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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning har varit att se över vilka typer av semiotiska resurser som används i 

den fria leken i förskolor. Vi har valt att lägga vårt fokus på barn mellan 1–3 år då vårt intresse var att 

se hur barnen kommunicerar och skapar mening med varandra i den fria leken. Studien har byggts upp 

genom att vi har observerat barn på olika förskolor under den fria leken och fört fältanteckningar som 

vi sedan har analyserat. Resultaten som vi kom fram till i vår analys var att barn kommunicerar på 

många olika sätt. Många barn i ålder 1–3 år har ännu inte utvecklat den verbala kommunikationen och 

väljer att använda sig av den icke-verbala kommunikationen såsom semiotiska resurser. Barn använder 

sig av många olika typer av teckensystem under den fria leken både mellan barn-barn och barn-

pedagog. Barnen kunde bli multimodala och de använde sig av liknande tecken som ljud, gester och 

ögonkontakt. Med hjälp av dessa tecken så skapade barnen även ett meningsskapande. Slutligen kom 

vi fram till att barn kan både medvetet och omedvetet kommunicerar med hjälp av olika semiotiska 

resurser i den fria leken och att använda sig av semiotiska resurser är något som sker vardagligen. 

 

Nyckelord 

Social-semiotiska perspektivet, semiotiska resurser, teckenskapande, teckensystem, multimodalitet, 

meningsskapande. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Beskrivning av författarnas insatser i studien ...................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 6 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 6 

4.1 Det social-semiotiska perspektivet .................................................................. 7 

4.2 Teckensystem .............................................................................................. 8 

4.3 Multimodalitet .............................................................................................. 9 

4.4 Meningsskapande.........................................................................................10 

Metod .................................................................................................... 11 

Observation som metod .....................................................................................11 

Urval och avgränsningar .....................................................................................13 

Genomförande ..................................................................................................14 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................14 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................15 

Studiens kvalitet ...............................................................................................17 

Resultat och analys ............................................................................... 18 

Kim och Alex ficklampsäventyr: ...........................................................................18 

Love och ägget: ................................................................................................20 

Lego konflikten: ................................................................................................22 

”Din tur”: .........................................................................................................23 

Diskussion ............................................................................................. 25 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................27 

Slutsatser .........................................................................................................28 

Vidare forskning ................................................................................................28 

Referenser............................................................................................. 29 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett ................................................................ 32 



1 

 

Förord 

Vi vill med denna uppsats tacka för oss och avsluta vår utbildning genom att ta klivet ut i arbetslivet 

med all kunskap som vi har samlat på oss under årens gång. Vi vill tacka alla lärare som har stöttat oss 

och ett särskilt tack till vår handledare Katarina Lindén som har hjälpt oss och gett oss olika 

synvinklar och tankesätt. Ett stort tack till de klasskamrater som har stöttat oss när man har behövt det 

som mest. Tack alla Facebook-memes som har fått oss att skratta när vi har behövt det, och ett mega 

stort tack till våra förskolor som har hjälpt oss att hitta plats för att kunna göra våra observationer och 

stöttat oss. Tack till vår familj som har stått ut med oss dessa månader. Slutligen tack till oss själva 

som har kämpat på till slutet, och äntligen är vi här. 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

I detta arbete valde vi att dela upp arbetet så rättvist som möjligt. Det första vi gjorde var att göra upp 

en plan och boka in de dagar då vi skulle skriva tillsammans. Därefter såg vi till att dela upp 

litteraturen och satte egna deadlines till varandra. Vi såg till att oftast sitta och skriva texterna med 

hjälp av varandra då vi ansåg att två hjärnor fungerar bättre än en. De dagar som vi inte kunnat träffas 

har vi suttit via skype och google drive. Vi har båda tagit lika mycket del i skrivandet som i läsandet 

och sett till att stötta varandra när den andra stött på svårigheter. 
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Inledning 

Vi har valt att skriva detta självständiga arbete tillsammans, då vi insåg att vårt intresse för barns 

kommunikation utifrån det social-semiotiska perspektivet var densamma. I förskolan så läggs ett stort 

fokus på det verbala språket hos barn redan i tidig ålder. Därför har vi valt att vår studie ska fokusera 

på den icke-verbala kommunikationen mellan barnen i den fria leken. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur barn mellan 1–3 år kommunicerar och skapar mening med varandra i den fria leken. 

Varför vi valt just detta är för att den icke-verbala kommunikationen inte tas upp lika mycket som den 

verbala kommunikationen både inom forskningen men även på förskolor.  

Barn har lekt och leker fortfarande oavsett ålder. Det finns många olika sorters lek, fri lek är en av 

dem. Fri lek innebär enligt Claesdotter (2002) att barnen får tid att tänka och fundera vad deras lek går 

ut på och vad för material barnen behöver. När barnen är i den fria leken så behöver leken sin tid. Fri 

lek kan ses på många sätt, Hangaard Rasmussen (1993, s. 32) ifrågasätter dock begreppet fri lek, då 

pedagoger på förskolan ibland kan skriva fri lek på schemat när det egentligen är lek. Till exempel så 

tar han upp när barn och pedagoger är ute så kallas det oftast utelek och inte fri lek, då utomhuslek till 

stor del kan vara vuxenstyrd precis som leken kan vara inomhus. Fri lek är när barnen får styra sin lek 

fritt och den är vald av just barnen. Hangaard Rasmussen (1993, s. 32) menar att den fria leken oftast 

finns på eftermiddagen då avdelningen/verksamheten inte är organiserad på samma sätt som den är på 

förmiddagen. Det innebär då att barnen själva får bestämma sina egna lekar/aktiviteter.  

För oss som skriver uppsatsen så betyder fri lek att barn själva får bestämma vad för lek de vill leka 

och att den är fri från vuxnas styrning, dock så betyder det inte att vuxna inte får vara med. Vuxna får 

vara med men då är det på barnens villkor. Varför vi valt just fri lek är för att under en stor del av 

barnens liv så läggs stor fokus på undervisningen och alla planerade “lekar”, och därför läggs inte stort 

fokus på den fria leken. Barn kan visa mer än vad vi tror i den fria leken. Barn kan både visa oss vad 

de kan under leken, men även därifrån se över vad som behöver utvecklas inom språk och 

kommunikation. 

Språk och kommunikation är ett stort fält, människor kan kommunicera på många olika sätt för att 

göra sig förstådda. När vi kommunicerar med människor så skapar vi en sorts mening i den stunden. 

Under den stunden så ser vi till att förstå men även bli förstådda. Kommunikation kan ske genom olika 

medel såsom litteratur, film, bild, samtal, musik, dans, rörelse osv. Med hjälp av språk så kan vi 

människor förstå vår sociala omvärld och på så sätt kan vi förmedla våra känslor och tankar. Men hur 

vi väljer att förmedla vår mening beror på i vilken situation vi befinner oss i (Liberg 2007 s. 7, 8). 

 

Under barnens tid på förskolan så är lek och kommunikation en central del i barnens liv. Fast (2011, 

s.73–75) poängterar att under lekens gång så sker ett kommunikativt lärande mellan barnen. Barnen 
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kan använda sig av olika teckensystem i leken som gör barnen till kreativa skapare. Barnen kan 

använda sig av olika artefakter i förskolan och skapa det till något annat med hjälp av de olika 

teckensystem. Precis som Kress (1997, s.6–7) nämner så använder sig barnen av tecken för att skapa 

en mening och riktar sig in på att barnen kan använda sig av flera olika tecken som visas upp i olika 

situationer. 

Läroplanen för förskolan påvisar även hur viktig kommunikation och språkutveckling är för barnen. 

“Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 

deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 

högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället 

behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle 

som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring” (LPFÖ 18, s. 8).  

 

Utifrån detta stycke från läroplanen kan vi styrka betydelsen av vår forskning, dels för att språk och 

lärande är en sådan viktig del i samhället, samt visa att barnen kan kommunicera på olika sätt.  

Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera tidigare forskning som är inriktat på social-semiotik och semiotiska 

resurser. I det nutida samhället så finns en del forskning om vilka semiotiska resurser barn använder 

sig av när de kommunicerar i leken samt en del diskussioner om hur och varför resurserna är viktiga 

för barns kommunikation. Semiotiska resurser kommer från teorin social-semiotik, som går ut på att se 

över barnens språk och kommunikation utifrån flera aspekter. Genom de semiotiska resurserna kan 

man kommunicera på andra sätt än endast det verbala språket, som exempelvis använder människor 

sig mycket av ögonkontakt, gester, kroppsspråk när de talar, detta gäller även för barn (Dermata & 

Skarpelos 2017, s. 203),   

Vi har granskat och använt oss av peer-reviewed artiklar som vi kan koppla till vårt arbete. Tidigare 

forskning om social-semiotiska resurser har sökts på Stockholms universitets databas som vi använder 

oss av i detta avsnitt. Den forskning som vi har valt att använda oss av valdes då forskningen kunde 

användas mer till vårt syfte kring språk och kommunikation än fri lek. Det fanns inte mycket forskning 

kring just semiotiska resurser och fri lek därför valde vi att fokusera mer på den forskning som lade 

sitt största fokus på social-semiotik och semiotiska resurser. Dessvärre fanns det inte heller mycket 

forskning kring just detta ämne och vi fick sitta länge och läsa igenom artiklar för att kunna hitta ett 

samband till vår studie. Den forskning vi har valt ut är både nationell och internationell som gör att vi 

får ett bredare perspektiv på studien.  
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Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson, Ottosson och Beach (2014, s. 256, 257) tar upp i sin forskning hur 

barn skapar mening med hjälp av olika symboler. Syftet med forskningen är att bidra till kunskap om 

hur barn skapar mening med hjälp av visuella och illustrerade symboler/bilder. Bilderna kommer från 

läroböcker/animationer från digitala medier. Genom att använda sig av olika symboler samt 

animationer så blev det även lättare att förklara vad som fanns illustrerat på bilderna. Allt beror på hur 

man ser på bilden. Barnen sorterade symbolerna utifrån olika kategorier. Ljung-Djärf et al (2014, s. 

257) poängterar i sin forskning hur barn redan vid 18 månader kan använda sig av olika symboler och 

efter ett tag även använda sig av olika gester. Resten av de olika teckensystemen börjar komma när 

barnen börjar på förskolan. 

Ljung-Djärf et al menar att den social-semiotiska teorin fått dem att se hur barn försökte förklara vad 

de såg på symbolerna, och vad de kunde göra med bilderna. Ljung-Djärf et al (2014, s. 264, 265) 

uppmärksammar hur barnen utifrån sina erfarenheter sorterar materialet utifrån olika kategorier. Till 

exempel så kunde det finnas en bild på ett glas och då kunde barnen sortera den bilden/symbolen 

utifrån form, hur den ser ut, vad det är gjort av och vad för design bilden har.  

Forskarna menar att det språk som hörs mest som i detta fall är det verbala oftast är det vi fokuserar 

på. Dock så måste vi kunna se att små saker påverkar barnen. Materialet kan tala till barnen och det 

gäller att vi kan tolka samt koda vad som sker i den situationen. Talar en symbol till barnen så kanske 

det inte hörs men vi kan se det med hjälp av mimik, gester, kroppsspråk med mera. Ljung Djärf et al 

slår fast att materialet och miljön påverkar barnen och forskarna tar upp att barn skapar en förståelse 

över det de ser. Barnen har mer erfarenheter än vad pedagoger tror och de kan identifiera det material 

de ser och på så sätt blir det även lättare för barnen att sortera utifrån olika kategorier (Ljung-Djärf, 

Åberg-Bengtsson, Ottosson & Beach 2014, s. 271). 

Syftet med Bialystoks (2000, s. 180, 173) forskning är att visa hur barn är omringade av olika 

symboliska representationer samt hur barnen kan förklara vad de ser på bilderna de får av 

pedagogerna. Med hjälp av att sitta med varandra så kunde barnen diskutera vad de egentligen såg på 

bilderna och på så sätt hjälpa varandra. Bialystok (2000, s. 173, 174) poängterar hur barn redan när de 

föds är omringade av olika symboliska representationer såsom, bilder, leksaker, teckningar, tv, filmer 

med mera. Barnen skapar en förståelse samt kan svara till olika representationer. Bialystok menar att 

desto mer ett barn är fäst till en representation, desto svårare blir det för barnet att förstå informationen 

representationen vill förmedla. Barnen använder sig av alla sorters resurser för att få sig förstådda. 

Bialystok menar att barn oftast använder sig av olika representationer för att antingen förklara något 

som har med representationen att göra eller något helt annat som kanske stör dem. 

Syftet med Winters (2012, s. 4) forskning är att ta reda på hur barn genom de social-semiotiska 

resurserna får ett meningsskapande, samt hur de kan använda sig av dem som en form av 

kommunikation. Genom att använda sig av de semiotiska resurser underlättas kommunikationen och 
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förståelsen. Winters (2012, s.8) har i sin forskning följt sin son och gjort undersökningar både genom 

intervju och videoinspelningar. Hon lägger fokus på om hur viktigt det är forma kommunikationen 

med hjälp av social-semiotiska resurser samt om det multimodala lärandet. Resultatet som Winters 

(2012, s.19, 20) fick var hur barn innan de börjat skolan har utvecklat en förståelse för hur de kan 

kommunicera och använda sig av de semiotiska resurserna till sin fördel för att få fram sitt syfte. Trots 

att man idag använder sig mer av det verbala så har barn mer kunskap om de semiotiska resurserna än 

vad man tror och använder sig även av dem för att kommunicera. 

Syftet med Vilà-Giménez, Igualada och Prietos (2019, s. 250) forskning är att visa hur barn kan 

återberätta olika saker som de har varit med om och sett. I studien så tar de upp vilka effekter film och 

berättelser hade på barnen och deras återberättande av materialet. Hur barnen påverkas av röster och 

gester som pedagoger använder sig av under högläsning med mera.  

Vilà-Giménez et al (2019, s.257) visar att barns språkutveckling gynnas av semiotiska resurser. Man 

menar att barn lättare kan återberätta delar ur en berättelse utifrån vad de sett och hört. Utifrån 

resultatet som de har fått fram så kan vi se att det finns fördelar med ett visst lärande som dels bidrar 

till barnens språkutveckling och ger barnen en chans att återberätta situationer/berättelser.  

Lwin (2016, s. 80, 81) har studerat hur barn har det lättare att följa med under högläsnings stunderna 

om man använder sig av olika teckensystem som exempelvis gester och ljud. Lwins syfte var att visa 

att barn blir mer intresserade att lyssna och följa pedagoger om man använder teckensystem i sin 

berättelse och på samma gång kan de även utvidga sitt ordförråd. Delvis för att de verkligen följer 

pedagogens ord samtidigt som de lyssnar på vad som sägs och vad som görs. Genom att använda sig 

av teckensystem som gester och ljudvolym skapas ett större intresse för berättelsen. Resultatet som 

Lwin fick fram var att barns ordförråd växte mer och mer desto längre de befann sig i den språkrika 

miljön. När pedagoger använde sig av miljön och de semiotiska resurser så ökade barnens ordförråd 

och de hade det lättare att följa med i berättelserna.  

Hvit Lindstrand (2015, s. 58) poängterar i sin avhandling hur viktigt kommunikationen är hos de yngre 

barnen, och hur många teckensystem barn använder sig av när de kommunicerar med andra. Syftet 

med Hvit Lindstrands (2015) avhandling är att förmedla kunskap om hur barnen skapar egna tecken 

och eget meningsskapande i förskolan.  Genom att använda sig av teorier så visar Hvit Lindstrand 

(2015) hur vi kan se på barns kommunikation utifrån dessa teorier. Hon tar även upp hur barns 

kommunikation bidrar till deras multimodala lärande samt deras skapande och omskapande av tecken. 

Hvit Lindstrand (2015, s. 78–80) menar att barn i ålder 1–3 år skapar ett meningsskapande med hjälp 

av kommunikationen. Barnen gjorde sig förstådda genom att använda sig av flera semiotiska resurser 

samtidigt. Utifrån resultatet så kom Hvit Lindstrand fram till att barn använder sig av flera resurser 

samtidigt och på så sätt blir barnen multimodala. Hvit Lindstrand (2015, s. 39) poängterar i sin 

avhandling hur kommunikationen kommer till i interaktion med olika teckensystem som ses som de 

centrala i människors meningsskapande. Hvit Lindstrand menar att barn som ännu inte talar verbalt 
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oftast använder sig av de kroppsliga språket. Barn kombinerar till exempel gester med andra materiella 

resurser som har en stor inverkan i barnens process av meningsskapande.  

Sammanfattningsvis kan vi se att forskarna som vi har tagit del av har lagt stor fokus på hur barn 

kommunicerar med hjälp av semiotiska resurser oavsett aktivitet. Vi kan med hjälp av den tidigare 

forskningen uppmärksamma att barn använder sig av många olika tecken för att kommunicera. Barn 

kommunicerar på olika sätt, och för att barnen ska kunna kommunicera med varandra så kan de 

använda sig av olika tecken. Vi känner att om barn ska kunna kommunicera med varandra behöver de 

utrymme och ett form av samspel mellan varandra. Barn-barn och barn-pedagog skapar ett större band 

till varandra om båda kommunicerar liknande. Barn kan exempelvis slappna av mer och försöka 

kommunicera mer om en pedagog kan skoja och bjuda lite på sig själv under exempelvis 

högläsningen.  

Det som vi har funnit relevant i ovanstående forskning kommer vi i analysera och diskutera i vår 

diskussionsdel. Vi kommer diskutera samt analysera våra resultat utifrån de observationer som har 

behandlats med hjälp av teoretiska begrepp så som teckensystem, multimodalitet och 

meningsskapande. Vi tar även med oss forskarnas studie om semiotiska resurser för att kunna 

diskutera dessa med resultat vi har fått fram. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn mellan 1–3 år kommunicerar och skapar mening 

med varandra i den fria leken. Vi kommer specifikt fokusera på de olika social-semiotiska resurserna 

som används under den fria leken. 

Frågeställningarna som vi valt att utgå utifrån är: 

- Hur använder sig barn av semiotiska resurser för att kommunicera i den fria leken? 

- Vilka semiotiska resurser använder sig barnen av när de kommunicerar i den fria leken? 

Teoretiskt perspektiv 

För att kunna få ett bra forskningsmaterial i denna studie och resultat så gällde det att vi valde en teori 

som passade bra kring det vi skulle forska om. Med hjälp av en teori ser vi till att det vi forskat om kan 

analyseras. Vi ansåg att social-semiotik passade bäst in med vårt syfte och där med gav oss våra 

frågeställningar (Emilsson 2014, s. 84) 
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I förskolor så kan det dyka upp många frågor och funderingar kring varför barn agerar på ett visst sätt. 

Många barn kan kommunicera på andra sätt än hur vi vuxna förväntar oss att de ska göra. Genom att 

använda det social-semiotiska perspektivet så får vi de verktyg och de glasögon som behövs för att vi 

ska kunna analysera vårt resultat (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 38). 

Några av de centrala begreppen inom det social-semiotiska perspektivet är teckensystem (mimik, 

gester, ljud, bilder, symboler, kroppsspråk med mera), multimodalitet och meningsskapande. Dessa 

begrepp är de vi kommer använda oss av för att senare analysera vårt resultat. 

4.1 Det social-semiotiska perspektivet  

Det social-semiotiska perspektivet erbjuder olika verktyg som kan analysera det vi kommunicerar i vår 

sociala omvärld. Perspektivet kan ses som en kommunikationsteori som handlar om representation och 

meningsskapande. Genom att använda oss av teorin så kan vi analysera hur vi skapar mening med en 

rad olika semiotiska resurser (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). 

När Gunther Kress med flera skapade den social-semiotiska teorin så var deras fokus att utvidga 

människors syn på den kommunikation som finns. Kress menar att det kan finnas mer som ligger 

bakom barns kommunikativa förmåga (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 38, 39).  

Kress (1997, s. 6, 7) förklarar att det social-semiotiska perspektivet är en teori som visar att barn 

använder sig av olika tecken för att skapa mening. Kress poängterar även att språket är något vi 

förmedlar utifrån de tecken som uppstår i olika situationer. 

Social-semiotiken ser all kommunikation som social, alla semiotiska handlingar samt processer är 

sociala handlingar (Elm Fristorp och Lindstrand 2012, s. 41). Teckensystem skapas i olika sociala 

sammanhang. Alla dessa semiotiska resurser kan även skapas i den kulturella men även i den sociala 

världen som vi befinner oss i. Oavsett vilken “värld” vi befinner oss i så sker ett meningsskapande 

(Kress 2010, s. 59). Barnen skapar mening och jämfört med andra teorier så sker det ingen form av 

exkludering kring språk och kommunikation. Social-semiotiken är uppbyggd för att inte exkludera 

kommunikationen och representationen då även vår sociala värld skapas utifrån dessa begrepp (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s. 38, 39). 

Utifrån den social-semiotiska teorin så ses begreppet lärande som ett förnybart begrepp. Det betyder 

att tecken som finns skapas och omskapas på nytt hela tiden, till exempel så kan gester vara en sak i en 

situation men kan vara något helt annat i en annan situation. De olika semiotiska resurser som finns 

utgår oftast från våra intressen i samspel med de resurser som finns tillgängliga i den miljö vi befinner 

oss i. Det betyder inte att tecken som vi använder oss av bara har uppstått. Utan dessa tecken bygger 

på en logik som är uppbyggd på hur vi förklarat tecknet tidigare eller hur vi möter dessa tecken i olika 

relationer när de har gestaltats. Inom social-semiotiken handlar lärande inte om att överföra en sorts 

kunskap bara för att lära ut eller överföra kunskapen från en person till en annan. Utan lärande handlar 
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här om att det är en process som vi omskapar i olika situationer. Vi tolkar utifrån våra erfarenheter, 

intressen, de tillgängliga resurser vi har samt de förståelser vi har sedan tidigare för att på så sätt kunna 

omskapa olika tecken i olika situationer (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 50). 

4.2 Teckensystem 
Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 39) går in mer på vad som menas kring det social-semiotiska 

och tar upp olika resurser som ljud, blickar, beröring, gester, kroppsspråk, ögonkontakt, symboler med 

mera. Dessa resurser kan även kallas för teckensystem. Teckensystem är en term som har skapats med 

tiden inom det social-semiotiska perspektivet och är som en gemensam term för de olika tecken som 

används under kommunikationen (Leijon & Lindstrand 2012, s. 175). När barn använder sig av flera 

teckensystem samtidigt så sker ett multimodalt lärande då kommunikationen kombineras på olika sätt.  

Kjällander (2014, s. 31) förklarar begreppet teckensystem som en startpunkt i barnens lärande. 

Teckensystem är en del av en rad olika semiotiska resurser. Kjällander (2014) menar att dessa tecken 

är socialt men även kulturellt skapade och på så sätt skapar även dessa tecken ett meningsskapande i 

vår vardag. Tecken anpassas utifrån vilken situation barnen befinner sig i. Kjällander (2014) tar upp ett 

exempel om hur barn kan använda sig av olika teckensystem för att förklara en situation. Exempelvis 

kan ett barn himla med ögonen och sucka eller hålla armarna i kors för att visa missnöje. 

Hvit Lindstrand (2015, s. 39) styrker det Kjällander (2014) säger om kulturen i teckensystem. Hvit 

Lindstrand (2015) menar att teckensystem skapas i kulturen barnen befinner sig i. Det betyder att alla 

teckensystem som till exempel kroppsspråk kan ha olika betydelser beroende på vad för kultur barnen 

är en del av. Gester är även en av de semiotiska resurserna som barn använder sig av i åldern 1–3 år. 

För att vi ska kunna uppmärksamma gester så behöver pedagoger vara närvarande för att de ska kunna 

se gesterna som förmedlas i situationen. Det är svårt att veta vad som händer om vi inte är närvarande. 

Kroppsspråket är även ett av det tecken som är svåra att uppfatta eller se om vi inte är närvarande, med 

hjälp av kroppsspråket så visar barnen vad de känner och tänker.  

Bezemer och Kress (2008, s. 171, 172) poängterar hur teckensystem är en semiotisk resurs som är 

skapad för att skapa en mening. Teckensystem är en rad olika semiotiska resurser. Några av de som 

Bezemer och Kress tar upp är tal, ton, ord, storlek, färg, form, ikoner, symboler och rörelser. Några av 

dessa resurser som nämns är för att visa hur semiotiken arbetar på olika sätt beroende på vad för 

situation barnet/vuxen befinner sig i. Alla dessa resurser arbetar på olika sätt.  

Ett annat teckensystem som finns är ljud. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 45–48) beskriver ljud 

som en resurs som barn använder oftast som hjälp för att skapa ett tydligare tecken. Oftast använder 

barnen ljudet för att visa specifikt vad de egentligen vill förmedla. Ljud som barnen använder sig av 

kan vara ljud som de hört tidigare från filmer, böcker, barn, pedagoger med mera. Ibland så kan barnen 

använda sig av flera resurser som bygger upp deras förmedling av ljud i speciella situationer. Till 
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exempel så kan barn skrika, peka och stirra med ögonen på någonting för att visa okej detta stör mig 

eller hen har tagit min leksak och så vidare. Här använder sig då barnen av ljud, ögonkontakt/blickar 

och kroppsspråket för att förmedla sitt budskap till en vuxen eller barn.  

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 9) tar upp ett exempel om hur vi kan uppfatta barnets kroppsliga 

budskap när de exempelvis skrattar, söker ögonkontakt eller visar bekräftelse med sitt kroppsspråk. En 

annan viktig aspekt i detta är att se över hur det multimodala används utåt i vissa fall, som exempelvis 

om vi säger något men visar något annat med vårt kroppsspråk så kan det bli svårt för den andra 

personen att förstå vad vi menar (Elm Fristorp och Lindstrand 2012, s.40, 41). 

Ett av de teckensystem som används i förskolan är gester. Gester används för att beskriva eller 

förtydliga något i en situation. Det kan till exempel vara om ett barn tittar med ögonen på något och 

sedan pekar mot saken så förtydligar barnet vad hen vill. När vi använder oss av gester så är det viktigt 

att gesterna är i överensstämmelse med ansiktsuttrycket. Ansiktet kan förmedla mycket känslor även 

fast vi inte säger något verbalt. Med hjälp av att använda sig av gester så stärker du det budskap du vill 

föra fram (Kress 2010, s. 5, 58).  

När barn överlag använder sig av teckensystem så är det viktigt hur barn placerar sig. Hur deras 

rörelser hänger ihop med miljön runt omkring och på så sätt ger det pedagogen en idé om vad barnen 

försöker förmedla (Elm Fristorp och Lindstrand 202, s. 19). 

4.3 Multimodalitet  

Kommunikation innefattar olika typer av teckensystem som kombineras tillsammans med språk. Ett 

exempel kan vara när man som pedagog sitter och har högläsning med barnen. Om pedagogen 

använder sig av både det talade språket men även ljudnivån, gester och kroppsspråk så använder sig 

pedagogen av flera olika teckensystem som får olika funktioner. I sådant fall så blir pedagogen 

multimodal (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40).  

Rohlin (2013, s. 22) menar att vi använder oss av multimodalitet för att kunna tolka samt förstå vår 

omvärld, samt skapa mening när vi kommunicerar med andra. Multimodalitet är mer än bara språk det 

är även ett stort antal kommunikationsformer som alla människor använder sig av såsom symboler, 

bilder, gester med mera. 

Selander och Kress (2010, s. 26) förklarar multimodalitet som ett verktyg där olika resurser används 

för att vi ska kunna skapa mening men även tolka vår omvärld. Världen skapas genom att vi tilldelar 

något en form av mening. Resurser som vi nämner innan såsom ljud, gester, ord och symboler betyder 

inte något i sig utan deras betydelser skapas i olika sociala sammanhang. Världen är uppbyggd på att 

vi klassificerar den utifrån den psykologiska, biologiska men även sociala förutsättningen. Vi delar in 

det våra sinnen tillåter oss att erfara och det hjärnan behandlar genom att söka mönster och olika 
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variationer. Det gemensamma biologiska, sociala och psykologiska förutsättningar har är att skapa 

tecken som representerar något och på ett sätt kan skapa en mening i situationer.  

Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 40) förklarar att begreppet multimodalitet innebär hur vi i vår 

kommunikation använder oss av en rad av teckensystem. Teckensystem kan ses som ett multimodalt 

lärande, som innebär att barn använder sig av flera tecken samtidigt. Kjällander (2014, s. 31) 

framhäver att teckensystem kan förtydligas genom en rad av semiotiska resurser, det kan vara 

ljudeffekter, bokstäver, gester ord, färger, toner, symboler, kroppspositionering - det vi använder oss 

av för att kunna kommunicera med varandra. 

4.4 Meningsskapande  

När man kombinerar flera teckensystem tillsammans för att förklara sin situation så skapar man ett 

meningsskapande. Med det menas att du ger själva situationen en mening genom att använda dig av 

tecken för att få dig förstådd (Rowsell & Pahl 2013, s. 162). 

Inom den social-semiotiska teorin så tar Kress (2010, s. 34) upp hur vi skapar mening och omarbetar 

meningen med hjälp av olika tecken, både enkelt och komplext. Sociala interaktioner skapas i stunden 

som du befinner dig i. Genom dessa sociala interaktioner skapas en mening som kan både användas 

men även bearbetas i andra situationer. Teckensystem kan ha en mening i en situation men kan betyda 

något helt annat i en annan situation, allt beror helt enkelt på hur du ser till att bli förstådd.  

Kress (1997, 33, 38) syn på meningsskapande är att det sker ett handlande som alltid är aktivt där 

barnen använder sig av motiverade tecken såsom, symboler, bilder, pennor, filtar, klossar. Kress 

menar att meningsskapande enligt honom är en transformativ handling, där tecken förändras hela 

tiden. Barn använder sig inte bara av ett symbolsystem utan barnen förvandlar och skapar en ny 

mening genom att använda sig av olika system.  

Hvit Lindstrand (2015, s. 38) menar att inom det multimodala perspektivet så är meningsskapande ett 

bärande begrepp. Meningsskapande betyder att vi skapar, ser och tolkar olika tecken hela tiden både 

medvetet och omedvetet. Ett exempel kan vara när vi väntar att ljuset ska slå grönt åt oss för att kunna 

gå över vägen, då ser vi till att symbolen som visar grönt betyder “nu går jag över gatan”. Eller att vi 

tittar åt vänster och höger för att se om vi kan gå över utan att bli påkörda av mötande trafik.  

Kress (2010, s. 108) menar att saker som förstås som en mening på ett sätt inte behöver betyda samma 

sak i en annan. Exempelvis om Lejla använder sig av sitt kroppsspråk när hon pratar med Mona, 

betyder inte att hon måste göra det när hon pratar med någon annan. När vi kombinerar 

meningsskapande och tecken så får vi en tydligare förståelse över vad situationen kommer handla om. 

Till exempel om ett barn tar fram ett glas och visar oss kan det betyda att barnet är törstigt eller vill 

lämna glaset åt pedagogen. Mening är bara tillgängligt om det formas utifrån tecken. Till exempel om 

Kim sitter och leker med en legobit som är en bil i hens syfte, så behöver inte det betyda att den 
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legobiten kommer vara en bil för Alex som kommer in i leken efter. Materialet kan då byta “form” och 

få en helt annan betydelse. Kim och Alex skapar en egen mening om materialet som de använder sig 

av, vilket är en mening i sig. Meningsskapande sker i olika sociala interaktioner och i det sociala livet 

även fast tecken som betydelse ses som något individuellt.  

Sammanfattningsvis tar vi upp de begrepp som vi ansett har varit viktigast för vår studie. Genom dessa 

begrepp kommer vi att i vår analys förklara hur vi har sett på situationer. Genom att ha en bakgrund 

till begreppen och en förklaring blir det lättare att förstå hur begreppet passar in till analysen. Med 

hjälp av förståelse så kan vi se att barn använder sig av teckensystem för att kommunicera med andra. 

När barnen använder sig av flera tecken samtidigt så blir barnen multimodala. Genom att skapa och 

omskapa mening med hjälp av tecken sker ett meningsskapande. 

Metod 

I detta avsnitt redogör vi vårt val av observation som metod. Sedan redovisas studiens urval och 

avgränsningar. Därefter beskrivs genomförandet av studien och analysmetoden studien använt sig av. 

Slutligen redogörs forskningsetiska överväganden och studiens kvalitet. 

Observation som metod  

 

I denna studie har vi i använt oss av observation som metod. Vi har observerat barns kommunikativa 

interaktion med varandra. Pripp och Öhlander (2011, s. 113) skriver hur vi genom hela vårt liv 

observerar varandra vare det sig är medvetet eller omedvetet. Att observera människor är även något 

vi gör i vårt vardagliga liv, det kan vara allt från att göra det på sin arbetsplats till att observera någon 

på bussen. Vi observerar miljöer, symboler, vad människor gör, hur deras kroppsspråk talar till oss och 

vad de faktiskt säger till oss för att lära oss mer. Detta har gjort att observation har blivit en fördelaktig 

forskningsmetod för att få förståelse för människors handlingar. 

Observation är en kvalitativ metod som går ut på att samla information och material utifrån situationer 

och olika sammanhang där man inte alltid kan få svaret via en intervju. Det betyder inte att människor 

ljuger i intervjuer, utan kan bero mer på att man alltid inte tänker på vad man gör eller på vad som sker 

runt omkring en (Pripp & Öhlander 2011, s.114). På så vis bör vi kunna via observationer se hur vissa 

agerar utan att märka av vad de själva gör. Vårt syfte var att undersöka hur barn kommunicerar under 

den fria leken. Vi ville inte utesluta pedagoger då även de kan bli inbjudna till den fria leken av barn, 

och även de kan använda sig av semiotiska resurser. Eftersom barn i åldern 1–3 vanligtvis inte har 
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utvecklat det verbala fullt ut så var inte intervjuer möjligt för vår del, utan vi fick helt enkelt analysera 

barnens teckensystem som de använde sig av i olika situationen (Pripp & Öhlander 2011, s.115). 

Det var också viktigt att vi såg över vilken plats vi ville göra våra observationer på, då vi redan hade 

valt åldersgrupp. I vårt syfte har vi benämnt att vi ska observera barnens fria lek. Men den fria leken 

kan ske på många olika platser på avdelningen. För att vi skulle kunna få ut så mycket av 

observationerna så var det viktigt att vi valde ut en plats som kunde ge oss gott om material till vår 

analys (Pripp & Öhlander 2011, s.116). Vi kunde även välja att observera endast en enskild plats och 

underlätta genom att ge oss själva en avgränsning till den insamlade data. På så sätt hade vi avgränsats 

att endast studera de barn som är just på den platsen. Det kan delvis få negativa effekter som 

exempelvis att barnen kanske inte vill ha sin fria lek just på den platsen, eller att barn som inte får av 

olika skäl delta i observationen, men är närvarande just på den platsen (Pripp & Öhlander 2011, 

s.120). 

Den specifika observationstekniken som vi valde att använda oss av var skuggning, med det menas att 

vi följer ett eller flera barn under den fria leken och är då passiva observatörer. Med detta ville vi hålla 

oss i bakgrunden för att både se när och hur barn använder sig av semiotiska resurser utan att påverka 

det så mycket (Pripp & Öhlander 2011, s.122). Även om vi höll oss på avstånd och observerade så 

påverkades barnen av vår närvaro samt deltagande på avdelningen. Som nya människor kunde vi vara 

både intressant och främmande på samma gång. Vi försökte med vårt deltagande på avdelningen 

påverka så lite som möjligt under våra observationer (Lalander 2015, s. 112, 113)  

Vi valde att föra fältanteckningar under observationerna. En konsekvens med att använda sig av 

fältanteckningar blir att man kan missa vissa teckensystem som barnen gjort. Samt att observationerna 

går endast att se en gång och samma scenario kan inte upprepas. När vi senare skulle sammanställa 

våra anteckningar var det även viktigt att inte anta vissa saker som man uppmärksammat under 

observationerna. För att underlätta för oss själva valde vi att skriva ner så detaljrikt men ändå kort som 

möjligt, för att senare tillsammans analysera vad vi observerat (Pripp & Öhlander 2011, s.130).  

Eftersom vårt fokus låg på den fria leken planerade vi in tillsammans med avdelningen de dagar och 

tider som vi skulle observera. Vi använde oss inte av något observationsschema utan utgick från våra 

egna frågeställningar. Vi valde även att sätta oss i två olika hörn av rummen för att båda kunna 

observera från olika vinklar. Vi förde anteckningar på ett block och försökte skriva ner varje detalj. Vi 

fokuserade specifikt på hur och vilka semiotiska resurser som användes av barnen i den fria leken. 

Barn som observerades var de som vi fick och som själva ville bli observerade.  

En annan viktig aspekt att tänka på var att inte glömma bort att vi som observerar även blir 

observerade av barnen på avdelningen. Barnen kunde både få ett intresse av att veta vem det är som 

sitter och tittar när de leker, till och med söka kontakt. Medan andra kunde bli lite skygga och 

observera oss från avstånd genom att exempelvis stirra på oss och snabbt vända bort blicken om vi 
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fick ögonkontakt. Det var viktigt för oss att tänka var vi placerade oss, samt testa olika sorter av 

fältanteckningar, ibland hade vi ett stort block och försökte anteckna så gott vi kunde. Medan andra 

gånger kunde vi försöka bara att observera med ett litet block där vi skrev nyckelord och försökte 

minnas så mycket vi kunde av det som skedde under den fria leken (Pripp & Öhlander 2011, s. 131).  

Pripp och Öhlander (2011, s. 138) skriver om hur man aldrig kan skriva för mycket eller för detaljerat. 

Genom våra observationer så ansåg vi att det var bra att vi skrev upp varje detalj som vi lade märke 

till. När vi senare pratade ihop oss för att analysera så kunde ena parten snappat upp någon liten detalj 

som den andra kan ha missat. Genom att vi placerade oss på två olika sidor av rummet så kunde ena 

observatören se vad barnet gjorde om barnet stod med ryggen mot den andra. 

 

Urval och avgränsningar 

 

Vi har valt att analysera hur barn i åldern 1–3 år kommunicerar i den fria leken. Vi har observerat två 

specifika avdelningar där barnen är i åldern 1–3. Dessa avdelningar besöktes vid två till tre tillfällen då 

de gav oss tillåtelse att göra våra observationer hos de. Vi hade inga kunskaper om de barn vi skulle 

observera förutom att det var i ålder 1–3 år. Vi valde just denna åldersgrupp för att barnen i den ålder 

ännu inte har det verbala språket. Förskolorna är från två olika kommuner och är valda helt 

slumpmässigt. 

Genom att kontakta förskolechefen som hade flera enheter så valde chefen ut en avdelning samt 

förskola som skulle ta emot oss. Eftersom vissa förskolor inte ville svara varken på mejl eller telefon 

så fick vi söka förskolor via de kontakter vi har från tidigare arbetsplatser samt VFU. Så vi använde 

våra egna kontakter för att kunna få kontakt med någon annan förskolan/förskolechef. I början av vår 

kontakt med förskolorna såg vi till att förklara syftet kring vårt självständiga arbete, samt att vi 

förklarade det i samtyckesblanketten så även vårdnadshavare skulle få en förståelse kring vad vi 

arbetade med. 

 

Till vår studie samlade vi in tio observationer. Vi valde att lyfta upp fyra observationer där våra 

frågeställningar besvarades. Det var ungefär två till fyra barn i dessa observationer vi valde. 

Observations längden varierade då barnens fria lek kunde hålla på från 1 minut till 20 minuter. Det 

som är viktigt att poängtera är att barn ligger på olika nivåer när det kommer till språkutvecklingen. 

Därför kan man märka skillnad på en 1 åring och en 2,5 årings språkförmåga. Det syns dock i 

observationerna hur barnen uttrycker sig i sin ålder.  Under våra dagar på förskolan så fick vi in några 

samtyckesblanketter från vårdnadshavare på båda förskolorna. På den ena förskolan deltog sju barn i 

observationerna och på den andra deltog åtta barn. 
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Genomförande 

Insamlingen av empirin har skett på två förskolor under två till tre tillfällen per förskola under april 

månad. Sammanlagt så har vi observerat på förskolorna under fyra hela dagar. Observationerna 

gjordes inomhus då vi fokuserat på den fria leken och pedagogerna på avdelningen har givit oss den 

möjligheten under dessa två tillfällen vi besökt förskolorna. Barngruppen brukade oftast vara samlad 

runt kl. 09:00-9:30 tiden så vi började med observationerna ungefär runt kl. 09:00 och avslutades runt 

kl. 15:00.  

Genom att inte begränsa barnens utrymme så valde vi att följa barnen vart de än gick på avdelningen 

för att på så sätt kunna få mer material. Dels för att vi ska kunna se vad för semiotiska resurser barnen 

använde sig för att kommunicera i den fria leken, dels för att ha sådan liten påverkan på den fria leken 

som möjligt. 

Vi uppmärksammade dock att observationerna var för breda och vi fick mer än vad vårt syfte begärde, 

så vi valde att dra ihop observationerna och fokusera på vad vårt syfte med studien och området är. 

Observationerna var små korta sekvenser av barnens fria lek på avdelningen. Vi valde tillsammans att 

observera samma “fria lek” samtidigt för att inte på något sätt missa något viktigt i våra observationer. 

Efter att vi observerat två till tre situationer så satte vi oss ner för att reflektera över vad som hade hänt 

samt vad man hade sett. Under reflektionerna så valde vi även att diskutera vad för semiotiska resurser 

vi uppmärksammade i de olika situationerna. 

Efter dagens slut så såg vi till att gå igenom alla situationer vi observerat för att kunna diskutera och 

reflektera. Vi gjorde tio observationer av barns kommunikation i den fria leken. Vi valde sedan ut 

några som vi kunde analysera. Hade vi fått göra saker och ting annorlunda hade vi hellre velat använda 

oss av videoobservationer. Mestadels eftersom det hade varit skönt att kunna spola tillbaka och se över 

vad som hände just i den sekvensen. 

Som observatörer har vi inte stött på några större problem, men det har varit utmaningar under 

observationerna. En utmaning har varit när vi som observatörer inte ska bli uppmärksammade under 

observationerna. Vilket leder till att barnen blir ännu mer nyfikna och kommer fram och vill se vad 

som sker bakom pappret eller blocket vi skriver på.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter att vi har gjort våra observationer så har vi satt oss ner och reflekterat över våra fältanteckningar 

och vad vi kommer ihåg utifrån de observationer vi observerat. Det första steget handlade om att 

analysera alla observationer och se över vilka observationer som fokuserade på vårt syfte (Öhlander 

2011, s. 266, 272). Vi har valt att transkribera våra fältanteckningar utifrån språkliga detaljer. När vi 

transkriberade våra fältanteckningar så såg vi till att varje detalj som vi har uppmärksammade fanns 

med. Då varje detalj byggde upp våra fältanteckningar. Det var även viktigt att man få med varje liten 
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detalj för att det inte det ska ske några missförstånd när vi senare skulle reflektera över vad som hänt 

under observationerna. För att vi skulle hinna få in alla detaljer i alla fältanteckningar så skrev vi korta 

nyckelord för att kunna koppla ihop det senare (Tholander & Thunqvist Cekaite 2015, s.197, 198).  

När vi skrev våra täta beskrivningar så såg vi till att välja ut de sekvenser som lyfte fram vårt syfte och 

frågeställningar. Vi såg även till att skriva alla våra anteckningar i våra egna block så inget material 

skulle hamna hos någon annan. Vi använde oss av fiktiva namn i anteckningarna för att inte markera 

vilka barn vi specifikt skriver om. 

Vi har gjort en kvalitativ analys utifrån tre steg. Steg ett har det varit fokus på att skriva ner detaljerat 

det vi har sett och hört under våra observationer. Att se över vad för typ av fältanteckningar som vi har 

fått med oss och att se till att skriva ner varenda detalj som kan skapa ett underlag när vi går vidare till 

steg två för att börja analysera (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 221). 

Det andra steget blev då att tolka våra fältanteckningar och se över vilka typer av begrepp som vi 

fångat upp i anteckningarna. Vi gjorde även under steg ett så att vi skrev in våra egna tolkningar inom 

parentes bredvid anteckningarna för att senare minnas vad vi tänkte just i det momentet. Vi skrev även 

in olika teoretiska begrepp som vi ansåg passade in i just den observationen. Detta gällde även när vi 

senare skulle analyserar observationerna utifrån de specifika begrepp som kunde kopplas in från teorin 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 225, 227). Genom att analysera våra fältanteckningar kan vi 

se över de tolkningar och de begrepp som vi fastnade på, och att då se över vilka sociala, kulturella 

och pedagogiska problem som vi har fått med. På så vis kan vi upptäcka något som inte direkt syns på 

första anblick utan uppmärksammades efter att vi läst igenom alla våra fältanteckningar. 

När vi kommer in på det tredje steget så handlar det mer om ett fördjupande kring analysen där vi 

arbetar utifrån vår valda teori. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, s. 231) menar att vi med hjälp 

av en teori kan fördjupa oss i studien. För att inte komma för långt ifrån ämnet så fokuserade vi på en 

specifik teori som hjälpte till att analysera våra observationer på djupet. 

Forskningsetiska överväganden  

Vi har observerat barn i ålder 1–3 år, det har då varit väldigt viktigt att vi tänkt på de forskningsetiska 

överväganden som finns. Som studenter så tänkte vi på de etiska förhållningssätten samt överväganden 

innan, under och efter att studien avslutats. Innan vi började observera barnen så hade vi skickat in en 

samtyckesblankett till förskolan. På så sätt såg vi till att pedagogerna, vårdnadshavarna och barnen är 

informerade över vad vi ska skulle göra när vi besökte förskolan. Pripp (2011, s. 80,82) poängterar hur 

forskningsetiken är viktig, speciellt om det handlar om barn och deras medverkan i olika studier. I 

samtyckesblanketten så blev vårdnadshavare informerade om vad vi som studenter ska göra, att vi 
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endast dokumenterade med fältanteckningar samt vad vi kommer göra med materialet när vi var 

färdiga med studien.  

På blanketten så står även individskyddskravet med, som innebär att alla som är inblandade förblir 

anonyma. Det innebär att de som är inblandade är skyddade och att de varken kan komma till skada, 

förödmjukelse eller någon slags kränkning (Pripp 2011, s. 80). Det gäller att vårdnadshavare har 

medgett skriftligt samtycke om att barnen får delta och att allt sker utifrån personuppgiftslagen. 

Innebörden av personuppgiftslagen innefattar att personens namn eller uppgifter inte får användas hur 

som helst (Vetenskapsrådet 2017, s. 26).  

Individskyddskravet syftar till att vi avidentifierar barnen. Pripp (2011, s. 81) poängterar att vi alltid 

måste fråga barnen oavsett om vårdnadshavaren godkänt, då barnen kan ha något annat att säga. 

Eftersom alla barnen i ålder 1–3 år ännu inte har det verbala språket, så finns det ändå stora 

språkskillnader mellan en 1 åring och 3 åring. Barn på ett år kanske inte kan förmedla med ord att hen 

inte vill bli observerad men det behöver inte betyda att en 3 åring inte kan. Sannolikheten att ett barn 

på 3 år kan uttrycka sig med ord att hen inte vill bli observerad är större. Därför har det varit viktigt att 

vi som observatörer kan läsa av kroppsspråket och vara lyhörda på samma gång. Vill barnen inte vara 

med så behövde barnen inte det och på så sätt kunde de lämna observationerna utan några större 

problem.  

 

 Mycket kunde ske mellan barnen och deras fria lek, och en situation som kunde uppstå är konflikt. 

Här förklarar Pripp (2011, s. 81) hur vi måste se över “gruppskyddet”, som innebär att vi måste se 

över vad ska vi ha med och vad vi inte ska ha med i vår studie för att inte på något sätt kränka eller 

förödmjuka någon inblandad. Pripp och Öhlander (2011, s.115) tar upp hur du som observatör ibland 

kan få information under din observation som kan klassas som känslig. Det gäller att du som 

observerar och noterar överväger vad för information du kan och inte kan använda dig av för att inte 

på något sätt se till att man hänger ut de inblandade.  

 

Under observationerna så såg vi till att ge barnen namnen barn 1/2/3  beroende på hur många barn det 

var under observationerna. Men sedan valde vi att ge barnen fiktiva namn i våra beskrivningar för att 

på så sätt avidentifiera barnen som var inblandade och att det var lättare att läsa en beskrivning med 

namn. Under insamlingen av all material på förskolorna så har vi tystnadsplikt. Kaijser (2011, s. 47) 

menar att när vi observerar så har vi tystnadsplikt, det innebär att allt som sker på förskolan inte får 

lämna förskolan. Det gäller redan när vi tar kontakt med förskolan för få tillåtelse att observera.  

Eftersom vi valde att först och främst använda oss av penna och papper så fanns det ett etisk 

övervägande vi behövde tänka på. Penna och papper symboliserar att vi är där för att observera något.  

Använde vi denna metod kontinuerligt så satte vi en stämpel på oss som observatörer. Därför valde vi 

att variera med vad vi använde oss av för att skriva våra observationer. Ibland så använde vi oss av 
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post-it lappar för att inte vi ska bli så iakttagna av barnen men även för att barnen ska känna sig trygga. 

Vi var dock tydliga och visade oss synligt. Vi visade samt förklarade för barnen att om de inte ville 

vara med längre så kunde de lämna observationerna utan några problem. Vi behövde även tänka på 

vad vi skrev på pappret, det fick inte vara något som avslöjade barnens identitet eller som ledde till att 

vi på något sätt kränkte barnen som var med i observationerna (Pripp & Öhlander 2011, s. 134).  

Det vi tar med som en erfarenhet är hur uppmärksam vi som observatörer måste vara när vi observerar 

yngre barn som ännu inte talar verbalt. Vi la märke till under våra observationer att ett eller flera barn 

som fick observeras av vårdnadshavarna verkade obekväm med att bli observerad. Genom sitt 

kroppsspråk tolkade vi det som att barnet inte ville bli observerad. Detta ledde till att barnet inte blev 

observerad i vår studie. 

Studiens kvalitet 

Efter att vi sammanställt vårt fältarbete kunde vi bedöma att observationer var den metod som gynnade 

oss bäst samt gav oss bästa möjliga resultat. Observationerna baserades på det syfte samt 

frågeställningar vi hade. Vi planerade i början att använda oss av videoobservationer men läste i 

litteraturen om många etiska överväganden som kunde hindra observationerna. Vetenskapsrådet 

(2017, s.27) menar att videoobservera barn kan betyda att vi inkräktar på individens privatliv och 

integritet. Det Vetenskapsrådet försöker förmedla är att videoinspelning bör användas om vi vet att vi 

inte kan få resultat med hjälp av andra insamlingsmetoder.  

Det finns både styrkor och svagheter med metoden vi valt. Styrkor med observationer är att vi får 

många samtyckesblanketter som godkänner att barnen får vara med under fältarbetet, vilket innebär att 

många barn får vara med i studien. Observation är en metoden som är enkel att använda, dock så har 

observations metoden sin svagheter. Det innebär att vi kan missa viktiga saker under observationerna, 

då vi ska observera barns kommunikation i ålder 1–3. Mycket av barnens kommunikation kretsar 

kring de semiotiska resurserna och det kan då hända att vi missar någon gest eller mimik. Vi valde helt 

enkelt att prioritera att alla barn får vara med än att vi behöver se varje detalj i varje observation. Vi 

var även två observatörer och på så sätt kompletterade vi varandras observationer. 

För att en studie ska ses som tillförlitlig samt ha hög kvalité så ställs höga krav. För att vi ska kunna 

beskriva kvaliteten i vår studie så används begreppet validitet. Thornberg och Fejes (2015, s. 258) tar 

upp betydelsen av validitet som handlar om huruvida studiens resultat hänger ihop med allt annat. Med 

validitet så är avsikten även att undersöka om metoden som vi valt verkligen undersöker det som ska 

undersökas. Kvalitet begreppet innebär att en studie är systematisk, noggrann och väl genomförd med 

ett anpassat analystänk där du som skriver studien kritiskt analyserar varje del. Det måste även finnas 

kritiskt tänkande kring det du skrivit för att på så sätt synliggöra problem, svårigheter och andra 

aspekter som dykt upp under studiens process (Thornberg & Fejes 2015, s. 259) 



18 

 

I och med att vi observerade på två olika förskolor under flera besök så kunde vi se både likheter och 

olikheter i alla dessa observationer vi valt att göra. Observationerna svarade på vårt syfte samt våra 

frågeställningar. Med hjälp av observationerna kunde vi skriva ett resultat som innebar att de material 

vi fick från förskolorna var tillförlitliga och på så sätt kunde vi använda det i vår analys. Då vi utfört 

en kvalitativ studie så har vi fått fram fyra olika synvinklar från två olika förskolor på hur barn i ålder 

1–3 år kommunicerar i den fria leken. 

Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras våra beskrivningar följt av en analys. För att underlätta har vi valt att skriva 

en analys direkt efter varsin beskrivning. Vi har valt ut beskrivningar som svarar på våra 

frågeställningar och vårt syfte.  

Kim och Alex ficklampsäventyr: 

I denna täta beskrivning befinner vi oss på en avdelning för barn mellan 1–3 år. Avdelningen består av 

en lång korridor och två stora rum som är bredvid varandra med en dörr emellan. Dörren mellan 

rummen står öppen och barnen får röra sig fritt mellan. Några barn är inne i det ena stora rummet och 

leker, ett barn sitter med en pedagog på mattan och leker när två nya barn kommer in i rummet. 

Barnen som observerades är 1,5 år och 3 år. 

Kim och Alex kommer in i det stora lekrummet. Barnen går direkt fram till ett av skåpen som finns i 

rummet och tar ut två ficklampor. När barnen tagit varsin lampa så ropar de “lampa, lampa” till 

varandra och viftar med ficklamporna. En pedagog sitter på den runda mattan i rummet och leker med 

ett annat barn. 

Kim sätter på ficklampan och börjar lysa runt i rummet. Efter en stund går Kim fram till pedagogen och 

lyser pedagogen i ögonen på nära håll medan pedagogen lägger händerna framför ögonen och ler. 

Pedagogen gör en form av grimas och släpper ett ljud ifrån sig ”ouch”. Kim skrattar och tittar på 

pedagogen och sen ner på ficklampan.  

Kim vänder sen ficklampan mot sig själv och lyser sig i ögonen på samma sätt och skrattar. Alex som 

stått och tittat på, går fram till Kim och gör samma sak genom att lysa med ficklampan nära ögonen på 

Kim. Kim gör då samma ljud som pedagog ”ouch” och håller för ögonen. Alex väljer då att släcka 

ficklampan och håller den mot munnen och börjar göra ljud ”aow, aow, aow”. 

Det första vi kan uppmärksamma i denna täta beskrivning är hur barnen i den fria leken tillsammans 

går och hämtar ficklampor, och för att förmedla till varandra vad de har tagit så ropar de ut med ord 

“lampa, lampa” medan de använder sig av gester såsom att vifta med ficklamporna. Att ropa och 

använda ord är ett sätt att kommunicera. Barnen ville markera till varandra genom att använda sig av 

ord trots att de tagit lamporna tillsammans. När barnen viftar med ficklamporna så förmedlar barnen 

att “lampa, lampa” är just dessa ficklampor de pratar om. Redan i början av denna beskrivning så 
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tolkar vi det som att barnen blir multimodala då de använder sig av ljud såsom att ropa “lampa, lampa” 

och på samma gång vifta med ficklamporna. Även här så kan vi tolka det som ett meningsskapande då 

barnen tydligt använder sig av både tecken men även artefakten för att förmedla vad de håller på med.  

När Kim går fram till pedagogen ser vi det som ett sätt för barnet att bjuda in pedagogen till lek. 

Genom att använda sig av ficklampan och lysa så behöver inte barnet med ord säga att hen vill leka, 

utan använder sig av en artefakt för att bjuda in till lek.  

Pedagogens reaktion till barnets inbjudan till lek blir att först använda sig av en gest, genom att hålla 

händerna framför ögonen. Detta kan tolkas på flera sätt, vi kan se det som ett sätt för pedagogen att 

förmedla att det inte är bra att lysa med ficklampan i ögonen. Men i denna sekvens så kan vi se att 

pedagogen också använder sig av mimik och ler. Genom att le så kan vi tolka det som att pedagogen 

samtidigt visar till barnet att den deltar i leken. Men vi ser det dock som att pedagogen ger två helt 

olika tecken till barnet som kan tolkas olika beroende på person. Det ena tecknet är när pedagogen ler 

och lägger händerna framför ögonen vilket vi tolkar som något positivt när hon ler. Men sedan gör 

pedagogen en grimas och säger ”ouch”, vilket vi tolkar som ett tecken på att man kan få ont om någon 

lyser med ficklampan i ögonen.  

När pedagogen sedan gör en form av grimas så kombinerar hen det med att använda sig av ett ljud 

också. Vi tolkar det som att pedagogen kände att hen behövde kombinera både grimasen och ljudet för 

att få fram den känsla som hen ville förmedla. I detta fall så ser vi hur pedagogen verkar bli 

multimodal i denna sekvens, då hen använder sig av tre olika tecken såsom gestik, mimik och ljud. 

I detta fall så hade pedagogen kunnat reagera annorlunda och använt sig av andra teckensystem som 

exempelvis att hen kunde ha vänt sig bort från barnet och därmed använt sig av kroppsspråket istället 

för grimas eller mimik. Vi kan även tolka att hålla händerna framför ögonen som kroppsspråk, då 

genom att positionera kroppen och armarna så förmedlar ändå kroppen en signal också. 

Barnet reagerar på pedagogens tecken då hen använder sig av ljud som i detta fall blir skrattet och 

skiftar blicken mellan pedagogen och ficklampan. Vi ser det som att barnet inte tolkar pedagogens 

respons som något negativt eftersom hen väljer att göra samma sak mot sig själv och efteråt skrattar 

igen. 

Alex som har stått och observerat Kim och pedagogen väljer att gå fram till Kim och härma det som 

Kim gjorde genom att lysa Kim i ögonen. Vi ser det här som att Alex också ville delta i leken. 

Däremot så tolkar vi det som att Alex tror att Kim fick ont på riktigt när Kim säger ”ouch” och täcker 

för ögonen. Kim använder sig av ljud på samma sätt som pedagogen för att förmedla en känsla och 

samtidigt håller för ögonen. Vi tolkar det som att Kim också blir multimodal när hen använder sig av 

flera tecken samtidigt. Alex väljer då att snabbt byta lek efter att ha fått Kims reaktion. 

Genom att använt sig av samma artefakt så gör Alex ficklampan till något annat som fortfarande går 

att använda inom leken utan att behöva byta till en annan artefakt helt. Här kan vi tolka det som ett 
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meningsskapande då Alex med hjälp av artefakten skapar en ny mening kring vad hen vill göra i den 

situationen. Vi ser här att barnet ändrar artefakten med hjälp av tecken genom att markera ut med 

ljudet “aow aow aow” och hålla artefakten vid munnen så tolkar vi det som att barnet nu ändrat 

ficklampan till mikrofon.  

Love och ägget: 

I denna täta beskrivning befinner vi oss på en avdelning för barn mellan 1–3 år. Avdelningen består av 

en lång korridor och två stora rum som är bredvid varandra med en dörr emellan. Dörren mellan 

rummen står öppen och barnen får röra sig fritt mellan. I rummet som har köksvrån finns det en 

pedagog som sorterar CD-skivor vid hyllorna och ett barn som står i köksvrån. Ett annat barn kommer 

in i rummet. Barnen som observeras är 2 år och 3 år.  

Love står i köksvrån och leker med leksakerna som ligger där och mumlar för sig själv “baka, baka”. 

Love pillar på sakerna och hittar ett ägg som hen tar i händerna och tittar på. Medan Love tittar på ägget 

så säger hen “ägg”. Under tiden som Love gör det kommer Sofia fram till köksvrån. Sofia tittar på 

Loves ägg och tar det ur händerna från hen och springer iväg till andra sidan rummet och ställer sig med 

ryggen mot Love. Love står kvar och tittar på Sofia en lång stund. En pedagog som är i samma rum 

lägger märke till det och frågar Love ”vad hände?” Love tittar upp mot pedagogen i några sekunder och 

går sedan iväg och hämtar babblarna gosedjuren och ger till pedagogen som sätter sig på mattan med 

barnet och börjar rada upp gosedjuren. För varje gosedjur pedagogen lägger upp säger barnet namnet på 

just den.  

Love leker med pedagogen och babblarna och Sofia står fortfarande på samma plats och vänder sig då 

och då om för att se vad de leker med. Sofia går sakta fram till pedagogen och Love för att sätta sig 

bredvid och deltar i leken. Pedagogen fortsätter leken tillsammans med båda barnen och fortsätter peka 

på babblarna och barnen fortsätter svara med namnet på babblarna och börjar sjunga på sången, tittar på 

varandra och skrattar. Pedagogen pekar på en av babblarna och Love blir tyst och vänder sig mot Sofia 

som möter hens blick och svarar sedan “babba”.  

När leken tar slut så går Love och lämnar tillbaka alla babblare där de hör hemma.  

Ur denna täta beskrivning så lägger vi först märke till Love som står ensam i köksvrån och leker för 

sig själv. Vi lade snabbt märke till att hen pratade lite tyst och såg det som att hen pratade för sig själv 

eftersom inget annat barn var där. När vi hörde att barnet sa “baka, baka” så antog vi att hen kopplade 

köksvrån till att den ska baka något därinne. Vi la märke till att barnet inte verkade så intresserad av de 

sakerna som låg där då hen pillade bara lite på sakerna tills hen hittade något som hen kände igen.  

När Love tar upp ägget så markerar hen med ord vad det var som hen höll i handen. Under tiden som 

Love har fokus på ägget så kommer Sofia in i köksvrån. Genom att titta på ägget så tycks Sofia ha fått 

ett intresse för just den leksaken. I detta fall istället för att använda sig av ord så väljer Sofia att ta 

ägget från Love och springa iväg till andra av sidan rummet och ställa sig med ryggen mot Love. Vi 

tolkar det som att Sofia med sitt kroppsspråk markerar ut att hon inte är intresserad av Loves reaktion. 

Genom att ställa sig med ryggen mot Love så kan inte Sofia se Loves reaktion.  

Vi lade märke till att Love inte riktigt gav någon typ av reaktion förutom att stirra på Sofias rygg och 

såg över ifall detta är något som kanske sker ofta eller om Love enbart inte ville möta en konflikt. 
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Kanske Love väntade och hoppades på att Sofia skulle komma tillbaka och lämna ägget. När 

pedagogen lägger märke till Love så använder hon sig av ord för att ta reda på vad som har skett 

genom att fråga “vad hände?” Vi tolkar det också som att pedagogen vet att barnet kommer förstå och 

kunna svara med någon form av kommunikation på hens fråga. Barnets respons till pedagogen blir 

endast ögonkontakten då barnet väljer att istället bjuda in pedagogen till en ny lek. Barnet samlar ihop 

materialet som behövs till den leken som hen vill leka, och bjuder in pedagogen genom att ge alla 

gosedjuren till pedagogen som därefter deltar i leken genom att rada upp ett gosedjur i taget. 

Medan Love och pedagogen är ingång med sin lek, så lägger vi märke till att Sofia fortfarande stod 

kvar på sin sida av rummet med ryggen vänd mot dem. Dock så märkte vi att Sofia ibland vände sig 

om och sneglade mot den nya leken som pågick och kunde observera både pedagogen och Love. Vi 

funderade över om Sofia kan ha sökt någon form av ögonkontakt för att få en inbjudan till leken då 

hen fortfarande visade ett intresse för Loves lek. Efter en stund går Sofia sakta fram mot mattan med 

blicken fortfarande på pedagogen och Love. Vi tolkade Sofias långsamma gående som att hen både 

ville observera vad de andra gjorde men samtidigt ville hinna få en inbjudan till leken innan hen kom 

fram. 

När Sofia sätter sig ner bredvid Love så ser vi det som att hon tillslut bjöd in sig själv i leken och 

pedagogen möter Sofia genom att fortsätta leken utan att pausa men möter ändå samtidigt Sofias 

ögonkontakt som en bekräftelse. När båda barnen börjar att sjunga på sången så avslutar de med att 

söka ögonkontakt från varandra och skrattar när de tittar på varandra. Vi kan tolka det som att barnen 

genom ögonkontakten bekräftar att allt är okej och genom att skratta och använda sig av ljud så visar 

de även glädje. Vi tolkar det som att barnen blir multimodala men även meningsskapare på samma 

gång. Båda barnen blir multimodala då de först använder sig av ljud för att sjunga samtidigt som de 

möter varandra med ögonkontakten för att kunna förmedla glädjen till sången men även på något sätt 

kunna bekräfta varandra.  

Vi tolkar det även som ett meningsskapande då barnen tillsammans leker med gosedjuren samtidigt 

som de börjar sjunga, på så sätt får man en bättre förståelse att sången är kopplad till gosedjuren. Vår 

tolkning är även att barnen sedan tidigare är omringade av babblarna, vilket leder till att barnen hittat 

ett sorts intresse för denna leksak och därför lärt sig sången som finns om babblarna. 

I slutet av den täta beskrivningen så kan vi lägga märke till att Love blir tyst när pedagogen pekar på 

ett av gosedjuren. Vi tolkar det som att Love i det fall söker ögonkontakt med Sofia, för att på något 

sätt förmedla att Sofia får svara på frågan. Det kan finnas olika funderingar till varför Love valde att 

göra så. Dels kan det ha varit att Love kanske inte visste namnet på gosedjuret, eller kanske för att ge 

Sofia utrymme i leken att också få svara. Sofia svarar därmed på Loves ögonkontakt genom att svara 

“babba” och fortsätta leken. 
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Det tycks ske ett meningsskapande bland pedagogen och barnen tillsammans. Det kan vi 

uppmärksamma i den delen där barnen tillsammans säger namnen på babblarna medan pedagogen 

pekar på de olika gosedjuren som står uppradade. Med hjälp av att använda sig av ett tecken som är att 

“peka” så hänvisar pedagogen till det gosedjuret som barnen kan säga namnet på. Den sociala 

interaktionen mellan barnen sker just då och verkar skapa en mening när de tillsammans svarar på 

babblarna. 

Lego konflikten: 

I denna täta beskrivning befinner vi oss på en avdelning för barn mellan 1-3 år. Avdelningen består av 

ett stort allrum, en ateljé, en legohörna ute i hallen och ett rum för vila. Barnen som observeras är 

mellan 2–3 år och sitter i varsin del av legohörnan men är relativt nära varandra. Det finns inga 

pedagoger som deltar eller som observerar barnen. 

Tre barn sitter i legohörnan. Två av barnen Lotta och Madicken sitter och pratar med varandra på sitt 

modersmål och leker ihop med lego. Det tredje barnet Emil sitter och leker för sig själv med lego. Lotta 

och Madicken sitter och pratar och bygger när Emil sträcker sig över och tar en legobit från Lotta. 

Madicken börjar ropa högt på Emil på sitt modersmål och pekar på Emil samtidigt. Emil kastar 

legobiten på Madicken och vänder sig om och skrattar samt kollar på de andra barnen i rummet och 

vänder sig sen tillbaka mot Lotta och Madicken. 

Lotta och Madicken tittar på Emil och sedan slänger de varsin legobit på Emil. Emil plockar upp fler 

legobitar och kastar i ansiktet på Madicken, denna gång utan att vända sig om och titta runt i rummet. 

Lotta och Madicken plockar upp legobitarna och försöker kasta det i ansiktet på Emil. Emil tar upp 

händerna för att skydda ansiktet från legobitarna som blir kastade. Efter en liten stund så slutar barnen 

att kasta på varandra och Emil väljer att gå därifrån medan Lotta och Madicken fortsätter leka med lego. 

Utifrån denna täta beskrivning så lade vi först märke till de två barnen som satt och lekte ihop. Vi lade 

snabbt märke till att de inte pratade svenska utan sitt egna modersmål. De två barnen verkade inte vara 

riktigt i samma ålder, utan vi misstänkte att det var 1–2 år emellan dem och att de var syskon. Vi la 

också märke till att det äldre barnet styrde leken lite mer och var lite mer bestämd än det andra barnet. 

Det vi uppmärksammade i deras lek var att de inte interagerade med andra barn som var runt dem. 

Emil som ändå satt relativt nära hade ingen interaktion i deras lek och hade inte heller någon annan att 

leka med.  

När Emil sträcker sig över för att ta legobiten så ser vi det som ett sätt för Emil att skapa en kontakt 

med Lotta och Madicken. Dock så får inte Emil den responsen och får istället en utskällning från 

Madicken. Madicken använder sig av att ropa som kopplas till begreppet ljud. Vi ser de som att barnet 

försöker kommunicera att Madicken är arg, eftersom barnet fortfarande pratar sitt modersmål och inte 

kommunicerar med ord som Emil ska förstå. När Madicken pekar på Emil ser vi det också som att 

Madicken vill att Emil ska förstå att hon pratar just med honom. 

Här tolkar vi det som att Madicken blir multimodal när hon använder sig av både ljud och pekande 

ihop. Barnet behöver använda sig av flera olika tecken samtidigt för att få fram sitt budskap då hon 
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inte använder sig av det svenska språket så att Emil ska förstå vad hon menar. Här kan vi tolka det 

som ett meningsskapande då Madicken väljer att använda sig av både ljud genom att ropa men även 

peka på för att förmedla att det Emil tog ifrån Lotta var fel. Vilket gör att det blir mycket tydligare 

över vad som har hänt i just denna situation.  

När Emil väljer att kasta legobiten på Madicken ser vi det som att han ville ge tillbaka legobiten men 

på samma gång visa missnöje tillbaka över Madickens agerande. När Emil vänder sig om och skrattar 

så uppfattar vi det som att barnet söker bekräftelse kring sitt agerande, detta kanske beror på att barnet 

är ensam mot två. I och med att Emil inte heller förstår vad Lotta och Madicken säger. 

Efter att Emil har kastat legobiten så upphör den verbala kommunikationen och barnen börjar istället 

använda sig av ögonkontakt. I detta läge så är det både Lotta och Madicken som tittar noga på Emil 

innan de väljer båda två att kasta legobitar tillbaka. Vi ser det som att barnen inte vill låta Emil komma 

undan med kastandet men istället för att berätta för en pedagog vill de ge tillbaka med liknande 

beteende.  Emil som plockar upp flera legobitar väljer dock fortfarande att lägga sitt fokus på 

Madicken, eftersom han endast kastar legobitarna på Madicken. Vi uppmärksammade här att Emil 

denna gång inte vänder sig om för att få bekräftelse från någon annan utan lägger all sin fokus endast 

på Madicken.  

Detta fortsätter fram tills Emil väljer att använda sig av gester såsom att ta upp händerna och skydda 

sitt ansikte från legobitarna. Härifrån upphör till slut kastandet och Emil väljer att gå ifrån platsen 

istället för att fortsätta leka själv. Medan Lotta och Madicken fortsätter sin lek. 

”Din tur”: 

I denna täta beskrivning befinner vi oss på en avdelning för barn mellan 1–3 år. Avdelningen består av 

två stora rum bredvid varandra, en ateljé, ett matrum och ett vilorum. Barnen som observeras är 2,5 år. 

Det är fri lek på avdelningen och barnen är utspridda i de rum som finns på avdelningen. Pedagogerna 

är också utspridda mellan rummen och en pedagog befinner sig i det ena stora rummet. 

 
Det är fri lek på avdelningen och barnen har tillgång till de två stora rummen samtidigt samt ateljén. 

Abbe och Albin springer runt i det stora rummet och leker djur som jagar varandra och skriker “rawr”. 

De springer runt i rummet och skrattar när den ena lyckas fånga den andra. Barnen byter roller om vem 

som ska jaga vem med ord som “din tur”. När det är Albins tur att jaga Abbe så springer Abbe in till det 

andra rummet på avdelningen. Precis när Albin ska passera dörren in till andra rummet så ställer sig ett 

annat barn i vägen så Albin inte kan passera. 

Albin tittar på det barnet i några sekunder och sen börjar gråta. Barnet som står framför springer iväg 

och en pedagog som var i andra rummet kommer fram till Albin och frågar ”vad har hänt?”.  Albin tittar 

upp på pedagogen och sträcker upp sina händer mot pedagogen. Pedagogen kommer ner på barnets nivå 

och ger en kram. Albin slutar att gråta och springer sen iväg till Abbe. 

Detta första som uppmärksammas är hur två barn redan i början av sin lek visar ett samspel med 

varandra genom att markera med ljud vad för lek de leker. När de använder sig av ordet “rawr” så 
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verkar de markera ut att de är djur och ser till att ena är den som jagar och den andra blir jagad. När 

ena barnet blir fångat så markerar de att det är ingen fara genom att skratta. Leken fortsätter då 

eftersom de skiftar också mellan vem som ska jaga så att det håller sig rättvist och genom att markera 

ut verbalt genom att säga “din tur”. Här kan vi tolka det som ett meningsskapande då barnet med ordet 

förtydligar vad för lek som pågår samt förtydligar vad för djur barnet föreställer.  

När de byter roller och det är Albins tur att jaga så passar Abbe på att försöka utnyttja den större ytan 

av avdelningen som de kan, då de trots allt har tillgång till två rum. Däremot så bryts leken för Albin 

när ett annat barn väljer att ställa sig i vägen. Abbe som har sprungit i förväg lägger alltså inte märke 

till att leken har avbrutits. Albin tycks söka förståelse först genom att titta på det andra barnet genom 

ögonkontakt, men bryter det snabbt då han använder sig av ett annat tecken som då blir att skrik-gråta. 

Genom att gråta så tolkar vi det som att barnet använder sig av ljud för att få uppmärksamhet och på så 

vis visa sitt missnöje med att leken har förstörts, och på samma gång söka uppmärksamhet hos 

pedagogen. Barnet har använt sig av olika tecken på samma gång men i två helt olika syften. Vi tolkar 

det som att barnet blir multimodal när han använder sig först av ögonkontakt och sedan ljud. 

Vi fick funderingar kring barnet som ställde sig framför Albin, först funderade vi på varför hen ställde 

sig i vägen för Albin men också varför valde barnet att springa ifrån platsen när Albin började gråta. 

Det kan finnas flera olika tolkningar kring vad som skedde, då det kan ha varit så att barnet kanske 

ville delta i leken men inte visste hur hen skulle fråga. Det kan ha varit så också att barnet bara råkade 

hamna i vägen för Albin och var inte beredd på att Albin skulle börja gråta och valde därför att springa 

iväg innan pedagogen kom fram. 

Pedagogen som inte deltagit eller sett leken använder sig av den verbala kommunikationen för att få 

information om varför barnet gråter, genom att fråga “vad har hänt?”. Barnet möter dock inte 

pedagogen verbalt utan väljer att använda sig av flera olika tecken tillsammans som ögonkontakt, 

kroppsspråk och gester. Det som uppmärksammas då är hur barnet söker ögonkontakten med 

pedagogen och med kroppen visar att hen vill ha en kram, det vill säga att Albin sträckte upp sina 

händer mot pedagogen. Detta gör att återigen blir barnet multimodal genom att kombinera flera olika 

teckensystem samt visar att barnet vill hellre ha tröst än att förklara vad som har hänt. 

Genom att komma ner på barnets nivå och ge en kram så verifierar pedagogen det barnet har bett om 

utan att få ett svar på vad som har skett. I detta fall så möter då pedagogen barnets kommunikation 

utan att ifrågasätta vad som ledde till barnets gråt. När barnet har fått den form av bekräftelse som han 

sökte så väljer barnet att fortsätta leken när han springer iväg till Abbe igen. 

Sammanfattningsvis kan vi se genom dessa fyra observationer att barn använder sig av olika tecken 

beroende på situation. Dessa tecken används för att barnen ska kunna kommunicera med andra i den 

fria leken. Genom dessa tecken kan kommunikationen vidgas och barnen kan skapa en större 

förståelse till varandra. Genom dessa observationer har vi sett hur barnen använder sig av olika 



25 

 

teckensystem som kroppsspråk, ögonkontakt och ljud. Det sker ett meningsskapande när barnen i 

observationerna använder sig av flera tecken för att stärka sin mening. 

Diskussion  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur barn mellan 1–3 år kommunicerar och skapar mening 

med varandra i den fria leken. Vi valde att lägga vårt fokus på de barn som ännu inte utvecklat den 

verbala kommunikationen och som använder sig av semiotiska resurser. Vi fokuserade specifikt på de 

olika social-semiotiska resurserna som används under den fria leken. Studien utgick från följande 

frågeställningar: Hur använder sig barn av semiotiska resurser för att kommunicera i den fria leken? 

Vilka semiotiska resurser använder sig barnen av när de kommunicerar i den fria leken? 

Den första frågeställning vi valde att fokusera på var “Vilka semiotiska resurser använder sig barnen 

av när de kommunicerar i den fria leken?” och resultatet vi fick var olika beroende på 

situation.  Mycket av de semiotiska resurser barnen använde sig av var för att förstärka deras 

kommunikation och förmedla det barnen vill säga. Exempelvis lade vi märke till att barnen använde 

sig mer av ljud när de ville markera ut obehag eller att de inte ville något. Men de kunde även använda 

ljud som skratt för att visa att de tyckte något var kul. Barnen kunde använda sig av ögonkontakt och 

gester för att förmedla både till varandra men även till pedagoger vad de ville ha men inte kanske 

kunde säga med ord.  

Exempelvis så använder sig Albin i (se ”Din tur”) sig av gesten att sträcka upp sina händer mot 

pedagogen för att förmedla att han hellre ville ha en kram istället för att ge en förklaring till vad som 

hade skett. Som Bialystok (2000, s. 180, 173) skriver i sin tidigare forskning så använder sig barn av 

semiotiska resurser för att antingen kunna förklara något eller för att kunna göra sig själva förstådda 

kring något som de vill kommunicera. Vi kan även se i (Kim och Alex ficklampsäventyr) när Alex 

härmar Kims del med ficklampan så blir det på ett vis att hen återberättar något som hen har sett. Men 

istället för att återberätta som Vilà-Giménez, Igualada och Prietos (2019, s. 250) skriver om så 

upprepar barnet bara det som den har sett. Vi tolkade det som att Alex påverkades av vad Kim gjorde. 

På så sätt ville Alex få samma resultat som Kim men fick inte och valde då att släcka ficklampan.   

Efter de valde vi att fokusera på frågeställningen “Hur använder sig barn av semiotiska resurser för 

att kommunicera i den fria leken?”. Resultatet vi fick under denna frågeställning var att barnen 

verkade använde sig av dessa semiotiska resurser för att förstärka sin kommunikation. Till exempel 

lade vi märke till att barnen ofta använde sig av flera tecken samtidigt för att förstärka vad de ville 

kommunicera. Ett exempel vi kan ta upp är när Madicken (se Lego konflikten) börjar ropa på Emil för 

att Emil tog leksaker från Lotta och Madicken. Madicken vill förmedla sitt budskap genom att ropa på 
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Emil och peka på samma gång. Genom att göra dessa två tecken så förmedlar Madicken vad hon 

menar i just den situationen. Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson, Ottosson och Beach (2014, s. 256, 257) 

tar upp i sin forskning hur barn använder sig av tecken och material för att förstärka deras 

kommunikation. Ett exempel vi kan ta upp är när Love (se Love och ägget) befinner sig i köksvrån 

och hittar ett ägg. Genom att använda sig av ord och materialet så förstärker Love det han försöker 

kommunicera och förklara i den situationen. Ett annat exempel är när Kim och Alex (se Kim och Alex 

ficklampsäventyr) väljer att lysa med ficklampan och sedan säger “lampa, lampa”, för att visa att 

barnen leker med ficklampan och att de vet vad leksaken de leker med heter. På så sätt markerar de 

vad de håller på med i just den situationen. 

Resultatet som vi fick var att barnen kommunicerar med hjälp av många teckensystem såsom gester, 

mimik, symboler, kroppsspråket, ögonkontakten och så vidare. Kjällander (2014, s 31) poängterar att 

tecken finns för att skapa mening. När barnen använder sig av ett eller flera tecken så skapar barnen en 

mening med det. Genom våra beskrivningar så kan vi se att barn använder sig av tecken och omskapar 

dessa tecken beroende på vad för situation de befinner sig i. Barnen tolkar vi är multimodala under 

dessa beskrivningar då de oftast använt sig av fler tecken för att stärka sin kommunikation.  

Bialystok (2000, s. 173, 174) poängterar i sin studie att barn använder sig av många olika resurser för 

att göra sig förstådda. Dessa representationer som barnen använder sig av kan antingen förklara 

representationen, ge en tydlig bild av vad som sker men även förmedla något som kanske stör dem i 

just det momentet. I vår studie så blir det synligt när barnen använder sig av olika symboliska 

representationer, som till exempel när barnen lekte med gosedjuren som föreställde babblarna. Här blir 

det tydligt att barnen använder sig av leksakerna som en representation för att sedan sjunga en sång 

om dessa leksaker.  

Dessa teckensystem används beroende på situation och vilken mening barnet vill förmedla i den 

situationen. Detta kan kopplas samma med Ljung-Djärf et al (2014, s. 256, 257) forskning som 

poängterar att barn redan vid 18 månader använder sig av semiotiska resurser. Mycket av det barnen 

använde sig av var för att på något sätt förmedla vad de har i handen. Till exempel när ett av barnen 

höll i en ficklampa och viftade, men även hur de vissa gånger använde sig av gester för att förklara vad 

som hade hänt under en lek.  

Ljung-Djärf et al (2014, s. 256, 257) nämner att barn oftast sorterar material utifrån olika kategorier. 

Det vi kan ta som exempel här är när Love (se Love och ägget) senare går och lämnar tillbaka 

babblarna där de hör hemma. Alla babblarna har sitt egna hus och Love placerade tillbaka babblarna 

där de hörde hemma. Här blev det tydligt att barnet kategoriserade gosedjuren utifrån färgen 

gosedjuren hade på sig. Dock så uppmärksammade vi vissa gånger att barnen härmade varandra eller 

pedagogen med olika teckensystem som antingen barnet eller pedagogen gjorde. Då barnen oftast 

brukade använda sig av det tecknet pedagogen använde sig av direkt efter.  
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Hvit Lindstrand (2014, s. 58) nämner i sin studie att kommunikationen hos de yngre är viktig. Hvit 

Lindstrand (2014) menar att barn skapar egna tecken och har ett meningsskapande. Med hjälp av olika 

tecken så blir barnen både meningsskapare men även multimodala aktörer. Kress (2010, s. 108) 

påvisar att när vi använder oss av tecken och kombinerar både meningsskapande och tecken så får vi 

en tydligare bild över vad situationen kommer handla om.  

I vår analys blir det tydligt att barnen i olika situationer stärker sin mening genom att lägga ett extra 

tecken för att tydliggöra vad som sker i situationen. Till exempel så började barnet gråta men för att 

vara mer tydlig med att hen ville bli tröstad så tog barnet upp händerna för att visa att barnet vill ha en 

kram. Barnen ser till att skapa samt ändra tecken för att de ska passa in i den situationen de befinner 

sig i. Genom vårt resultat har vi kommit fram till att vi kan se att barnen blir både multimodala och 

meningsskapare i den fria leken. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Genom vårt arbete med denna uppsats har vi fått en förståelse över hur viktig barns kommunikation är. 

Även om många lägger stor vikt på den verbala kommunikationen så kan du genom denna studie se att 

alla sorter av semiotiska resurser bidrar till barn kommunikation i ålder 1–3 år. Genom att läsa av 

barnens gester, mimik, ögonkontakt och kroppsspråk så kan vi förstå vad barnen vill förmedla i en 

situation. Kommunikationen utgör en viktig grund för barns meningsskapande. Om vi tillåter barnen 

få den tid och uppmärksamhet som behövs i verksamheten så kan vi få syn på många olika 

kommunikationsformer. Med hjälp av barnens erfarenheter så lär de sig men även andra hur de ska 

kommunicera när det verbala inte är som starkast. Vi ser att det finns ett intresse bland förskollärare att 

använda sig av semiotiska resurser i arbetet med barnen. Dock måste pedagogerna vara 

uppmärksamma samt lyhörda då vissa av dessa teckensystem inte hörs utan måste ses med ögonen. Vi 

har i vår uppsats beskrivit hur och vilka teckensystem som används bland barnen i den fria leken, 

vilket förhoppningsvis öppnar upp för nya idéer hos våra framtida kollegor. Med hjälp av denna studie 

så hoppas vi även att det bidrar till flera synsätt kring barns kommunikation i ålder 1–3 år där den 

verbala kommunikationen inte är som starkast. Genom att använda sig av vår studie så hoppas vi att 

pedagoger på förskolan får en annan synvinkel på hur barn kan kommunicera med hjälp av olika 

semiotiska resurser. Genom studien så kan pedagoger förstå samt ta till vara att vi behöver vara 

lyhörda för att vi ska kunna upptäcka dessa resurser som barnen använder sig av. Vi hoppas att med 

denna uppsats kunna ge pedagoger flera synvinklar på hur barn kommunicerar i ålder 1–3 år.  
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Slutsatser 

I den här uppsatsen har vi undersökt hur barn använder sig av semiotiska resurser och vilka resurser de 

använder under den fria leken. Utifrån våra observationer och vår analys så har vi dragit dessa 

slutsatser: 

• Barn använder under en stor del av sin fria lek olika teckensystem för att kommunicera med 

andra. 

• Barn använder sig av olika semiotiska resurser och allt beror på i vad för situation barnen 

befinner sig i. 

• Barnen bli multimodala när de använder sig av flera tecken för att kommunicera med andra 

barn och vuxna i den fria leken. 

• Barn skapar mening med hjälp av olika teckensystem. Dessa teckensystem kan ändras 

beroende på situation.  

Vidare forskning 

Efter att vi har undersökt samt analyserat vår studie så tycker vi att det alltid finns mer vi kan utforska 

för att göra forskningen bredare. För vidare forskning kan en kvalitativ studie genomföras med flera 

förskolor och med flera barn inblandade i syfte att få fram en bredare syn på hur och vilka semiotiska 

resurser barnen använder sig av i den fria leken. I vidare forskning så skulle det också vara intressant 

att undersöka en specifik aktivitet, hur barn kommunicerar under den specifika aktiviteten, eller 

kanske även undersöka om barn i ålder 4-6 använder sig av semiotiska resurser för att stärka sin 

verbala kommunikation. 
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett  
 

 

 
Den 29 mars 2019  

 

Hej Föräldrar på ………. Förskola! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om språk och 

kommunikation. Vårt syfte med observationerna är att se hur barn mellan 1–3 år kommunicerar med varandra i 

den fria leken. Vi vill se om barnen använder sig av olika typer av kommunikationsmedel.   

 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden april– 
maj. Vid dessa tillfällen vill vi observera alla barn i verksamheten under deras fria lek. Vid 
observationerna avser vi att använda papper och penna för att skriva fältanteckningar.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
Vetenskapsrådets skrift o 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 Mona Razzaz & Lejla Fazlic  
 
 
 
Katarina Lindén (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
 
 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ”förskolläraren” innan den XX XX. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
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