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Sammanfattning 
Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera toddlares icke verbala kommunikation med 
varandra i förskolan, om det finns skillnader i kommunikationen inomhus och utomhus samt hur den 
icke verbala kommunikationen kan möjliggöra delaktighet i leksituationer. Studien har utförts med en 
kvalitativ metod i form av observationer av toddlare. Studiens resultat visar att toddlare använder en 
mängd olika kroppsliga uttryck för att kommunicera med varandra i lek såsom blickar, att peka, 
riktade kroppar, mimik etc. Det fanns inga skillnader i hur toddlare kommunicerar inomhus och 
utomhus men kommunikationen ter sig förflyta enklare inomhus. Den icke verbala kommunikationen 
och ett delat fokus under leksituationer kunde förenkla samspelet mellan toddlare. Detta kan i sin tur 
förstås som något som ökar delaktigheten. Med hjälp av den icke verbala kommunikationen kunde 
toddlare hjälpa, tolka och anpassa sig efter varandra i leksituationer. Slutsatsen är att toddlare är 
sociala och kommunikativa även utan att använda det verbala språket och uppfattningen av vad det 
innebär att prata behöver problematiseras. 

Nyckelord 

Icke verbal kommunikation, toddlare, förskola, delaktighet, regional livsvärld, interaktion, 
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Förord 
Vi har båda två under utbildningens gång intresserat oss för barns icke verbala kommunikation och 
funderat kring hur delaktigheten kan påverkas för barn som inte har ett verbalt språk. Vi tänker att i 
vårt framtida yrke som förskollärare är det av största vikt att se olikheter som en tillgång och genom 
denna studie fick vi möjligheten att möta olika kommunikativa kompetenser hos barn i förskolan.  

Vi vill tacka vår handledare Rikard Apelgren för hans engagemang och stöd under hela processen. 
Hans kunnande och intresse har fungerat som ett bollplank och alltid hjälpt oss att utveckla tankar och 
reflektioner.  

Slutligen vill vi tacka förskolan som gjorde det möjligt för oss att utföra vår studie. Vi vill tacka 
förskolechef, pedagoger och barn som medverkat. Utan er hade inte studien vart möjlig att genomföra, 
stort tack.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under hela arbetet med uppsatsen har vi diskuterat samtliga delar för att vi båda ska vara insatta i 
studien. Vi har arbetat på så vis att vi delat upp litteratur och olika stycken i uppsatsen för att sedan 
arbeta in texterna tillsammans i uppsatsmallen. Vi har båda arbetat med att skriva uppsatsen, leta och 
läsa litteratur samt genomfört studien gemensamt på förskolan. Vi har arbetat som ett team och haft 
öppna diskussioner där vi vågat ge konstruktiv kritik för att alltid utveckla vårt skrivande och våra 
reflektioner. Vi har tagit hänsyn till varandras åsikter och haft ett bra samarbete där vi båda anser att vi 
bidragit med mycket.  
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Inledning 
Den här uppsatsen kommer att behandla barns icke verbala kommunikation i förskolan, som vi utifrån 
fenomenologisk teori här kommer att tala om som den regionala livsvärlden. Vi kommer tala om barn 
i åldern 1 till 2,6 år som toddlare, vilket vi redogör för mer utförligt i avsnittet Tidigare forskning. 
Valet av kunskapsområdet grundar sig i våra tidigare erfarenheter från förskolan där vi har 
uppmärksammat att barn förstår varandra, skapar relationer och leker med varandra innan de utvecklat 
det verbala språket. Vi föreställer oss att valet av kunskapsområde är intressant att forska inom då det 
inte finns så mycket tidigare forskning kring de yngsta barnens kommunikation. Detta är något vi 
uppmärksammade när vi sökte efter tidigare forskning då vi såg att urvalet var tämligen snävt. Denna 
uppfattning delas av bland annat Hildén (2014, s. 16) som i sin avhandling inom samma 
kunskapsområde framhåller att det inte finns särskilt mycket tidigare forskning. 

Barns språkutveckling börjar redan vid födelsen, kanske till och med innan det (Haugen, Løkken & 
Röthle 2006, s. 20). Barns språk utvecklas både genom det sociala samspelet med omgivningen och 
utifrån deras biologiskt givna förutsättningar vilket bland annat innebär att alla barn som utvecklas 
normalt går igenom liknande steg i språkutvecklingen (Strömqvist 2010, s. 57). Barn går enligt dessa 
utvecklingssteg exempelvis igenom en ordförrådsspurt när de är mellan 1,5 till 2 år och denna 
påverkas av den språkliga omgivningen barnet varit en del av tidigare i livet. Vi kommunicerar för att 
tillsammans skapa mening i olika sammanhang och meningsskapandet sker genom både verbala och 
icke verbala kommunikationsformer (Bjar & Lidberg 2010, s. 18). Det vi uttrycker skapar ett 
dialogiskt förhållande och meningsskapandet är i konstant rörelse (Bjar & Liberg 2010, s. 19). 
Förutom biologiskt givna förutsättningar så påverkas barns språkbruk av omgivningen och 
språkinlärning är en adaptiv process. Barnets språkinlärning påverkas således av omgivningens 
förmåga att anpassa sig till barnet (Strömqvist 2010, s. 57) och utifrån detta tolkar vi att en 
medvetenhet om barns olika sätt att kommunicera både verbalt och icke verbalt kan leda till större 
möjlighet för de vuxna som möter barnen att skapa mer gynnsamma förutsättningar för barns 
språkinlärning.  

76,7 procent av Sveriges 1–3 åringar var inskrivna i en förskoleverksamhet 2016 (Skolverket 2016a) 
vilket betyder att en stor andel av de yngsta barnen i Sverige deltar i förskolans verksamhet. Barn i de 
yngsta åldrarna besitter olika former av kommunikativ kompetens (Sandvik & Spurkland 2015, ss. 38, 
39) vilket innebär att vi bör utgå ifrån att kommunikation är mer än bara det talade språket då barn har 
både olika biologiska och sociala förutsättningar för sin individuella språkutveckling.  

I och med ett snävt utbud av tidigare forskning, variationerna i de yngsta barnens kommunikativa 
kompetenser och då förskolan har en central betydelse för de yngsta barnen anser vi att valet av 
kunskapsområde framstår som särskilt viktigt då kommunikation handlar om mycket mer än bara ord. 
Vi tänker att det behövs mer forskning inom detta område då det står i läroplanen att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv (Skolverket 2016b, s. 10). Detta ska gälla samtliga 
barn och därför är denna typ av forskning viktig då långt ifrån alla barn behärskar ett verbalt språk och 
då endast ord inte kan förmedla en hel upplevelse på egen hand (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 
20).  
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Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för tidigare forskning som berör området icke verbal 
kommunikation. I vår sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av olika sökmotorer då vi fann 
att de olika sökmotorerna genererade olika artiklar och tillgänglighet. När vi har hittat relevant tidigare 
forskning har vi även läst dess referenslistor för att hitta utgångspunkter inom samma område. Vi har 
kombinerat våra sökord i olika sammansättningar vilket har genererat olika mängd resultat. Till 
exempel gav sökordet ’kommunikation’ för stor mängd resultat varför vi avgränsade sökningen till 
sökordet ’icke verbal kommunikation’. En sökning på ’icke verbal kommunikation, delaktighet’ gav 
däremot inga resultat varför vi fick vidga sökningen igen. Sökorden vi använt är; ’icke verbal’, ’icke 
verbalt språk’, ’kroppslig kommunikation’, ’det kroppsliga’, ’interaktion’, ’tecken som stöd’, ’sign 
language’, ’non verbal’, ’non verbal communication’, ’delaktighet’, ’participation’, ’inflytande’, 
’kommunikation’.  

I underrubrikerna nedan kommer artiklarna och avhandlingarna presenteras separat med 
sammanfattningar av syfte, teori, metod och resultat. Varje underrubrik avslutas med en 
sammanfattande diskussion där vi reflekterar kritiskt kring den tidigare forskningen. Den första 
rubriken Lek och icke verbal kommunikation presenterar Engdahls (2011) forskning om toddlares 
kommunikation i lek i svenska förskolan, Pálmadóttir och Johanssons (2015) forskning om hur 1–3 
åringar kommunicerar värderingar och intentioner med sina kroppar i lek i isländska förskolan och 
Hildéns (2014) forskning om de yngsta förskolebarnens kommunikation och meningsskapande med 
kroppen i svenska förskolan. Den andra rubriken Interaktion och icke verbal kommunikation 
presenterar Engdahls (2012) vidare forskning om hur toddlare skapar vänskap genom sociala 
interaktioner i svenska förskolan och Seland, Hansen Sandseter och Bratteruds (2015) forskning om 
1–3 åringars välbefinnande i norska förskolan. Den tredje rubriken Delaktighet och icke verbal 
kommunikation presenterar Clarke, Newton, Petrides, Griffiths, Lysley och Prices (2012) forskning 
om barn med kommunikationssvårigheters variationer av delaktighet vid fritidsaktiviteter i 
Storbritannien.  

Lek och icke verbal kommunikation 
Engdahl (2011, s. 1422) har undersökt toddlares interaktion i lek på svenska förskolor med syfte att 
undersöka hur barn samspelar med varandra under självinitierad lek och hur de kommunicerar med 
varandra under denna lek. Studien utgår från fenomenologisk teori för att närma sig fenomenets kärna 
och även barns eget perspektiv och barns livsvärld (Engdahl 2011, s. 1425). Denna teori menar att 
barn upplever sin vardag i förskolan genom kropp och sinnen och utifrån dessa upplevelser skapas 
barnens livsvärld i förskolan. Barnens levda kroppar är medvetna om att även andra barn är levda 
kroppar och att dessa skiljer sig från objekt.  

Engdahls studie genomfördes med en etnografisk ansats där Engdahl deltog i verksamheten i förskolan 
under flera månader för att bli en del av barnens livsvärld (Engdahl 2011, s. 1425). Materialet 
samlades in genom deltagande observationer och videoinspelningar och fokuserade på de sex yngsta 
barnens egna upplevelser (Engdahl 2011, s. 1426). Resultatet visade att barnen använder många olika 
former av kommunikation i lek och att deras agens finns i den icke verbala turtagningen (Engdahl 
2011, s. 1427). Fynden delades in i kategorierna; lekinbjudningar, lekregler och 
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lekavslutningsprocedurer. Vid lekinbjudningar använder barnen olika strategier för att uppfattas som 
attraktiva lekkamrater som kombinationer av kroppsspråk och verbalt språk, att dela känslor genom 
skratt och ögonkontakt och genom att använda leksaker som stöd för inbjudan (Engdahl 2011, s. 
1428). Gällande lekregler så uppmärksammas turtagning och improvisation som viktiga delar i 
lekregler och i förhandling av lek (Engdahl 2011, s. 1430). När barn använder sina kroppar för att 
kommunicera kan detta uppfattas som imitation men även som en påbörjan till att utveckla sin 
förmåga att sätta sig in i en annans perspektiv (Engdahl 2011, s. 1431). Lekavslutningsprocedurer 
innebär oftast att ett barn fysiskt avlägsnar sig från leken genom att gå iväg eller att en tredje part, som 
en pedagog eller schemalagd aktivitet, avbryter leken (Engdahl 2011, s. 1435). Enligt Engdahl (2011, 
s. 1436) bör även de yngsta barnen i förskolan ses som kompetenta sociala aktörer som främst 
använder icke verbal kommunikation i sin lek med andra barn. Leken är en viktig arena för de yngsta 
barnen att utveckla sin kommunikation och sin sociala kompetens (Engdahl 2011, s. 1437).  
I en studie av Pálmadóttir och Johansson (2015, s. 292) undersöks hur barn mellan 1–3 år 
kommunicerar och prioriterar värderingar i lek med fokus på hur den kroppsliga kommunikationen 
visar barns intentioner. Studien utgår från fenomenologisk teori och dess syn att de yngsta barnen 
upplever och uttrycker värderingar genom kroppslig kommunikation (Pálmadóttir & Johansson 2015, 
s. 292). Merleau-Pontys begrepp livsvärld används för att beskriva relationen mellan människan och 
världen. Barn anses vara ett kroppssubjekt som inte går att separera från världen i deras upplevelse av 
denna. Detta för att barn använder kroppen för att göra sig förstådda och för att förstå andra och därför 
är kommunikation med kroppen såsom gester, positionering, ljud och ord viktigt för att existera och 
utvecklas (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 292).  

Studien var en kvalitativ studie med tematisk analys (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 294). 
Materialet samlades in genom videoobservationer av barns fria lek i en förskola på Island. Fyrtiosex 
barn delades upp i två grupper utifrån ålder och Pálmadóttir och Johansson deltog nära barnen i 
verksamheten under fem månader med handkamera och fältanteckningar (Pálmadóttir & Johansson 
2015, s. 293). De antog rollen som intresserade observatörer som befann sig nära barnen (Pálmadóttir 
& Johansson 2015, s. 294) och ansåg att metoden var stark i sammanhanget då intentionen var att 
fånga in vad barnen faktiskt uttrycker för att göra ett försök att närma sig barns eget perspektiv 
(Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 300). Barns levda värderingar i deras livsvärld beskrivs från barns 
eget perspektiv (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 295) i tre kategorier; ägarskap av leksaker, andras 
välmående och tillhöra gemenskapen. Barnen kommunicerade med sina kroppar sitt ägarskap av 
leksaker och sin rätt att leka främst genom ögonkontakt (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 296). De 
kommunicerade även sin medmedvetenhet om andras välmående och värderingar om att det är fel att 
skada andra på detta sätt (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 297). Studien visade också att barnen med 
sina kroppar kommunicerade vikten av att tillhöra gemenskapen i förskolan, exempelvis genom att 
barnen kommunicerar gemensamma regler för förskolan och följer, eller bryter dem, för att skapa en 
gemenskap (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 298). Studien bidrar med kunskap om barns intentioner 
i deras handlingar mot andra barn, som vikten av ögonkontakt som en del av kommunikation i lek, 
leksaker som en del av att uttrycka gemenskap och hur barns positioner ger makt att inkludera eller 
exkludera andra barn i lek (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 299). Leken tolkas som en viktig del för 
barns relationer och skapandet av värderingar och det är därför viktigt för pedagoger att 
uppmärksamma hur barn kommunicerar värderingar och att uppmärksamma läroplanens demokratiska 
värderingar via kroppsspråket (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 300).  

Hildén (2014, s. 21) har i sin avhandling undersökt de yngsta barnens kommunikation genom den 
levda kroppen i den regionala livsvärlden som förskolan utgör. Detta med fokus på hur barn 



5 
 

kommunicerar med varandra i situationer som inte styrs av schemalagda aktiviteter, som fri lek, även 
vad de kommunicerar om och kommunikationens mening för barnen (Hildén 2014, s. 5). Studien har 
utförts med en livsvärldsfenomenologisk teori utifrån Merleau-Ponty som gav möjlighet att tolka den 
levda kroppen i kommunikation på många olika sätt, samt koppla ihop meningsskapande i 
kommunikationen som sker och uttryck i den regionala livsvärlden (Hildén 2014, s. 23). Hildén valde 
en teori som tolkar kroppen som en central och betydande del vilket var passande för det som skulle 
undersökas. Det teoretiska perspektivet bidrog även med många användbara begrepp till Hildéns 
studie såsom livsvärld, regional livsvärld, den levda kroppen, intersubjektivitet m.fl.  

Även metoden i Hildéns studie är fenomenologisk och innefattas av en empirisk livsvärldsansats, 
vilket innebär att livsvärlden har gjorts till ett forskningsobjekt genom syfte och frågeställningar och 
forskaren studerar den regionala livsvärlden utifrån en regional ontologi (Hildén 2014, s. 39). Detta 
kan låta kreativiteten styra forskningen då metoden ska anpassas efter det studerade fenomenet och 
inte tvärt om. Studien utfördes på en avdelning med femton stycken 1–3 åringar och sex stycken barn 
fokuserades (Hildén 2014, s. 47). Hildén (2014, s. 40) genomförde deltagande observationer och 
befann sig i fältet under flera månader för att bli en del av livsvärlden, dock var graden av deltagande 
varierande och observationerna kunde både ske tillsammans med barnen i aktiviteter och sittandes 
bredvid. Videoobservationer användes för att sakta ned förloppet och kunna erfara observationerna 
flera gånger (Hildén 2014, s. 44). Även minnesanteckningar användes för att tydliggöra och synliggöra 
forskningsprocessen (Hildén 2014, s. 46). Materialet analyserades med hermeneutisk analysmetod i 
kombination med den fenomenologiska teorin (Hildén 2014, ss. 53, 54). Resultatet från studien 
delades in i fem kategorier, eller teman som Hildén (2014, s. 61) kallar det. Varje tema besvarar frågan 
hur barnen kommunicerar och inom varje tema besvaras vad barnen kommunicerar. De fem temana är; 
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. Studiens 
resultat i relation till dessa teman visade att i skapande av en gemensam handling kan barnen leka en 
välkänd lek eller skapa något nytt genom att upprepa varandras gester (Hildén 2014, s. 63). 
Uppmärksammande av någon annan visar barnen med sina kroppar och blickar och ofta genom att 
stanna upp i sina handlingar och rikta sig mot det andra barnet (Hildén 2014, s. 75). Samordning av 
tillträde till lek sker ofta när ett barn söker sig till en pågående lek mellan flera barn (Hildén 2014, s. 
83) och genom att upprepa gester som sker i leken försöker barnen visa att de hör ihop (Hildén 2014, 
s. 91). Samordning av tillträde till plats och/eller föremål skiljer sig från föregående tema då barnen 
istället riktar sig mot platsen och/eller föremålet istället för mot barnen eller leken (Hildén 2014, s. 
92). Delande av en annans erfarenhet berör att dela en erfarenhet med ett annat barn som inte varit 
deltagande vid händelsen (Hildén 2014, s. 100). Detta tema var dock inte vanligt förekommande 
medan skapandet av en gemensam handling var det vanligast förekommande temat bland barnen och 
förtydligar att när barn upprepar varandras gester gör de detta på komplexa sätt genom att koordinera 
sina kroppar till varandra, men också till rum och tid (Hildén 2014, s. 74). Hildéns studie stärker 
uppfattningen av att de yngsta barnen främst kommunicerar icke verbalt med blickar, rörelser, ljud och 
positioneringar (Hildén 2014, s. 106). Även de yngsta barnens kommunikation är i hög grad komplext 
samordnad, koordinerad och korrigerad i barnens icke verbala uttryck. Hildén (2014, s. 116) menar att 
resultaten tydliggör att även de yngsta barnen lär sig och utvecklas i förskolans verksamhet, speciellt 
när pedagoger har kunskap om hur barn kommunicerar med varandra och ger barn möjligheter att 
kommunicera och göra sina röster hörda med icke verbal kommunikation.  

De tre studier som ovan redovisats liknar varandra på flera sätt, då samtliga har genomförts med 
deltagande observationer av de yngsta barnens kommunikation med varandra i fri lek, alla har använt 



6 
 

sig av fenomenologisk teori och resultaten kan relateras till varandra. Samtliga studier använder sig av 
deltagande observationer och Engdahl (2011, s. 1425) och Hildén (2014, s. 40) nämner att de gör detta 
för att bli en del av barnens livsvärld. Här ställer vi oss dock frågan vad som egentligen händer när 
forskarna är deltagande i barnens aktiviteter men samtidigt är ute efter barnens kommunikation med 
varandra utifrån sina forskningssyften. I vilken utsträckning påverkar forskarnas deltagande barnens 
kommunikation med varandra? Pálmadóttir och Johansson (2015, s. 249) kallar sig intresserade 
observatörer vilket vi tänker oss kan resultera i ett annat utfall i barns kommunikation jämfört med en 
observatörsroll där forskarna är lika deltagande i den kommunikation som observeras.  

Interaktion och icke verbal kommunikation 
Engdahl (2012, s. 87) gjorde ännu en studie inom samma område vars syfte var att undersöka hur 
toddlare i svenska förskolan skapar vänskap. Fokus var på barns sociala interaktioner med varandra 
både inomhus och utomhus och vilka faktorer som spelar in i kontexten att göra vänskap och att ha 
vänner i den åldern. Studien utgår från fenomenologisk teori då Engdahl (2012, s. 88) föreställer sig 
att perspektivet kan leda till närmanden av fenomen såsom vänskap. Förskolans vardag ses som en 
livsvärld och denna kan generellt tas förgiven men utifrån teorin så kan vardagen ses som något mer 
komplext som den levda kroppen befinner sig i (Engdahl 2012, s. 88). Den levda kroppen är medveten 
om sin omvärld och andra levda kroppar och genom den så kunde Engdahl möta barnens livsvärldar i 
öppna observationer (Engdahl 2012, ss. 88, 89).  

Engdahl använder sig av etnografisk metod med öppna deltagande observationer med 
fältanteckningar, videoinspelningar och fotografering av barnen på en avdelning med femton barn i 
åldrarna 1–3 år (Engdahl 2012, s. 88). Engdahl följde barnen i deras lek och deltog vid inbjudningar 
samtidigt som hon gjorde fältanteckningar, som sedan kompletterades med foto och videoinspelningar 
för att det tydligt skulle framgå vad som skedde i varje dokumenterad situation (Engdahl 2012, s. 89). 
Vid analysen fokuserades både verbala och icke verbala interaktioner mellan barnen. Studiens resultat 
visar att toddlare skapar vänskap på flera olika sätt (Engdahl 2012, s. 89) och de tre mest 
återkommande delades in i kategorierna; hälsa på andra barn, bjuda in till lek och hjälpa ett annat 
barn. Resultatet visar att barnens spontana hälsningar, såsom vinkningar och utrop, och kramar stärker 
bandet mellan dem och detta kan även förstås som början av vänskap (Engdahl 2012, s. 89). Resultatet 
tyder även på att ett steg mot vänskap är att känna igen sina kamrater och att barn aktivt söker 
individer i grupper för lek (Engdahl 2012, s. 89). Toddlare letar alltså efter vänner att leka med och 
dess intentioner blir synliga genom att barnens inbjudningar och erbjudanden till lek är medvetna och 
att de aktivt söker efter en annan lämplig levd kropp att leka med (Engdahl 2012, s. 91). Studien visar 
även att barns vänskapsband stärks när de hjälper varandra, särskilt när hjälpen är frivillig och spontan 
(Engdahl 2012, s. 94). Ett ytterligare resultat som studien visar är att toddlare använder icke verbala 
närmanden för att skapa relationer på samma vis som äldre barn (Engdahl 2012, s. 95). Samt att 
toddlare besitter en förmåga att uttrycka sig på många olika vis, såsom gester mimik och leenden, och 
även förmågan att läsa av dessa hos andra levda kroppar i deras livsvärld (Engdahl 2012, s. 95). 

Seland, Hansen Sandseter och Bratteruds (2015, s. 70) forskningssyfte var att undersöka i vilka 
kontexter barn mellan 1–3 år finner och upplever välbefinnande på förskolor i Norge. De använde sig 
av fenomenologisk teori med föreställningen att teorin möjliggör chansen att närma sig barns 
välbefinnande i förskolan och ge en inblick i barns vardagliga liv (Seland, Hansen Sandseter & 
Bratterud 2015, s. 73). Studien utgår från Merleau-Pontys tankar om att perceptionen ger människor 
en möjlighet att undersöka andras uppfattningar och genom att observera och inta ett fenomenologiskt 
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perspektiv möjliggöra chansen att förstå den andras icke verbala uttryck med kroppen (Seland, Hansen 
Sandseter & Bratterud 2015, s. 73). Undersökningar och analyser av barns kroppsspråk kan leda till 
större insikter om barns eget perspektiv (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 73).  

Materialet samlades in med observationer inspirerade av infant observations som är en metod som 
möjliggör observation av barn och omhändertagande vuxen i icke planerade situationer (Seland, 
Hansen Sandseter & Bratterud 2015, ss. 73, 74). Syftet med infant observations är att öka förståelse 
och kunskap kring de yngsta barnens livsvärld, främst i de fall där ett verbalt språk saknas (Seland, 
Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 74). Denna metod kräver att personen som observerar försöker 
sätta sig in i personen som observeras perspektiv för att utveckla förståelse för den observerades 
känslor i situationen. Studien genomfördes på två norska förskolor där två barn per förskola 
observerades under valda situationer som fri lek, måltider, lärarledda aktiviteter, blöjbyten och dylikt. 
Barnen observerades under 30 minuters sekvenser med fullt fokus på det observerade barnet och 
anteckningar samanställdes efter varje avslutad observation (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 
2015, s. 74). Resultatet visade på tre huvudkategorier av situationerna där barn uppvisade 
välbefinnande (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 75); positiva barn-vuxen relationer, 
positiva barn-barn relationer och stunder där alla hade trevligt tillsammans. Studien visade att stora 
grupper kan ha en negativ inverkan och då främst för att barn inte får möjlighet till lika aktivt 
besvarande interaktioner, barn uppvisade alltså främst välbehag i situationer med aktiv interaktion 
(Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 76). Barn bör få utforska och upptäcka på egen hand i 
sin egen takt då det är viktigt för välbefinnandet i förskolan och främst i situationer såsom lek, tvätta 
händer och av/påklädning (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 78). Seland, Hansen 
Sandseter och Bratterud menade att genom den fenomenologiska analysen som genomfördes kunde de 
se att barn behöver få inflytande och vara aktiva i påverkan av sin egen vardag för att uppleva 
välbefinnande i förskolan (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 79).  

Artiklarna som vi redogjort för i avsnittet ovan fokuserar dels på barns vänskap (Engdahl 2012, s. 87) 
och barns välbefinnande (Seland, Hansen Sandseter & Bratterud 2015, s. 70) men i båda studierna ser 
vi dock att barns interaktion utgör en gemensam outtalad faktor i barnens relationer och utifrån 
artiklarna tolkar vi att interaktion är nödvändigt för barns vänskapsrelation och välmående i förskolan. 
Båda studierna använder sig av fenomenologisk teori för att närma sig barns eget perspektiv och 
uppfattning av fenomen men de använder sig av olika metoder för att nå sitt mål. Engdahl (2012, ss. 
88, 89) använde sig av etnografisk metod och var deltagande med barnen och både fältantecknade, 
videoinspelade och fotograferade vilket bör ha givit ett rikt material men vi tänker oss även att det kan 
ha varit tidskrävande och att blicken riktats bort från många situationer under materialinsamlingens 
gång. Vi ställer oss även frågan om Engdahls deltagande och interaktion med barnen leder till 
skapande av relationer som kan påverka resultatet.  

Seland, Hansen Sandseter och Bratteruds (2015, s. 74) infant observations tydliggör att man behöver 
sätta sig in i en annans perspektiv och känslor vilket vi tänker kan vara viktigt att tydliggöra då vi inte 
fullt ut kan nå en annans perspektiv men medvetenheten om detta gör att vi kan närma oss det lättare. 
Deras intentioner med observationer med fullt fokus låter passande men vi tänker oss att mycket man 
observerat faller bort när man antecknar i efterhand. Vi tolkar att trots att artiklarna har haft olika 
tillvägagångssätt så liknar deras resultat varandra i att positiva interaktioner mellan barn stärker 
vänskap och välbefinnande. 
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Delaktighet och icke verbal kommunikation  
I en studie av Clarke et al. (2012, s. 44) är syftet att undersöka delaktighet i fråga om barn med 
kommunikationssvårigheter i relation till ålder, kommunikationsnivå och kommunikationshjälpmedel i 
Storbritannien. Den teoretiska inriktningen är fokuserad på barns subjektiva upplevelser (Clarke et al. 
2012, s. 50) och den multimodala komplexiteten av kommunikation (Clarke et al. 2012, s. 45).  

Genom en kvantitativ studie samlades data in via frågeformulär till föräldrarna (Clarke et al 2012, s. 
47) och då barnen var i väldigt varierande åldrar och kommunikationsnivåer delades barnen upp i olika 
grupper baserat på deras ålder och kommunikationsnivåer inför analysen (Clarke et al. 2012, s. 49). 
Barnen var mellan 3–21 år gamla och datainsamlingen blev mindre än förväntat med endast sextionio 
familjers data att analysera. Studiens resultat tydliggör att barn med kommunikationssvårigheter har 
mindre delaktighetsnivå än andra barn, men att kommunikativa hjälpmedel ökar barns delaktighet 
(Clarke et al. 2012, s. 48). Resultaten visar även att det finns kvantitativa skillnader mellan de yngsta 
och de äldsta barnen med kommunikationssvårigheter men visar också att kvantiteten kanske inte har 
lika stor betydelse som kvaliteten på de aktiviteter som barnen deltar i (Clarke et al. 2012, s. 50). 
Clarke et al. ställer sig även frågan om anledning till att de yngre barnen har större delaktighet och 
högre deltagandenivå än de äldre barnen kan ha en koppling till den västerländska synen på att barn 
bör bli mer självständiga och verbala i takt med stigande ålder (Clarke et al. 2012, s. 49). Barns 
subjektivitet kan påverkas av lägre möjligheter till delaktighet och detta kan leda till större risk för 
socialexkludering. Dock stämmer detta främst i miljöer med avsaknad av kommunikativa hjälpmedel 
och därför bör det satsas på mer kommunikationsinriktad teknologi för att möjliggöra 
socialinkludering för barn med kommunikationssvårigheter (Clarke et al. 2012, s. 50).  

Trots att denna studie inte har ägt rum på en förskola eller endast inriktar sig på de yngsta barnen så 
finner vi resultaten intressanta för vårt kunskapsområde, då den tar upp kommunikationens roll i barns 
delaktighet och risken för socialexkludering när kommunikationshjälpmedel inte finns. Clarke et al. 
redovisar dock ingen anledning till varför de fått dessa resultat utan tar upp det som en ny 
frågeställning för vidare forskning. Vi ställer oss frågan hur nära man kan komma kunskap om barns 
delaktighet genom frågeformulär till föräldrar som barnen inte varit delaktiga i att besvara.  

Avslutande reflektion kring tidigare forskning 
Den ovan beskrivna tidigare forskningen har lett oss fram till vad vi kom att vilja undersöka inom de 
yngsta barnens icke verbala kommunikation. Den tidigare forskningen har följt barn i deras aktiviteter 
i olika miljöer men resultaten tar inte upp eventuella skillnader som funnits mellan inomhus- och 
utomhusmiljöer. Detta finner vi intressant i den svenska förskoleverksamheten då de två miljöerna 
erbjuder barn olika möjligheter och förutsättningar. Vi finner det även intressant att Clarke et al. 
(2012, s. 48) kopplar barns möjligheter till delaktighet till deras kommunikationsnivå. Enligt 
läroplanen ska förskolans pedagoger dokumentera, följa upp och utvärdera barns kommunikation, 
barns delaktighet och inflytande och i vilka situationer verksamheten är meningsfull för barnen 
(Skolverket 2016b, s. 15). Detta måste även gälla de yngsta barnen utan verbalt språk och vi tänker oss 
därför att det finns ett behov av att kunna se och tolka olika typer av kommunikation inom 
professionen. Vi har valt att använda begreppet toddlare som Engdahl (2011:2012) använder för att 
beskriva de yngsta barnen. Toddlare är en försvenskning av det engelska ordet toddler som uppkom 
som en beskrivning för att förklara hur de yngsta barnen rör sig (Hildén 2016, s. 8). Begreppet 
innefattar även att toddlare har sina kroppar och kropparna är deras utgångspunkt för lärande och 
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utveckling (Hildén 2016, s. 8). Vi väljer att använda detta begrepp för att fokus på kroppen är relevant 
för vårt syfte och för att vi menar att toddlarna i förskolan förtjänar ett begrepp som beskriver deras 
åldersgrupp. Vi kommer använda ordet toddlare som begrepp för barn mellan 1 till 2,6 år och ordet 
barn när vi syftar till barn i alla åldrar.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera toddlares icke verbala kommunikation 
med varandra i förskolan, och fokuserar på hur kommunikationen kan möjliggöra toddlares 
delaktighet i leksituationer inomhus och utomhus.  

Utifrån studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
Finns det skillnader i toddlares icke verbala kommunikation i leksituationer inomhus jämfört med 
utomhus?  
Möjliggör icke verbal kommunikation toddlares delaktighet i leksituationer? I så fall på vilket sätt?  

Teoretiskt perspektiv 

Inledning  
Studiens resultat kommer att analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, vilket är en filosofisk 
inriktning som eftersträvar att ge helhetsbilder av själsliga företeelser (Johansson 2006, s. 9). 
Fenomenologin söker efter förståelse för kroppens kommunikation med omvärlden och hur kroppens 
uttryck kan komma att se ut. Det är en viktig ontologisk utgångspunkt och perspektivet kan bidra med 
många olika sätt att se på den levda kroppen i kommunikation (Hildén 2014, s. 23). Det 
fenomenologiska perspektivet handlar om att beskriva och tolka upplevelser direkt när de sker och helt 
såsom det upplevs av subjektet, som är människan (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 13). Det 
fenomenologiska ska ses som en tolkning av kroppens subjektiva upplevelser, precis så som den levs. 
Med andra ord så är det den direkta tolkningen som är eftertraktad och enligt Merleau-Ponty är det i 
kroppens perception den omedelbara tolkningen sker (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). En 
central del i fenomenologins utgångspunkter är att söka efter fenomen, som kännetecknar det innersta 
väsendet hos det man studerar (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 13). Haugen, Løkken och Röthle 
(2006, s. 13) ger ett exempel på lekens väsen som fenomen och vi tolkar det som att den icke verbala 
kommunikationen som sker i lek är det fenomenet som vi kommer att studera utifrån det 
fenomenologiska perspektivet. 

Kroppens fenomenologi  
Vi har valt att fokusera på kroppens fenomenologi, ett synsätt utvecklat av filosofen Maurice Merleau-
Ponty. Kroppen är en levd kropp som existerar i en aktiv värld och vi bebor oss i den värld vi är födda 
i (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 14). I världen existerar vi med våra levda kroppar och det är med 



10 
 

kroppen som vi förstår andra och oss själva (Pálmadóttir & Johansson 2015, s. 292). Kroppen ses som 
människans ankare i världen och subjektet är en helhet av tankar, känslor, förnimmelser, motorik och 
fysiologi (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 17). Detta gäller även människans medvetande. Kroppen 
och medvetandet är parallella men kan aldrig begränsa varandra (Merleau-Ponty 1999, s. 83). Detta för 
att det finns flera olika sätt att vara kropp och medvetande på. Vårt medvetande kan ha en annan 
abstrakt rörelse än den fysiska rörelse vår kropp utför (Merleau-Ponty 1999, s. 83). Med andra ord är 
den abstrakta rörelsen i vårt medvetande inte identisk med den kroppsliga. Komponenterna delas 
däremot inte upp i flera enskilda delar, utan fungerar som en helhet som tillsammans utgör den levda 
kroppen. Merleau-Ponty menar att människan är dömd till mening och att det är mänskligt att inge 
mening, på så vis att betydelsen till detta finns i världen och våra kroppar är medvetna om vår närvaro. 
Oavsett om vi uppmärksammar denna närvaro eller inte, är vår levda kropp medveten om den värld 
den bebor sig i och det som sker med oss (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18).  

Fenomenologin är ett teoretiskt perspektiv om intentionalt medvetande vilket innebär att medvetandet 
är riktat (Szklarski 2015, s. 132). Människan har ett aktivt meningssökande förhållningssätt till världen 
och källan till detta förhållningssätt är vår kropp. Kroppens intentionalitet fylls hela tiden på med ny 
mening då vi upplever nya intryck genom våra sinnen i olika dimensioner (Merleau-Ponty 1999, ss. 
98, 99). Genom vår kropp upplever vi och kommunicerar med vår omvärld (Haugen, Løkken & Röthle 
2006, s. 20). Kommunikation med omvärlden kan ses som något intimt, som något som skapar en 
upplevelse och vi blir tillsammans med omvärlden snarare än bredvid den (Merleau-Ponty 1999, s. 
49). Alla rörelser vi utför med vår kropp, som att gå, uttrycker något för omvärlden (Haugen, Løkken 
& Röthle 2006, s. 20). Kroppens fenomenologi föreställer sig att vi inte utför rörelser med vår kropp 
utan att det finns ett samband med rummet vi befinner oss i. Rörelsen och rummet den utförs i står i ett 
bestämt samband och kroppen bebor sig i miljön (Merleau-Ponty 1999, s. 100). När vi exempelvis 
med vår hand sträcker oss mot ett ting finns det ett samband med miljö vår kropp bebor sig i (Merleau-
Ponty 1999, s. 100). Kroppens fenomenologi handlar om ett behov av rörelse, kroppens mobilitet och 
människans världsliga närvaro (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18).  

Eftersom det fenomenologiska perspektivet föreställer sig att dialogen börjar redan vid födseln, eller 
tidigare (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 20), tolkar vi det som att kommunikation med kroppen 
även kan vara blickar, gester och dylikt. Detta då ett nyfött barn inte kan gå eller röra sig på sådant vis 
att kroppen rent fysiskt är helt mobil. Men utifrån kroppens fenomenologi kan vi utgå från att alla 
besitter en kommunikativ kompetens, även om den kan skilja sig åt från levd kropp till levd kropp. 
Eftersom att vi alla har förmågan och är dömda till kommunikation med omvärlden kan vi tolka det 
som att enbart det verbala språket omöjligen kan förklara en hel upplevelse (Haugen, Løkken & 
Röthle 2006, s. 20). Främst för att långt ifrån alla människor besitter ett verbalt språk, men likaväl är 
den levda kroppen i kommunikation med dess omvärld.  

Det valda perspektivets relevans 
Vi föreställer oss att fenomenologin som teoretiskt perspektiv stämmer väl överens med studiens val 
av metod. Perspektivet menar att två kriterier måste uppfyllas för att fenomenologin ska kunna 
användas för att besvara ett forskningsintresse. Dessa kriterier är att kunskapsintresset måste kunna 
förstås som ett fenomen samt inrikta sig på det mest väsentliga i den utforskade upplevelsen (Szklarski 
2015, ss. 135, 136). Vi uppfattar icke verbal kommunikation som ett fenomen och att det mest 
väsentliga i upplevelsen i vår studie är hur toddlare faktiskt använder den icke verbala 
kommunikationen med varandra. Szklarski (2015, s. 132) menar att intentionalt medvetande kan 
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hjälpa forskare att förstå den andre. Detta kallas för förståelseinriktning och handlar om att kunna 
hjälpa forskaren att hålla fokus vid vad kontexten har för betydelse för individen (Szklarski 2015, ss. 
134, 135). Att lägga fokus vid hur personen man observerar uppfattar en viss situation tolkar vi som 
mycket användbart vid observationer av toddlare. Vi föreställer oss att teorin genom detta kan stärka 
oss i val av metod och att de tillsammans kan utgöra goda förutsättningar för att analysera vår empiri.  

Valet av teoretiskt perspektiv gjordes efter efterforskning av perspektiv som fokuserar och intresserar 
sig för barns kroppsliga uttryck. Exempelvis skulle det socialsemiotiska perspektivet vara intressant att 
använda för analys av toddlares icke verbala kommunikation. Detta då socialsemiotiken fokuserar på 
teckensystem som kan förstås som uttryck vi skapar med kroppen för att kommunicera med vår 
omvärld (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39). Socialsemiotiken menar att vi använder oss av mer 
än det talade språket (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39) och att vi använder oss av det 
multimodala när vi kommunicerar. Det multimodala innebär att man använder flera teckensystem 
samtidigt (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40). Utifrån detta skulle även socialsemiotiken vara 
relevant för vår studie. Vi valde dock kroppens fenomenologi som teoretisk utgångspunkt, då vi 
föreställer oss att det teoretiska perspektivets fokus på en kommunikativ människa från födseln stödjer 
vårt ställningstagande kring att samtliga toddlare och barn i förskolan är kommunikativa. Samtliga 
studier under Tidigare forskning som har gjort barnobservationer använder fenomenologin som 
teoretiskt perspektiv, vilket vi tolkar som en delad uppfattning om att detta perspektiv kan användas 
för att uppmärksamma icke verbal kommunikation på ett effektivt sätt. Som Hildén (2014, s. 23) 
uttrycker det så är kroppen central inom denna teori. Vi tänker oss dock att det vore intressant med en 
tolkning av icke verbal kommunikation även utifrån andra teoretiska perspektiv, vilket är något som 
Hildén (2014, s. 116) också tar upp.   

Valda begrepp inom fenomenologin  
Under denna rubrik kommer vi presentera begrepp inom fenomenologin som vi valt för att analysera 
vår empiri. Begreppen livsvärld och regional livsvärld, den levda kroppen, riktadhet, kommunikation 
och det dialogiska, intersubjektivitet och perception kommer presenteras under respektive underrubrik 
nedan.  

Livsvärld och regional livsvärld  

Livsvärlden är en levd värld vilket betyder att den är sammanbunden med ett subjekt, det är en 
subjektiv upplevelse men livsvärlden är objektiv på så vis att vi alla uppfattar samma fysiska världar 
på olika sätt (Hildén 2014, s. 24). Ingenting kan existera utanför livsvärlden, med andra ord innefattar 
livsvärlden hela vår existens och allt omkring oss. Livsvärlden kan förstås som en tredje dimension där 
världen i sig och subjektet i den påverkar varandra (Hildén 2014, s. 24). Livsvärld kan alltså förstås 
som en människas hela tillvaro, alla delar av dennes liv och inget i världen lämnas utanför. Då vi 
kommer fokusera på förskolan som arena tolkar vi begreppet livsvärld som för öppet och stort för vår 
studie. Därför kommer vi att använda oss av en del av toddlares livsvärld, en regional livsvärld.  

En regional livsvärld förklaras utav Hildén (2014, s. 25) som alla delar av en total livsvärld som barnet 
deltar i. Med andra ord är förskolan en regional livsvärld och hemmet en annan regional livsvärld. Alla 
separata regionala livsvärldar utgör tillsammans livsvärlden. Förskolan är en rätt speciell plats där den 
fysiska miljön ofta är anpassad efter barnen som vistas där, det är exempelvis vanligt med lägre bord 
och stolar (Hildén 2014, s. 33). Den fysiska miljön erbjuder barn möjligheter att klara vissa moment 
själva, såsom att tvätta händerna då handfat ofta är lägre placerat. Men miljön är också utformad på så 
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vis att de vuxna enkelt kan avgränsa barn från det som barnen inte ska ha tillgång till. Detta kan vara 
högt placerade hyllor, haspar på dörrar, grindar etc. (Hildén 2014, s. 33). Med andra ord är förskolan 
som regional livsvärld en plats för barn men som begränsas och kontrolleras av vuxna. Vi har valt att 
fokusera på den regionala livsvärlden som är förskolan. Miljön, vuxna, andra barn och aktiviteter är 
exempel på delar vi måste inkludera i regionala livsvärlden (Hildén 2014, s. 25) för att kunna använda 
begreppet i vår analys. En regional livsvärld är utgångspunkten från vilken vi utför vår studie och för 
att kunna analysera icke verbal kommunikation så behövs förståelse för toddlarnas omvärld vid 
tillfället av observationerna.  

Den levda kroppen 

Den levda kroppen är en helhet av fysiologi, tankar, känslor, förnimmelser och motorik (Haugen, 
Løkken & Röthle 2006, s. 17). Människans väsen uttrycks genom den levda kroppen (Pálmadóttir & 
Johansson 2015, s. 292). Kroppen är inte bara en fysisk kropp, även vårt medvetande smälter samman 
med den biologiska kroppen (Hildén 2014, s. 26). Även om vårt medvetna inte alltid är identiskt med 
de fysiska rörelser vår kropp utför så begränsar aldrig vårt medvetna och den fysiska kroppen varandra 
(Merleau-Ponty 1999, s. 83). Kroppen är naturligt aktiv och försöker installera sig i sin omvärld 
genom att bebo sig i eller modellera sig efter världen (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). Det är 
genom vår levda kropp vi möter världen och den levda kroppen är i grunden social (Hildén 2014, ss. 
26, 27). Fenomenologin menar på att vi inte har en kropp, vi är vår kropp. Utan den levda kroppen 
hade vi inte haft ett perspektiv att utgå ifrån (Hildén 2014, ss. 26, 27). En toddlares levda kropp skiljer 
sig markant från en vuxens i många aspekter och då vi bebor oss utifrån den kropp vi besitter kommer 
vi att orientera oss olika i samma rum (Hildén 2014, s. 27). Vi tolkar att begreppet är högst relevant för 
vårt syfte då det är den kroppsliga kommunikationen vi är intresserade av. Eftersom fenomenologin 
föreställer sig en levd kropp som innefattar både det själsliga och det fysiska, tänker vi att en analys av 
toddlares kroppsliga uttryck utan detta begrepp hade varit irrelevant. Då hade man inte utgått från 
kroppen som en helhet, utan delat upp det toddlarna utför rent fysiskt som en egen komponent mot 
toddlarnas inre intentioner.  

Riktadhet  

Riktadhet handlar om vad vi riktar vårt fokus mot (Szklarski 2015, s. 132). Riktadhet är ett centralt 
begrepp som innebär att vår levda kropp alltid är riktad mot något (Hildén 2014, ss. 28, 29). På samma 
vis är vi riktade ifrån något. Kroppen kan ses som utgångspunkten och utifrån den riktar sig sedan vår 
levda kropp mot olika föremål och subjekt i vår omvärld (Hildén 2014, s. 29). Hildén menar att 
kroppen kan ses som nollpunkten, detta tänker vi även att Merleau-Ponty (Hildén 2014, s. 29) menar 
med att det är genom kroppen vi blir medvetna om vår omvärld. Vi utgår alltid från vår egen kropp när 
vi möter omvärlden. För att se var vår riktadhet är emot måste vi studera hur kroppen bebor och 
förflyttar sig i det rum vi befinner oss i och vi behöver ha kunskap om att det är genom den levda 
kroppen vi kan ändra vår riktadhet (Hildén 2014, s. 29). Eftersom att toddlare precis börjat sina liv är 
de inte lika fast i förutbestämda meningar utan toddlare möter omvärlden förutsättningslöst och 
tillskriver egen mening till det de möter (Hildén 2014, s. 30). Vi tänker att begreppet kan hjälpa oss i 
vår analys för att se på vilket sätt toddlarnas fokus på dess omvärld påverkar den icke verbala 
kommunikationen. Utan begreppet skulle det vara svårt att analysera hur toddlare riktar sin kropp mot 
andra toddlare och föremål för kommunikation genom deras levda kroppar.  
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Kommunikation och det dialogiska  

När vi kommunicerar så skapar vi en gemensam värld, vi delar erfarenheter med varandra (Hildén 
2014, s. 34). Kommunikation utifrån fenomenologin innefattar mycket, alla gester och kroppsliga 
uttryck är kommunikation för det berättar något om hur vi tänker och/eller vårt sätt att vara (Hildén 
2014, s. 34). Vår kropp är i ständig kommunikation med omvärlden och kommunikation kan förstås 
som ett sätt att förhålla sig till sin värld, det blir ett sätt att finnas till i livsvärlden (Hildén 2014, s. 34). 
Kommunikation kan ses som något intimt, något som skapar en relation med omvärlden (Merleau-
Ponty 1999, s. 49). Det är däremot viktigt att komma ihåg att trots att vår kropp är i konstant 
kommunikation med omvärlden så kan vi aldrig vara någon annans kropp, med andra ord kan vi inte 
lämna vår kropp för att helt förstå någon annan. Den andra kommer alltid ha något dolt för oss som vi 
inte kan förstå eller tolka (Hildén 2014, s. 34). På det vis Hildén (2014, s. 34) har beskrivit 
kommunikation ser vi en tydlig koppling till det dialogiska. Haugen, Løkken och Röthle (2006, s. 20) 
beskriver det dialogiska som ett meningssökande mot omvärlden och att det framkommer genom 
kroppsliga uttryck. Det dialogiska menar att vi alltid kommunicerar med omvärlden genom allt vi gör, 
som genom toddlares sätt att gå (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 20). Då vi är i konstant 
kommunikation med vår omvärld så innebär det att dialogen börjar redan vid födseln då även blickar 
och dylikt kan förstås som kroppsliga uttryck (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 20). Utifrån detta 
uppfattar vi dialogen som ett aktivt meningssökande mot omvärlden (Haugen, Løkken & Röthle 2006, 
s. 20). Begreppet är relevant gentemot vårt syfte och stödjer oss i vår analys av toddlares icke verbala 
kommunikation. Utan en förståelse om vad som innefattas i kommunikation inom fenomenologin är 
det omöjligt att tolka och reflektera kring toddlares icke verbala kommunikation utifrån perspektivet.  

Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet innebär att man under samspel besitter samma intentioner (Løkken 2006, s. 32). Vi 
är uppmärksammade mot samma sak och medvetna om att vi båda är det (Haugen 2006, s. 49). 
Fenomenologin föreställer sig att toddlare har ett socialt motiv och en medfödd förmåga att förstå 
andra människors känslor och motiv, detta kan även förstås som att toddlare har en medfödd förmåga 
att besitta intersubjektivitet (Haugen 2006, s. 49). Människor vill förstå och bebo sig i sin omvärld. 
Detta redan från födseln då vi alla söker efter möjligheten att dela känslor, fokus och intentioner med 
andra (Haugen 2006, s. 49). Begreppet intersubjektivitet kan förstås som relationer mellan människor 
och Merleau-Ponty har förklarat att det handlar om hur vi erfar andra människor och hur objekt, saker 
och vår omvärld skapar en ny dimension där vi tillsammans skapar ny mening (Hildén 2014, s. 36). Vi 
smälter samman och den andras perspektiv blir en förlängning av min egen. Vi föreställer oss att 
begreppet kan hjälpa oss att tolka toddlares samspel när vi uppmärksammar att toddlares fokus är mot 
samma aktivitet eller objekt, som exempelvis en iPad. Vi tänker att begreppet stödjer en analys av 
toddlares intentioner och speciellt i kontexter där vi uppmärksammar delat fokus.  

Perception 

Fenomenologin eftersträvar den direkta tolkningen, en omedelbar beskrivning och tolkning av 
subjektiva upplevelser precis så som det levs (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). Merleau-Ponty 
menar att det är i kroppens perception det omedelbara sker och att det handlar om att informeras och 
uppleva genom våra sinnen. Det som eftersträvas är den omedelbara tolkningen som uppstår i 
samband med upplevelsen. Vår kropp är alltid uppmärksam och medveten om vår omvärld medan det 
sker (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). Eftersom vi alltid utgår från vår egen kropp när vi möter 
omvärlden (Hildén 2014, s. 29) kommer allas subjektiva upplevelser vara olika. Vi använder vår kropp 
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för att ha ett perspektiv att utgå ifrån i världen (Hildén 2014, ss. 26, 27) och kroppen kan vi aldrig 
ställa utanför det vi upplever. Begreppet kan hjälpa oss i våra tolkningar kring toddlares upplevelser 
och ge oss verktyg för hur vi kan tolka upplevelser genom våra sinnen. Begreppet utmanar och berikar 
analysen då vi inte enbart kan fokusera på det vi sett, utan även det vi hört och känt. Eftersom att alla 
toddlare kommer tolka situationer olika kan vi med hjälp av perception eftersträva den mest 
omedelbara tolkningen i kontexten.  

Metod 
Samhället vi lever i har många olika delar såsom organisationer, grupper, nätverk och institutioner där 
skolväsendet innefattas, men även normer och regler är en del av samhällsbegreppet och är med och 
formar människors relationer och positioner (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). För att få kunskap om hur 
de samhälleliga villkoren påverkar människor, styr deras handlingar och motiverar deras olika beslut 
behöver man vända blicken mot de människorna som faktiskt är i samhället för insamling av sin 
empiriska data. Vi tolkar förskolan som en del av vårt samhälle och barnen som människorna som 
förskolan är till för och av detta väljer vi att vända vår blick mot barnen för att få svar på vårt syfte och 
våra frågeställningar. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod med observationer av toddlare i 
förskolan.  

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av Ahrne och Svenssons (2015, s. 9) tolkning av vad kvalitativ metod är. 
Detta tar sin start i att begreppet kvalitativ metod växte fram som en motsats till kvantitativ metod. 
Vilket ledde till att synen på den kvalitativa metoden byggdes upp av kritik mot och som ett alternativ 
till kvantitativa metoder istället för att tolka metoden för det den var. Vi kommer använda kvalitativ 
metod som begrepp för metoder som utifrån data insamlat via observationer, intervjuer och texter 
slutligen analyseras kvalitativt. Detta då vi inte avser att mäta det vi observerar utan fokuserar på att 
den icke verbala kommunikationen existerar, vad det finns för skillnader i den och vad den kan leda 
till. Kvalitativa data behöver inte mätas. Att konstatera att fenomen finns, hur fenomen fungerar och 
när fenomen förekommer är mer väsentligt än hur mycket eller hur ofta fenomen förekommer (Ahrne 
& Svensson 2015, s. 10). Kvalitativ metod är ett stöd för att insamla ett fenomens många olika sidor 
och för att skapa förståelse för de människor man forskar om genom att närma sig deras eget 
perspektiv och miljö (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Det vi vill komma nära med vår studie är 
kommunikationen mellan toddlare, det vill säga toddlares eget perspektiv på kommunikation i deras 
regionala livsvärld i förskolan. Vi har därför valt en metod som gör det möjligt för oss att beskriva de 
sociala interaktionerna som sker och som kan ge oss ett underlag för att analysera på ett djupare sätt än 
med siffror (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Genom denna metod kommer vi nära miljön och 
individerna som vi valt att undersöka. Detta ger oss möjlighet till direkt kännedom om forskningsfältet 
vilket är positivt men även något som kommer påverka det som sker (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). 
Kvalitativ metod ger även flexibilitet i att anpassa arbetet löpande under processen (Ahrne & Svensson 
2015, s. 15) vilket vi anser vara positivt när man arbetar med människor och särskilt toddlare, detta 
kommer vi återkomma till i Forskningsetiska överväganden. Metoden ställer dock högre krav på 
trovärdighet och generaliserbarhet än forskning som baseras på statistik (Ahrne & Svensson 2015, s. 
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15) vilket för oss innebär att vi kommer behöva lägga ner mer tid på beskrivandet av genomförandet 
för att göra att forskningen lever upp till dessa krav. Även analysen av kvalitativa data kan kräva mer 
arbete då det inte erbjuds så många färdiga metoder för kvalitativ analys utan man måste utveckla egna 
verktyg och strategier (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). Vilket vi anser rimligt då människors olika 
perspektiv sällan ser lika ut och att strategierna anpassas efter det vi möter är ännu en sak som för oss 
närmare fenomenet i analysen.  

Vi kommer samla in data genom observationer av toddlare i förskolan genom fältanteckningar med 
papper och penna. Karlsson (2014, s. 12) förklarar att en vetenskaplig undersökning är att hantera 
relationen mellan data, begrepp och teori för att skapa kunskap rörande ett forskningsobjekt. Data är 
då spår av fysiska och sociala världar som vi kan höra, se, känna etc. och begrepp är abstrakta idéer 
utan fysisk existens såsom identitet, lärande och utveckling och vi ger begreppen existens genom att 
använda dem för att beskriva data som samlats in (Karlsson 2014, s. 12). Teorier använder olika 
begrepp för att strukturera vår tolkning av världen. Svensson och Ahrne (2015, s. 19) ifrågasätter 
begreppet insamling av data och syftar till att just orden insamling av data kan leda till tolkningar om 
att forskaren är en passiv mottagare av den befintliga data hen observerar och att denna syn signalerar 
att en bra forskare är en neutral och distanserad person som inte ska påverka det som observeras. 
Forskaren blir då en mottagare av något som redan finns och de föreslår istället begreppet produktion 
av data för att tydliggöra att forskare gör aktiva val som påverkar den data hen samlar in (Svensson & 
Ahrne 2015, ss. 19, 20). Vi tolkar dessa tankar som nödvändiga då man vid kvalitativ metod i fältet 
påverkar det som sker med sin närvaro (Svensson & Ahrne 2015, s. 20). Men vi väljer att väga in 
Karlssons (2014, s. 12) tolkning av relationen mellan data, begrepp och teori och tänker oss att dessa 
tillsammans påverkar datainsamlingen genom att vi vänder våra blickar mot det vi efterforskar genom 
hela projektet. Vi väljer att använda insamling av data utifrån detta och vi anser att det passar när vi 
fokuserar på kommunikation som sker mellan toddlare, med en medvetenhet om att den neutrala och 
objektiva platsen för observation inte existerar då forskning alltid genomförs med något perspektiv 
som påverkar vad vi väljer att rikta blicken mot (Karlsson 2014, ss. 20, 21).  

Data kommer alltså samlas in genom observationer av toddlare i förskolan. Dessa kommer att vara 
öppna observationer, då det enligt forskningsetiska regler finns krav på informerat samtycke 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 49) och det kommer att informeras om att vi är där med syftet att forska. 
Observationerna kommer vara icke-deltagande vilket innebär att forskaren observerar utan att delta 
med syfte att påverka det som sker i minsta möjliga utsträckning (Franzén 2014, s. 62). Icke-
deltagande observationer tycks passande då vi utgår från något specifikt som ska studeras (Franzén 
2014, s. 62) vilket för oss är icke verbal kommunikation mellan toddlare och blir vi själva inbjudna att 
delta är inte längre kommunikationen som sker endast mellan toddlare. Observationerna kommer vara 
strukturerade till viss del då vi har definierat vad vi eftersöker med syfte och frågeställningar (Franzén 
2014, ss. 62, 63). Det blir även strukturerat till viss del genom de urval och avgränsningar vi gjort för 
studien som bestämmer i vilka situationer det är aktuellt att observera. Dessa beskrivs under 
nästkommande rubrik.  

Urval och avgränsningar 
Studien utfördes på en förskola i Stockholms län under tio arbetsdagar. Förskolan är kommunal och 
har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre. Ytorna, både inomhus och utomhus, 
är generöst stora. Förskolan har en stor naturmiljö på sin gård som är uppdelad i tre sektioner, en för 
de äldre barnen och två för de yngre. Då vi fokuserar på skillnad mellan inomhus- och utomhusmiljöer 
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valdes en förskola som inte låg centralt i Stockholms innerstad, utifrån våra erfarenheter av att dessa 
kan ha mindre lokaler och små förskolegårdar.  

Då vi valt att undersöka toddlares kommunikation med varandra valde vi att utföra våra observationer 
på de två förskoleavdelningarna med 1 till 2,6 åringar, med fjorton barn på varje avdelning. Det finns 
tre pedagoger på varje avdelning, en förskollärare och två barnskötare. Ursprungligen var tanken att 
fokusera på en av förskoleavdelningarna men då svarsfrekvensen på samtyckesblanketterna var för 
låg, till stor del på grund av mycket sjukdomar bland toddlarna under denna period, så valde vi att 
utöka till båda förskolans avdelningar för toddlare. Vi gjorde därför våra observationer i en tvärgrupp 
mellan de två avdelningarna för de yngsta barnen, sammanlagt bestod tvärgruppen av fjorton toddlare 
mellan 1 till 2,6 år. Tvärgrupperna möts främst utomhus på gården men även ibland inomhus. Vi valde 
att göra våra inomhusobservationer dagarna vi fick bekräftat att toddlarna skulle vara i tvärgruppen, 
just för att dynamiken i barngruppen skulle vara densamma som i observationerna vi gjort utomhus. 
Samt för att veta att vi hade samtycke från majoriteten av barngruppen. Av de fjorton toddlarna i 
tvärgruppen som tillfrågades att vara med i studien fick vi skriftligt samtycke från tio stycken.  

Ena veckan var vi där på förmiddagar mellan klockan 8:00-11:00 och den andra veckan på 
eftermiddagar mellan klockan 13:00-16:00. Vi valde dessa tider efter samtal med pedagogerna som 
menade på att toddlarna främst har tid för fri lek då och eftersom fokus är icke verbal kommunikation 
mellan toddlare var vi tvungna att hitta tillfällen där de vuxna tog ett steg tillbaka. Därav var till 
exempel inte lärarledda situationer något vi dokumenterade då pedagogerna var närvarande i det som 
försiggick. Under tillfällena för observationerna pågick överskolningar för de toddlare som ska flytta 
över till avdelningarna för de äldre barnen och därför spenderades mycket tid tillsammans med alla 
avdelningar på den stora gården som vanligtvis är till för de äldre barnen.  

Vi avgränsade oss till toddlares fria lek med varandra. Rossholt (2016, s. 183) påpekar att det finns 
många olika tolkningar av vad lek innebär som kommer påverka vad som uppfattas som lek i 
förskolans praktik. Utifrån våra tidigare erfarenheter väljer vi att tolka lek som något lustfyllt och 
roligt för barnen och att barn kan skapa lek i många olika situationer. Toddlare befinner sig i en 
lekutvecklingsperiod i denna ålder, där några har börjat leka låtsaslekar medan andra leker med 
kroppens motorik och med sitt språk (Öhman 2016, s. 150). Vår tanke är dock inte att undersöka just 
leken utan vi använder oss av den fria leken som en arena för toddlares interaktion och 
kommunikation med varandra. Vi ser detta som ett sätt att tydliggöra vilka situationer vi valt att 
fokusera på och att dessa situationer stödjer vårt syfte att närma oss skillnader i toddlares 
kommunikation med varandra och hur kommunikation är kopplat till delaktighet i dessa situationer.  

Undersökningspersoner 

Samtliga toddlare som deltog i studien var mellan 1 till 2,6 år. Åldern läses som året, månaden. 
Exempelvis betyder 1,6 år att barnet är ett år och sex månader gammalt. Totalt deltog tio toddlare, fyra 
flickor och sex pojkar. Alla namn i observationerna är fingerade, toddlarna heter något annat i 
verkligheten. Med inspiration från Hildén (2014, s. 48) som valde de mest populära namnen för 
toddlarnas födelseår, har vi valt namn på toddlarna som är populära och vanligt förekommande i nutid. 
Namnen är könade utifrån toddlarnas biologiska kön och ålder på toddlarna i observationerna stämmer 
överens med verklig ålder.  
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Genomförande 
Vi utförde våra observationer i en tvärgrupp mellan de två avdelningarna för de yngsta barnen. 
Insamlingen av empirin pågick under sammanlagt tio arbetsdagar i cirka tre timmar per dag. Ena 
veckan var vi där på förmiddagen och andra veckan på eftermiddag under de timmar toddlarna hade fri 
lek. Vi planerade genomförandet efter telefonsamtal med pedagogerna där vi kom överens om hur vi 
skulle lägga upp studien för att det både skulle fungera utifrån vårt syfte och förskolans verksamhet. 
Vi kände att detta samtal utgjorde en trygghet för oss så planeringen kunde göras så att vi på bästa sätt 
kunde observera det vi yrkade att observera och hålla förskolan informerade om när vi skulle vara där.  

Eftersom att vi har valt öppna observationer la vi fokus kring att materialet vi samlade in inte skulle 
vara privat eller svåråtkomligt och därför svarade vi på pedagogers och föräldrars frågor och 
funderingar direkt. Med toddlarna valde vi att svara på deras frågor och funderingar i stunden det 
skedde. En återkommande del var toddlare som pekade på våra pennor och anteckningar, varpå vi 
valde att svara öppet om vad vi gjorde. Ibland läste vi korta delar av det vi skrivit, just för att det 
skulle bli tydligt för toddlarna att vi skrev om dem. Vi var noga med att prata med toddlarna om varför 
vi var där. Vi visade våra pennor och papper och lät dem titta och känna på materialet så mycket de 
ville. Med toddlarnas unga ålder i tanke så kände vi att ett samtal om studien i sig inte skulle vara 
passande utan vi valde istället att alltid berätta varför vi tittade på dem när de lekte. Exempelvis kunde 
vi säga att vi tittade på hur de lekte och skrev ner det för vi tyckte att det var kul att lära oss. I samband 
med detta frågade vi alla om det kändes okej och fick vi ett nej visade vi toddlarna att texten vi skrivit 
suddades ut. När en av de äldre på avdelningen frågade varför vi skulle skriva förklarade vi det som en 
stor läxa från vår skola. Vi valde ordet läxa, då många av toddlarna har äldre syskon och att de kan 
relatera ordet till uppgifter man får av en lärare. Även om en studie och en läxa inte är samma sak 
tänkte vi att det var ett ord som kan vara begripligt för toddlarna och på ett enkelt vis förklara varför vi 
var där och skrev ner vad toddlarna gjorde och uttryckte.  

När vi kom till förskolan började vi alltid med att delta i verksamheten en stund genom att vi hälsade 
på toddlarna och satte oss ner. Detta för att toddlarna alltid blev uppe i varv när vi kom, detta 
förmodligen för att vi är utomstående och toddlarna tyckte detta var spännande. Redan efter cirka tio 
minuter började toddlarna lugna sig och återgå till sina tidigare aktiviteter och vi kunde påbörja våra 
observationer. Vi hade båda penna och ett anteckningsblock med oss både inomhus och utomhus. 
Detta för att snabbt kunna anteckna. Vi valde att skriva ner så mycket vi kunde för att senare kunna 
sålla i materialet. I våra anteckningar skrev vi aldrig ner toddlarnas riktiga namn utan endast 
exempelvis ’flicka 1,5 år’. Vi delade upp oss en hel del för att kunna uppmärksamma olika saker och 
för att vi märkte att toddlarna tittade mer på oss när vi satt tillsammans. Vi kände att när vi delade upp 
oss så påverkade vi i mindre utsträckning. Efter vi skrivit ner stödord och fraser satte vi oss ner och 
började fylla ut situationerna direkt. Speciellt delarna av icke verbal kommunikation som vi 
uppmärksammat. Genom detta kunde vi sedan arbeta fram täta beskrivningar av observationerna vi 
gjort. Att få fram täta beskrivningar från korta anteckningar var en lång process, det krävdes mycket 
av oss och vi fick hela tiden kritiskt läsa våra observationer för att uppmärksamma tolkningar vi gjort. 
Detta för att observationerna skulle vara så objektiva som möjligt även om en observation aldrig kan 
vara helt ofärgad.  

Svårigheter vi uppmärksammade var att det var svårt att komma till en barngrupp där man inte känner 
någon och sedan vara icke-deltagande i observationerna. Toddlarna var intresserade och ville gärna 
skapa en relation med oss vilket vi kände kunde påverka vår insamling av empirin. Vi försökte hålla 
oss relativt neutrala och främst prata och hälsa på toddlarna när vi kom till förskolan. Men om en 
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toddlare på eget initiativ kom fram till oss och ville ha hjälp eller visa något så la vi stundvis bort 
anteckningsblocket för att kunna finnas där. Under stunderna när vi var aktiva med toddlarna gjordes 
aldrig några observationer. En annan svårighet vi reflekterat kring är påverkan av sammanhanget. 
Även om vi utfört icke-deltagande observationer så kan vi aldrig veta i vilken utsträckning vi har 
påverkat toddlarna i vår empiri. Även om toddlarna inte uttryckligen uppvisat obehag eller en vilja att 
vara till lags med det vi eftersöker kan vi aldrig veta hur toddlarna tänkt eller känt. Däremot tänker vi 
att vetskapen kring detta och insikten av att studien förmedlar en tolkning och inte en sanning gör 
studiens genomförande genomtänkt.  

Databearbetning och analysmetod 
I vår studie har vi samlat in data genom observation av toddlare genom fältanteckningar med papper 
och penna. Vi valde att anteckna så mycket som möjligt av den icke verbala kommunikationen, då vi 
ansåg den som lättare att glömma än exempelvis miljön toddlarna befann sig i. Vi har avidentifierat 
toddlarna direkt i fältanteckningarna så att materialet varit anonymt och därför har vi kunnat ta det 
med oss från förskolan. Under varje dag av fältstudien gjordes cirka fyra olika fältanteckningar och 
vid dagens slut gjorde vi ett tidigt urval av vilken av dessa vi ville arbeta vidare med. Detta ledde till 
att vi vid varje dags slut hade valt en fältanteckning att transkribera, alltså totalt tio stycken vid 
fältstudiens slut. Vid transkriberingen har vi arbetat så att vi samma dag har gjort fältanteckningarna 
tätare genom att utöka beskrivningarna av observationerna med hjälp av fältanteckningarna och 
minnet. Det kändes viktigt att göra den första bearbetningen samma dag för att inte glömma bort 
detaljer vi observerat. Tholander och Thunqvist Cekaite (2015, s. 203) beskriver det som en viktig del 
av transkribering att välja vilken nivå av noggrannhet man ligger på för att analyserna ska kunna bli 
konsekventa. Nivån vi valde var att anteckna ner allt vi uppfattade för att kunna göra 
transkriberingarna täta och för att sedan få ett rikligt underlag att analysera. Hur mycket detaljer man 
väljer att skriva ner beror på syfte och vilken typ av analys som ska göras (Fägerborg 2011, s. 107). Vi 
valde att anteckna och transkribera så mycket detaljer som möjligt av toddlarnas icke verbala 
kommunikation då vårt syfte var beskriva det som skedde i våra valda situationer. Det är även viktigt 
att andra granskar transkriberingarna då olika individer uppfattar olika saker (Tholander & Thunqvist 
Cekaite 2015, s. 203). Detta gjorde vi genom att vi har arbetat med transkriberingen som en process 
där vi har arbetat med texten flera gånger nära inpå insamling för att de skulle bli tydliga och 
verklighetsnära. Då vi observerade på olika ställen på förskolan så har vi även haft möjlighet att läsa 
varandras transkriberingar för att uppfatta olika saker och ställa kritiska frågor. Efter detta hade vi ett 
rikt urval på tio användbara välbeskrivna observationer och påbörjade processen med att välja vilka av 
dessa som skulle komma att användas som vårt resultat. Vi valde därefter fyra observationer som 
utvecklades vidare till täta beskrivningar som kom att bli vår studies resultat.  

Vi har gjort en kvalitativ analys av vår empiri. Vid kvalitativ analys undersöker och arrangerar 
forskaren gång på gång datamaterialet för att komma fram till en slutsats (Fejes & Thornberg 2015, ss. 
34, 35). Man behöver skapa mening ur en stor mängd material och definiera betydelsefulla mönster. 
Då vi har velat konstatera det vi ser i toddlarnas icke verbala kommunikation så har vi analyserat med 
hjälp av kategorisering. Kategorisering är en kvalitativ analysmetod där datamaterialet delas in i 
kategorier där likheter och skillnader struktureras (Fejes & Thornberg 2015, s. 37). Detta kan även 
kallas att sortera sitt datamaterial (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 221) och i kategorisering/sortering 
har teorin en styrande roll. Vi valde att använda oss av kategoriseringen på så vis att vi först 
kategoriserade utifrån om fältanteckningarna kunde tolkas som lek mellan toddlare. I nästa led 



19 
 

skapade vi och kategoriserade i två kategorier, inomhus och utomhus. Detta då vi ville ha en 
balanserad empiri mellan kategorierna. Efter detta fokuserade vi på om vi tydligt kunde 
uppmärksamma icke verbal kommunikation, därefter om vi ansåg det möjligt att analysera med våra 
valda begrepp. Med hjälp av kategoriseringen hade vi efter denna process ett passande material 
gentemot det vi avsett att studera. Utöver detta uppmärksammade vi att våra blickar ofta vändes mot 
fältanteckningar med ”låtsas-gråt”, då vi fann att detta var ett intressant fenomen och 
kommunikationsform. Detta ledde oss till de fyra täta beskrivningar som presenteras i Resultat och 
analys. Vi gjorde vår kvalitativa analys med hjälp av våra valda begrepp från kroppens fenomenologi 
och även vårt syfte är färgat av perspektivet. En teori gör det möjligt att se sitt datamaterial som något 
(Svensson 2015, s. 218) och en teoretisk blick måste inte vara problematisk så länge man fortfarande 
ser datamaterialet (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228), vilket vi anser att vårt samarbete har skapat 
förutsättningar för. Vi har analyserat våra täta beskrivningar med hjälp av valda begrepp var för sig, 
alltså har vi gått igenom och analyserat en tät beskrivning i taget. För att slutligen göra en 
sammanfattande analys av samtliga täta beskrivningar som binder ihop de analyserade resultaten. Vi 
tolkar det som att syfte, teoretiskt perspektiv, metod och analysmetod relaterar till varandra och att 
detta ger en koherens till vår studie.  

Forskningsetiska överväganden  
Forskningsetik är inte ett område med tydliga avgränsningar utan berör relationen mellan forskaren 
och etiken i undersökningen (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Forskningsetik berör även etiska krav som 
forskaren har på sig såsom krav på etisk inriktning för studien och etiskt genomförande. De etiska 
kraven gäller även forskaren som individ och forskaren bör vara flexibel då forskningsprojekt 
utvecklas med nya frågeställningar, metoder eller dylikt (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). 
Forskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen (Löfdahl 2014, s. 32) och detta har 
påverkat hur vi har arbetat etiskt under hela studien och inte endast vid våra observationer. Vi har 
arbetat tillsammans med ett etiskt förhållningssätt och kontinuerligt diskuterat och anpassat vårt arbete 
för att detta förhållningssätt ska genomsyra studien från början till slut. Löfdahl (2014, s. 32) tar upp 
att en uppsats inom förskollärarprogrammet bör på något sätt bidra till en bättre förskola och vi har 
formulerat vårt syfte och frågeställningar utifrån detta antagande.  

Utifrån ovanstående så startade vi vår formulering av syfte och frågeställningar med tanken att 
toddlare och förskolans verksamhet ska påverkas positivt av studien och att resultaten skulle kunna 
leda till större förståelse för icke verbal kommunikation och mer delaktighet för toddlare i förskolan. 
Vi valde att fokusera på styrkor istället för att undersöka om verksamheten har brister. Studier bör inte 
innehålla negativa bilder baserat på egna åsikter så att varken barn, verksamhet eller pedagoger 
framställs i negativ mening (Löfdahl 2014, s. 38). Dock har vi som forskare makt och vi förstår att vi 
påverkar situationen. Alla studier är färgade av olika perspektiv och dessa perspektiv gör att 
situationer tolkas på olika sätt (Karlsson 2014, ss. 20, 21) och denna uppsats är baserad på våra ord, 
vårt urval och vår tolkning. Vi vill därför inte påstå att vi förmedlar en sanning utan vi förmedlar en 
tolkning av det vi undersökt som blivit färgad av det perspektiv vi valt och den tidigare forskningen vi 
fokuserat på.  

Utan samtycke hade vi inte kunnat utföra vår studie. Detta samtycke började med att vi fick muntligt 
godkännande av förskolechefen att kontakta förskolläraren på en avdelning för ännu ett muntligt 
samtycke om att utföra studien på avdelningen. Detta utökades sen till ännu en avdelning på förskolan, 
då genom samma process. När förskollärarna samtyckte muntligt att vi fick utföra våra observationer 



20 
 

på avdelningarna använde vi oss av Stockholms universitets samtyckesblankett (se Bilaga 1) för att 
informera vårdnadshavare och be om samtycke för studien. Denna gjorde vårdnadshavarna medvetna 
om varför vi gjorde vår undersökning och vad materialet skulle användas till. Samtycke är inte endast 
att godkänna sitt deltagande utan informerar också om undersökningspersonernas rättigheter som att 
studien är frivillig, anonym och att de har rätt att avbryta när som helst utan att ange anledning 
(Löfdahl 2014, ss. 36, 37). Blanketterna delades ut på samtliga toddlares hyllor på de två 
avdelningarna och föräldrarna vi mötte informerade vi och lät de ställa eventuella frågor. Vi fick in 
samtycke från föräldrarna till tio toddlare, fyra på den ena avdelningen och sex på den andra. Vi valde 
att informera och be om samtycke från toddlarna vid observationerna i tvärgruppen. Löfdahl (2014, s. 
41) tar upp att det inte alltid går att förlita sig på barns verbala informerade samtycke utan barn kan 
visa att de vill dra sig ur på andra sätt och tar upp kroppsspråket som en typ av kommunikation som 
barn kan använda för att visa att de vill dra sig ur. Då toddlares icke verbala kommunikation utgör en 
central del av syftet och studiens teoretiska utgångspunkt tillhandahåller en förståelse av detta har vi 
goda förutsättningar för att uppmärksamma toddlares olika kroppsliga uttryck för att dra tillbaka sitt 
samtycke. Men för att styrka etiken kring detta ytterligare valde vi att informera toddlarna att de kunde 
använda ”stopp-kaninen” för att uttrycka om de ville att vi skulle sluta observera. Förskolan hade ett 
pågående arbete med ”stopp-kaninen” för att lära toddlarna att tydligt signalera när något de inte 
tyckte om skedde och vi tolkade att det var passande för oss att välja ett tillvägagångssätt som var 
välkänt. Vi förklarade för toddlarna att vi inte skrev ner deras riktiga namn och visade även våra 
anteckningar för att konkretisera detta. Det är inte tillåtet att skriva ner information så att det kan 
kopplas till en specifik individ eller förskola (Löfdahl 2014, s. 34) och därför ändrades namnen direkt 
när vi antecknade. Även förskolan är anonymiserad.  

Observationerna tog alltid utgångspunkt i respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna 
och att vi själva agerar som kompetenta forskare (Vetenskapsrådet 2011, s. 22). Observationer som 
metod för datainsamling kräver ett ständigt etiskt förhållningssätt (Vetenskapsrådet 2011, s. 42) och 
studien ska vara rättvis mot deltagarna så att ingen blir kränkt eller utsatt (Löfdahl 2014, s. 37). Vår 
tanke var att påverka så lite som möjligt men då vi märkte att toddlarna var väldigt intresserade av oss 
så valde vi att vara med i verksamheten en stund varje dag när vi kom till förskolan. Detta för att 
toddlarna skulle bli bekväma med oss i verksamheten och med förhoppningen att de skulle våga 
uttrycka mer tydligt ifall de drog tillbaka sitt samtycke. Drar ett barn tillbaka sitt samtycke så gäller 
detta trots att föräldrar skrivit på samtyckesblanketten (Vetenskapsrådet 2011, s. 43).  

Vi valde att arbeta med fältanteckningar vid våra observationer då penna och papper gör det lätt att 
avidentifiera direkt genom att exempelvis ändra namn (Robson 2011, s. 184) och på detta sätt kunde vi 
stå fast vid att inget insamlat data som lämnar förskolan kan kopplas till en specifik toddlare. Denna 
typ av datainsamling gjorde det även lätt för oss att snabbt sluta dokumentera eller sudda ut det vi 
skrivit om vi märkte att toddlarna visade obehag, vilket vi tänker styrker kravet på frivillighet och att 
det ska vara lätt att dra sig ur. Videoinspelning kan vara ett hjälpmedel för att avläsa kroppsspråket 
(Robson 2011, s. 181) men utifrån ovan nämnda orsaker kändes det mer i linje med forskningsetiken 
att använda penna och papper. För att insamlade data skulle vara etiskt godtagbara genom hela 
forskningsprocessen valde vi att utöver att avidentifiera även att inte anteckna något som skulle kunna 
vara genant, utpekande eller negativt. Exempel på en situation när vi slutade dokumentera och 
förstörde fältanteckningarna var när vi märkte att en toddlare inte deltog i leken utan stod still och 
tittade på den som observerade. Då tolkade vi det som att toddlaren möjligtvis inte vågade delta för att 
hen var observerad och därför valde vi att sluta observera och förstöra det materialet. Vi tolkar även 
den kvalitativa metoden som positiv ur ett etiskt perspektiv då metoden ger flexibilitet och 
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anpassningsmöjligheter under processens gång (Ahrne & Svensson 2015, s. 15) vilket för oss innebar 
att vi hade möjligheten att ändra på oss i vår metod ifall den inte skulle varit passande för toddlarna vi 
mötte. Detta var dock inte nödvändigt för oss då toddlarna endast vid ett fåtal tillfällen agerade så att 
vi tolkade det nödvändigt att sluta att observera och vi tänker att detta kunde bero på att toddlarna är 
vana vid att pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation.  

Vi stötte dock på och valde att observera situationer där toddlare uttryckte sina känslor genom att gråta 
på låtsas. Efter att ha pratat med pedagogerna fick vi förklarat att detta var ett sätt för toddlarna att 
uttrycka när något inte blev som de ville, utan att de egentligen var sårade känslomässigt eller fysiskt. 
Vi var inställda på att alltid informera en pedagog om någon toddlare upplevde obehag eller blev 
ledsen så att de kunde få stöd av en person de kände sig trygg med (Löfdahl 2014, s. 35). Det gjorde vi 
när detta skedde första gången och då fick vi detta förklarat och utifrån detta tolkade vi händelserna, 
som vi valde att kallas för ”låtsas-gråt”, som ett sätt för toddlare att tydligt kommunicera att de var 
missnöjda i olika situationer. Då vi båda har tidigare erfarenheter från förskolans verksamhet så kände 
vi båda igen ”låtsas-gråt” och tolkade som pedagogerna detta som ett sätt för toddlarna att 
kommunicera icke verbalt och vår tanke blev att det även är respektfullt att låta toddlare kommunicera 
både vad de vill och vad de inte vill med varandra. Som student kan man begå misstag men 
ambitionen att undvika detta bör finnas (Löfdahl 2014, s. 35) och vi diskuterade med varandra ifall 
observationer när toddlare ”låtsas-grät” skulle kunna vara ett misstag. Genom att ha ett etiskt tänkande 
och använda oss av våra egna tidigare erfarenheter av barn i förskola valde vi ändå att observera detta 
fenomen, men endast i situationer där det var etiskt godtagbart. Exempelvis så valde vi att sluta 
observera när ”låtsas-gråt” inte hjälpte i kommunikationen mellan toddlarna och det blev konflikter i 
leken.  

Studiens kvalitet 
Under studien har vi hela tiden arbetat nära toddlarna och det ser vi som en styrka. Vi fick möjligheten 
att studera fenomenet nära inpå genom vårt metodval och genom detta genererades även en viss typ av 
data (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Vi tänker att vår förståelse av att vi valt materialet samt 
framställt hur resultaten kan tolkas inger en trovärdighet. Genom att vi väljer det material som 
framkommer i studien har vi aktivt arbetat med reducering, med andra ord att välja vilket material som 
kommer att användas i studien och vilket som inte kommer analyseras vidare (Sverrisson 2015, s. 
202). Öhlander (2011, s. 288) menar att alla påståenden måste grundas i materialet och det anser vi att 
vi har lyckats med. Alla tolkningar samt reflektioner grundar sig i våra täta beskrivningar och det vi 
observerat. Vi har genomgående försökt vara tydliga med vad som är beskrivningar, tolkningar, 
förklaringar och slutsatser i studien och vi har alltid arbetat så transparent som möjligt för att öka 
analysens trovärdighet (Öhlander 2011, s. 288). Vi har även utgått ifrån att samma empiri kan tolkas 
olika och förstås på olika sätt (Öhlander 2011, s. 293) och därför alltid analyserat samma material flera 
gånger med ett kritiskt öga. Generellt kopplas en studies trovärdighet till reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet innebär att om man upprepar samma studie genereras samma resultat, därför är det svårt att 
direkt koppla reliabilitet till kvalitativa studier (Öhlander 2011, s. 290). Detta då man i princip inte kan 
skapa exakta kontexter som förekommit i tidigare observationer men vi tänker att reliabilitet i vår 
studie kan förstås i rimliga slutsatser som kan kopplas till tidigare forskning. Validitet innebär att man 
faktiskt studerar det man tänkt studera. Detta begrepp är mer anpassat till kvalitativ forskning då man 
genom denna typ av studie ofta får omfattande information om samma fenomen som man studerar 
(Öhlander 2011, ss. 290, 291). Vi anser att vårt material tydligt uppvisar att vi fokuserat och samlat in 
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lämplig empiri för vårt forskningssyfte. Eftersom kvalitativ forskning inte mäter sina resultat i form av 
kalkyler etc., så krävs det andra sätt för att analysera en kvalitativ studies generaliserbarhet (Svensson 
& Ahrne 2015, ss. 28, 29). Generellt gör man en försiktig bedömning för att analysera om studiens 
resultat går att föra över till andra områden och miljöer (Svensson & Ahrne 2015, s. 29). Vi tänker att 
vår studies resultat skulle gå att koppla till andra miljöer toddlare vistas inom exempelvis hemmet om 
en ny studie utfördes där. För att tala om generaliserbarhet i en kvalitativ studie så krävs det att man 
studerar fler än en miljö (Svensson & Ahrne 2015, s. 29). Detta har inte vi gjort på så vis att det 
framkommer i vår uppsats däremot har vi haft diskussioner kring hur studien skulle kunna genomföras 
i andra miljöer.  

En svårighet vi upplevt i samband med studien är att få in tillräckligt med samtycken i relation till 
tiden för undersökningen. Vi ansåg själva att vi lämnade ut samtyckesblanketterna i god tid men trots 
detta hade vi endast fått in tre samtycken av fjorton möjliga på den tänkta dagen för start. Detta löste 
vi som tidigare nämnt genom att utöka till en tvärgrupp med den andra avdelningen så vi fick in fler 
samtycken och studien kunde utföras på ett mer rättvist och mindre utpekande vis. En ytterligare 
svårighet vi har diskuterat kring är valet av de fältanteckningar vi valde att göra till täta beskrivningar, 
som blev vår studies resultat. I efterhand har vi uppmärksammat att observation fyra inte fick fokus i 
vår analys och diskussion i samma utsträckning som de tre andra resultaten. Vi tänker att detta har att 
göra med att vi riktade oss mot ”låtsas-gråt” som fenomen och kommunikationsform och att det endast 
är i observation fyra som ”låtsas-gråt” inte förekommer. Om vi varit mer erfarna som forskare hade vi 
kanske uppmärksammat ”låtsas-gråtens” del i vår studie tidigare och utifrån det anpassat syftet 
ytterligare och därmed valt fyra observationer där ”låtsas-gråt” förekom för vår analys. Dock stämmer 
observation fyra utöver detta väl överens med syfte och frågeställningar för vår studie, men vi har ändå 
diskuterat kring vilken annan kunskap studien hade genererat ifall vi tagit en annan väg och att ”låtsas-
gråt” vore intressant för vidare forskning. Vi tänker trots detta att studiens kvalitet i sig inte är 
påverkad då vi fortfarande har studerat det vi tänkt studera.  

Vi upplever vår studie som trovärdig och med hög validitet men tänker att en studie alltid kan stärkas. 
Vi tänker att en eventuell svaghet skulle kunna vara att vi endast använt oss av en datainsamlings-
metod. Även om observationer säger mycket om ett fenomen och kan hjälpa forskare att märka sådant 
man inte tänkt på innan (Pripp & Öhlander 2011, s. 114) så genererar metoden endast en typ av 
material. Vi tänker att studien hade kunnat göras starkare genom en etnografisk metod med 
triangulering där vi även hade kunnat genomföra intervjuer med förskollärare om deras uppfattning 
kring hur toddlare använder icke verbal kommunikation samt hur och om detta möjliggör delaktighet. 
Detta var dock inte möjligt inom den begränsade tidsramen för uppsatsen.   

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av våra valda observationer i form av täta beskrivningar. 
Därefter analyseras varje resultat separat med hjälp av valt teoretiskt perspektiv och de valda 
begreppen. Sist sammanställs en sammanfattande analys av samtliga observationer utifrån studiens 
frågeställningar. 
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Resultat: Observation 1 - utomhusmiljö 
Det är förmiddag och alla förskolans avdelningar är ute och leker på den stora gården. Det är soligt 
men kallt och frost ute. Alla barn har vinterkläder, mössor och vantar. Det är uppskattningsvis cirka 
fyrtio barn och sex pedagoger ute på stora gården som är stor med ett rikt utbud på miljön med bland 
annat en skogsdel, små lekstugor, klätterställning, gungor, sandlåda och lösa leksaker som cyklar och 
bollar. Mitt på gården finns en klätterställning med rutschkana som främst används av de äldre barnen 
på förskolan då de två avdelningarna för de yngsta barnen har varsin egen gård och sällan leker ute på 
den stora gården. Vid tillfället är det överskolningar av de barn som ska gå upp från avdelningarna för 
de yngre barnen till avdelningar för de äldsta barnen och därför befinner sig samtliga avdelningar på 
samma gård.  

Lovisa 2,3 år och Loke 1,9 år sitter i sanden kring klätterställningen. Lovisa drar handen längs sanden 
och frost fastnar på vanten. Lovisa tittar då på sin vante och ger ifrån sig ett högt läte, sedan ställer hon 
sig upp och går mot klätterställningens trappa. Medan hon går mot trappan stannar hon till och tittar på 
sin vante med frost på och drar händerna mot varandra. När händerna tas isär igen tittar hon på sina 
vantar och lägger sedan ner händerna längs kroppen och fortsätter gå rakt mot trappan på 
klätterställningen. Framme vid trappan stannar Lovisa och böjer sig ner och drar båda händerna i 
sanden så vantarna får en ny hinna av frost på sig. Lovisa skrattar till och vänder sig mot Loke och 
håller upp händerna framför sig så Loke kan se dem. Loke tittar på Lovisas händer och drar sedan sin 
egen vante i sanden, vänder handflatan av vanten mot sig och slickar på frosten som fastnat på vanten. 

Loke sitter kvar i sanden men följer Lovisa med blicken och skriker till och pekar med sin vante (går 
inte att se med vilka fingrar då han har tumvantar på sig) när Lovisa börjar gå upp för trappan. Loke 
drar ena handen under näsan och tittar efter det upp igen mot Lovisa som går uppför trappan, sedan 
sätter han händerna i sanden och reser sig upp. När Loke ställt sig upp går han mot trappan och när 
han är framme tittar han upp mot Lovisa som fortfarande är på väg upp i trappan när han kommer fram 
till det nedersta trappsteget. Loke lyfter höger fot mot trappan men sätter snabbt ner foten i sanden 
igen. Han upprepar samma rörelse två gånger och under tiden gnyr och ”låtsas-gråter” han. Lovisa 
vänder sig om i trappan och tittar ner på Loke som försöker ta tag i trappräcket. Loke får dock inget 
bra fäste och fortsätter ”låtsas-gråta”. Lovisa tittar på Loke där han står kvar nere i sanden och vänder 
om och börjar gå nedför trappan. När Lovisa kommit hela vägen ner och står bredvid Loke så tar hon 
av Lokes vantar från hans händer och kastar de i sanden. Direkt efter vänder sig Lovisa om och börjar 
gå upp i trappan igen. Loke tar tag i räcket med höger hand och utan vantar får han grepp runt 
trappräcket och kan hålla i sig medan han tar ett första kliv uppför trappan. Loke lyfter ett ben i taget 
och håller handen runt trappräcket hela vägen uppför trappan. Lovisa har kommit upp på 
klätterställningens plattform och står och tittar ner på Lokes färd uppför trappan.  

När Loke kommer upp till Lovisa tar hon Loke i handen och skrattar. Lovisa släpper sen Lokes hand 
och drar av sig sina vantar och kastar vantarna ut från klätterställningen så att vantarna landar i sanden 
nedanför. Både Lovisa och Loke tittar ut från klätterställningen på vantarna som ligger nere i sanden 
och ler sedan mot varandra och gör grimaser med ansiktet. Loke gör även ljud som vi inte lyckades 
uppfatta men hans mun rör på sig. Toddlarna puttas lite med varandra och snurrar runt uppe i 
klätterställningen samtidigt som de gör olika grimaser och bubblar saliv ur munnen. Efter en stund 
vänder sig Lovisa från Loke och sätter sig i rutschkanan och åker ner och skrattar. När Lovisa kommit 
ner vänder hon sig om och tittar på Loke medan hon väntar på att han ska åka efter. Loke håller i sig i 
kanten med höger hand hela vägen ner i rutschkanan och när han kommer ner skattar han. Lovisa 
springer runt till klätterställningstrappan igen och Loke följer efter.  
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Analys: Observation 1 - utomhusmiljö 
Förskolans regionala livsvärld (Jfr Hildén 2014, s. 24) erbjuder olika sätt att bete sig på och skapar 
olika förutsättningar för toddlarna att anpassa sig efter. Att ha på sig varma och tjocka kläder försvårar 
vissa av toddlarnas rörelser med kroppen vilket blir tydligt i exemplet ovan där Lokes vantar gjorde 
det svårt för honom att få grepp om trappräcket och tillräckligt med balans för att ta sig upp i 
klätterställningen. Loke förväntas ha vantar på sig i den regionala livsvärlden eftersom att det är kallt 
och pedagogerna klär på toddlarna så de inte ska frysa. Vi tänker att Lovisa erbjuder Loke en ny 
dimension av den regionala livsvärlden när hon hjälper Loke att ta av sig sina vantar och på så vis 
lyckas han bebo sig på ett mer tydligt sätt i sammanhanget. I detta fall tolkar vi att det blir tydligt att 
subjekten påverkar varandra i den regionala livsvärlden och möjliggör nya erfarenheter för varandra. 
Vi tolkar det som att toddlarna försöker erövra sin omvärld genom sina levda kroppar (Jfr Haugen, 
Løkken & Röthle 2006, s. 17). Men att Loke, innan han tog av sig vantarna, inte riktigt kunde utföra 
det han ville. Lokes medvetande och den fysiska kroppens förmåga var inte identiska men med hjälp 
av en annan levd kropp kunde han utföra det han tidigare inte fysiskt lyckats med.  

Vi föreställer oss toddlarnas kroppar som nollpunkten och att de genom sin omgivning och kropp 
utvecklar ett fokus på sin omvärld. Deras fokus föreställer vi oss ligger på att utforska vad kroppen 
kan utföra i samspel med den regionala livsvärlden. Toddlarna känner på frosten i sanden, de utmanar 
sina kroppar genom att ta sig upp i klätterställningen osv. Vi tolkar av deras blickar mot varandra och 
gemensamma handlingar att de delar fokus. Vi uppfattar det som att toddlarna tydligt genom deras 
kroppar visar att de har ett samspel och besitter intersubjektivitet (Jfr Løkken 2006, s. 32) som är att ta 
sig upp för klätterställningen. När toddlarna väl tagit sig upp åker de ner för rutschkanan och går sen 
runt för att ta sig upp och åka ner igen. Detta tolkar vi som den mest omedelbara tolkningen hos 
toddlarna (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). Det direkta där och då är att det känns bra och 
de vill göra det igen och därför utför toddlarna samma fysiska rörelser med sina kroppar för att nå 
samma välmående känsla. Toddlarna använder flera olika sätt för att kommunicera med varandra och 
sin omvärld (Jfr Hildén 2014, s. 34). De pekar, tittar, känner, smakar och uttrycker sig genom icke 
verbal kommunikation. Ett exempel är Lokes ”låtsas-gråt” som vi tolkar är ett sätt att uttrycka 
missnöje i sitt meningssökande gentemot omvärlden. Loke använder tydligt kroppen för att uttrycka 
det han känner, hans intention är att ta sig upp i klätterställningen. Vilket vi tolkar kan kopplas till att 
ord i detta sammanhang inte hade räckt till för att förklara hans perspektiv utan kroppen behövs för att 
förmedla hans känslor.  

Resultat: Observation 2 - utomhusmiljö  
Det är förmiddag och vi är ute på en av gårdarna för de yngsta barnen. Det är kallt, mulet och blött ute 
och alla åtta toddlare som är ute har regnkläder på sig för att hålla sig torra och varma. Gården är 
formad som en rektangel och har en skogsdel, en mindre rutschkana, en stor sandlåda och längs 
gårdens staket hänger laminerade foton av sånger på. Tre toddlare leker i sandlådan med en pedagog. 
De andra fem toddlarna är inne i skogsdelen med en pedagog. Inne i skogsdelen sitter sångtexten till 
”Björnen sover” uppsatt på staketet. Toddlarna brukar sjunga den tillsammans med pedagogerna och 
även göra rörelser till den. Förutom sången finns även olika bilder av djur uppsatta på träden och dessa 
kan man gå på jakt efter. Alla toddlare ägnar sig åt olika saker inne i skogen som att leta efter småkryp 
eller tulta runt över terrängen. 
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Lovisa 2,3 år står och tittar ut på vägen utanför genom staketet. Hon håller i staketet med vantarnas 
fingrar genom hålen och slickar på vattendropparna som hänger på staketet. På andra sidan gatan går 
en person med en hund och Lovisa tittar ditåt och pekar. ”Hund” viskar hon och vinkar mot hunden 
och personen som fortsätter att gå förbi. Lovisa följer dem med blicken så länge hon kan och går längs 
staketet så långt det går men när de försvunnit ur sikte så går hon tillbaka till platsen i skogsdelen där 
hon stod innan. Vera 1,6 år går mot Lovisa där hon står vid staketet. Framme vid Lovisa sträcker Vera 
ut händerna vid varsin sida av kroppen och tittar på Lovisa samtidigt som hon sträcker ut tungan. 
Lovisa pekar ut mot gatan och säger ”hund” och Vera skrattar. Vera vänder sig om och går mot den 
öppna delen av gården men stannar vid ett träd som visar ett foto av ett lodjur och pekar på fotot. 
Lovisa går efter Vera men stannar till där ”Björnen sover” sitter uppsatt och lägger sig ner på marken 
och kryper ihop. Arvid 2,4 som lekt i närheten tittar på Lovisa som ligger på marken och går dit. Han 
går mot Lovisa och direkt framme vid henne lägger han sig ner och börjar nynna på ”Björnen sover”. 
”Nej! Hund!” skriker Lovisa och lyfter på överkroppen och pekar mot gatan. Vera går fram till Arvid 
och Lovisa som båda ligger på marken och tittar på varandra. Arvid lägger sig ned bredvid dem och 
börjar också nynna på ”Björnen sover”. ”Neeeeej!” Lovisa skriker och tittar på Vera samtidigt som 
hon pekar mot gatan. Lovisa ”låtsas-gråter”. ”Hunden” säger Vera. Lovisa slutar peka och lägger sig 
ned med ansiktet mot marken och Vera börjar nynna ”hunden sover, hunden sover” med samma 
melodi som ”Björnen sover”. Elsa 2,0 år går mot de tre toddlarna som ligger på marken och sjunger 
”Hunden sover” som har samma melodi och rörelser som ”Björnen sover”. Elsa lägger sig ned bredvid 
Vera men håller huvudet uppe hela tiden och tittar på när Vera rör sig och upprepar rörelserna hon 
utför. Efter ett tag slutar Elsa att upprepa det Vera gör och flyttar blicken mot Lovisa som gör sina 
egna rörelser till sången som skulle kunna liknas med en hund som viftar på svansen. Elsa rynkar på 
näsan och tittar sedan bort till andra sidan gården, ställer sig upp och går dit.  

Analys: Observation 2 - utomhusmiljö 
Hundar brukar inte vara en del av den regionala livsvärlden (Jfr Hildén 2014, s. 24) i förskolan och det 
tänker vi blir väldigt tydligt i observationen. Lovisa uppmärksammar personen med hunden och detta 
blir ett starkt fokus för Lovisa. Hon följer hunden tydligt med blicken och hennes levda kropp (Jfr 
Hildén 2014, s. 26) är vänd mot hennes fokus. Lovisa säger även verbalt ”hund” samtidigt som hennes 
kropp hjälper henne att fysiskt följa efter för att kunna fortsätta se hunden. Staketet runt förskolan kan 
ses som en begräsning skapad av vuxna i den regionala livsvärlden som gjorde att Lovisa inte kunde 
fortsätta följa efter hunden. När de andra toddlarna kommer till leken tänker vi att deras regionala 
livsvärldar krockar då de andra toddlarna inte sett, hört eller uppmärksammat hunden på så vis som 
Lovisa har. Därmed är inte hunden en del av deras regionala livsvärld på samma vis som den blev en 
del för Lovisa. Vi tänker att detta påverkar toddlarnas förmåga att kunna samspela i leken. Toddlarna 
delar inte samma intentioner (Jfr Hildén 2014, ss. 28, 29) i leken och det uppstår svårigheter i deras 
samspel. Lovisa har sitt fokus mot hunden sover och de andra toddlarna mot ”Björnen sover”. Vi 
tänker att det försvårade samspelet mellan toddlarna kan bero på att de inte upplever intersubjektivitet 
(Jfr Løkken 2006, s. 32) och därmed får toddlarna svårt att samordna en fungerande lek. Ett exempel 
på detta kan vara att Elsa valde att lämna situationen då hon inte förstod Lovisas delaktighet i leken. 
Rörelserna Lovisa skapade stämde inte överens med dem Elsa föreställer sig ska vara med. Samtliga 
toddlare utgick från sina egna levda kroppar (Jfr Hildén 2014, s. 26) och därför fick de olika 
förutsättningar vad gäller att bebo sig i det rum de befann sig i. Lovisa som upplevt hunden kan koppla 
samman hunden med den nya kontexten men de andra toddlarna saknar den erfarenheten och det 
försvårar deras chans att ställa sig in i leken. Vi föreställer oss att Lovisa levde kvar i den nya 
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tolkningen av den regionala livsvärlden men för de andra toddlarna blev den omedelbara tolkningen 
(Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18) oförståelse och därför hade de svårt att delta i leken då 
fokus inte var delat. Vi tolkar att samtliga toddlare försöker leva ut upplevelsen av leken genom 
rörelser, ord, blickar, imitering och genom att ”låtsas-gråta”. Vi tolkar att Lovisas ”låtsas-gråt” kan 
vara ett sätt att uttrycka missnöje med situationen och att den levda kroppen behövs för att leva ut den 
icke verbala kommunikationen (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 20). Endast ordet ”nej” räckte 
inte för att förmedla vad Lovisa kände och/eller ville med leken.  

Resultat: Observation 3 - inomhusmiljö 
Det är eftermiddag och vi är inne på en av avdelningarna. Sex toddlare och tre pedagoger är 
närvarande. Avdelningen har rymliga ljusa lokaler och har tydliga stationer för att dela upp olika 
sorters material. Det finns tre huvudrum varav en är ateljé och de två andra innehåller bland annat 
hemvrå, bilbanor, teknikhörna, djurhörna och bokhörna. Avdelningen har ett varierande utbud av 
leksaker och material och toddlarna har olika platser att leka på. Någon vecka innan observationerna 
har pedagogerna bytt plats på djurhörnan för att utveckla miljön och nu står borden med djurmiljön i 
ett annat rum än tidigare. På denna plats har det tidigare varit en station med bilar som nu är flyttad till 
en annan del av rummet.  

Lisa 1,3 år, Elsa 2,0 år och Sam 1,5 år står runt djurbordet som består av tre låga bord ihopsatta till ett. 
På bordet finns det ett stall byggt av skokartonger, gräs, sand och ett flertal djur. Djuren är främst 
klassiska bondgårdsdjur men även hundar, katter och några drakar. Borden är målade för att ge 
verklighets känsla. Lisa har två kor i händerna och låter kossorna gå längs det målade gräset på bordet 
samtidigt som hon råmar som en ko. Elsa tittar på Lisa och muar hon med och sträcker fram handen 
och försöker ta den ena kon från Lisas hand. Lisa tittar på Elsa och släpper snabbt den ena kon som 
Elsa plockar upp och ställer upp på bordet. Kon står med huvudet böjt ner mot bordet som att kon 
betar gräs. Lisa tittar på Elsa medan hon betar med kon på bordet, skrattar och pekar på den betande 
kon. Sam har en katt han leker med. Han hoppar med katten från stallets tak och gör pang-ljud när han 
kastar ner katten i bordet. När katten slår ner i bordet skrattar han och tar upp katten igen och fortsätter 
upprepa detta samtidigt som Elsa och Lisa leker med korna. Elsa tittar på Sam medan han skriker pang 
och tar sedan Sams katt och kastar den på golvet. Sam tittar på Elsa och börjar ”låtsas-gråta” när katten 
hamnat på golvet. Elsa tittar upp på Sam som ”låtsas-gråter” och tar fram ena handen och sätter ihop 
fingrarna och säger ”stopp!”. När stopp-handen tas fram börjar Sam ”låtsas-gråta” mer intensivt och 
sätter sig ner på golvet och kryper fram mot katten. Elsa har vänt sig tillbaka mot bordet och fortsätter 
leka med korna som betar. Sam tar upp katten från golvet och tittar på Lisa och Elsa och han står en 
stund med katten i handen och tittar på de andra toddlarna som fokuserar på sin lek. Sam närmar sig 
sen Elsa och Lisa och kastar sin katt mot korna och skriker ”pang!”. Elsa tittar på Sam och sedan på 
katten som ligger vid de välta korna för att sedan kasta sig ner på golvet, vända sig bort från bordet 
med armarna i kors över bröstet och börjar ”låtsas-gråta”.  

Detta hör Nils 2,0 år som sitter på golvet med en leksaksbil. Nils ställer sig upp och går mot djurbordet 
med sin bil i handen och framme vid bordet ställer han ner bilen och börjar köra med den på 
djurbordet medans han brummar med munnen. Sam tittar på Nils som kör runt med bilen och tar sin 
katt och kör den efter bilen och börjar brumma med munnen. Nils och Sam kör katten och bilen över 
hela bordet och rör sig runt bordet efter varandra. De petar på varandra med sina lediga händer och 
puttas lite lätt när de går runt bordet och när de kommer till stallet stannar de och ställer bilen och 
katten på stallets tak. Lisa tittar på Nils och Sam och säger ”muuu” medan hon går framåt i gräset med 
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kon. Nils tittar upp mot Lisa och kör sedan på hennes ko med sin bil. Lisa skrattar till och gör med sin 
hand så att kon flyger över bordet.  

Elsa som nu har slutat ”låtsas-gråta” på golvet sätter sig upp och tittar på de andra toddlarna som 
brummar runt bordet med varsin bil, katt respektive ko. Elsa ställer sig upp och går in i andra rummet 
och kommer sedan tillbaka med en leksakstraktor i handen. Hon går till djurbordet och ställer ner den 
hårt på bordet så det smäller till. Lisa tittar snabbt på Elsa och fortsätter sedan med att låta sin ko flyga 
över bordet. Elsa står först och tittar på vad som händer vid bordet några sekunder och tar sedan tag i 
traktorn hon ställt på bordet och börjar köra den längs gräset och brummar med munnen.  

Analys: Observation 3 - inomhusmiljö 
Vi tolkar att den regionala livsvärlden (Jfr Hildén 2014, s. 24) krockar i denna observation. Eftersom 
att avdelningen tidigare har varit utformad på ett annat vis så föreställer vi oss att Nils och Sam 
fortfarande ger tolkningsföreträde för den tidigare utformningen av den regionala livsvärlden där 
bilarna fanns på platsen för djurbordet. De kopplar ihop den gamla regionala livsvärlden med den nya 
och skapar en egen för att det ska passa deras intentioner (Jfr Szklarski 2015, s. 132). Men eftersom att 
Lisa och Elsa befinner sig i den nuvarande regionala livsvärlden blir resultatet att toddlarna existerar 
på olika vis i sin omvärld.  

Vi kan uppfatta toddlarnas olika uppfattningar av kontexten genom det dialogiska (Jfr Haugen, 
Løkken & Röthle 2006, s. 20). Toddlarnas olika uppfattningar av deras omvärld uppvisas genom deras 
olika förhållningssätt gentemot situationen och att de använder olika sorters gester, uttryck och mimik 
i sin kommunikation. Toddlarna tittar mycket på varandra och vi föreställer oss att det kan vara ett sätt 
att förstå den andre genom sin egen levda kropp. Vi tolkar det som att de olika uttrycken kan kopplas 
till att toddlarna har olika omedelbara tolkningar, kroppens perception (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 
2006, s. 18). Toddlarna har olika här och nu upplevelser och får svårigheter att samspela med varandra 
då de leker olika lekar på samma plats, i alla fall till en början.  

Samtliga toddlare skapar en relation med dess omvärld och försöker genom icke verbal 
kommunikation uttrycka hur de tänker och/eller vill. Ett exempel kan vara att Sam och Elsa använder 
sina levda kroppar (Jfr Hildén 2014, s. 26) för att uttrycka missnöje genom att ”låtsas-gråta” och kasta 
sig på golvet. Vi uppfattar situationen som att toddlarna tydligt använder sig av kroppen för att visa 
vad de känner och upplever.  

Nils blir intresserad av djurbordet när han hör Sams lek och vi uppfattar det som att Sam och Nils 
besitter intersubjektivitet. De riktar sitt fokus mot samma typ av lek och vi tolkar detta genom Nils 
deltagande i den redan pågående leken. Nils kommer snabbt in i leken för att Sam och han delar fokus. 
Efter en stund är samtliga toddlare kring bordet med i samspelet och lekarna smälter samman. Med 
andra ord tänker vi att man kan tolka situationen som att toddlarnas delade fokus, intersubjektivitet (Jfr 
Løkken 2006, s. 32), möjliggjorde chansen för interaktion mellan toddlarna så att de kunde delta i ett 
samspel i en regional livsvärld som toddlarna formade gemensamt.  

Resultat: Observation 4 - inomhusmiljö  
Det är förmiddag och vi är inomhus på en av avdelningarna. Det är åtta toddlare närvarande samt två 
pedagoger. Det har nyligen varit fruktstund och innan dess var det en lärarledd station med ett 
uppdrag. Efter detta var det fri lek och en av toddlarna frågar efter avdelningens iPad. Varje avdelning 
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har två stycken iPads varav en får användas av barnen. På iPaden är det populärt att antingen spela 
spel eller att titta på YouTube där det främst är Babblarna som spelas. Toddlarna navigerar själva i 
iPaden och de vuxna håller enbart ett öga för att se att inget olämpligt spelas på exempelvis YouTube.  

Noah 1,10 år har fått iPaden av en pedagog och har satt sig i myshörnan inne på avdelningen. 
Myshörnan består av en fluffig matta, kuddar att sitta på och luta sig mot och skirt tyg med en 
ljusslinga i som ramar in hörnan. Intill myshörnan finns det en ställning med böcker och på väggarna 
sitter foton med bilder från olika böcker. Myshörnan är placerad längst in i det stora rummet på 
avdelningen och ligger lite avskilt från de andra lekstationerna. Noah sitter ner på en kudde och lutar 
sig mot väggen. Han låser upp iPaden och går in på YouTube och söker fram en video där alla 
Babblarnas sånger spelas upp efter varandra utan avbrott. Noah trycker igång videon och låten ”Första 
låten” med Babblarna börjar spelas. Noah tittar intensivt på skärmen och ler sedan till samtidigt som 
han lätt vickar på kroppen där han sitter. Han håller hela tiden i iPaden och låter enbart höfterna vicka 
lite till sången samt skrattar till och ler då och då. Noah tittar hela tiden mot skärmen. Vera 1,6 år som 
är i en annan del av rummet vänder sig om och går mot myshörnan. Hon går fram till Noah och tittar 
ner på skärmen och skrattar till så fort hon ser vad som spelas. Hon börjar böja benen och röra sig till 
sången samtidigt som hon ler och svänger med armarna fram och tillbaka vid kroppen. Noah tittar upp 
på Vera som rör sig till sången och rynkar ihop ögonbrynen. Han tittar en stund på henne ifrån där han 
sitter på kudden och lägger sedan ifrån sig iPaden på kudden bredvid. Efter det ställer han sig upp nära 
Vera och fortsätter titta på hennes dans. Vera skrattar, vevar med armarna och böjer knäna samtidigt 
som hon flyttar blicken från iPaden till Noah som står bredvid henne. Noah och Vera tittar en kort 
stund på varandra innan Vera släpper blicken och flyttar tillbaka den till filmen på iPaden. Noah flyttar 
ner blicken mot Veras knän som böjer sig och börjar röra sig på samma vis. Vera fortsätter också 
dansa och skrattar extra högt när refrängen på sången spelas. Noah har sin blick fäst på Veras ben och 
fortsätter böja sina egna ben på samma vis som Vera. Plötsligt kommer det reklam på iPaden och 
Babblarna slutar spelas. Vera stannar direkt upp och går från myshörnan, Noah och iPaden. Noah tittar 
efter Vera när hon går och böjer knäna en sista gång. När reklamen är slut tar Noah upp iPaden och 
sätter sig ner på kudden och klickar ner YouTube och öppnar ett spel.  

Analys: Observation 4 - inomhusmiljö  
När Noah sitter med iPaden i myshörnan är han lugn, han sitter ner och hanterar iPaden varsamt. Vi 
kopplar detta till den regionala livsvärlden (Jfr Hildén 2014, s. 24) detta på grund av den uttalade 
miljön han befinner sig i. Myshörnan är utformad för toddlarna men skapad av vuxna. Den berättar för 
Noah att ”här ska man vara lugn” och detta tolkar vi påverkar Noahs sätt att agera med iPaden. 
Myshörnan signalerar för kroppen hur den ska vara på den platsen. Med andra ord är den levda 
kroppen (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 17) inställd på vilken miljö den befinner sig i, 
kroppen är medveten om sin omvärld och hur den ska agera för att bebo sig i den. Vi tänker att det är 
genom den levda kroppen Noah och Vera möter varandra. Toddlarna blir medvetna om varandras 
kroppar och hur kropparna ska agera för ett samspel. Deras levda kroppar känner av varandra.  

Vi tänker att toddlarna tydligt visar vart deras fokus är riktat mot. Från början är Noahs riktadhet (Jfr 
Hildén 2014, ss. 28, 29) mot iPaden och allt den visar men efter att Vera deltar i Babblarna så flyttas 
Noahs fokus mot Veras kroppsliga rörelser. Vi tolkar det som att Veras riktadhet är mot upplevelsen 
av sången och hur hon skapar rörelser med sin levda kropp. Vera uttrycker sitt fokus genom dans och 
intresserade blickar mot iPadens skärm. Vi tänker att då toddlarnas fokus skiftas i observationen så 
ändras även deras omedelbara tolkning av den (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 18). Både Noah 
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och Vera är genom deras levda kroppar uppmärksamma på omvärlden och försöker hela tiden tolka 
den subjektiva upplevelse som sker.  

Vi tolkar att Vera använder olika typer av icke verbal kommunikation för att uttrycka glädje. Hon 
dansar, rör sig, fokuserar blicken, vevar med armarna och besitter en mobil levd kropp. Genom det 
dialogiska (Jfr Merleau-Ponty 1999, s. 49) skapar hon en relation till sin omvärld genom den icke 
verbala kommunikationen. Under rörelserna fokuserar Noah på Veras kroppsliga rörelser och av detta 
föreställer vi oss att toddlarna upplever intersubjektivitet (Jfr Haugen, 2006, s. 49) och att de båda 
förstår att fokus är delat när de rör sig. Toddlarna rör sig till sången och Noah återskapar Veras 
rörelser genom sin egen levda kropp.  

Sammanfattande analys  
I det följande sammanfattas ovanstående analyser utifrån studiens frågeställningar.  

Finns det skillnader i toddlares icke verbala kommunikation i 
leksituationer inomhus jämfört med utomhus? 

Toddlare använder flertalet olika icke verbala kommunikationsformer. Dessa var allt från blickar, 
spring, dans, pekande, rynkade på näsan, lipa, bubbla med saliv, rörelser med kroppen och ”låtsas-
gråt”. Toddlare använder hela kroppen för att uttrycka sig gentemot sin omvärld och den icke verbala 
kommunikationen var enligt oss tydlig i leksituationerna vi observerade.  

Toddlarna verkade använda samma typer av icke verbal kommunikation inomhus och utomhus i 
observationerna vi utfört, men det vi uppmärksammat som skiljer sig åt är toddlarnas förmåga att nå 
fram till andra toddlare de kommunicerar med. Inomhus var toddlarna ofta nära varandras levda 
kroppar (Jfr Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 17) och att avståndet var kortare tolkar vi förenklade 
den icke verbala kommunikationen. Utomhus var det oftast större ytor mellan de levda kropparna i 
kommunikationen och det verkade krävas ett större fokus för att kommunicera icke verbalt. Utomhus 
påverkades toddlarna även av tjocka ytterkläder vilket vi tolkar kan ha påverkat deras förmåga att vara 
helt mobila i sina rörelser. Vi tolkar att relationen mellan tankar och kropp försvårades för toddlare i 
dessa situationer. Gester såsom pekande med fingrarna gömdes inne i vantar vilket gjorde det svårare 
både för oss och för toddlare som var mottagare av den icke verbala kommunikationen att tolka det 
som förmedlades. Trots detta såg vi inga konkreta skillnader i valet av uttryck toddlarna använde. 
Dessa var enligt oss desamma i inomhus- och utomhusmiljö.  

Vi uppmärksammade att toddlare generellt hade enklare att kommunicera icke verbalt när de lekte två 
och två, detta både inomhus och utomhus. Vi tolkar det som att toddlarna hade enklare att hålla fokus 
på endast en annan levd kropp och att samspelet i lek fungerade bättre under dessa former. När 
toddlare var fler i samma lek verkade det svårare att kommunicera med varandra icke verbalt och dela 
fokus. I dessa fall blev det oftast att leken inte blev gemensam och toddlarna lekte olika lekar bredvid 
varandra. Vi tolkar utifrån analysen att den icke verbala kommunikationen blir tydligare och utrymmet 
för tolkning ökar när toddlare får möjlighet att leka i mindre grupper. Kanske helst två och två i den 
mån toddlare väljer detta själva.  
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Möjliggör icke verbal kommunikation toddlares delaktighet i 
leksituationer? I så fall på vilket sätt? 

Från våra analyserade resultat tolkar vi det som att ett delat fokus, intersubjektivitet (Jfr Løkken 2006, 
s. 32), vid lek ökar chansen för delaktighet vad gäller icke verbal kommunikation. I de fall toddlare 
besatt samma fokus och intentioner (Jfr Szklarski 2015, s. 132) så uppmärksammade vi att toddlarna 
enkelt bytte blickar, pekande och andra rörelser med kroppen utan att egentligen stanna upp och 
fundera kring det. Vi tolkade leksituationerna som en chans för toddlare att dela den regionala 
livsvärlden (Jfr Hildén 2014, s. 24) och en möjlighet att kommunicera vad de kände eller ville med 
leken. När toddlarna inte besatt intersubjektivitet så märkte vi att toddlarna hade svårare med 
samspelet och den icke verbala kommunikationen blev inte lika tydlig. Vi tolkar det som att det var i 
dessa situationer som toddlarna använde sig av ”låtsas-gråt” för att förtydliga sina intentioner. 
Toddlares ”låtsas-gråt” blev som ett kommunikativt verktyg för att styrka sin delaktighet i situationer 
där toddlare inte besatt intersubjektivitet med varandra. Vi tänker att ”låtsas-gråt” blev ett tydligt sätt 
för toddlarna att uppvisa missnöje med situationen och på så vis hävda sig själva i samspelet. 

Vi tänker att det kan tolkas som att när fler än två toddlare leker tillsammans blir det svårare att 
använda sig av icke verbal kommunikation som kommunikationsform och att i dessa fall blir 
delaktigheten inte lika uttalad. Vi menar dock inte att toddlarna inte upplevde delaktighet i kontexten 
men att vi inte uppmärksammade delaktighet i samma grad som när toddlare lekte två och två. Vi 
uppmärksammade även att toddlare fick svårigheter i samspelet när deras regionala livsvärldar 
krockade vilket gjorde toddlarna mer tydligt besvärade när det skett förändringar i inomhusmiljön, 
enligt vår tolkning. Detta tänker vi kan bero på att utomhusmiljön är mer föränderlig rent generellt och 
det kan bli svårare för toddlare att ta till sig förändringar som skett i inomhusmiljön då den enligt vår 
erfarenhet inte ändras lika ofta. I de fall när toddlarnas regionala livsvärldar krockade så fungerade 
sällan leken och toddlarnas icke verbala kommunikation avtog generellt och leken avstannade. Det var 
även vid dessa tillfällen som toddlarna använde verbala ord som stöd till den icke verbala 
kommunikationen. Vi tolkar därav att det är viktigt med delat fokus i samspelet för att leken ska 
fungera och på så vis öka chansen för delaktighet genom den icke verbala kommunikationen i 
leksituationer.  

Diskussion  
Studiens syfte var att beskriva, analysera och diskutera toddlares icke verbala kommunikation med 
varandra och undersöka hur den icke verbala kommunikationen kan möjliggöra delaktighet i 
leksituationer både inomhus och utomhus. Frågeställningarna som vi arbetat med för att besvara vårt 
syfte är om det finns skillnader i toddlares icke verbala kommunikation i leken utomhus jämfört med 
inomhus och ifall icke verbal kommunikation möjliggör toddlares delaktighet i lek. Våra analyserade 
resultat visar att toddlare använder en mängd olika kroppsliga uttryck för att kommunicera med sin 
omvärld. Dessa kan vara blickar, pekande, spring, dans, rynkande på näsan, lipa, bubbla med saliv, 
rörelser med kroppen och ”låtsas-gråt”. Toddlare verkar använda liknande icke verbala 
kommunikationsformer inomhus och utomhus men inomhus verkar det fungera enklare då kropparna 
vanligtvis är närmare varandra. Våra resultat visar även att toddlare har enklare att hålla fokus vid 
endast en annan levd kropp under lek än när flera deltar och under dessa former blev delaktigheten 
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mer uttalad. Toddlarna använde den icke verbala kommunikationen för att hävda sin plats i leken och 
för att förmedla sitt syfte med deltagandet. Med andra ord använde toddlarna den icke verbala 
kommunikationen som ett hjälpmedel för interaktion i leksituationer och genom detta föreställer vi oss 
att toddlarnas delaktighet blev stärkt.  

Utifrån våra analyserade resultat kommer vi nedan diskutera dessa i förhållande till tidigare forskning. 
De två frågeställningarna diskuteras under respektive underrubrik. 

Finns det skillnader i toddlares icke verbala 
kommunikation i leksituationer inomhus jämfört 
med utomhus? 
Vårt resultat visade att toddlare använder sig av många olika former av icke verbal kommunikation 
vilket är i linje med bland annat Engdahls (2011, s. 1427) tidigare forskning där resultatet är 
detsamma. Engdahl (2011, s. 1436) tog även upp att toddlare i förskolan är sociala aktörer som främst 
använder icke verbala uttryck för att kommunicera. Detta har även vi funnit i den variation av icke 
verbala uttryck mellan toddlare vi presenterar. Ett av våra resultat som tidigare forskning inte tagit upp 
är ”låtsas-gråt”. I våra resultat var ”låtsas-gråt” en vanligt förekommande icke verbal 
kommunikationsform som blev en av de kategorier vi använde oss av för att besvara våra 
frågeställningar. Detta trots att det inte fanns med i tidigare forskning. Vi tänker att förklaringen till 
detta kan vara av etiska skäl som är något vi har problematiserat tidigare i denna uppsats. Alternativt 
så var detta endast en icke verbal kommunikationsform mellan de toddlare som vi observerade. Detta 
är dock inte helt i riktlinje med våra egna tidigare erfarenheter av förskolan men vi har heller inte valt 
att fördjupa oss i detta då vårt syfte inte var att ta reda på om detta sker på andra förskolor eller i 
tidigare forskning. Toddlarna använde sig av ”låtsas-gråt” för att förmedla sina intentioner vilket vi 
precis som Engdahl (2011, s. 1436) tolkar gjorde dem till kompetenta sociala aktörer.  

Våra resultat visade inte på några skillnader i hur toddlare kommunicerar i inomhus- och 
utomhusmiljö. Detta är inte heller något som tidigare forskning tar upp vilket vi anser kan styrka att 
detta stämmer. Vi uppmärksammade dock att toddlares icke verbala kommunikation fungerade enklare 
inomhus och tänker att detta kan bero på att deras levda kroppar är närmare varandra. Pálmadóttir och 
Johansson (2015, s. 299) kom fram till att toddlare förmedlar intentionerna i sina handlingar genom 
ögonkontakt och vi tänker att ögonkontakt blir svårare vid längre avstånd vilket är vanligare i 
utomhusmiljöer som erbjuder större ytor. Vi tänkte även att den regionala livsvärlden inomhus är mer 
förutsägbar för toddlarna och därför har de bättre förutsättningar att veta vad de ska förvänta sig av 
den icke verbala kommunikationen i den miljön. Hildén (2014, s. 92) tar upp att när toddlare vill ha 
tillgång till en plats så riktar de sig mot platsen istället för mot de andra toddlarna. Detta 
uppmärksammade vi i våra resultat när en toddlare lekte hunden sover.  När de andra toddlarna 
kommer för att delta riktar de sig mot den vanliga versionen av leken och platsen istället för mot den 
nyskapade leken och de andra toddlarna. Vi tänker därför att toddlarnas regionala livsvärldar 
krockade. Trots att toddlarna använde icke verbal kommunikation tydligt så kunde de inte tolka 
varandra när deras regionala livsvärldar krockade. Detta såg vi dock även i inomhusmiljöer och där 
var reaktionerna från toddlarna starkare än i utomhusmiljö. Vilket vi tänker kan betyda att toddlare är 
känsligare för förändringar i inomhusmiljön just för att den regionala livsvärlden där är mer 
förutsägbar. Både inomhus och utomhus kopplade toddlarna ihop den gamla uppfattningen av den 
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regionala livsvärlden med den nya och skapade sin egen version vilket krävde mer av den icke verbala 
kommunikationen då toddlarnas intentioner var olika. 

Våra analyserade resultat visar att toddlares levda kroppar försöker bebo sig i den regionala 
livsvärlden utifrån sina egna förutsättningar men att vad toddlarna vill är inte alltid identiskt med vad 
deras kroppar kan utföra. Precis som Engdahl (2012, s. 95) ser vi att toddlare har förmågan att läsa av 
varandras levda kroppar men att detta blir svårare vid längre avstånd och när den regionala livsvärlden 
förändras så att toddlarnas regionala livsvärldar krockar. 

Möjliggör icke verbal kommunikation toddlares 
delaktighet i leksituationer? I så fall på vilket 
sätt? 
Delaktighet är något som förstås som positivt men det kan finnas svårigheter som gör delaktigheten 
mindre uttalad. Pálmadóttir och Johansson (2015, s. 299) menar att barns positioner i leksituationer 
har makten att inkludera men även att exkludera. Utifrån vår studies analyserade resultat har vi 
uppmärksammat att toddlare kan få svårigheter att delta i gemensam lek när de inte besitter samma 
intentioner. Exempelvis när Lovisa hade sitt fokus mot ”Hunden sover” och de andra hade fokus mot 
”Björnen sover”. Vi tolkar det som att svårigheter med delaktigheten kan uppstå när toddlare inte 
förstår varandra. Flera av våra observationer visade att toddlare valde att lämna leksituationer när de 
inte förstod varandras intentioner eller tolkningar av den regionala livsvärlden. Alla toddlare bör ges 
chansen att kommunicera för att bli delaktiga och en bristande kommunikation kan förhindra 
delaktigheten. Clarke et al. (2012, ss. 48, 50) studie visar på att barn med kommunikationssvårigheter 
har mindre delaktighetnivå och därmed ökar risken för socialexkludering. Utifrån detta reflekterar vi 
kring situationerna där toddlarna inte riktigt förstod varandra och hur detta påverkar deras delaktighet i 
sammanhanget. Vi tänker att toddlarna bör få stöd i sin kommunikation oavsett om de har 
kommunikationssvårigheter eller inte. Både toddlare och barn gynnas av kunniga pedagoger som har 
förståelse för icke verbal kommunikation (Hildén 2014, s. 116). Vi tänker att man genom kunskap och 
förståelse för hur den icke verbala kommunikationen kan möjliggöra delaktighet i leksituationer kan 
gynna toddlare och stödja dem i deras lekar med varandra.  

Utifrån vårt analyserade resultat tolkade vi att toddlare hade enklare för samspel och fokus i 
leksituationer med endast en annan levd kropp att fokusera på. I leksituationer där det endast var två 
stycken toddlare som deltog verkade leken flyta på och toddlarna hade en uttalad delaktighet i 
sammanhanget. Vi uppfattade att toddlarna kommunicerade och samspelade genom detta och på så vis 
utvecklades leken. Seland, Hansen Sandseter och Bratterud (2015, s. 75) lägger stor vikt vid positiva 
barn-barn relationer och det tolkar vi att detta kan förstås som. Stunderna toddlarna delade när de lekte 
två och två genomsyrades av glädje och fungerande samspel. Seland, Hansen Sandseter och Bratterud 
(2015, s. 76) menar även att stora barngrupper kan ha negativ inverkan på verksamheten. Utifrån vår 
studies positiva resultat om toddlares två och två-lek reflekterar vi kritiskt kring möjligheten för 
utrymme av denna typ av leksituationer. I dagens samhälle är generellt barngrupper stora även hos de 
yngsta barnen och lokalerna blir inte större när barngrupperna ökar i antal. Hur ska då denna typ av lek 
kunna prioriteras i det stora hela? Om denna typ av lek inte är rumsligt möjlig så har toddlare sämre 
förutsättningar för det samspel och fokus som gynnade delaktigheten genom den icke verbala 
kommunikationen. Utifrån Engdahls (2011, ss. 1431, 1437) studie leder denna typ av lek till bättre 
förutsättningar för toddlare att utveckla kommunikation, social kompetens och förmågan att sätta sig 
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in i någon annans perspektiv. Med andra ord kan toddlares delaktighetsnivå med dessa förutsättningar 
förbättras.  

Vi tolkar våra resultat som att toddlare måste få chansen att utveckla deras egna lekar och få stöd av 
kompetenta pedagoger när kommunikationen brister, för i dessa fall påverkas delaktigheten och 
förmågan till samspel. Toddlare bör få chansen att påverka sin vardag (Seland, Hansen Sandseter & 
Bratterud 2015, s. 79) och pedagoger bör värna om när toddlare självmant hjälper varandra i leken 
(Engdahl 2012, s. 94) på så vis som i våra resultat när Lovisa hjälpte Loke med hans vante. Hennes 
spontana hjälp ökade Lokes delaktighet och gav honom förutsättningar att delta i leksituationen.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien har fokus på toddlare men som förskollärare kommer man möta barn mellan ett till sex år och 
vi tänker därför att det är viktigt att reflektera kring studiens betydelse gentemot förskolan i sin helhet. 
Som förskollärare arbetar man med en mängd olika barn som alla behärskar olika former av 
kommunikativ kompetens. Detta gäller både toddlare och äldre barn som av olika anledningar inte 
använder ett verbalt språk. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka 
förstå andras perspektiv (Skolverket 2016b, s. 10). Detta gäller inte enbart för de som kommunicerar 
verbalt utan måste innefatta samtliga barn som är inskrivna i en förskoleverksamhet. Vi tänker att 
studien kan bidra med tankar kring hur pedagoger ska arbeta för att inkludera alla sorters 
kommunikation i verksamheten och genom det kan ett öppet förhållningsätt gentemot olika sorters 
kommunikation skapas.  

Vi tolkar studien som relevant för professionen då den bidragit med insikter kring hur toddlare 
använder den icke verbala kommunikationen för att kommunicera med sin omvärld men även hur 
toddlare kan använda den icke verbala kommunikationen för att bli mer delaktiga. En sån här studie 
kan ge svar på funderingar och även problematisera hur dagens förskola generellt ser ut. Exempelvis 
märkte vi i våra analyserade resultat att toddlare har svårigheter att leka flera stycken och det kopplar 
vi till dagens utformning av barngrupper. Generellt är barngrupperna relativt stora och det finns 
begränsade möjligheter att leka två och två ostört. Vi tolkar därav att studien kan bidra till diskussion 
och funderingar kring pedagogers möjlighet att verkligen möta alla barn i förskolan och tillgodose 
även toddlarnas behov utifrån de ramar som finns i förskolan idag.  

Clarke et al. (2012, s. 50) menar att barn bör ges stöd i kommunikationen för att kunna utvecklas. 
Kunniga pedagoger med intresse och engagemang kring icke verbal kommunikation och hur den kan 
möjliggöra delaktighet blir som ett verktyg för verksamheten och vi föreställer oss att studien kan 
bidra med ett intresse och en vilja att fortsätta eftersöka förståelse. Vi hoppas att vår undersökning kan 
väcka intresset för flera kommunikationsformer och att vi aktivt kan börja arbeta mot ett samhälle som 
inte värdesätter det talade ordet högst (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 20). För att en sån här typ 
av studie problematiserar vad det innebär att prata. Normen för hur en person ska agera om man ber 
hen säga något är att svara verbalt. Vi glömmer lätt bort att kommunikationen är mer än bara det talade 
ordet, men du kan kommunicera utan att du pratar verbalt. Vår studie visar att toddlare i förskolan är 
kommunikativa även utan att prata med ord och en konsekvens av detta blir att utmana sitt tänkande 
om hur man själv tolkar kommunikation. Toddlare som främst kommunicerar icke verbalt behöver 
möta kunniga pedagoger som är villiga att läsa av deras intentioner på många olika sätt.  
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Slutsatser 
Vår slutsats blir att toddlare kommunicerar. Toddlare i förskolan är sociala och kompententa aktörer 
oavsett kommunikationsformer. Toddlare använder många olika former av icke verbal kommunikation 
för att förstå varandra. De använder samma typer av icke verbal kommunikation inomhus och 
utomhus. Men förskolan som regional livsvärld ger toddlare bättre förutsättningar att tolka varandra 
inomhus utifrån att deras levda kroppar är närmare varandra och detta gör det lättare att läsa av 
varandra. Med denna vetskap kan en medvetenhet arbetas fram som förtydligar för toddlare att deras 
kroppar behöver vara mer tydliga i icke verbal kommunikation utomhus. Detta kan börja med att 
personalen i förskolan själva är mer tydliga med kroppsspråket och extra observanta på toddlares icke 
verbala kommunikation utomhus.  

Det är viktigt att komma ihåg att kommunikation är mer än det talade språket och toddlare blir mer 
delaktiga i leksituationer med hjälp av den icke verbala kommunikationen. Kroppen blev ett 
hjälpmedel för interaktion som stärkte toddlarnas delaktighet i lek. Dock fungerade interaktionen 
bättre när endast två toddlare kommunicerade med varandra, då det var lättare att hålla fokus på endast 
en annan levd kropp. Att toddlare leker två och två är utifrån studien alltså en bra förutsättning för att 
kommunicera icke verbalt och att stärka delaktigheten. 

Toddlare upplever även frustation och har ett behov av att uttrycka detta. En av våra mest intressanta 
slutsatser är att många av de toddlare vi observerat har använt sig av den icke verbala 
kommunikationen i form av ”låtsas-gråt” för att uttrycka missnöje. Med andra ord hade toddlarna även 
en fungerande kommunikation sinsemellan i situationer de inte var överens om hur en lek skulle 
utföras. Toddlarna kunde genom blickar och ”låtsas-gråt” uttrycka sig och hävda sin plats i 
sammanhanget för att påverka det som skedde. En konsekvens av detta tänker vi kan vara att våga 
icke-romantisera toddlares känslor och även uppmärksamma känslor som inte anses positiva.  

Vidare forskning 
Efter studien tänker vi att vidare forskning exempelvis skulle kunna göras med ett annat teoretiskt 
perspektiv för att se vilka andra analyserade resultat som hade genererats. Med inspiration från Hildén 
(2014, ss. 116, 117) tänker vi att en socialinteraktionistisk teori med begrepp som berör fokuserad och 
ofokuserad interaktion skulle kunna bidra med intressanta begrepp för att analysera varför toddlare 
hade enklare att hålla fokus vid endast en annan levd kropp vid icke verbal kommunikation.  

Även en studie med etnografisk ansats vore intressant för att närma sig fenomenet ytterligare genom 
att använda flera datainsamlingsmetoder. Man skulle både kunna observera toddlare och göra 
intervjuer med förskollärare om deras uppfattningar av icke verbal kommunikation. Människor är inte 
alltid medvetna om hur de agerar och i intervju beskrivs även en subjektiv bild (Fägerborg 2011, ss. 
114, 115). Vi tänker att det vore intressant med intervjuer för att se hur förskollärare tror att icke 
verbal kommunikation ser ut och sen genom observation jämföra dessa.  

Studien skulle även kunna utföras i en annan miljö, i en större utsträckning med fler toddlare och med 
flera förskolor för att jämföra och relatera resultaten till varandra. Utifrån vår slutsats om att den icke 
verbala kommunikationen får bäst förutsättningar när toddlare kommunicerar två och två vore det även 
intressant med vidare forskning om skillnader i barns interaktion mellan förskolor med små och stora 
barngrupper.   
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Bilagor  
Bilaga 1 – samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 
	

XXXX,	2/11–2017	
	
Hej	Föräldrar	på	XXX	Förskola!	
Vi	är	studenter	på	Barn-	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen,	avdelningen	för	förskollärarutbildning	
och	förskoleforskning	vid	Stockholms	universitet.	Inom	ramen	för	vår	sista	och	avslutande	kurs	på	
förskollärarutbildningen	ska	vi	skriva	ett	examensarbete.	Vår	studie	kommer	handla	om	barns	icke	
verbala	kommunikation.		
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	vi	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	förskolan	under	tiden	13	–	
24	november.	Vid	dessa	tillfällen	vill	vi	observera	barns	icke	verbala	kommunikation	i	lek	med	hjälp	av	
anteckningar.		
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	konfidentialitet	gäller.	Allt	
insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	
kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	
analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	för	ert	barns	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	
frivillig	och	kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.	Om	
ni	accepterar	kommer	barnen	också	att	bli	informerade	om	arbetet	och	får	möjlighet	att	besluta	om	sitt	
eget	deltagande.	En	förutsättning	för	barnens	medverkan	är	att	ni	samtycker	till	studien.	Om	ni	tackar	ja	
till	medverkan,	men	barnen	säger	nej	så	kommer	barnens	beslut	att	respekteras.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
	

Vänliga	hälsningar	Angelica	&	Elin	
	
Angelica	Sandelin	(telefonummer)	&	Elin	Strandlund	(telefonnummer)	
e-post	&	e-post	
	
Rikard	Apelgren	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	XXX	
Mailadress:	XXX	
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Förfrågan	om	samtycke	till	medverkan	i	studie.	Återlämnas	ifylld	till	förskollärare	XXXXXX	innan	
den	10	nov.	Om	du/ni	inte	samtycker	till	medverkan	är	det	bara	att	bortse	från	detta	brev.		
	

	
	
Jag/Vi	MEDGER	att	mitt/vårt	barn	deltar	i	studien.	
	
	
Barnets	namn………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
	
Vårdnadshavares	namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………….
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