot samma håll som
Linnéa är riktad mot.

Metodologiska reflektioner
Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen har varit central i studien och har
bidragit på olika sätt. Framför allt har den fenomenologiska teorin medfört ett
fördjupat studium av empirin, där begrepp som den levda kroppen varit
speciellt betydelsefullt för förståelsen och analysen av en kropp, som i många
andra sammanhang är tudelad i en fysisk och en kognitiv del. Eftersom jag har
använt mig av en hermeneutisk analysmetod har jag istället kunnat se till del och
helhet, där exempelvis kroppen kan ses som en del och helheten motsvarar den
levda kroppen i livsvärlden. Att jag kunde studera kroppen för sig, som del,
möjliggjorde för de slutsatser som jag sedan kunde göra. Pendlingen mellan del
och helhet hade även det betydelse, eftersom det medförde att kroppen sattes i
ett sammanhang.
Denna typ av sammanflätning går igen inom den livsvärldsfenomenologiska
teorin genom antagandet att människan är förbunden med världen (MerleauPonty, 1945/2002). Genom detta antagande har uppsatsen kunnat analysera
relationen mellan värld och människa, den sammanflätning som finns
däremellan. Det medför en fördjupad analys av sammanflätningen mellan tid,
rum, föremål, fenomen och människa i en specifikt avgränsad värld.
Studien uttalar sig inte om generella företeelser i kommunikation mellan de
yngsta förskolebarnen, utan vill istället bidra till en nyanserad bild utifrån
barnens erfarenheter av fenomenet kommunikation. Jag har strävat efter att
åstadkomma det genom att återge så många händelser från empirin som möjligt.
Att gå till sakerna själva har i uppsatsen inneburit att jag försökt att beskriva det
som framträtt i händelserna så konkret som möjligt, på samma gång som jag har
beaktat och redovisat de faktorer utifrån sammanhanget som jag anser har
betydelse för förståelsen av händelsen. Jag har utgått från att barnens
erfarenheter visar sig i barnens gester. Samtidigt har jag varit medveten om att
jag aldrig kan få del av alla erfarenheter barnen har, eftersom det alltid kommer
att finnas erfarenheter som är dolda för andra (Merleau-Ponty, 1999).
Jag har alltså använt mig av livsvärlds-begreppet på samma gång som jag har
avgränsat det till förskolans regionala livsvärld och där analyserat livsvärlden
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utifrån den levda kroppen, den levda tiden, den levda relationen och det levda
rummet. Det betyder att jag har bidragit till att göra den regionala livsvärlden till
forskningsobjekt, vilket var ett av de två viktiga kriterierna för att fenomenologi
skulle kunna användas i empirisk forskning, enligt Bengtsson (2010; 2013b).
Det andra kriteriet bestod av att fenomenologi inte skulle förbli en filosofi.
Genom att använda centrala begrepp från fenomenologi för en fördjupad
förståelse av empirin, där begreppen konkretiseras, menar jag att jag har
uppnått även detta kriterium.
Dokumentationsmetoden för studien har bestått av videoobservationer och
minnesanteckningar, vilket har bidragit till att jag har kunnat analysera
händelserna vid upprepade tillfällen och med lägre hastighet. Det har bidragit
till att jag har kunnat ta del av fenomenet genom att sakta ner förloppet. Jag har
även kunnat studera fenomenet utifrån olika analytiska utgångspunkter, vilket
medfört att händelserna kunnat studeras utifrån olika vinklar. Både att kunna
sakta ned förloppet och att kunna studera fenomenet från olika vinklar ses som
viktiga faktorer inom fenomenologi (Willis, 2001; Merleau-Ponty, 1945/2002).
Detta har också bidragit till en viss distansering mellan mina egna förförståelser
och empirin i sig.
Videoobservationer i sig har givetvis även svagheter. Framför allt genom att det
kan vara svårt att få fram videoobservationer som håller bild- och ljudmässigt.
Jag använde endast en handkamera, vilket exempelvis medförde att det i vissa
sekvenser var svårt att höra vilka ljud barnen gjorde. Barnen var också väldigt
mobila och sprang ofta mellan rummen inne på avdelningen, vilket medförde
till att jag inte alltid hann med att filma barnen. De 51 händelser som jag
slutligen valde ut motsvarar dock de kriterier som jag hade för att jag skulle
kunna analysera materialet på ett adekvat sätt.
Inom fenomenologisk ansats ska man sträva efter att gå till sakerna själva och
studera dem förutsättningslöst. Det har varit svårt för mig, framför allt för att
jag själv är förskollärare och har arbetat som det ett antal år. Jag vet givetvis inte
om jag hade beskrivit fenomenet på ett annat sätt om jag inte hade varit
förskollärare. Jag har ändå försökt att vara nyfiken på fenomenet och öppna
upp mig för möjligheten att se förskolans verksamhet på ett annat sätt. Jag
också försökt vara tydlig med min egen förförståelse och ställt frågor till mina
antaganden.
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Betydelsen av barns levda verklighet
Jag har försökt visa på barnens individuella sätt att kommunicera, genom att jag
har återgett så många händelser från videoobservationerna som möjligt. När jag
har återgett händelserna har jag strävat efter att gå till sakerna själva. De resultat
som redovisas motsvarar inte hur alla yngre barn kommunicerar, men visar på
möjliga sätt för barnen att kommunicera på i förskolekontext.
Uppsatsen visar att det finns gemensamma drag i de individuella barnens sätt
att kommunicera. Jag tänker att det även finns drag av barnens individuella sätt
att kommunicera i det gemensamma; hur vi kommunicerar på vår förskola. På
samma gång finns det alltid något gemensamt i det individuella och en del av
det individuella i det gemensamma, eftersom barnens individuella sätt att
kommunicera är en del av den regionala livsvärld som just den här förskolan
utgör.
Sammanfattningsvis
öppnar
uppsatsen
med
hjälp
av
den
livsvärldsfenomenologiska ansatsen upp för ett synsätt på barn, där barnens
individuella förutsättningar i kombination med sammanhanget och det
gemensamma skapar varierade förutsättningar för barns lärande i förskolan.
Uppsatsen samstämmer därför med småbarnspedagogikens definition av vad
pedagogiken för de yngsta barnen i förskolan bör innefatta, nämligen ”en
bildningspedagogik där man ser på det lilla barnet som en fullvärdig människa
som är engagerad i ett aktivt samspel med förskolans människor, kunskap och
kultur, som ständigt förändras vid olika tidpunkter och platser” (Haugen,
Løkken & Röthle, 2006, s. 26).

Uppsatsens relevans för förskolans praktik
I mitt arbete som förskollärare har jag många gånger tagit del av de yngsta
barnens kommunikation med både varandra och med mig som vuxen. Jag har
förundrats över hur sociala de är och i hur hög grad som de tar sin naturliga
plats i ett kommunikativt sammanhang. Själv har jag alltid varit av den åsikten
att barn redan i ettårsåldern har kompetens och social förmåga, i så hög grad att
de har sin självklara plats och del i förskolans verksamhet. Jag vet att det inte är
en åsikt jag delar med alla. Forskning har exempelvis visat att en klar majoritet
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av norska pedagoger36 anser att barn i ettårsålder är för unga för att kunna delta
i förskolans verksamhet (endast en tredjedel av pedagogerna ansåg att ettåringar
kan börja förskolan) (Løvgren & Gulbrandsen, 2012). Det studien däremot inte
frågar sig är huruvida pedagogerna anser att deltagande i förskolans verksamhet
bidrar till utveckling och lärande för ettåringarna, vilket är en helt annan fråga,
för även om pedagogerna anser att ettåringar är redo och orkar med en
förskoleverksamhet, så kanske övertygelsen faller på tron på vad verksamheten
kan bidra med för barnen. Givetvis är dessa resultat inte direkt överförbara till
att gälla alla pedagoger i Sverige, eftersom det finns en hel del skillnader mellan
länderna. Däremot är det rimligt att anta att denna uppfattning ändå finns hos
vissa av pedagogerna även i Sverige.
Det finns relativt ny forskning kring barns kommunikativa kompetenser där det
ansågs att barn under två år sällan var sociala och kommunikativa, baserat på att
de i liten grad uttryckte sig verbalt (Nærland, 2011). Givetvis finns det en rad
forskningsstudier som talar emot det här och som visar på de yngsta barnens
kompetens inom kommunikation (se exempelvis Engdahl, 2011b; Løkken,
2000). Men det finns också studier som visar att barn som inte är verbala har
svårare att göra sin röst hörd (se exempelvis Jernes & Engelsen, 201237).
Pedagoger i förskolan synliggör och fokuserar exempelvis framför allt på de
verbala uttrycken (se bland annat Kress & Selander, 2010; Elm Fristorps, 2012;
Thuresson, 2013; Björklund, 2008), vilket medför att de icke verbala gesterna,
som de yngsta barnen framför allt använder i sin kommunikation, riskerar att
förbises. Den här tvetydigheten inom forskning visar på att det fortfarande
finns uppfattningar där kommunikativ förmåga definieras som förmåga att
uttrycka sig verbalt. Om man inte är medveten om att barn kan kommunicera
på andra sätt än verbalt, så är det givetvis svårare att se barns kompetens och
det medför dessutom till att barn som kommunicerar på andra sätt riskerar att
osynliggöras i kommunikationssammanhang. Det handlar ju inte bara om de
yngsta barnen, utan även barn som pratar ett annat språk än svenska, barn med
språkförseningar och barn med språkliga funktionshinder. Kunskap om hur de
yngsta barnen kommunicerar är därför en demokratifråga, där pedagoger i
förskolans verksamhet behöver ha kunskap om nyanserna och variationerna
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Både förskollärare och barnskötare innefattas i definitionen av pedagoger.
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En studie om barns deltagande kring och med datorn som visade att de andra barnen förbisåg en
tvåårig pojkes icke verbala uttryck när det var hans tur att spela på datorn.
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som finns i barnens sätt att kommunicera för att kunna synliggöra och
uppmärksamma alla barns röster.
Deltagande i förskoleverksamhet (med god kvalitet) har effekt på de yngsta
förskolebarnens lärande och speciellt för barn i utsatta situationer (Bjørnestad
& Pramling Samuelsson, 2012). God kvalitet definieras i detta sammanhang
bland annat av att det råder ett gott samspelsklimat mellan personal och barn,
men även mellan barnen. För att pedagogerna ska kunna skapa förutsättningar
för lärande för de yngsta barnen genom att bidra till ett gott samspelsklimat
behöver pedagogerna ha kunskaper om hur de yngsta barnen kommunicerar
med varandra. När barnen kommunicerar med varandra sker ett samlärande,
där barnen lär av varandra, vilket är något som i sig kan anses vara en
kvalitetsaspekt i förskolans verksamhet (Williams & Sheridan, 2006).
Jag menar att uppsatsen visar på att förskolans verksamhet kan bidra till lärande
och utveckling även för de yngsta förskolebarnen, främst genom att pedagoger
med kunskap om hur barn kommunicerar med varandra, kan ge barnen
möjlighet att kommunicera med barn i samma ålder. Men det handlar även om
att uppmärksamma pedagoger på de yngsta förskolebarnens kompetens inom
kommunikation, för att möjliggöra för att alla barns röster ska få höras i
förskolans verksamhet.
Kommunikation handlar om att vara social och ta del av andras erfarenheter,
men också att få dela en egen erfarenhet med andra. Kommunikation är därför
en förutsättning för att vi som människor ska kunna lära oss om varandra och
skapa en förståelse för varandra.

Nya frågor
Ofta är det så att ju mer man lär sig om något, ju fler frågor får man och ju fler
frågor är det också möjligt att ställa. Så har givetvis även varit fallet här.
Jag tycker att det hade varit intressant att se vad andra teoretiska perspektiv
skulle kunna bidra med. Under arbetet med uppsatsen tog jag del av forskning
inom socialinteraktionistiska teoribildningar, där exempelvis Goffman bidrar
med begrepp som fokuserad och ofokuserad interaktion (Goffman, 1969). Med
hjälp av dessa begrepp tror jag att jag skulle kunna föra en diskussion kring vad
det är som leder fram till att barnen börjar kommunicerar med varandra och
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vad det skulle kunna vara som bryter eller förhindrar barnen från att
kommunicera med varandra.
Empirin skulle även kunna studeras utifrån ett genusperspektiv, där eventuella
skillnader mellan pojkar och flickors kommunikation i så fall skulle kunna
diskuteras.
Eftersom jag framför allt har studerat kommunikationen mellan barnen, skulle
det även vara intressant att närmare studera kommunikation mellan de yngsta
förskolebarnen och pedagogerna. Forskning har visat att de yngsta
förskolebarnen kommunicerar med sina kroppar med gester som inte är
verbala, vilket pekar på vikten av att pedagoger kan avläsa och förstå barnens
intensioner även om dessa uttrycks med hjälp av icke verbala uttryck
(Johansson, 2005; Løkken, Haugen & Röthle, 2006; Sandvik & Johannesen,
2009). Forskning har dock pekat på att pedagoger inte alltid uppmärksammar
de icke verbala gesterna i lika hög grad som verbala yttranden (se exempelvis
Kress & Selander, 2010; Elm Fristorps, 2012; Thuresson, 2013; Björklund,
2008). Det behövs därför ytterligare forskning kring alla de gester, verbala
likaväl som icke verbala, som de yngsta barnen använder i sin kommunikation
och hur pedagoger tolkar och förstår dem. Exempelvis skulle man kunna
studera hur kommunikationen mellan pedagoger och yngre förskolebarn ser ut.
Vad kommunicerar de om med varandra? Vilka gester använder barnen och
vilka gester använder pedagogerna? Man skulle även kunna studera vilka av
barnens gester som inte uppmärksammas av pedagogerna och i vilka situationer
det inträffar.
Avslutningsvis upptäckte jag under videoobservationernas gång att barnen
använde sig av olika gester när de inledde en kommunikation med mig som
forskare mot om de inledde en kommunikation med andra yngre barn. När
barnen sökte kontakt med mig räckte de fram leksaker, något de aldrig gjorde
när de sökte kontakt med andra barn. Det skulle vara intressant att föra en
diskussion kring detta och söka förståelse kring vad detta kan bero på.
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BILAGA 1. VÅRDNADSHAVARE

Estetiskt filosofiska fakulteten

Hej!
Jag heter Ebba Norling Andersen och är forskarstudent vid Karlstads universitet inom
forskarskolan för förskollärare med inriktning mot barndom, lärande och
ämnesdidaktik. Under hösten 2011 kommer jag att genomföra en mindre studie på er
förskoleavdelning och därför undrar jag om ni godkänner att ert barn medverkar i
studien.
I min studie vill jag titta närmare på små barns icke verbala kommunikation, alltså hur
barn pratar och samspelar med varandra genom kroppen. För att senare kunna göra
en analys av det jag ser ute på förskolan kommer barnen att medverka i en
videoinspelning. Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur barnen rör sig
i förhållande till rummet och varandra, hur de använder rösten och ansiktsuttryck,
vilka kroppsdelar som används och hur. Jag kommer endast att titta på situationer där
barnen söker kontakt med andra barn under lektillfällen på förskolan.
Videoinspelningen kommer att användas som underlag till min licentiatuppsats, som
planeras att vara färdig under våren 2013, men även visas i vetenskapliga sammanhang
som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar.
Barnens identiteter kommer att döljas och avkodas. Det finns idag teknik som gör det
möjligt att avidentifiera ansikten i videofilmer och denna teknik kommer att användas
om videofilmerna visas på konferenser eller andra större sammanhang. Man kommer
inte att kunna identifiera barnen som medverkar och inte heller vilken förskola som
medverkar. Videofilmerna kommer att förvaras i ett låst skåp. Självfallet har jag
tystnadsplikt och kommer inte att delge utomstående känslig information som kan
komma att framkomma under studiens gång.
Deltagandet i studien är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt
deltagande.
Om ni har frågor kan ni alltid kontakta mig på:
ebba.norling-andersen@kau.se
0734 00 30 34
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eller
Professor Anders Arnqvist, handledare
anders.arnqvist@kau.se
00702 177499

Med vänlig hälsning,
Ebba Norling Andersen
Karlstad 2011-08-01
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Jag ger mitt samtycke till att mitt barn _______________________deltar i
studien om barns icke verbala kommunikation.

Jag samtycker inte

Vårdnadshavare

Datum

Vårdnadshavare

Datum

Ifylld blankett kan lämnas till den pedagogiska personalen på avdelningen.
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BILAGA 2. PERSONAL

Estetiskt filosofiska fakulteten

Hej igen!
Vad roligt att ni vill vara med i min studie!
Som ni vet så vill jag i min studie titta närmare på små barns icke verbala
kommunikation, alltså hur barn pratar och samspelar med varandra genom kroppen.
För att senare kunna göra en analys av det jag ser ute på förskolan kommer barnen att
medverka i en videoinspelning. Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur
barnen rör sig i förhållande till rummet och varandra, hur de använder rösten och
ansiktsuttryck, vilka kroppsdelar som används och hur. Jag kommer endast att titta på
situationer där barnen söker kontakt med andra barn under lektillfällen på förskolan.
Videoinspelningen kommer att användas som underlag till min licentiatuppsats, som
planeras att vara färdig under våren 2013, men även visas i vetenskapliga sammanhang
som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar.
Jag kommer alltså inte att videofilma pedagogledda aktiviteter som samling eller andra
gruppaktiviteter, utan fokus ligger på fri lek. Eftersom jag kommer att videofilma
barnen på er avdelning kommer ni ändå oundvikligen att vara med på
videoinspelningen, vilket medför att ett godkännande krävs även från er pedagoger.
Jag vill dock klargöra att era identiteter självfallet kommer att avkodas och döljas, så
att det inte kommer att framgå att det är ni som är med.
Jag kommer inte att bedöma och analysera varken er eller barnen utifrån något rätt
eller fel, utan jag är helt enkelt genuint intresserad och nyfiken på att se hur barnen
gör.
Avslutningsvis är deltagandet i studien helt frivillig och man kan när som helst avbryta
sitt deltagande.
Om ni har frågor kan ni alltid kontakta mig på:
ebba.norling-andersen@kau.se
0734 00 30 34
eller
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Professor Anders Arnqvist, handledare
anders.arnqvist@kau.se
00702 177499

Med vänlig hälsning,
Ebba Norling Andersen
Karlstad 2011-08-01
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Jag ger mitt samtycke till deltagande i studien om barns icke verbala
kommunikation, där videodokumentation av barnen kommer att ske under
hösten 2011.

Jag samtycker inte

Pedagog

Datum
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Uppsatsen handlar om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen ur ett
fenomenologiskt perspektiv. Mer specifikt handlar uppsatsen om hur barnen
gör när de kommunicerar med varandra, om vad de kommunicerar och vilket
meningsskapande som manifesteras i kommunikationen. Genom en rad olika
empiriska exempel synliggörs barnens kommunikation där kroppen och rörelsen
är central.
Resultatet visar på de yngsta förskolebarnens kommunikation som ett skapande
av en gemensam handling, som ett uppmärksammande av någon annan, som
ett samordnande av tillträde till lek, som ett samordnande av tillträde till plats
och/eller föremål och som ett delande av någon annans erfarenhet. Detta
åstadkommer barnen genom att upprepa varandras gester och koordinera sina
handlingar. Resultatet visar att barnen är sensitiva inför varandra och anpassar
sin kommunikation utifrån en rad olika förutsättningar.
Uppsatsen riktar sig till förskollärare, forskare och andra som är intresserade av
de yngsta förskolebarnens kommunikation. Uppsatsen har finansierats inom
ramen för Nationella forskarskolan för förskollärare: Barndom, lärande och
ämnesdidaktik (FöFoBa), diarienummer 729-2010-200.
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