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1. INTRODUKTION OCH               
TEORETISK BAKGRUND 

Bakgrund till studien 
Denna licentiatavhandling handlar om erbjudanden till kommu-
nikation i en flerspråkig förskola. Allt oftare och allt tydligare be-
tonas vikten av att barn tidigt får möjlighet att utveckla sina 
kommunikativa kompetenser för att de ska ges möjligheter att 
grundlägga en god språkutveckling. Den nya skollagen trädde i 
kraft år 2010, och i den stärktes förskolans roll som en del i det 
livslånga lärandet. År 2011 trädde också den nya, reviderade lä-
roplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) i kraft, och i 
den är det påtagligt att vikten av att förskolan gynnar kommuni-
kation mellan barn betonas. Om man jämför den gamla och den 
nya versionen av läroplanen när det handlar om språk och 
kommunikation, ser man att det nu framför allt läggs en större 
tonvikt på att uppmuntra barnen i det egna tänkandet och reflek-
terandet, i förmågan att lyssna på andra och att argumentera, vil-
ket citaten nedan kan visa: 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn... 
Lpfö 98: 
... utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge ut-
tryck för sina uppfattningar (Lpfö 98, s 5). 

 
Lpfö 98, reviderad 2010: 
... utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge ut-
tryck för sina uppfattningar och försöker förstå andras perspek-
tiv (Lpfö 98/2010, s 12). 
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Lpfö 98: 
... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 
förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar  
(Lpfö 98, s 3). 

 
Lpfö 98, reviderad 2010: 
... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frå-
gor, argumentera och kommunicera med andra 
(Lpfö 98/2010 s 10). 
 

För att förmågor som att leka med ord, argumentera och kom-
municera samt förstå andras perspektiv ska kunna utvecklas be-
höver barnen i förskolan ges ett stort, eget utrymme för samspel 
och kommunikation med varandra. Det är därför relevant att frå-
ga hur förskolan kan ge barnen detta utrymme, och vilka tillfäl-
len till kommunikation som förskolan erbjuder barnen.  

 
På senare tid har ett flertal analysmetoder avsedda att hjälpa peda-
goger att utvärdera förskolans arbete med språk och kommunika-
tion utvecklats. Ofta har dessa analysmetoder resulterat i att det är 
barnen i sig som mätts och utvärderats. Det har snarare varit det 
enskilda barnets kunskaper och egenskaper som bedömts istället 
för verksamhetens kvalitet (Vallberg Roth & Månsson, 2006). Det 
förefaller som om det varit svårt att finna metoder som studerat 
barns kommunikation i förhållande till verksamheten i sin helhet. 
Ett sätt att studera vilka erbjudanden till kommunikation som 
barnen ges i förskolan kan vara att ta avstamp i Edward Reeds teo-
rier (1993). Birgitta Qvarsell (2003) framhåller att forskningen 
också måste synliggöra barn som aktörer genom att bland annat 
studera deras miljöer och kontexter för lek. Vidare skriver Qvarsell: 

 
När det gäller kontextualisering som möjlighet att sätta bilder-
na av barnet i relation till omvärldens villkor kan Reeds (1993) 
distinktion mellan olika slag av handlingsutrymmen (free and 
promoted fields of action) vara en ingång till förståelsen av vad 
barn uppfattar som menings- och handlingsinbjudande (Qvar-
sell, 2003, s 104). 
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Jag väljer därför att anta Qvarsells (2003) uppmaning att använ-
da Reed (1993) som ett svar på att belysa pedagogers möjliggö-
rande av barns kommunikation, ett sätt att kontextualisera 
forskningen.  

 
Studien omfattar en flerspråkig förskola. Med flerspråkig försko-
la syftar jag här på en förskola där barnen har olika förstaspråk, 
alltså inte på en förskola som har en specifik pedagogik för just 
flerspråkiga barn, även om det finns modersmålslärare och peda-
goger som har ett annat förstaspråk än svenska. Den vida bemär-
kelsen ”flerspråkig”, det vill säga ”där barnen har flera olika 
förstaspråk”, kan sägas gälla de flesta förskolor idag. Om man 
med ”flerspråkig” endast syftar på förskolor med specifika pro-
gram, är inte antalet lika stort. 
 
De flerspråkiga förskolorna (i ordets vida bemärkelse) utgör på 
vissa ställen i Sverige idag nästan mer regel än undantag. I Malmö 
är antalet barn med annat modersmål än svenska hela 48 % 
(Skolverket, 2010). I vissa stadsdelar är andelen dock mycket 
högre. Barn som lär sig ett extra språk utöver det språk som de 
talar hemma är alltså ingen liten grupp då mer än 1.5 miljoner 
människor i Sverige har svenska som sitt andraspråk (Draken-
berg, Morgan & Tvingstedt, 2009).  Jacob Cromdal (2002) visar 
hur flerspråkigheten ibland har betraktats mer som ett problem 
än en resurs. Flerspråkigheten i sig kan vara en tillgång för bar-
nen, ett hjälpmedel att använda i det gemensamma meningsska-
pandet, men den kan också ibland lägga krokben för vissa. Hur 
vi än väljer att betrakta flerspråkigheten framträder det faktum att 
den idag är en naturlig del i de flesta barnens förskolevardag. Att 
välja en flerspråkig förskola innebär således att jag försöker ge en 
bild av många barns vardag. 
 
Under tiden denna studie har genomförts har jag också varit 
verksam som förskollärare. På förskolan som jag arbetar brukar 
vi försöka namnge allt som omger oss i vardagen; mjölk, smör-
gås, pålägg etc. I de fall då barnen har ett annat modersmål än 
svenska försöker vi även, i den utsträckning vi kan, att säga or-
den på barnets modersmål. Detta underlättas av att flertalet peda-
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goger talar många olika språk. En vårdag 2010 när vi satt och åt 
mellanmål runt vårt lilla bord i köket utspelades denna lilla scen: 
Plötsligt tittade en två och ett halvt år gammal, tvåspråkig flicka 
uppfodrande på mig och utbrast: ”Ali dricker halib och jag 
dricker leche men du dricker bara mjölk!”. Där i köket, under 
vardagliga och informella former hade ett avancerat lärande ägt 
rum. Den lilla flickan hade inte enbart reflekterat kring att mjölk 
heter olika saker på olika språk, hon visste också vem av oss som 
använde de olika språken. Två och ett halvt år gammal hade hon 
alltså gjort en metaspråkligreflektion! Då föddes hos mig idén att 
vilja forska mer inom detta spännande område. 
 
I maj 2010 öppnade det sig för mig en möjlighet att genom det så 
kallade Förskolelyftet få delta i en nystartad, nationell fors-
karskola för förskollärare, FöFoBa.  Forskarskolans tema är 
Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik. Satsningen var ”en del i 
regeringens ambitioner att bygga upp skolans och förskolans 
kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med ut-
bildning på forskarnivå i skolan och förskolan” 
(www.regeringen.se/sb/d/14484).  

 
Anledningarna till att spotlight under en längre tid så starkt rik-
tas mot förskolan, och att satsningar likt Förskolelyftet kommit 
till är troligtvis flera. Internationella mätningar, lärandets globali-
sering och kraven på effektivitet och skolframgång har ökat (Pers-
son, 2008). Politiker och beslutsfattare har vänt blickarna allt 
längre ner mot de yngsta barnen för att försöka finna framgångs-
recept för kunskap och lärande. Efter Skolinspektionens gransk-
ning av förskolornas verksamhet 2012 betonar Skolinspektio-
nens projektledare Ingbeth Larsson att: 

 
[…]kommunikation är centralt i alla delar av förskolans arbete. 
Förskolornas personal behöver arbeta med att utveckla barnfo-
kuserade strategier som bidrar till att stimulera och utmana 
barns utveckling och lärande (Lärarnas tidning, 120612).  

 
I debatten kring förskolans uppdrag framstår ibland en polariser-
ing mellan olika intresseområden. Å ena sidan uttrycks från flera 
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håll att utbildningsväsendet bör kunna uppvisa bättre resultat, å 
andra sidan uttrycks ibland från andra håll en risk för att försko-
lan ska, som man beskriver det, ”skolifieras”, och därmed riskera 
att tappa bort leken som den självklara vägen till kunskap och 
lärande. Helena Ingvarsdotter, chefredaktör på tidningen Försko-
lan uttrycker det på följande sätt: 

 
En bra pedagogisk förskola förutsätter att proffsen, förskollä-
rarna själva, är drivande i arbetet. Bland annat för att motverka 
att verksamheten trillar ner i några skolifieringsfallgropar. Det 
gäller till exempel att inte tappa bort leken (tidningen Försko-
lan, 120109). 
 

Min förhoppning är att denna studie också kan bidra med en 
nyansering av debatten kring förskolans uppdrag. Forskning har 
tydligt visat (Dysthe, 1996) att kravet på skolframgång inte kan 
mötas med en förmedlingspedagogik där barnen får ett mindre ut-
rymme för egen kommunikation, utan tvärtom med en pedagogik 
där barn får större eget utrymme, och där deras egna idéer tas mer 
på allvar. Detta betonas också i Skolinspektionens utvärdering av 
förskolorna 2012. Ett sätt för förskolan att möta effektiviserings-
kraven skulle därför kunna vara att belysa hur och varför barns 
kommunikation egentligen tar fart och utvecklas, och försöka 
klargöra och stärka dessa situationer. I denna licentiatavhandling 
är därför studiens fokus ett urval av vardagssituationer i försko-
lan, nämligen leken och måltiden, varvid de mer planerade 
språkövningarna valts bort. I studien belyses kommunikation ur 
ett delvis annorlunda perspektiv, där begreppet erbjudande (Reed, 
1993) bildar förgrund.  

 
Teoretisk bakgrund 
Jag kommer nu att redogöra för den teoretiska bakgrund som lett 
mig fram till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag har huvud-
sakligen använt mig av ett sociokulturellt perspektiv och av affor-
dancebegreppet. För en definition av affordancebegreppet hänvi-
sar jag till sidan 21 i denna avhandling. 
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Sociokulturellt perspektiv 
Min studie är influerad av Lev Vygotskijs1 kulturhistoriska teori 
(Vygotsky, 1978, 1986). Teorin utarbetades i Ryssland på 1930-
talet, men framhålls fortfarande av många moderna forskare och 
teoretiker som relevant för tolkningen av mänskligt samspel och 
kommunikation, däribland Olga Dysthe (1996) och Roger Säljö 
(2000, 2005). Ingrid Lindahl (2002) uttrycker att det utifrån Vy-
gotskijs kulturhistoriska teori går att ”dra i olika trådar, väva 
nya mönster och presentera perspektiv” (Lindahl, 2002, s 23). 
Jag utgår i denna licentiatavhandling från ett sociokulturellt per-
spektiv. Det sociokulturella perspektivet grundas i Vygotskijs kul-
turhistoriska teori. Säljö (2011) menar att ett sociokulturellt per-
spektiv främst bidrar med ett upplösande av dikotomin mellan 
”den yttre och den inre verkligheten” (Säljö, 2011, s 75). Det so-
ciokulturella perspektivet förhåller sig inte till kunskap som nå-
got som finns inom individen, utan snarande framställs kunskap 
som något som finns mellan individer (ibid.).  
 
Vygotskij beskriver hur förmågor som att kunna jämföra, analy-
sera, dela in saker i kategorier och sedan i förlängningen också 
förmågan att kunna utveckla ett verbalt tänkande alla är förmå-
gor som uppstår i sociala sammanhang där kommunikation och 
dialog utgör de mest centrala delarna (Vygotsky, 1978). Hur 
dessa förmågor utvecklas uttrycks på följande sätt: 
 

Every function in the child’s cultural development appears 
twice: first, between people (interpsychological) and then inside 
the child (intrapsychological).  This applies equally to voluntary 
attention, to logical memory, and to the formation of ideas. All 
the higher functions originate as actual relationships between 
individuals (Vygotsky, 1978, s 57).  

 
 

                                                  
1 Jag har utgått från de engelska översättningarna Mind in Society - The Development of Higher 
Psychological processes (1978) och Thought and Language (1986). I dessa översättningar stavas 
namnet på engelskt vis Vygotsky. I den svenska översättningen av ett annat verk Fantasi och kreativi-
tet i barndomen från 1995 stavas namnet Vygotskij. När jag refererar till Vygotskijs teori i allmänhet 
eller till den svenska översättningen använder jag den svenska stavningen. När jag refererar till en 
sidhänvisning i någon av de engelska översättningarna använder jag den engelska stavningen. 
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De högre psykiska processerna eller ”the higher psychological 
processes” som de benämns i den engelska översättningen är allt-
så ovillkorligt produkter av sociala aktiviteter och samarbete 
(Vygotsky, 1978). Det som människan inte klarar på egen hand 
kan hon klara med lite hjälp från andra (barn eller vuxna). Det 
är därför positivt för människans kognitiva utveckling att utsättas 
för något lite svårare utmaningar än hon själv klarar av. Vygots-
kij kallar detta för the zone of proximal development, den när-
maste eller den proximala utvecklingszonen, en utvecklingsnivå 
som egentligen ligger ”steget före” det som individen redan kan 
på egen hand: 
 

[…] the zone of proximal development. It is the distance be-
tween the actual developmental level as determined by inde-
pendent problem solving and the level of potential development 
through problem solving under guidance or in collaboration 
with more capable peers (Vygotsky, 1978, s 86). 

 
En mer kompetent person, ett annat barn eller en vuxen, kan 
alltså guida barnet så att det med lite hjälp klarar det som det inte 
behärskar ensam.  
 
Ingrid Lindahl som utgått från Vygotskijs teori då hon studerat 
barns skapande (2002) talar om den proximala utvecklingszonen 
i termer av att det hela tiden finns “någonting mer”, något 
bortom det som barnet kan klara av på egen hand , eller som det 
kan klara av just nu. För att visa på det som ligger bortom menar 
Lindahl att pedagogernas roll är att: 
 

locka, inspirera, utmana och på olika sätt i dialogens form del-
taga i barns lärande och skapande (Lindahl, 2002, s 84). 

 
Vygotskij (1995) menar att lärarens roll är att hjälpa barnet att 
utveckla och öva sin fantasi. Genom att pedagogen i dialogens 
form deltar i barnets lärande, blir det som ligger bortom synligt, 
menar Lindahl (2002). Lindahl understryker att barnet med en 
vuxens hjälp kan utvecklas från en nivå till en annan, men en 
viktig förutsättning är att barnets fantasi får ett stort utrymme i 
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pedagogiken. Barnets fantasi kan ta fart med hjälp av att 
pedagogerna deltar i barns dialoger, framhåller Lindahl (2002). 
 
Leken och den proximala utvecklingszonen 
Leken är den aktivitet där barnet oftast verkar i den proximala 
utvecklingszonen, anser Vygotskij (1981) och uttrycker det på föl-
jande sätt: 
 

i leken är det som om barnet vore ett huvud högre än 
sig självt (Vygotskij, 1981, s 196). 

 
Med hjälp av leken kan barnet alltså befinna sig i en nivå steget 
före den befintliga utvecklingen. I leken utvecklas barnens kom-
munikativa och sociala kompetenser. Säljö (2000) formulerar det 
så här: 
 

Det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 
interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess 
omgivning uppfattar och förklarar företeelser (Säljö, 2000, s 
67). 
 

Vygotskij (1995) menar att leken förbereder barnen för livet sam-
tidigt som den gör deras eget liv här och nu begripligt.  

 
I Vygotskijs teori är det första steget mot ett abstrakt tänkande 
förknippat med förmågan att kunna skilja mellan det som är di-
rekt närvarande och det som enbart förekommer i barnets före-
ställningsvärld. Ett barn börjar leka först när det har lärt sig att 
skilja mellan det som är konkret, omedelbart och visuellt närva-
rande (det vill säga ”på riktigt”), och det som endast existerar 
med hjälp av barnets egna föreställningar och idéer (det vill säga 
det som är ”på låtsas”). Vygotskij (1966) menar att leken för 
barnet är ett sätt att tillfredsställa de behov som annars inte skulle 
kunna bli direkt tillfredsställda. Han exemplifierar detta med att 
barnet kanske skulle vilja rida på en häst, men detta är inte direkt 
möjligt. Barnet föreställer sig därför en häst att rida på, leker att 
det rider, och får på detta sätt ändå en direkt behovstillfredsstäl-
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lelse. Lindahl (2002, s 93) sammanfattar Vygotskijs resonemang 
på följande sätt: ”utan fantasi inga lekhandlingar”.  
 
Utvecklingen mot ett abstrakt tänkande går genom språket (Vy-
gotskij, 1986), men sker dock inte per automatik och av sig 
självt, utan bygger på att det finns en intention, en aktiv vilja från 
barnets sida. Det rör sig om viljan att delta i kommunikativa 
handlingar som exempelvis leken.  
  
Viljan att delta behöver också uppfattas, uppmärksammas och 
uppmuntras av barnets omgivning. Barnet behöver hjälp i att sti-
muleras till fantasi (Vygotskij, 1995). Det är en missuppfattning 
att barn är extra fantasifulla av sig själva, menar Vygotskij, och 
betonar att förmågorna att kunna föreställa sig och låtsas utveck-
las i kommunikativa sammanhang, där bland annat leken har en 
betydelsefull plats. 
 
Elisabeth Björklund (2008) menar att det fundamentala i det so-
ciokulturella perspektivet är att ”förstå kopplingen mellan kon-
texten och handlingarna” (Björklund, 2008 s 35). Jag tolkar 
Björklunds resonemang som att det därför är betydelsefullt att 
som forskare studera just mänsklig handling, då man använder 
det sociokulturella perspektivet. I det här fallet studeras mänsklig 
handling alltså i barns lekar och under måltiden på förskolan 
och jag försöker förstå kopplingen mellan handlingarna och den 
kontext i vilken de utspelas. Jag använder det sociokulturella per-
spektivet för att belysa och förstå hur barns möjligheter till kom-
munikation med varandra varierar i olika situationer på en fler-
språkig förskola, och hur detta kan förstås i termer av bland an-
nat affordancebegreppet (se s 21 i denna avhandling), hur barn 
ges olika erbjudanden, och hur dessa erbjudanden är möjliga för 
barnen att ta i bruk eller inte.  

 
Anledningen till att jag väljer att ta hjälp av det sociokulturella 
perspektivet är att jag ser hur det tillhandahåller viktiga analys-
verktyg vad gäller att tolka mänskligt samspel. Det sociokulturella 
perspektivet betonar också vikten av att alltid sätta in detta sam-
spel i den kulturella kontext det ingår. Dysthe, uttrycker det som 
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att interaktion och samarbete i det sociokulturella perspektivet be-
traktas som ”grundläggande för lärande” (Dysthe, 2002, s 94) 
och inte bara som ”positiva element bland andra i lärandemil-
jön” (ibid, s 94). I det sociokulturella perspektivet ses alltså inte 
socialt samarbete och interaktion bara som ”något positivt” eller 
som ”en faktor bland andra”, utan som något fullständigt avgö-
rande för all mänsklig utveckling. 

 
Centrala begrepp 
Det sociokulturella perspektivet förutsätter också en förståelse för 
en del centrala begrepp. Några av de viktigaste begreppen är me-
diering, internalisering och artefakter. De redskap som hjälper oss 
att kommunicera, tolka och förklara omvärlden kallas för kultu-
rella redskap eller artefakter (Vygotsky, 1978; Säljö, 2000, 
2005). Säljö (2005) visar också hur de artefakter som medieras 
människor emellan både har fysiska och intellektuella sidor. 
Språket är, i det sociokulturella perspektivet, människans vikti-
gaste redskap. 
 
James Wertsch (1998) visar hur intimt förknippade våra hand-
lingar är med de kulturella redskap som vi använder. Redskapen 
i sig bär ingen mening, utan det är genom vår interaktion med 
redskapen som de får mening och innebörd av oss:  
 

The external, material properties of cultural tools have impor-
tant implications for understanding how internal processes 
come into existence and operate. The development of such skills 
requires acting with, and reacting to the material properties of 
cultural tools (Wertsch, 1998, s 31).	  

 
Även Säljö (2005) är inne på samma spår, det är genom vår inter-
aktion med redskapen som de får sin betydelse för oss: 
 

Vi tar aldrig över kulturella redskap i fix och färdig form, vi 
måste alltid blåsa liv i dem med våra egna erfarenheter och vår 
egen förmåga att rekonstruera en del av de perspektiv och insik-
ter de pekar mot (Säljö, 2005, s 441). 
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Min förståelse av begreppet mediering är att det handlar om själva 
användandet av de kulturella redskapen. Människor kommunice-
rar med varandra via kulturella redskap. Vygotskij (1978) be-
skriver det som att tecken och symboler, som han betraktar som 
de mest betydelsefulla av alla kulturprodukter, medierar de högre 
psykologiska processerna; så kallad semiotisk mediering (medie-
ring via tecken). Mediering behöver dock inte ses som en process 
där en person aktivt förmedlar och den andra personen passivt 
accepterar och tar emot. I stället kan mediering beskrivas som ett 
förlopp där en människa tillägnar sig något genom någon annan, 
men sedan gör det till sitt eget. Marilyn Fleer (2010) talar om pe-
dagogens medierande roll i förskolan. Att tillvarata barns erfa-
renheter och samtidigt utmana dem i att ta nya steg är komplicerat 
och kräver goda didaktiska kompetenser av pedagogerna, menar 
Fleer (2010). I detta sammanhang beskriver Fleer ”the double 
move” (Fleer, 2010, s 47) en dubbel rörelse som utgår från bar-
nens egna erfarenheter, använder dem i förskolans vardagsprak-
tik, och sedan utmanar barnen i att gå vidare i nya erfarenheter. 
 
Det faktum att språket först finns mellan individer, men sedan ak-
tivt tas i bruk av en individ som gör detta till något eget skulle 
man kunna beskriva med begreppet internalisering. Vygotskij ut-
trycker det så här: 

 
Signs and words serve children first and foremost as a means of 
social contact with other people. The cognitive and communica-
tive functions of language then become the basis of a new and 
superior form of activity in children […] (Vygotsky, 1978, ss 
28-29). 
 

Lindahl betonar hur internaliseringsprocessen innebär att indivi-
den blir ”medveten om de språkliga funktionerna som kan an-
vändas i egna syften” (Lindahl, 2002, s 85). 
	  
Mikhail Bakhtin (1986) och Per Linell (2009) beskriver en dialo-
gism1, där de ser språket som det viktigaste redskapet för männi-
                                                  
1 Begreppet ”dialogism” används inte direkt av Bakhtin, utan i Holqvists tolkning av Bakhtin (1990).	   
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skan. Människor tänker och handlar inom olika symbolsystem, 
och i våra röster bär vi med oss sociokulturella värderingar.  
Mari-Ann Igland och Olga Dysthe är två av flera forskare som ta-
git sin utgångspunkt i Bakhtins teori och utifrån denna rubricerat 
begreppet flerstämmighet. Igland och Dysthe (2003) menar att alla 
våra yttranden på ett eller annat sätt baserar sig på relationer 
människor emellan, men även på relationen mellan människan 
och hennes kultur. 
 

Våra yttranden tillför alltid något nytt men är aldrig originella till sitt ur-
sprung. Alla kulturfenomen baserar sig med andra ord på dialogiska rela-
tioner mellan gammalt och nytt (Igland & Dysthe, 2003, s 104). 

 

De forskare som på olika sätt använt sig av ett sociokulturellt 
perspektiv betonar alla vikten av mellanmänskliga relationer, 
samtidigt som de tar hänsyn till relationen mellan människan och 
hennes kultur. 

 
Affordancebegreppet och Reeds teori 
De miljöer vi människor lever och verkar i har stor betydelse för 
vår kognitiva och språkliga utveckling. James Gibson har utveck-
lat en teori kallad ”the theory of affordances” (Gibson, 1979), i 
vilken han visar hur de olika miljöer som människan lever i kan 
ge erbjudanden, affordances både rent fysiska, men också sociala 
erbjudanden. Ordet ”affordance” är i sig en språklig nykonstruk-
tion gjord av Gibson, en substantivering av verbet ”to afford” 
vilket betyder ”1. ha råd med och 2. ge, skänka, bereda” 
(Ordboksredaktion, 1983). Det förekommer diskussioner om hur 
ordet ska översättas. Qvarsell (2003) har översatt ordet med me-
ningserbjudanden och Odelfors (1996) använder sig av termen er-
bjudanden om mening. Jag använder affordancebegreppet om er-
bjudanden till kommunikation. Kommunikation är också en vik-
tig form av meningsskapande (Säljö, 2000). Jag använder ordet 
erbjudande till kommunikation både om fysiska erbjudanden, 
oftast artefakter och om sociala erbjudanden. Hela tiden är det 
dock erbjudanden till kommunikation som är fokus.  
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Mitt sätt att använda affordancebegreppet kan ses som ett försök 
att undersöka dess användbarhet i ett delvis nytt sammanhang. 
Elin Michélsen (2004) har tidigare använt begreppet för att närma 
sig barns samspel, och jag använder det alltså här om erbjudan-
den till kommunikation. De två begreppen samspel och kommu-
nikation ligger mycket nära varandra, men i min studie ges den 
verbala kommunikationen ett större fokus än i Michélsens studie, 
där det framför allt rör sig om sig om icke-verbal kommunika-
tion, i form av samspel mellan små barn. 

 
I vilken omfattning olika erbjudanden ges av miljön, och till vil-
ken grad vi är förmögna att utnyttja dem skiftar, men de rikaste 
erbjudandena, skriver Gibson (1979), är de som ges av andra 
människor. 

 
Edward Reed (1993) har vidareutvecklat Gibsons teori, och kny-
ter den på ett ännu tydligare sätt till det sociala samspelet männi-
skor emellan. Reed har använt Vygotskijs teori som en av inspira-
tionskällorna för utvecklandet av sin teori. Reed menar att andra 
människor kan hjälpa oss att se och att utnyttja miljöns olika 
möjligheter, möjligheter som vi inte alltid upptäcker på egen 
hand. En miljö som kan ge rikliga erbjudanden beskrivs av Reed 
på följande sätt: 
 

a rich and meaningful place within which purposeful agents can 
learn, cooperate, and conflict, an environment within which re-
alistic cognitive skills could evolve and develop (Reed 1993, s 
46).  

 
Det verbala språket räcker inte alltid riktigt till för människor när 
det kommer till att visa varandra och dela på miljöns alla möjlig-
heter. Vi lär oss att utnyttja de erbjudanden som miljön ger oss 
genom ett socialt samspel där även den icke-verbala kommunika-
tionen människor emellan har stor betydelse.  
 
I en given miljö, i en given kontext finns både möjligheter och be-
gränsningar vad gäller bruket av erbjudanden. Begränsningarna 
består framför allt av sociala normer och regler kring hur olika 
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erbjudanden får användas (Reed, 1993). Reed kallar dessa be-
gränsningar för social constraints (Reed, 1993, s 46) vilket jag 
har översatt med sociala hinder. De normer och värderingar som 
uppstår kring olika erbjudanden i olika sammanhang är inte pri-
vata till sin natur, utan bygger till stor del på hur olika erbju-
danden kommit att utvecklas, och hur de fått lov att tas i bruk. 
Reed menar vidare att de två processerna att lära sig att använda 
erbjudanden och att lära sig vilka normer som är knutna till er-
bjudanden är två separata utvecklingsgångar. Att förstå att en 
kakburk innehåller kakor är en sak, att veta vilken betydelse ka-
korna kan ha som belöning, eller att lära sig att kakburken en-
dast får öppnas av vissa personer vid särskilda tillfällen, är en 
helt annan typ av kunskap. Reed kallar den specifika, riktade och 
”sociala” kunskap om hur olika erbjudanden får lov att brukas 
för The Field of Promoted Action, FPA.  

 
Jag kommer att använda Field of Promoted Action för att beskri-
va hur olika erbjudanden riktas mot barnen i olika samman-
hang. Jag använder mig av Birgitta Odelfors översättning av be-
greppet från 1996, riktat handlingsområde. 
 
Fields of Free Action FFA är Reeds definition av de erbjudanden 
som inte är riktade, utan som upptäcks av individen ”på egen 
hand” och som samtidigt är ”tillåtna” för denne att använda 
utan sociala hinder. Reed refererar till en studie (Valsiner, 1987) 
där det påvisas hur FFA är starkt begränsade under måltiden till 
förmån för mer riktade erbjudanden, FPA. 

 
Jag kommer även här att använda mig av Birgitta Odelfors över-
sättning av begreppet från 1996; fritt handlingsområde. Begreppet 
använder jag mig av för att visa när erbjudanden upptäcks av 
barnen på egen hand, och när det samtidigt är fritt fram för dem 
att använda dem på vilket sätt de vill. 
 
Reeds teorier är intressanta att studera mot bakgrund av det i lä-
roplanen framskrivna förskoleuppdraget. I Förskolans Läroplan, 
(Lpfö 98/2010) står följande att läsa under rubriken förskolans 
uppdrag: 
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Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper 
och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-
och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bil-
dar en helhet (Lpfö 98/2010, s 7). 

 
Orden stimulans och vägledning signalerar att det i Läroplanen 
finns en syn på att det inte räcker med att förskolan bara tillhan-
dahåller en pedagogisk miljö med exempelvis ett lekrum av verk-
stadskaraktär. Barnen behöver också vägledning i hur de ska 
kunna utnyttja denna miljö. Pia Björklid (2005) visar med sin 
forskning att detta antagande stämmer. Poängen är hur 
exempelvis lekrummet får lov att intas av barnen, eller för att 
använda affordanceteorins begrepp, hur erbjudanden visas och 
hur de tillåts. 
 

Identitet kopplat till plats hör inte bara ihop med platsens 
egenskaper, utan också med det sociala sammanhanget, dvs. 
”vad människor säger om, gör på och tillskriver platsen” 
(Björklid, 2005, s 180). 
 

Det viktigaste är inte det fysiska rummets utformning, utan de so-
ciala sammanhangen, menar Björklid.  
 
Kritik mot Reed 

Det har förekommit kritik mot Reeds teorier. En som kritiserat 
Reed är Meachham (1993). Det är inte möjligt att tolka hur en 
individ tar sig an erbjudanden, utan att först sätta in i själva er-
bjudandet i ett samhälleligt sammanhang, menar han. Meachham 
säger att samhället finns inom vårt tänkande och vi finns och age-
rar inom samhället:  

 
Locating the society within the mind […] makes sense only if it 
is understood that mind must be located within society 
(Meachham, 1993, s 263). 
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Jag tolkar Meachhams kritik som att i fall ett allt för stort fokus  
riktas mot hur olika individer tar sig an olika erbjudanden ten-
derar det att ta fokus från de större sammanhangen; hur och var-
för erbjudanden har uppstått, på vilket sätt de kommit att använ-
das, och så vidare.  
 
Didaktik 
För att studera erbjudanden till kommunikation är det nödvän-
digt att försöka förstå hur kommunikation kontextualiseras, det 
vill säga hur innehållet framkommer i olika sammanhang. Didak-
tik innebär ”läran om undervisning; undervisningslära; under-
visningens och inlärningens teori och praktik” (Kroksmark, 
2007, s 1). Tomas Englund (1997) menar att olika sammanhang 
erbjuder olika mening. Vidare framhåller han att undervisning 
kan betraktas som en social handling och att didaktikbegreppet 
därför kan vara till hjälp för visa hur vissa värderingar hänger 
ihop med ett visst innehåll. 
 

Varje undervisningstillfälle eller undervisningssekvens har såle-
des ett (mer eller mindre uttalat) syfte som oftast också innebär 
att ett visst innehåll, vissa värderingar och ett visst arbetssätt 
följer därav (Englund, 1997, s 139). 
 

Genom didaktikbegreppet kan man alltså närma sig både sam-
manhang och innehåll.  
 
De didaktiska frågorna brukar beskrivas som vad, hur, vem och 
varför, där hur-frågan rör själva metoden som används, vad-
frågan rör innehållet och vem-frågan rör eleverna (Bengtsson, 
1997). Glenn Hultman (2010) betonar att didaktiken bör inrikta 
sig mot förståelsen av skeendet i klassrummet, det vill säga den 
ska kunna bidra med ett sätt att förstå människors handlingar:  

 
Aktörernas bild av det som sker och deras sätt att tänka om och 
tolka det som sker, blir viktigt. Detta innebär kanske att vi till 
del kan addera en dimension till diskussionen om ”didaktik” 
såsom den gestaltas i det praktiska utförandet? […] Didaktik 
blir inte något som lärare arbetar med eller som (endast) lärs ut 
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inom lärarutbildningen utan det blir ett sätt att uppfatta det 
som sker i klassrum (Hultman, 2010, ss 70-71). 

 
Ett sådant sätt att använda didaktikbegreppet, överensstämmer väl 
med hur Björklund (2008) beskriver den bärande idén med att 
använda det sociokulturella perspektivet, nämligen att studera 
människors handlingar. Tomas Kroksmark (1997) framhåller 
även en annan sida av didaktikbegreppet och beskriver i detta 
sammanhang vad han kallar undervisningshandlingarnas implici-
ta eller osynliga sida. Den här sidan har att göra med ”lärarens 
antagningar och värderingar” (Kroksmark, 1997, s 90). Kroks-
mark menar att pedagogernas egen kunskapssyn, och syn på vad 
lärande innebär har stor betydelse för deras utformning av un-
dervisningen. Det handlar om en osynlig undervisning eller di-
daktik som är med och samverkar med den synliga. Om jag som 
lärare exempelvis utgår från att kunskapsförmedling sker från en 
individ till en annan, och inte mellan individer, får detta konse-
kvenser för min undervisning. På detta sätt är kunskapssynen en 
del av den osynliga didaktiken. Vidare skriver Kroksmark: 

 
Det är de synliga och osynliga läraraktiviteterna i sig, och inte 
deras resultat eller organisatoriska förutsättningar som bör stå i 
fokus (Kroksmark, 1997, s 96). 

 
Med hjälp av de didaktiska frågorna kan man som forskare även 
synliggöra det osynliga som sker inom ett klassrum, eller som i 
det här fallet, en förskola. Didaktiken öppnar för att annars 
osynliga praktiker blir synliga. Englund (1997) talar om under-
visning i termer av en ömsesidig kommunikation, och ser didak-
tiken som ett sätt att luckra upp traditionella begreppsapparater 
där undervisning snarare betraktats som en överföring av kun-
skap. Liksom Kroksmark betonar Englund betydelsen av att med 
hjälp av didaktiken även försöka fånga de lärprocesser som kan-
ske inte är direkt synliga. Englund (1997) diskuterar didaktikbe-
greppet i termer av meningserbjudanden, en term som ligger myck-
et nära affordancebegreppet. 
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Med begreppet didaktisk design synliggör Staffan Selander (2010) 
hur lärare idag har ett större ansvar för att personligen tolka vad-
frågan utifrån innehållsmålen i läroplanen. Innehållet behöver 
göras till något som läraren tillsammans med eleven tolkar och 
designar utifrån en situerad praktik. Detta innebär också att pe-
dagogerna behöver förankra innehållsmålen i barnens intressen 
och i deras behov i olika situationer. I en förskolepraktik blir 
detta sätt att närma sig didaktikbegreppet mycket användbart, då 
verksamheten enligt läroplanen (Lpfö 98/2010) ska bygga på 
barnens erfarenheter och behov. 

 
Didaktikens vad- och hur-fråga 
Didaktikbegreppet har en lång historisk bakgrund, men har tidi-
gare inte används så flitigt inom förskoletraditionen (Skans, 
2011). Ofta talas det där istället om en särskild förskolepedago-
gik för att beskriva den tradition som förskolan vilar på (ibid). 
Denna pedagogik brukar i bland även benämnas ”educare”, det 
vill säga en pedagogik som både fostrar, utbildar och svarar för 
omsorg visar Barbro Bruce och Bim Riddersporre (2012). I Läro-
plan för förskolan (98/2010) står det formulerat på följande sätt: 
 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där om-
sorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö, 98/2010, s 11). 
 

Begreppet undervisning behöver mot bakgrund av förskolans 
educare beskrivas på ett för förskolan relevant sätt. Undervisning 
i förskolan bygger inte alltid på en lärare/elevsituation utifrån 
strukturerade övningar, utan sker snarare under hela dagen och 
ofta under omsorgssituationer. Agneta Johnsson (2011) urskiljer 
förskolans speciella didaktik som en ”Nuets didaktik”: 
 

Detta behöver inte utesluta förekomsten av lärares medvetna 
didaktiska val men framstår jämfört med lärandeuppdraget i 
övriga delar av utbildningssystemet som en unik skillnad, vä-
sentlig att beakta i diskussioner om såväl utbildningsmål och lä-
randeprocesser som professionens förutsättningar. Viss plane-
ring tycks vara gjord av vilket innehåll som ska göras till före-
mål för lärande och vilka arbetsformer som kan anses stödja 
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detta. En sådan planering kan innebära medvetenhet om möjli-
ga lärandesituationer där tillfällen kan dyka upp. (Johnsson, 
2011, s 111).  

 
Förskolans didaktiska vad-fråga kan alltså ta sin utgångspunkt 
och grund i vardagsvärlden. Vad-frågan blir ett sätt att fånga mer 
än bara ett innehåll, ett stoff. Då stoffet inte enbart består av på 
förhand givna kursplaner, utan mer av det ”här-och nu” som 
Johnsson (2011) beskriver, blir det ibland svårt att skilja vad-
frågan från hur-frågan då man vill beskriva en förskolas didak-
tik. 

 
Michael Uljens (1997) menar att didaktiken innefattar interaktio-
nen mellan lärare och elev samt deras gemensamma erfarenheter, 
men också att institutionen skola (i det här fallet förskola, min 
kommentar) i sig är med och samverkar i denna interaktion:  

 
[…]de pedagogiskt sett avsiktliga handlande subjektens gemen-
samma (interaktiva) verksamhet och deras erfarenheter inom 
den historiskt utvecklande kulturinstitution som skolan utgör 
måste var utgångspunkten för en skoldidaktisk teori (Uljens, 
1997, s 168). 

 
Att belysa och förstå hur barnens möjligheter till kommunikation 
med varandra varierar i olika situationer i en flerspråkig försko-
la, blir därför ett didaktiskt sätt att närma sig en förskolepraktik. 

 
Didaktikens vem-fråga 
Didaktikens vem-fråga är ett sätt att försöka ringa in den specifika 
individen och se till dennes behov. Även om det sociokulturella 
perspektivet betonar att språket utvecklas i samspel med andra, 
fäster den också vikt vid individen och dennes förhållande till 
kulturen. Nanny Hartsmar och Karin Jönsson (2010) förklarar 
varför det är viktigt att ställa den didaktiska vem-frågan. De me-
nar att vem-frågan måste ta sin utgångspunkt i att pedagogen frå-
gar sig varför ett visst innehåll är adekvat för just dessa barn här 
och nu. De mest relevanta frågorna att förhålla sig till när Vem-
frågan ställs är enligt Hartsmar och Jönsson följande: 
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Vilka är barnen och vad har just de för erfarenheter, intentio-
ner, behov och intressen? (Hartsmar & Jönsson, 2010, s 125). 

 
Positioneringsteorin som ett svar på vem-frågan 
Ett sätt att närma sig vem-frågan kan vara att ta avstamp i posi-
tioneringsteorin (Harré & van Langenhove, 1999). Denna teori 
visar att svaren på vem-frågan ofta är mer mångfacetterade än de 
svar som ges då vi genom en noggrann undersökning försöker 
förstå och sätta oss in i olika individers erfarenheter och behov. 
Vem vi egentligen är, är inte statiskt, utan dynamiskt och skiftan-
de. Människan är med andra ord olika, beroende på vilka olika 
positioner hennes omgivning och de sammanhang hon befinner 
sig i tillåter henne att inta. Människor positionerar sig utifrån 
vissa givna ramar (jämför Reeds tankar om Field of Promoted Ac-
tion och exemplet med kakburken, min kommentar). 
 

One can position oneself or be positioned as e.g., powerful or 
powerless, confident or apologetic, dominant or submissive, de-
finitive or tentative, authorized or unauthorized and so on.  A 
“position” can be specified by reference to how a speaker’s con-
tributions are hearable with respect to these and other polarities 
of character, and sometimes even of role (Harré & van Langen-
hove, s 17). 

 
I en förskola kan barn följaktligen positionera sig som aktiva och 
initiativtagande i en kommunikationssituation, men också som 
avvaktande och passiva, allt utifrån vilka förutsättningar som 
ramarna ger. På samma sätt kan pedagoger positionera sig som 
mer styrande under vissa situationer, och mindre styrande under 
andra. Vad som bestämmer hur vi kan positionera oss är mycket 
komplext, och bygger på gruppdynamik, men också på de ramar 
som samhället anger. I ett sammanhang kan det exempelvis vara 
möjligt att positionera sig som kvinna genom att inta en ledande 
position. I ett annat sammanhang är denna position låst. I en för-
skolekontext är det kanske möjligt att positionera sig som inlyss-
nande i en situation, men i en annan situation är denna position 
svårare att inta. Ramarna är heller inte statiska.  

 



 31 

Ann-Marie Markström (2005) talar om innebörden av att försko-
lans verksamhet till stor del kommit att byggas upp kring rituali-
serade rutiner och beskriver förskolans praktik i termer av en in-
stitutionalisering. Markström menar att det är först när de starkt 
reglerande rutinerna bryts som människor tvingas till reflektion 
över sitt eget handlande. Hon beskriver också hur en del prakti-
ker är mer institutionaliserade än andra, och redogör i detta 
sammanhang för hur människor ”intar olika möjliga sociala po-
sitioner som både begränsar och möjliggör sociala handlingar, 
d.v.s. skapar ramarna” (Markström, 2005, s 25). Ett brott mot 
rutinerna kan därför också ses som ett brott mot det som Mark-
ström beskriver som en institutionell ordning. Barn och personal 
i förskolan positionerar sig delvis utifrån de ramar som institu-
tionen förskola bjuder, menar Markström, och positioneringar 
utifrån den institutionella ordningen blir ibland begränsande. 

 
Marilyn Fleer och Marianne Hedegaard (2010), som kan sägas 
utgå från ett sociokulturellt perspektiv, beskriver på ett liknade 
sätt hur den sociala och kulturella kontext i vilken barnen befin-
ner sig, positionerar dem in i olika strukturer: 
 

The social situation of a child is dependent on the society and 
cultural context in which the child is embedded. Different cul-
tural contexts foreground particular social situations, which in 
turn position children to actively engage and take up particular 
participation structures (Fleer & Hedegaard, 2010, s 151). 

 
Jag kommer att använda positioneringsteorin som ett sätt att bely-
sa didaktikens vem-fråga, och som ett sätt att illustrera hur vem-
frågan är situationell och kontextuell (se definitioner av dessa be-
grepp i följande stycke). Markströms sätt att illustrera hur posi-
tionering kan förstås i förhållande till begreppet institutionell 
ordning blir relevant för tolkningen av mina analyser. 
 
Situation och kontext 
De båda begreppen situation och kontext kan förstås som sam-
manflätade. Kirsten Hyldgaard (2008) definierar situation som: 
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kombinationen av faktiska omständigheter, kontexten och 
tolkningen av detta, där vi analytiskt bara kan skilja mellan fak-
ticitet och tolkning (Hyldgaard, 2008, s 56).  

 
Situation är således en kombination av faktiska omständigheter 
och kontexter. Situationer är dynamiska och ändras utifrån vem 
som ingår i dem. I den dynamik som begreppet situation utgörs 
av ingår exempelvis platser, artefakter och aktiviteter.  

 
Kontextbegreppet behandlas också lite olika utifrån olika fors-
kares perspektiv. Aaron Cicourel (1979)  identifierar vad han 
kallar en institutionell och en situationell kontext där den insti-
tutionella kontexten kan fungera som en ”inramning” åt den 
situationella kontexten. Inom den situationella kontexten ”age-
rar barn och pedagoger utifrån, […], sina positioner och utifrån 
aktivitetens rumsmässiga och innehållsmässiga förankring” 
framhåller Annika Månsson (2000, s 80). På detta sätt kan vi 
förstå kontextbegreppet som någonting som existerar på olika 
nivåer. Dels kan vi beakta förskolan som institution, dels kan vi 
se hur denna institution ger ramar åt vilka åt situationer som 
där uppstår. Rummet, situationen som uppstår däri samt hur 
personerna där agerar utifrån vilka positioner de ”tillåts” ta, får 
betydelse för hur vi kan tolka studierna av en förskolepraktik. 
Markström (2005) tolkar Cicourels kontextbegrepp som att 
”det som finns utanför den omedelbara interaktionen är rele-
vant för förståelsen av en situation” (Markström, 2005, s 27) 
Markström framhåller i det sammanhanget också att ”vardags-
praktiker uppvisar och generar det vi uppfattar som och agerar 
mot som sociala strukturer” (ibid. s 22). 

 
Linell (2007) framhåller det talade språkets kontextualitet, och 
betonar att kommunikation mellan människor inte kan studeras 
som en enskild enhet i en specifik situation. Istället är det av av-
görande betydelse att inkludera olika aspekter av kontexten i 
studier av kommunikation. I denna avhandling används främst 
begreppet situation för att beteckna de två vardagspraktikerna 
lek och måltid i förskolan. 

 



 33 

Kommunikation 
Nationalencyklopedin ger följande definition av ordet kommuni-
kation: 

 
kommunikation (latin communica´tio 'ömsesidigt  
utbyte'), av commu´nico 'göra gemensamt', 'låta få del i', 'få del 
av', 'meddela', av commu´nis'gemensam', 'allmän', 'offentlig' 
 

Kommunikation innebär således att göra något gemensamt. För 
Vygotskij (1986) spelar språket en central roll i kognitiv utveck-
ling. Tal och språk är de främsta verktygen för att understödja 
lärande. Att lära innebär enligt Vygotskij (1978) alltid att någon 
typ av extern erfarenhet omvandlas till interna processer med 
hjälp av språket. I ett sociokulturellt perspektiv betraktas kom-
munikation som en förutsättning för att språket ska kunna ut-
vecklas. Genom att vi kommunicerar och samspelar med varandra 
sätts en rad andra processer i gång och språket växer genom att 
det används (Vygotsky, 1986). Gunilla Lindqvist (1995) under-
stryker även att det är utifrån dialog och kommunikation som 
ingångar till den proximala utvecklingszonen öppnas och barnen 
kommer vidare i sin utveckling. 

 
Det sociokulturella perspektivet betonar att kommunikation 
främst handlar om interaktion mellan människor (Säljö, 2000). 
Säljö menar vidare att kommunikation innefattar människans 
viktigaste redskap, det vill säga språket. Genom språket har vi en 
unik förmåga att kommunicera med varandra jämfört med andra 
arter, menar Säljö. Vi delar erfarenheter med varandra, byter in-
formation och kommunicerar kunskaper och färdigheter i sam-
verkan med varandra. Dysthe formulerar det på följande sätt: 
 

Från ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation 
själva förbindelseledet mellan individuella mentala processer 
och sociala läroaktiviteter (Dysthe, 2003, s 10). 

 
Linell (2009) har en liknande syn på kommunikation och betrak-
tar den som en typ av interpersonellt samspel mellan två eller flera 
parter.  
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Vi människor kommunicerar med vår omgivning redan från det 
vi föds (Linell, 2007). Det första barnskriket är ett slags medde-
lande till omgivningen, ett ”nu är jag här”. Primalskriket är in-
ledningen till en livslång utvecklingsgång, där kommunikationen 
mellan barnet och dess omgivning ramar in barnets hela liv. Likt 
viktiga milstolpar noterar de vuxna sedan barnets första leende, 
det första ordet, den första meningen, det första skämtet och kan-
ske det första försöket till en namnteckning. Det finns hos omgiv-
ningen nästan en känsla av att det vilar något magiskt över den 
resa som det lilla barnet gör då det, på ett allt mer sofistikerat sätt, 
lär sig att kommunicera med sin omvärld. ”Hur går det egentligen 
till?” frågar vi oss. Kommunikation innefattar så mycket mer än 
enbart det verbala språket. Det är svårt att dra en tydlig gräns 
mellan verbalt och icke-verbalt språk, det icke-verbala språket 
understryker det verbala i form av gester, miner och andra signa-
ler vi förmedlar genom kroppsspråket. Starka känslor är svåra att 
uttrycka enbart verbalt, visar Gisela Håkansson (1995). Säljö 
(2000) ser det som att barnet föds in i en kommunikativ värld, 
och att barnet genom sin kommunikation med omgivningen blir 
en sociokulturell människa.  
 
Gunvor Løkken (2008) beskriver hur små barns språkliga ljud 
och kroppsrörelser så småningom lägger grunden till en verbal 
kommunikation. Utan den tidigaste formen av icke-verbal kom-
munikation, kan inte den verbala kommunikationen ta fart och 
utvecklas. 

 
Kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv är både en form 
av återskapande och nyskapande, betonar Elisabeth Björklund 
(2008):  

 
Genom samtal och kommunikation av olika slag blir föreställ-
ningar, tankeformer och praktiska erfarenheter återskapade och 
kan förnyas och spridas i samhället (Björklund, 2008, s 33). 

 
För människor har kommunikation således både en social funk-
tion och fungerar samtidigt också som ett sätt att för individen 
återskapa och utveckla en egen begreppsförståelse.  Björklund 
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(2008) uttrycker det som att våra tankeformer förnyas genom 
kommunikation. 
 
Bambi Schieffelin och Elinor Ochs (1986) har genom forskning 
visat att det sätt på vilket vi i västvärlden ofta kommunicerar med 
barn är barncentrerat. Där ses barnet som en likvärdig samtals-
partner. Det andra kommunikationssättet innebär att barnet inte 
anses vara en likvärdig samtalspartner, och därför tilltalas relativt 
lite av sin omgivning.  Margaret Obondo, Christina Rodell Olgaç 
och Salada Robleh (2005) har belyst Somalia och Sverige som ett 
exempel på detta. I Somalia blir barnen språkligt socialiserade ge-
nom att de lyssnar och deltar i aktiviteter tillsammans med släk-
tingar, andra barn och jämnåriga. I Sverige och andra västländer 
sker språksocialisationen till största delen i stället genom att bar-
nen deltar i dialoger med vuxna av fråga/svar- karaktär det vill 
säga mer likt en lärare/elevsituation.  
 
Språket innefattar, som beskrivits ovan, olika meningsskapande 
system, både verbala och icke verbala, både visuella och auditiva. 
Alla dessa system ryms inom det som kan sägas omfamna begrep-
pet kommunikation mellan människor. Ett sociokulturellt per-
spektiv på språk innebär en holistisk syn, där meningsskapandet 
sker i en social och kulturell kontext. Vi använder oss av alla 
våra sinnen när vi kommunicerar med varandra, och vi kommu-
nicerar redan från det vi föds. Caroline Liberg uttrycker det på 
följande sätt: 

 
Vi kommunicerar med varandra för att skapa – återskapa, 
omskapa och/eller nyskapa – mening i olika sammanhang (Li-
berg, 2003, s 7). 

 
Ur ett sociokulturellt perspektiv utgör kommunikation alltså själ-
va grundbulten till språket, och språket är människans viktigaste 
redskap.  
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån de framskrivna teoriingångarna formulerades följande syf-
te: 

 
Syftet är att belysa och förstå hur barnens möjligheter till kommu-
nikation med varandra varierar i olika situationer på en flerspråkig 
förskola. Syftet leder till följande frågeställningar: 

 
Hur varierar erbjudanden till barnens kommunikation med var-
andra inom olika situationer? 

 
- Vilken betydelse har artefakterna som erbjudanden till 

barnens kommunikation? 
- Vilken betydelse har pedagogerna för kommunikations-

erbjudandena? 
- Hur varierar barnens kommunikation inom olika 

handlingsområden? 
 

Begreppet erbjudanden och handlingsområden förankras i Reeds 
teori (1993). Begreppet flerspråkig syftar på en förskola där bar-
nen sinsemellan har flera olika förstaspråk. Begreppet artefakter 
förankras i det sociokulturella perspektivet. Med pedagoger syftar 
jag på både förskollärare och barnskötare. Jag använder substan-
tivet barnen i bestämd form plural för att visa att det egentligen 
inte handlar om barn i allmänhet, utan om barnen i denna stu-
die.  
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2. NEDSLAG I TIDIGARE    
FORSKNING 

I denna översikt gör jag nedslag i olika teman som har relevans 
för min studie; flerspråkighet och kommunikation, barns samlä-
rande, flerstämmighet, lekens betydelse för barns kommunikation 
samt måltidens betydelse för barns kommunikation.  
 
Flerspråkighet och kommunikation 
I denna studie är flerspråkigheten en del av det sammanhang i 
vilket barnen ingår, varför jag också behöver göra ett litet nedslag 
i forskningen kring kommunikation i ett flerspråkigt samman-
hang. Jag vill därmed skissa en bild som kan vara till hjälp för 
förståelsen av det sammanhang som barnen i denna studie ingår i. 
I översikten ges en del exempel från en svensk kontext, men också 
ett fåtal andra studier nämns. Jag har inte bara tagit hänsyn till 
förskola, utan också till viss del den forskning som gjorts kring 
yngre barn i skolan. 
 
Av alla barn som är inskrivna i den svenska förskolan har 18,7 
% ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2011). Andelen 
är dock mycket högre i vissa storstäder. Inom lingvistiken talar 
man dock sällan om modersmål, utan om L1 och L2, första- och 
andraspråk (Doughty & Long, 2003). Barn kan också ha mer än 
ett förstaspråk. Ibland kan det dessutom vara svårt att dra grän-
sen mellan vilket språk som lärts in som första- eller andraspråk. 
Begreppet flerspråkig är också mycket svårt att definiera, men Su-
sanne Benckert, Pia Hålland och Karin Wallin (2007) föreslår en 
definition där man (i en svensk kontext) med flerspråkiga barn 
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helt enkelt syftar på de barn som har ett annat (eller flera andra) 
förstaspråk än svenska. Språknivån för de flerspråkiga barnen i 
svenska förskolor ligger ofta lägre än deras intellektuella nivå och 
erfarenhetsbank, och pedagogerna på förskolor där barnen sins-
emellan har flera olika förstaspråk har därför den svåra uppgiften 
att göra samtal intresseväckande trots barnens knappa ordförråd 
på svenska (Benkert, Hålland & Wallin, 2007).  
 
Input och output är två centrala begrepp för studier av flersprå-
kighetsutveckling (Doughty & Long, 2003). De två begreppen 
myntades i Krashens så kallade Input Hypothesis (Krashen, 
1985), en av fem hypoteser kring andraspråksinlärning myntade 
av Krashen. Begreppen syftar till att beskriva förhållandet mellan 
det språk som tas in via lyssnandet och det språk som en person 
själv producerar. Krashen skiljer också mellan tillägnande (acqui-
sition) och inlärning (learning)1 i sin så kallade Acquisition Lear-
ning Hypothesis (Krashen, 1981). Han menar att tillägnandet är 
en produkt av omedvetna processer, mycket lik den som barn går 
igenom när de lär sig ett första språk. Tillägnandet kräver me-
ningsfull och praktiserad interaktion. Inlärning sker däremot mer 
formellt och bygger på kunskaper om hur språket är uppbyggt, 
exempelvis grammatikregler. Enligt Krashen är tillägnandet vikti-
gare än inlärningen. Haworth, Cullen, Simmons, Schimanski, Mc 
Garva och Woodhead (2006) har utmanat Krashens (1981) 
ståndpunkt. Deras studie tilldrog sig i Nya Zeeland och var en 
del av ett treårigt program för aktionsforskning i ett socioekono-
miskt belastat område. Av empirin framkom att små barns andra-
språksutveckling snarare sker genom en medveten ansträngning 
än genom omedvetna processer, det vill säga tillägnande.  Ha-
worth m.fl. (2006) illustrerar även hur yngre barns tvåspråkiga 
utveckling till stor del var avhängig lärare och kamrater och deras 
medierande roll i sammanhanget. De artefakter som tillhandahölls 
i förskolan var också av stor vikt.  Det var pedagogerna som satte 
upp ramarna och därmed också kunde styra över vilken typ av 
input och output barnen gavs möjlighet att utöva. 
 
                                                  
1 Tillägnande och inlärning är min egen översättning av dessa begrepp. 
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Anders Skans (2011) har visat hur en flerspråkig förskolas di-
daktik kan se ut i praktiken. Licentiatavhandlingen tar sin ut-
gångspunkt i ”det goda exemplet” och beskriver en förskola som 
aktivt och medvetet arbetar med att stötta barnen i sin språkut-
veckling. Han beskriver hur barnen med hjälp av modersmålslä-
rare, förskollärare och barnskötare med olika modersmål hjälper 
barnen med att utveckla både sitt eget modersmål och svenskan. 
Även teckenspråk som stöd används i kommunikationen med 
barnen. Emellertid menar Skans att det stöd som pedagogerna 
ofta erbjuder barnen i de planerade språkliga aktiviteterna, exem-
pelvis vid sagoläsning och språksamling, inte erbjuds vid andra 
tillfällen då det skulle vara möjligt. Skans beskriver exempelvis 
hur barnen vi ett tillfälle uppmanas att ”måla tulpaner” utan nå-
gon förförståelse av vad tulpaner är. Skans (2011) utgår från 
Øzerks (2006) teorier om tvåspråkigt lärande vilka bygger på mo-
tivationsskapande genom delaktighet. Barnen behöver vara delak-
tiga och känna sig socialt accepterade i det sammanhang där 
språklärandet sker, framhåller Skans. Motivationen har stor be-
tydelse för resultatet.  

 
Icke-verbala resurser har ett stort värde för kommunikationen 
mellan barn, och kanske inte minst för kommunikationen mellan 
barn som har olika förstaspråk. Polly Björk-Willén (2006) har 
visat hur barns blickar, gester och användande av leksaker får 
stor vikt för hur de kommunicerar med varandra då de inte har 
samma förstaspråk. Utifrån sina observationer av flerspråkiga 
förskolor i Australien och Sverige urskiljer Björk-Willén tre olika 
typer av samspelsformer. Det språköverskridande samspelet inne-
bär att en person gör anspråk på en kulturell och språklig ge-
menskap som han/hon inte är del av, kodväxlingen innebär att 
två personer som samtalar plötsligt växlar till ett annat språk och 
skuggningen innebär en omedelbar repetition av en annan per-
sons handling. Dessa olika samspelsformer fungerar som förbin-
delseelement för att kommunikationen mellan barnen ska fungera. 
 
Anna-Lena Tvingstedt, Margareth Drakenberg och Eva Morgan 
(2009) har studerat tre skolor i Malmö från förskoleklass till 
årskurs fem. Skolorna deltog i ett projekt där de använde sig av 
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tvåspråkig undervisning i arabiska och svenska för elever med ara-
biska som förstaspråk. Skolornas mål var att införa tvåspråkig un-
dervisning och därmed också stärka elevernas kompetens i svenska 
(utifrån Thomas & Colliers, 1997). Eleverna undervisades av två 
lärare i varje klass, en svensktalande klasslärare och en tvåspråkig 
(svenska och arabiska) modersmålslärare i arabiska. Av studien 
framkom att trots att det fanns höga, flerspråkiga ambitioner med 
projektet, så användes arabiskan mest för att översätta det som re-
dan sagts på svenska och den fick därför inte spela en så stor, själv-
ständig roll.  
 
Johannes Lunneblad (2006) har studerat en förskola i ett multi-
etniskt samhälle med syftet att analysera ”förskolans kultur-och 
identitets-re/producerande uppgift i relation till samhällets kultu-
rella mångfald” (Lunneblad, 2006, s 20). Resultaten pekar på att 
mångkulturalitet till stor del av förskolan refererades till som de 
andra. Lunneblad menar att den kulturella mångfalden i försko-
lan därför inte innebar en möjlighet till identifiering för barn och 
personal, utan istället blev till något som beskrevs som annor-
lunda. I studien belystes hur det svenska språket liksom svenska 
traditioner ofta tillskrevs egenskaper som betraktades som sam-
manhållande, och som därför blev till den norm som förskole-
verksamheten utgick från. Då svenskan är normen som man utgår 
från blir det ibland svårt för andra språk att ta plats i verksamhe-
ten. Det framgår av Lunneblads forskning att det lätt uppstår ett 
”vi och dom-tänkande”, där ”de andra” är de som avviker det 
vill säga som inte ingår i det svenska. 
 
Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv har Anne Kultti 
(2012) studerat åtta flerspråkiga förskolor för att belysa hur bar-
nens kommunikativa utveckling där tog sig uttryck och stöttades. 
Tio barn på åtta olika förskolor följdes i aktiviteterna lek, mål-
tid, sång och sagostund. Resultaten indikerar att lek, måltid, sång 
och sagostund var en del av ett regelbundet och återkommande 
mönster som bidrog till att skapa förutsättningar för barns kom-
munikation och språkinlärning. I Kulttis studie framgick att imi-
tation och upprepning genom förskolans rutiner var positiva för 
utvecklandet av kommunikativa kompetenser hos barnen. I studi-
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en åskådliggjordes också hur barnen för det mesta använde sig av 
svenskan som det gemensamma kommunikationsspråket.  

 
Pauline Gibbons (2006) har studerat barns språkutveckling i 
olika flerspråkiga sammanhang i Australien. Gibbons framhåller 
betydelsen av att barn i flerspråkiga sammanhang får möjlighet att 
delta i utvecklande samtal. Med begreppet utvecklande samtal un-
derstryks vikten av att samtalen leder till att barnen kan komma 
vidare i utvecklingen och pedagogen bör därför inte ge för kogni-
tivt lätta uppgifter. Det handlar om att ge stora möjligheter för 
output för barnen. Samtalen bör alltid ligga snäppet över barnets 
nivå, i den proximala utvecklingszonen.   

 
Studier av barns kommunikation i ett flerspråkigt sammanhang 
kan framför allt sammanfattas i tre teser: 

 
• Den input och output som barn får genom att delta och 

agera i sociala och för barnet meningsfulla samman-
hang har stor betydelse för barns andraspråksutveck-
ling, och för barns språkutveckling i allmänhet. Sam-
manhangen har också stor relevans för begreppsutveck-
lingen.  

• Barn som befinner sig i flerspråkiga miljöer utnyttjar 
ofta icke-verbala resurser i sitt gemensamma menings-
skapande.  

• I svenska förskolor blir svenskan ofta det gemensamma 
kommunikationsspråket, även om barnen har många 
andra förstaspråk gemensamma. Ibland kan detta hind-
ra att andra språk än svenska tar ett större utrymme i 
verksamheten. 
 

Barns samlärande 
För förståelse av begreppet kommunikation är det betydelsefullt 
att få en inblick i den forskning som studerat barns samarbete 
och samlärande. Kommunikation innebär att göra något gemen-
samt, varför samarbete och samlärande omöjligt kan frikopplas 
från kommunikation. Att lära innebär enligt Vygotskij alltid att 
någon typ av extern erfarenhet omvandlas till interna processer, 
och detta sker främst med hjälp att människor kommunicerar med 
varandra (Vygotsky, 1978).  
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Pia Williams (2001) har visat hur barns samlärande också kan 
ses som grunden för barns delaktighet. I studien ges olika exem-
pel på hur samlärande fungerar i vardagen, i både förskolan, för-
skoleklassen och skolans tidiga år. Barns samlärande handlar 
både om kunskapsutveckling, men också om sociala färdigheter. 
Sammanhangen har stor betydelse och det kollektiva livet i för-
skolan kan bidra till att barnen får en chans att förstå och sätta 
sig in i någon annans värld. Barn lär sig spontant genom att imi-
tera sina kamrater. Williams framhåller även att det kan finnas 
ojämlikheter i barngrupperna beträffande kommunikationsmöj-
ligheter. I detta sammanhang lyfter Williams vikten av att ibland 
också ifrågasätta regler och rutiner där samlärande hindras. Vy-
gotskij talar mycket om vikten av imitation (Vygotskij, 1995) och 
samlärande innebär både fördelar för ”novisen” och för ”exper-
ten”. Att förklara något för någon, att demonstrera sina kunska-
per innebär i sig en typ av lärande (Williams, 2001). 
 
Barn tar i förskolan ofta egna initiativ till samarbete i lek och dia-
log framhåller Pia Williams och Sonja Sheridan (2006). I de fall 
samarbetet inte är ett mål i sig, utan en del av en praktik som är 
fokuserad på kunskapsmål som inte är klart definierade, undvi-
ker barn emellertid ibland att samarbeta (ibid.). Lindahl illustre-
rar på ett liknande sätt hur barns samarbete behöver bygga på 
”genuina problemställningar som är väl grundade i barns egna 
upplevelser och erfarenheter” (Lindahl, 2002, s 261) för att barn 
ska dra nytta av sina egna erfarenheter i sitt samarbete med var-
andra.  
 
Flerstämmighet, samspel och pedagogers föreställningar om barn,  
olika aspekter av samlärande 
Dysthe (1996) menar att flerstämmigheten är en förutsättning för 
demokrati. I det flerstämmiga klassrummet får eleverna syn på 
olika perspektiv, och de lär sig diskutera och att tänka självstän-
digt. Dysthes forskning har visat att då ett samspel av många 
människors olika perspektiv (olika röster) uppstår, bidrar det 
också positivt till en djupare förståelse av det egna perspektivet. 
Det är därför betydelsefullt att ge barnen utrymme för eget sam-
spel, att låta olika röster komma fram och bli hörda.  
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En förskola som erbjuder barnen arenor där deras röster får 
komma fram, där språket får upplevas och användas i en tillå-
tande atmosfär, främjar alltså språklig och kulturell mångfald 
(Dysthe, 1996). Mångfalden kan innebära möjligheten att möta 
språkets alla multimodala uttryck (Liberg, 2003). Mötet med 
språkets olika uttrycksformer kan exempelvis gälla att barnens 
eget berättande tas på större allvar. Berättandet kan bland annat 
fungera som ett språkligt verktyg som främjar och underlättar 
språkutvecklingen på flerspråkiga förskolor. Förskolan kan på 
detta sätt erbjuda en bro mellan vardagsspråk och mer formellt 
språk visar Åsa Wedin (2010). Wedin beskriver hur barnen stöt-
tas av de vuxna vid det muntliga berättandet. 
 
Annika Månssons (2008) forskning ger anvisning om vilken roll 
pedagogers föreställningar om barn och barndom spelar i prakti-
ken i förskolan. Månsson ställer sig frågan ifall det på en försko-
la (småbarnsavdelning) är möjligt att urskilja pedagogers upp-
fattningar om barn som ”kompetenta” i barnens egna initiativ. 
Forskningen pekar på de föreställningar pedagogerna har om 
barn och barndom, har stor betydelse för utvecklingen av relatio-
nerna mellan barnen och personalen: 
  

The prevailing child/childhood discourse (the educators’ con-
ceptions of child and childhood) affects the relationships be-
tween children and staff at pre-schools, their organisation and 
choice of design and content (Månsson, 2008, s 37). 

 
Att förskolepersonalens föreställningar om barn smittar av sig på 
barnen visar Fanny Jonsdottirs forskning (2007). Ett barn som 
inte på eget initiativ lyckas finna sin väg in i den gemensamma le-
ken, riskerar att betraktas som mindre kompetent av personalen, 
och i och med det hamna i att få det ännu svårare att bygga kam-
ratrelationer (Jonsdottir, 2007). 

 
Gunvor Løkkens studier av små barns samspel (2008) tar sin ut-
gångspunkt i Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologin. 
Enligt Merleau-Ponty är människan främst en kroppslig varelse 
som möter världen genom sin kropp och sina sinnen (Merleau-
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Ponty, 2001). Løkken visar hur betydelsefull den icke-verbala 
kommunikationen är för de minsta barnens samspel. Hennes ob-
servationer visar hur små barn använder sig av hela kroppen när 
de kommunicerar och skapar relationer. Barn i förskolan behöver 
därför mycket tid för att i lugn och ro utveckla sina gemensamma 
samspelsmönster utan att bli avbrutna. 
 
Barns samspel är komplicerat, framhåller Britt Tellgren (2004). I 
förskolan saknas ibland stöttande vuxna när barnen skulle be-
höva det. Enligt Tellgrens analyser använder sig barnen av en 
mängd olika resurser för att skapa och upprätthålla relationer. 
Tellgren visar hur barn ibland hänvisar till de institutionella reg-
ler som råder på förskolan för att få tillträde till leken, exempelvis 
genom att påpeka för de andra barnen att ”alla får va’ med”. 

 
Susan Danby (2002) har studerat barns kommunikativa kompe-
tenser. Hennes forskning visar att barn är kompetenta i att kon-
struera sin egen sociala värld, men att de behöver ett strukture-
rande stöd utifrån vad beträffar en tillåtande och uppmuntrande 
pedagogik. 
 
Kerstin Bygdeson-Larsson (2010) har studerat utvecklingen av 
vad hon kallar en samspelsdimension i förskolan. I avhandlingen 
är inte barnens språk huvudsakligt fokus, utan snarare deras 
samspelsmönster samt pedagogernas påverkan på dessa. Bygde-
son-Larsson belyser också vikten av närvarande och stöttande 
pedagoger för att barnens egen kommunikation ska ta fart och 
utvecklas positivt. Vidare illustrerar hon vikten av att som peda-
gog reflektera kring den egna praktiken. Själva reflektionerna kan 
i sig öppna för att osynliga mönster blir synliga, och därigenom 
öppna för att pedagogerna ska kunna stödja barnen i deras sam-
spelsmönster. 

 
Både interaktion med vuxna och med andra barn är viktig för utveck-
landet av verbala kompetenser hos barn. Forskning pekar emellertid 
på att barn som har språkliga svårigheter pratar mer och intar en mer 
aktiv roll i kommunikation med jämnåriga kamrater än de gör i 
kommunikation med vuxna. Risken att den vuxne tar över talutrym-
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met med allt för många frågor i sin kommunikation med barnet är an-
nars överhängande (Hansson, Nettelbladt & Nilholm, 2000). Forsk-
ningsresultaten kommer från studier av barn med språksvårigheter. 
Studiernas resultat är ändå överförbara för tolkningen av hur barn 
med olika förstaspråk samspelar. Att konversera med en jämnårig kan 
innebära att de tvåspråkiga barnen vågar inta en mer aktiv roll än de 
vågar göra tillsammans med en vuxen. Vidare ger forskningen en an-
visning om hur viktigt det är att erbjuda barn som av olika anledning-
ar har svårt att komma till tals, en variation av samtalspartners. 
Ibland är det en fördel för barn med språkutvecklingshinder att tala 
med yngre barn som befinner sig på samma eller liknande språk-
utvecklingsnivå, eftersom de då kan använda och bemästra sin språk-
liga kompetens. Ibland är det centralt att barnen också får chans att 
samtala med en språkligt likvärdig eller mer kompetent samtalspart-
ner. (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2010).  
 
Sammanfattningsvis pekar forskningen på att pedagogers barnsyn 
och föreställningar om barn och barndom har en stor betydelse 
för hur samspelet mellan barn på förskolor utvecklas. Barn tar 
gärna egna initiativ till samarbete om samarbete och 
kommunikation premieras. Ovan nämnda forskningsstudier har 
också belyst vikten av att barn både ges ett stort utrymme för eget 
samspel, men också att de får stöttning i att utveckla detta 
samspel.  

 
Lekens betydelse för barns kommunikation  
Marilyn Fleer (2010) visar i sin stora forskningsgenomgång hur 
lek måste omdefinieras för att bättre kopplas ihop med en modern 
barndom. Det behövs många, nya studier som visar leken i en 
samhällelig kontext, menar Fleer. Barn leker inte mindre än förr 
(vilket ibland påstås i samhällsdebatten), men de har färre tillfäl-
len till lek med mer kompetenta och erfarna lekkamrater, då för-
skolan oftast består av åldershomogena grupper (Fleer, 2010). I 
denna översikt presenterar jag ett litet urval av några få studier 
om lek i ett förskoledidaktiskt perspektiv.  
 
Begreppet lek låter sig inte definieras särskilt lätt. Åtskilliga har 
försökt sig på en begreppsdefinition, men få har kommit fram till 
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något heltäckande. Gunilla Lindqvist (1996) tolkar Vygotskijs 
teori kring lek, och menar att leken utifrån den kan beskrivas 
som ”ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) 
och den yttre verkligheten” (Lindqvist, 1996, s 70). Det är genom 
leken som de viktigaste förutsättningarna för utveckling och lä-
rande skapas, eftersom den utmanar barnets fantasi och möjlighe-
ter till egen problemlösning.  
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996) menar att begreppet lek mås-
te vidgas till att även innefatta barns metakommunikation, det vill 
säga det är det som barnen pratar om och beskriver som lek som 
ska definieras som lek. Knutsdotter Olofsson beskriver också hur 
leken försätter barnen i ett annat medvetandetillstånd, och att det 
egentligen är detta tillstånd som kan sägas precisera vad lek är:  

 
När barnen leker står tiden stilla, de försätter sig i ett medve-
tandetillstånd där allting kan hända och där allt är möjligt 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s 22). 

 
Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) föreslår 
en definition av lekbegreppet där lek och lärande kan ses som två 
sidor av samma mynt i barnets utvecklingsgång. Lek och lärande 
går hand i hand, menar de. I de fall då leken vävs in i lärandet, 
gör barnen heller ingen som helst skillnad mellan lek och lärande 
när de tillfrågas om detta, visar Ingrid Pramling Samuelsson och 
Maj Asplund Carlsson (2008) i en annan studie: 
 

Some children who have been involved in pedagogy where play 
and learning become integrated do not even make a distinction 
between play and learning when they are asked about it in pri-
mary school (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008, 
s 626). 

 
Det som utmärker god kvalitet hos pedagogerna, enligt Pramling 
Samuelssons och Asplund Carlssons resonemang, är en aktiv 
närvaro i barnens lek för att “fånga upp” teman i den som sedan 
kan användas som tematiska utgångspunkter i verksamheten. Det 
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omvända förhållandet är också utmärkande för god kvalitet, det 
vill säga att barnen i sin lek tar upp teman från verksamheten. 
 
Studier som utgått från Michel Foucaults teorier om makt och 
styrning (1994) har visat att den starka kopplingen mellan lek 
och lärande ibland innebär att lekar som betraktas som mindre 
önskvärda bekämpas av personalen på förskolan. Att lek och lä-
rande hänger samman behöver inte nödvändigtvis innebära att ett 
nyttoperspektiv läggs på leken (Tullgren, 2004). Marie-Louise 
Hjort (1996) framhåller att leken för barnen är ett mål i sig, och 
den kan därför inte betraktas i ett nyttoperspektiv, där lärande är 
det egentliga målet. Att pedagogerna drar nytta av barns lek i ett 
särskilt syfte, exempelvis att försöka fånga upp olika teman i den 
som sedan används som utgångspunkt i verksamheten, kan också 
betraktas som en form av maktutövning från pedagogernas sida. 
Linda Palla (2011)  illustrerar hur maktutövning ibland sker ge-
nom att barnen lär sig en självreglering. En del lekar betraktas 
inte som goda lekar och pedagogerna försöker därför hålla dem 
utanför förskolans ramar i stor utsträckning. Barnen lär sig så 
småningom vilka dessa lekar är, och håller dem självmant utanför 
förskolans ramar, framhåller Palla. Detta faktum illustreras också 
av Charlotte Tullgren (2004) och av Eva Gannerud och Karin 
Rönnerman (2007). Tullgren exemplifierar genom olika observa-
tioner av barns lek hur de icke önskvärda lekarna hålls utanför 
förskolan. När barnen i Tullgrens studie lekte att de skulle tända 
eld på ett hus, var pedagogerna genast där och föreslog att barnen 
också kunde leka brandbil, vilket barnen egentligen inte alls var 
intresserade av (Tullgren, 2004). Gannerud och Rönnerman 
(2007) ifrågasätter också hur fri den fria leken egentligen är i för-
skolan. De ser hur leken i förskolan ofta förminskas till att en-
bart gälla de lekar som av pedagogerna anses passande. Lekar 
som går utanför normerna anses inte som goda lekar.  
 
Att leken måste få lov att rymma ett viss mått av konflikt visar 
Elin Michélsen (2004). Affordencebegreppet används som ut-
gångspunkt i Michélsen studie av barns lek och samspel i försko-
lan. Studien visar att samspel mellan barn ofta börjar runt ett ak-
tivt barn och en populär leksak, vad Michélsen refererar till som 
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”sociala meningserbjudanden” det vill säga affordances. Michél-
sen visar också att den största delen av barns samspel var positivt 
och stödjande, men i de fall konflikter uppstod handlade det of-
tast om att fler barn ville ha tillgång till en populär leksak. Ofta 
slutade dessa konflikter dock när barnet väl fick tillgång till den-
na leksak. Michélsen menar att konflikterna oftast inte är så all-
varliga, och att de faktiskt behövs för barnens utveckling.  

 
I en jämförande studie av sju länder; Australien, Chile, Hong 
Kong, Kina, Japan, Aotearoa/ Nya Zeeland, Sverige och Wiscon-
sin USA, visar Pramling Samuelsson och Fleer (2009) hur lek ses 
som ett positivt inslag i små barns liv i alla länder. Samtliga län-
der menade att lekens viktigaste funktion var att garantera barnen 
en bra start i livet. Synen på sambandet mellan lek och lärande 
varierade dock mellan de olika länderna (Pramling Samuelsson & 
Fleer, 2009). 

 
William Corsaro (2005) har studerat leken ur bland annat ett ge-
nusperspektiv. Hans studier av förskolor i USA och Italien har 
visat att förskolans pedagogik avspeglar sig i barnens lekmönster. 
På de förskolor där man arbetade i projektgrupper med barn av 
olika ålder och kön, ägnade sig barnen oftare åt lekar där genus-
rollerna överskreds. På de förskolor som inte hade en medveten 
didaktisk tanke med hur grupperna sattes samman, grupperade 
sig barnen oftast efter kön, och lekarna blev mer traditionellt 
könsbundna. 
 
Sammanfattningsvis visar olika studier av barns lek i förskolan 
att lek inom ramarna för verksamheten i förskolan påverkas både 
av omgivningens föreställningar om vad god lek är och av den 
institutionella inramningen samt även av hur pedagogerna förhål-
ler sig i mötet med barnen. 
 
Måltidens betydelse för barns kommunikation 
Måltiden har av tradition haft en central betydelse i den svenska 
förskolan, ända sedan barnkrubbornas tid. I den svenska försko-
lans tidiga historia var måltiden inte bara ett sätt att se till att de 
arbetande, fattiga kvinnornas barn fick en näringsrik måltid, 
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utan också en möjlighet för barnen att lära sig ”bordsskick och 
goda vanor” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s 88). 
Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson menar att målti-
den ”inbegriper […] en rad olika moment som kan ge tillfälle till 
lärande, närhet och omsorg” (ibid, s 89) och att den därför bor-
de vara ett mycket lämpligt tillfälle till arbete med olika inne-
hållsmål i läroplanen. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) visar 
emellertid hur den svenska praktiken med sina inrutade tider för 
måltider där alla äter samtidigt, kan skapa onödiga inrutningar 
och avbrott för barnen. Nordin–Hultman jämför med förskolor-
na i England, där barnen inte äter alla samtidigt. Hon ser en del 
fördelar med det engelska systemet1 där barnen kan gå ifrån och 
ta en smörgås när de är sugna utan att behöva avbryta sin lek för 
ett gemensamt mellanmål. Tre saker verkar alltså utmärka den 
svenska förskolan jämfört med exempelvis den engelska2 när det 
handlar om måltiden: 
 

• Måltiden sker på samma tid för alla i barngruppen. 
• Måltiden är gemensam och pedagogerna sitter tillsammans 

med barnen och äter. 
• Barnen behöver inte ta med sig egen mat. 

 
Att äta tillsammans med barnen är en del av den svenska försko-
lans syn på att omsorg, fostran och lärande tillsammans bildar en 
helhet. Det finns också en inarbetad föreställning om att måltiden 
i förskolan erbjuder en alldeles särskild typ av pedagogisk läran-
demiljö, eftersom den är kopplad till omsorg och socialisering 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). 

 
En stor del av den forskning som bedrivits på svenska förskolor 
har på ett eller annat sätt riktat blicken mot måltiden för att där 
söka svar på en mängd olika frågor. Genusrelaterade frågor har 
lyfts fram i olika studier där måltiden vid sidan av andra situa-
tioner har varit en del av forskningsfokus av bland andra Annette 
Hellman (2010), Christian Eidevald (2009) och Annika Måns-
                                                  
1 Tilläggas bör att det handlar om förskolorna i Nordin-Hultmans studie (2004). Det är inte möjligt 
att generellt uttala sig om alla förskolor i England utifrån denna studie. 
2 Jämför kommentaren ovan. 
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son, (2000). Begreppen makt och styrning har studerats av Jenny 
Norman (2003) och av Ann-Mari Markström1 (2005) med hjälp 
av exempel tagna från måltiden. Också verksamhetspedagogiska 
perspektiv har lyfts fram genom exempel tagna från måltiden av 
Kenneth Ekström (2007). Anders Skans (2011) framhåller frågor 
om didaktik, flerspråkighet och språkutveckling och vänder ock-
så han delvis blicken mot måltiden. 
 
I flertalet studier framträder ofta måltiden som en plats där det 
sker en styrning av barnen i en viss riktning (se bland andra 
Markström, 2005 och Norman, 2003). Fram träder även målti-
den som ett tillfälle där traditionella könsmönster cementeras, där 
pojkarna blir starka som Karl-Alfred om de äter spenat, och rik-
tigt grabbigt modiga om de vågar prova senap (Hellman, 2010). 
Den gemensamma måltiden i förskolan och den socialisering som 
den erbjuder, är inte problemfri, visar forskningen.  
 
Pedagogiska miljöer och material 
Förhållandet mellan människa och miljö betonas av Vygotskij 
(1979). Vygotskijs teori kan tolkas utifrån relationen mellan den 
sociala miljön, läraren och eleven, menar Lindqvist (1999). I detta 
sammanhang artikulerar hon även vikten av vad hon beskriver 
som ”en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö” (Lindqvist, 
1999, s 73).   
 
Vikten av att rummet i sig utmanar barnen till aktivitet har också 
visats av Mia Heikkilä (2005). Rummets utformning har stor be-
tydelse för innehållet i samtalen mellan barnen. Heikkilä har stu-
derat hur barn kommunicerar i förskolan, förskoleklass och för-
sta klass och studierna belyser hur barns lärande ofta utgår från 
en kommunikativ aktivitet och hur denna aktivitet är beroende av 
rummets utformning.  
 
Att reglering av förskolerummen får en inverkan på barnen har 
visats av Nordin-Hultman (2004). Rummen i den svenska försko-
lan rutas ofta in med hjälp av väggar och/eller avgränsande hyllor 
                                                  
1 Markström (2005) vänder inte enbart blicken mot måltiden, vilket Norman (2003) gör. 
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som uttrycker att materialet är starkt reglerat, det vill säga att man 
bara kan använda dockor i dockvrån och skapande material i 
målarrummet. Nordin–Hultman visar också att det som hon kal-
lar ”rumsrent material” av typen pussel och spel, ofta är mycket 
mer lättillgängligt placerat än material som skräpar ner, exempel-
vis skapande material. Regleringen bestämmer var barnen ska 
vara och vad det finns för aktivitetsmöjligheter.  

 
James Johnson, James Christie och Francis Wardle (2005) resone-
rar kring olika typer av lekmaterial och deras inverkan på bar-
nens lek och utveckling. De har identifierat vad de kallar ”öppna 
material” och ”stängda material”. De öppna materialen känne-
tecknades av att de erbjöd många olika möjligheter till olika typer 
av lek. Stängda material kännetecknades däremot av att de hade 
ett begränsat användningsområde, och att de var ofta tänkta att 
användas på ett bestämt sätt. Det finns för och nackdelar med 
båda typerna av material, framhåller Johnson m.fl. (2005). De 
mer stängda materialen kan också vara utvecklande för barnen på 
det sätt att de förser dem med en specifik uppgift som barnen, efter 
viss träning, lär sig att behärska. På så sätt kan de hjälpa till att 
stärka barnens självförtroende. En nackdel med stängda material 
är att barnen ofta tröttnar på dem när de lärt sig att hantera upp-
giften, och de har sedan inga nya användningsområden att erbju-
da barnen (Johnsson, Christie & Wardle, 2005).  
 
Den forskning som på olika sätt närmat sig pedagogiska miljöer 
och material och deras betydelse för barns kommunikation kan 
närmast sammanfattas i två slutsatser: 

 
• Variation i material och miljöer är mycket viktig. Olika 

material och olika miljöer leder till olika typer av 
kommunikation. Den pedagogiska miljön kan också 
begränsa barns kommunikation genom att en del typer 
av material tydligt förknippas med en reglering. 

 
• Det fysiska rummets betydelse för barns kommunika-

tion kan inte frikopplas från betydelsen av den sociala 
kontexten. Artefakter kan inte i sig öppna för kommu-
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nikation, det är hur artefakterna används och introdu-
ceras av omgivningen som är mest avgörande. 
 

Studien i förhållande till tidigare forskning 
Flertalet studier av barns kommunikation har tidigare antingen 
fokuserat på kommunikationen mellan barn/pedagog eller på 
kommunikationen mellan barn/barn. Jag menar att det fokus som 
jag här vill använda kan bidra med ett delvis nytt sätt att närma 
sig barns kommunikation. I min studie bildar erbjudanden till 
kommunikation förgrund, vilket medför att pedagogernas didak-
tiska organisering blir synlig, trots att sökarljuset är på barnen 
och deras kommunikation med varandra. Björk-Willén (2006) 
framhåller att det behövs många fler studier av barns faktiska 
språkanvändning i en flerspråkig kontext.  
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel behandlas studiens positionering, genomförande, 
metodval, etiska överväganden, analysförfarande samt studiens 
trovärdighet. 
 
Att välja metod till en avhandling innebär ett ställningstagande. 
Metodval är avhängigt vad det egentligen är man som forskare 
vill få syn på, och hur detta något kan göras synligt och grepp-
bart, samt slutligen hur det ska kunna tolkas och förstås. Pro-
blemet är alltid avgörande för vilken metod som väljs (Bryman, 
2011). Mitt metodval är en kombination av observationer, 
forskningsintervjuer, informella samtal och fältanteckningar. Det-
ta metodval bottnar i studiens syfte och frågeställningar. 
 
Studiens positionering 
Studien utgår från en vidgad hermeneutisk tolkningsansats och 
tar ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för att tolka 
och beskriva kommunikation och social interaktion mellan män-
niskor. 
Studien kan beskrivas som prövande vad gäller att se om och hur 
de teoretiska ingångar som föreslås av Reed (1993) är relevanta 
för att tolka en förskolepraktik. På grund av studiens prövande 
anslag har analysen varit abduktiv, vilket innebär att teori och 
empiri har växelspelat (Fejes och Thornberg, 2009). 
 
Valet av teoretiskt perspektiv påverkar analysförfarandet, det vill 
säga olika teoretiska perspektiv innebär olika sätt att närma sig 
och förstå frågor. I en vidgad hermeneutisk tolkningsansats kan 
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man se det som att teoretiska och metodologiska infallsvinklar in-
teragerar med faktaaspekter och med den egna förförståelsen. (Al-
vesson och Sköldberg, 2010). Helheten kan endast förstås ur de-
larna, och delarna endast ur helheten, men helheten utgörs inte 
enbart av den insamlade empirin, utan denna bör också sättas in 
i ett större sammanhang, varför jag menar att min ansats fungerar 
väl ihop med ett sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella 
perspektivet betonas också de större sammanhangen och kontex-
tens betydelse. 
 
Mina föreställningar och min förförståelse har omprövats i takt 
med att tolkningen del/helhet vuxit fram i likhet med det som Al-
vesson och Sköldberg (2010) beskriver som en av de bärande idé-
erna med den hermeneutiska tolkningsansatsen. Mina egna före-
ställningar och min egen förförståelse bottnar i min erfarenhet av 
att arbeta som förskollärare. Fördelarna av att vara mycket väl 
bekant med den studerade miljön är flera. Erfarenhet och vana av 
att arbeta i en viss miljö kan tillföra ett viktigt bidrag till tolk-
ningen av insamlad data (Mac Naughton, Rolfe, & Siraj-
Batchford, 2010). Det är dock viktigt att också frigöra sig från 
sin tidigare erfarenhet, och göra det bekanta obekant. Att vara allt 
för väl förtrogen med en miljö kan också göra att sikten skyms 
(Alvesson & Sköldberg, 2010). Inom den hermeneutiska traditio-
nen söker forskaren dock inte efter någon objektiv kunskap, utan 
snarare efter olika sätt att försöka förstå fenomen på. 

 
Förstudie 
En förstudie genomfördes i januari och februari 2011 på en för-
skola med liknande förhållanden, det vill säga en flerspråkig för-
skola i kommunal regi. Under förstudien deltog en åldershetero-
gen avdelning med barn mellan 1 och 4 år. Under förstudien 
framgick att det att de något äldre barnens kommunikation var 
lättare att studera i förhållande till mitt syfte, att belysa hur bar-
nens möjligheter till kommunikation varierar inom olika situa-
tioner på en flerspråkig förskola. De allra minsta barnen har ett 
särskilt sätt att kommunicera med varandra som framför allt byg-
ger på icke- verbal kommunikation (Løkken, 2008), men mitt 
huvudsakliga intresse är verbal kommunikation. Till en viss del 



 55 

har jag också studerat icke-verbal kommunikation, men den har 
inte fått samma framträdande plats i denna studie. Utifrån förstu-
dien bestämde jag därför att studera en avdelning med barn i ål-
dern 3 till 5 år, där det förekom mest verbal kommunikation. 
Avdelningen för barn mellan 3 och 5 år är därför föremål för 
analys i denna studie.  
 
Utifrån studiens prövande ansats bestämde jag mig dock att också 
samla in ett litet material från avdelningen för barn mellan 1 och 
3 år.  Detta berodde på att jag mot slutet ville se om dessa obser-
vationer kunde tillföra ytterligare fler dimensioner till hur be-
greppet erbjudande skulle kunna användas. Efter att samtliga ob-
servationer noggrant gåtts igenom bestämde jag mig slutligen för 
att i analysen enbart ta med material från avdelningen för barn 3 
– 5 år. Inför arbetet med mina analyser har det ändå varit värde-
fullt att ha ett något större material att välja från. Det material 
som inte blivit föremål för analys i denna studie har ändå bidra-
git med att utöka min förförståelse och att lättare kunna ringa in 
och tolka begreppet erbjudande.  
 
Utifrån förstudien arbetades slutligen nya frågeställningar fram, 
och en del nya ingångar tillkom. Den analys som gjordes utifrån 
empirin från förstudien presenterades på mitt 25 % -seminarium i 
maj 2011. Eftersom denna analys delvis gjordes utifrån andra 
frågeställningar, där flerspråkigheten hade ett betydligt större fo-
kus, bestämde jag mig slutligen för att inte presentera den här i 
min licentiatavhandling. I denna avhandling finns därför endast 
empiri från en förskola och en avdelning med, trots att jag samlat 
material från en annan förskola och trots att jag även samlat ett 
litet material från en annan avdelning för de yngsta barnen. 
 
Tillträde till fältet  
Det har varit förhållandevis lätt för mig att få tillträde till fältet ef-
tersom mitt arbete som förskollärare har gett mig många kontak-
ter med nyckelpersoner så kallade ”gate-openers” (Bryman, 
2011). 
 



 56 

Ett första samtal med förskolechefen i det utvalda rektorsområdet 
skedde under hösten 2010, där jag frågade vilken förskola som 
skulle kunna lämpa sig med tanke på mitt problemområde. Inför 
samtalet hade jag bifogat en kort teoribakgrund till mitt projekt, 
samt vad det var jag ville studera. Efter detta samtal blev en för-
skola utvald i samråd med förskolechefen. Förskolan motsvarade 
kraven på vad jag ville studera. Jag tog sedan kontakt via e-post 
med de berörda förskollärarna och barnskötaren som arbetade 
där, och de var alla positiva till att medverka i undersökningen. 
Ett sista steg blev ett möte med personalen och med barnen.  
 
Under tiden jag samlat in mitt material har organisationen på den 
studerade förskolan gjorts om flera gånger, många barn har slutat 
och nya barn och ny personal har tillkommit. Detta har ibland 
varit problematiskt, då jag inte kunnat återkomma till personalen 
för att få en fördjupning av en del frågor. 
 
Urval och deltagare 
I studien deltar en förskola, 5 pedagoger och 15 barn. 3 av peda-
gogerna intervjuas. 
 
Den aktuella förskolan 
Den aktuella förskolan ligger i en sydsvensk stad och har två av-
delningar, avdelning ett för barn 3 till 5 år och avdelning två1 för 
barn 1 till 3 år. De flesta förskolor i denna stadsdel motsvarar 
ungefär den studerade förskolan vad beträffar upptagningsområ-
de, blandning av barn, utbildningsnivå hos föräldrar samt ut-
bildningsnivå hos pedagoger.  
 
Det är en heterogen befolkning i stadsdelen, både vad beträffar 
utbildningsnivå och etnisk bakgrund. Ett av de största språken 
vid sidan om svenska är arabiska. I upptagningsområdet finns 
både villor och hyreslägenheter.  
 
Knutna till förskolan finns både en specialpedagog och en mo-
dersmålslärare i arabiska, vilket det också gör på i stort sett samt-
                                                  
1 Avdelningarna heter egentligen något annat. 
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liga förskolor i denna stadsdel. Modersmålsläraren och special-
pedagogen är inte synliga i någon av de redovisade excerpterna 
och presenteras därför inte heller som deltagare i studien. 
 
Presentation av barnen avseende ålder och modersmål 
De barn som finns angivna här är de barn som är synliga under 
de olika observationerna i min redovisade empiri. Vissa barn slu-
tade på förskolan relativt tidigt under studien och är inte synliga i 
någon av de redovisade observationerna. De barnen presenteras 
inte här. Barnen från förstudien presenteras inte heller här. Inte 
heller barnen från Avdelning två, avdelningen för de minsta bar-
nen presenteras här, eftersom dessa barn heller inte är synliga i 
den redovisade empirin. Åldern har enbart angetts i år och inte i 
exakta månader, då jag inte ansett att detta varit relevant för tolk-
ningen. 
 
 Deltagare, barn 

Modersmål 

svenska 

 
Modersmål 

arabiska 

 

Modersmål 

bosniska 

	  

Modersmål 

kinesis-

ka/svenska 

 

 

Moders-

mål pash-

to 

Anton, 4 

 

Mustafa, 4 

 

Zoran, 4 Daniel, 4 Maria, 5 

Cecilia, 4 Sami, 5 

Erik, 4 
Rana, 5 

 

Emma, 5 Ahmed, 5 

Peter, 4 
Zara, 4 

 

Kalle, 4 Nadiya, 5 
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Presentation av personalen  
Av hänsyn till konfidentialitetskravet anger jag inte pedagogernas 
ålder och år i yrket. Jag röjer inte heller vem som har vilket mo-
dersmål. Fem pedagoger deltar. Två av pedagogerna har arabiska 
som modersmål, de andra tre har svenska. I excerpterna kallas de 
kort och gott ”Pedagog”. 

 
Studiens omfattning 
I rutan nedan presenteras en översikt över studiens omfattning 
 
studiens omfattning 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Datainsamling 
Det finns olika sätt att tala om datainsamlingsprocessen. Antingen 
kan man se sig själv som en som bara går ut för att samla in ett 
material som faktiskt finns där klart och färdigt, eller också kan 
man tala om datainsamlingsprocessen i termer av medkonstruk-
tion (Alvesson, 2011). Jag ser det snarare som att jag är med och 
konstruerar än avbildar data. Jag väljer ändå att använda mig av 

 
• Total gjordes 20 besök på den aktuella förskolan var-

av cirka 3 timmar blivit anteckningsobservationer och 
9 timmar är inspelad videofilm. 

 
• Ca 9 timmar inspelad videofilm från den aktuella för-

skolan varav ca 4 timmar är transkriberade. 
 

• 3 transkriberade intervjuer à 30 till 40 minuter 
 

• Fältanteckningar som komplement till videoobserva-
tionerna. 

 
 

• Dagboksanteckningar gjorda vid varje observations- 
tillfälle. 
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ordet datainsamling, utan att för den skull lägga någon värdering 
i ordet. Jag anser inte att jag samlat in ett material objektivt och 
fritt från tolkningar, utan är medveten om att jag delvis är med-
konstruktör till materialet. Datainsamling är ändå ett smidigt ord 
som jag anser underlätta läsningen jämfört med exempelvis ”da-
tagenereringsprocess”. Ordet datainsamling används här främst 
för att öka läsvänligheten. 

 
Nedan redovisas ett tidsschema över datainsamlingen. Insamling-
en har pågått under ett års tid för att kunna täcka in en helare 
bild av verksamheten. Förstudien gjordes på en likvärdig försko-
la som ett försök att prova mina ingångar, och empiri från för-
studien kommer, som jag tidigare nämnt, inte att redovisas i den-
na licentiat-avhandling. 
 
Januari-februari 2011 
Den första insamlingen till en förstudie påbörjades. Insamlingen 
skedde på en annan förskola än den som redovisas i denna av-
handling. På denna förskola gjordes videoobservationer och an-
teckningsobservationer.  
 
Mars-maj 2011: 
I mars och maj påbörjades även den första insamlingen på den 
förskola som är föremål för studien i denna avhandling. Jag 
gjorde videoobservationer och anteckningsobservationer. Alla 
observationer gjordes då på Avdelning ett, avdelningen för de 
äldre barnen. 
 
Augusti-september 2011 
I augusti och september 2011 påbörjades den andra insamlingen 
till denna studie, fortfarande på Avdelning ett. Här gjordes vi-
deoobservationer och anteckningsobservationer. 
 
December 2011 
I december 2011 gjordes den tredje insamlingen till denna studie, 
fortfarande på Avdelning ett. Här gjorde jag videoobservationer, 
anteckningsobservationer samt även en gruppintervju med två pe-
dagoger. 
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Mars 2012 
I mars 2012 gjorde jag en fjärde insamling till denna studie. Jag 
gjorde videoobservationer och anteckningsobservationer på Av-
delning ett och jag gjorde en enskild intervju med en av pedago-
gerna. 
 
Maj 2012 
I maj 2012 gjordes en femte och sista insamling till denna studie.  
Anledningen till att en sista insamling gjordes relativt sent är att 
jag mot slutet av studien var intresserad av att se hur material från 
de yngre barnens kommunikation kunde bidra med en vidgad 
förståelse av begreppet erbjudande. Jag gjorde således videoobser-
vationer och anteckningsobservationer på Avdelning två, avdel-
ningen för de lite mindre barnen. I maj 2012 gjordes också en en-
skild intervju med en av pedagogerna. 
 
Metodval 
Observationer är huvudmaterialet i min studie. Jag har gjort ob-
servationer både med hjälp av videokamera och med hjälp av en-
bart anteckningar. En översikt över alla transkriberade observa-
tioner finns som bilaga 4. De som är markerade med fetstil är de 
observationer som valts ut att ingå i den empiri som presenteras i 
min avhandling. Valet är delvis subjektivt, men jag har gjort det 
utifrån att kommunikation framträder och kriteriet att begreppet 
erbjudande verkat möjligt att analysera. Det har alltså ibland även 
rört sig om brist på erbjudanden. 
 
Jag har också använt mig av semistrukturerade intervjuer samt in-
formella samtal med personalen. Vid varje besök på förskolan 
har jag fört fältanteckningar. Då en del av materialet krävt en 
översättning har jag fått hjälp från den arabiska modersmålslära-
ren.  
 
Videoobservationer 
Huvudsaken då man utgår från ett sociokulturellt perspektiv bör 
vara att sätta människors vardag och erfarenheter i centrum 
(Wertsch, 1998), vilket jag också strävat efter i denna studie. Jag 
utgick från icke arrangerade observationssituationer (Bryman 
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2011) där jag medvetet försökte att fånga vardagliga situationer. 
Med icke arrangerade observationssituationer syftar jag på att 
personalen och barnen inte av mig fått instruktioner kring hur de 
skulle agera, det var alltså inga riggade situationer. I ett sociokul-
turellt perspektiv är det av betydelse att fånga människan i ett so-
cialt sammanhang, och inte i en laborativ miljö (Vygotsky, 1978). 

 
För att få en ökad förståelse av kommunikation krävs data som 
både kan återge det verbala språket, och hur blickar och ansikts-
uttryck samverkar med den verbala kommunikationen. Videoka-
meran blev därför ett användbart observationsverktyg. Ingrid 
Pramling Samuelsson och Marita Lindahl (1999) menar att vide-
on som observationsverktyg bidrar med att fånga mer än en män-
niska enbart kan uppfatta med sina sinnen, och att den därför 
kan bidra med att ge en fylligare bild. En annan fördel med vi-
deofilmning är att man kan titta på materialet om och om igen, 
och på så sätt upptäcka nya frågor och nya svar (ibid.).  
 
Lotta Andersson och Anna-Lena Tvingstedt (2009) diskuterar 
varför videoobservation är en lämplig teknik att använda då man 
studerar barns samspel: 

 
För att studera komplexa samspelssituationer med flera aktörer 
eller belysa subtila signaler som icke-verbala uttryck och alter-
nativa kommunikationsformer är videotekniken en förutsätt-
ning. Med hjälp av video kan det kontinuerliga flödet av sam-
spel och kommunikation studeras och processer följas över tid i 
olika interaktionssituationer och lärandemiljöer (Andersson & 
Tvingstedt 2009, s 82). 
 

Mia Heikkilä och Fritjof Sahlström (2003) har gjort en genom-
gång av tretton doktorsavhandlingar med föresatsen att fånga hur 
dessa beskriver videoobservationens möjligheter och begräns-
ningar. Heikkilä och Sahlström visar att trots att många forskare 
på ett tydligt sätt redovisat etiska dilemman med filmning, är det 
sällan som själva det praktiska tillvägagångssättet kring filmning-
en diskuteras. För att göra analysen genomförbar och trovärdig 
är det relevant att forskningsrapporterna utförligt beskriver hur 
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och varför forskaren fokuserat på olika aspekter i filmningen. 
Aspekter som är av stor vikt vid analys är barnets kroppsorienter-
ing samt vilka artefakter som används i samspelet. Dessa aspekter 
bör alltså finnas tydligt beskrivna menar Heikkilä och Sahlström 
(2003), och det är av betydelse att filmernas kvalitet diskuteras. 
De filmer som utgör en del av min empiri inte alltid är av den bäs-
ta bildtekniska kvaliteten, men har ändå, tillsammans med mina 
fältanteckningar kunnat utgöra en bra grund till underlag för 
analys. I flera fall har det varit påtagligt att jag haft stor hjälp av 
min erfarenhet av att arbeta i en liknande miljö. Ljudkvaliteten på 
filmerna är mycket god, då kamerans inbyggda mikrofon är av 
hög kvalitet, och det har därför inte varit svårt att transkribera de 
talade sekvenserna. Det är en handhållen kamera och jag har 
provat att filma både med och utan stativ. Fördelen med att filma 
utan stativ var att det var lättare att följa barnens ansiktsuttryck 
på nära håll. Fördelen med att använda ett stativ var att bilden 
blev mer stabil och mindre ryckig. Jag har filmat snett uppifrån så 
att flera barn syns i bild samtidigt. Det är tydligt vem barnen 
vänder sig mot när de kommunicerar, och det framgår vilka arte-
fakter som de använder sig av.  
 
Efter varje observation har jag lagt över filmerna på min hård-
disk, och i samband med detta kan man säga att analysen redan 
började, då jag studerade dem för första gången. Steinar Kvale 
(1997) menar att tolkningen egentligen börjar redan vid den för-
sta insamlingen.  
 
Förstudien gav mig möjlighet att prova olika observationsfokus 
med videokameran. Jag upptäckte att det var lättare att filma två 
till fem barn i taget, än att försöka filma hela gruppen. Barnen 
lekte oftast i grupperingar om två till fem barn. Vid matbordet 
satt barnen också i mindre grupperingar om cirka fem barn vid 
varje bord. Dessa båda tillfällen, leken och måltiden, var därför 
två av de situationer som valdes utifrån förstudien. Med tanke på 
att min studie haft något av en prövande ansats, hade jag inte på 
förhand bestämt exakt vilka situationer som skulle bli föremål för 
analys i denna studie. Att välja ut situationerna lek och måltid 
krävde att jag först också noggrant satte mig in i andra situatio-
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ner, varför det också finns material från andra situationer i min 
insamlade empiri. De situationer som inte inbegriper lek och mål-
tid, har ändå bidragit med en djupare förståelse av de två utvalda 
situationerna lek och måltid. Jag har kunnat analysera leken och 
måltiden mot bakgrund av att jag även studerat andra situationer 
som gett mig en ökad förståelse för hur verksamheten i stort fun-
gerar. Utifrån förstudien valdes även andra situationer ut där ob-
servationsfokus kunde vara på två till fem barn åt gången. Dessa, 
efter hand bortvalda situationer, var på och avklädning i hallen, 
mellantider samt skapande verksamhet. Efter hand som jag gjorde 
mitt urval upptäckte jag dock att måltiden och leken var de situa-
tioner som bäst svarade mot mitt syfte och som var mest lämpliga 
att analysera i förhållande till begreppet erbjudande. Detta förkla-
rar varför det finns ganska många observationer som transkribe-
rats, men som sedan inte blivit föremål för analys i denna av-
handling. 
 
Anteckningsobservationer 
Valet av anteckning eller videokamera har styrts ganska mycket av 
tillfällena. Leken kan uppstå också vid oväntade tillfällen. Då jag 
snabbt velat fånga ett tillfälle i flykten, har det ibland varit lättare 
att enbart anteckna. I min iver att fånga en så stor del av barnens 
tal som möjligt, finns det i anteckningsmaterialet få noteringar om 
röstläge eller om blickar, vilket jag ibland tycker varit lite av en 
svaghet i anteckningsmaterialet. Jag utgick från ett observations-
schema som jag delvis utformat med inspiration av Alan Bryman 
(2011). I schemat angav jag tid, plats, antal barn, tal och skeende 
(se bilaga 5).  
 
Deltagande eller inte deltagande observatör? 
Fördelarna med en deltagande observation är flera. Martin Ha-
mersley och Paul Atkinson (1995) menar att man genom en delta-
gande observation också får en bättre insikt i deltagarnas kultur. 
Dock finns det en risk att man utifrån den deltagande observatio-
nen inte får möjlighet att upptäcka de fenomen som man själv är 
delaktig i.  
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I samband med att min förstudie gjordes upptäckte jag att det var 
svårt att filma barn som jag på förhand kände väl, då de hela ti-
den ville interagera med mig bakom kameran, och tilltalade mig 
medan de lekte. Några barn visade tydligt att de upplevde det som 
frustrerande att jag inte var ”som vanligt” utan endast svarade 
kortfattat när de pratade med mig. Jag har därför medvetet inte 
skapat en personlig relation och ett nära förhållande med barnen 
i denna studie. Barnen vet vem jag är, men har inget nära förhål-
lande till mig. 

 
Jag ser mig inte som en deltagande observatör då jag filmat eller 
observerat barnens lekar och måltider. Däremot har jag ibland 
deltagit i verksamheten, utan att direkt observera, jag har suttit 
med och ätit med barnen vid två tillfällen utan att filma eller an-
teckna, och varit med dem och lekt på gården och även läst sagor 
för dem på vilan vid två tillfällen. Detta har jag gjort för att få en 
bättre insyn i verksamheten. Denna min medverkan i en del var-
dagspraktiker har bidragit till förförståelsen av observationerna. 
Det har dock varit en fördel att jag inte kände barnen i den aktu-
ella förskolan sedan tidigare.  
 
Intervjuer med pedagoger 
Intervjuerna med pedagogerna kan betraktas som ett komplement 
till observationerna. Utifrån observationerna har jag frågat peda-
gogerna om deras uppfattning av förskolans innehåll och arbets-
sätt. Observationerna har sedan satts i samband den information 
som intervjuerna och de mer informella samtalen med pedagoger-
na gett mig. En översikt över intervjuerna redovisas här:  
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översikt över intervjuerna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga intervjuer har skett på förskolan. Under intervju ett och 
intervju två satt vi i pedagogernas arbetsrum eller kontor. Under 
intervju tre satt vi i förskolans personalrum. Jag har använt mig 
av min en i-phone 4 för att spela in intervjuerna. (Den fungerar 
även som en diktafon). Jag har även lagt in ljudfilerna på hård-
disk, och sedan raderat dem från telefonen så att de inte riskerar 
att hamna i orätta händer. Kvalitén på ljudfilerna är god och det 
är lätt att höra vad som sägs. 
Intervjuerna transkriberades samma dag som jag genomfört dem 
eller dagen efter, då jag fortfarande hade dem färskt i minnet (Kva-
le, 1997). 

 
Intervjuerna kan ses på som semistrukturerade (Bryman, 2011). 
Jag hade några grundfrågor, men det fanns också ett stort utrym-
me för pedagogerna att själva att utveckla svaren till att handla 
om andra saker som de ville ta upp. Pedagogerna hade inte fått 
frågorna på förhand, men jag hade berättat att jag ville tala om 
deras arbetssätt och om verksamheten. Jag hade också redogjort 
för att jag ville ta upp och fråga om en del saker som framkommit 
i mina observationer av hur erbjudande till kommunikation i 
förskolekontext kan ta sig uttryck.  
 
Teman för intervjuerna arbetades fram delvis utifrån observatio-
nerna, men även utifrån de frågor som observationerna väckt. De 
intervjuade pedagogerna har inte sett filmerna, men jag har be-

Intervju 1 
Gruppin-
tervju med 
två av pe-
dagogerna 
Ca 30 min 

Intervju 2 
Uppföljning 
av gruppin-
tervjun med 
en av peda-
gogerna från 
intervju 1. 
Enskild in-
tervju Ca 30 
min  

Intervju 3 
Enskild intervju 
med en tredje 
pedagog 
 

Ca 40 min 
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skrivit för dem vad jag sett och hur jag uppfattat det och försökt 
ringa in det för dem. Det är viktigt att betona att det fortfarande 
är min tolkning av observationerna samt min tolkning av de in-
tervjuades svar som framkommer. Det är också viktigt att betona 
att fokus för min studie är erbjudanden till kommunikation mel-
lan barn, även om jag också valt att intervjua pedagoger. Anled-
ningen till att intervjuer med pedagoger ändå har ett värde för 
denna studie är att pedagogernas didaktiska val ofta blir synliga i 
erbjudanden till kommunikation, varför det är betydelsefullt att 
beskriva hur pedagogerna funderat över de olika didaktiska val 
som gjorts. Intervjuerna bör därför ses som ett sätt att förstå och 
belysa observationerna ur olika perspektiv.  
 
Analysprocessen 
Analysen har varit abduktiv vilket innebär att teori och empiri 
har växelspelat (Fejes & Thornberg, 2009). Jag har provat mig 
fram i tolkningsarbetet men jag har gjort empirinära analys med 
stöd av begreppen. Teorierna ses i den abduktiva processen som 
empiriladdade, och empirin ses som teoriladdad (ibid). Forsk-
ningsfrågorna har hela tiden bildat stommen och grunden till hur 
jag arbetat. 

 
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009, s 25) menar vidare 
att den abduktiva ansatsen ”kan liknas vid ett detektivarbete där 
resonerande förs och slutsatser dras genom en ständig växelver-
kan mellan deduktion och induktion” I den abduktiva analysen 
har jag hela tiden pendlat mellan teori och empiri i min analys-
process och därigenom försökt att förstå hur olika fenomen 
hänger ihop med varandra och hur de hänger ihop med teorin 
(Alvesson & Sköldberg, 2010).  
 
Tankar om hur materialet kunde tolkas väcktes redan under data-
insamlingen och transkriberingen, vilket Kvale (1997) bekräftar. 
Transkriberingen av videofilmerna gav särskilt upphov till olika 
tolkningsmöjligheter kopplade till forskningsfrågorna och teori-
erna. Inledningen av själva analysprocessen bestod av att jag 
framför allt fokuserade på videomaterialet, de anteckningar som 
kompletterade filmerna, samt mina anteckningsobservationer. 



 67 

Transkriberingen av videofilmerna har gjorts i två steg. I ett första 
steg användes transkriptionsprogrammet F5, ett program för att 
transkribera filmen direkt i datorn. I denna transkribering foku-
serade jag framför allt på den verbala kommunikationen. I origi-
naltranskriptionerna framgår även tidsangivelser i filmen, men i 
de redovisade transkriptionerna har jag valt att ta bort dessa 
markeringar på grund av att jag vill öka läsarvänligheten. En 
andra transkribering gjordes sedan med inspiration från modell 
av Heikkilä (2006), där jag också lade vikt vid gester och skeen-
den. Jag har valt att i transkriberingen skriva benämningen peda-
goger med VERSALER för att snabbt kunna urskilja dem i läs-
ningen.  
 
I den andra transkriberingen av videofilmerna har jag redovisat 
filmerna i två kolumner, i den vänstra kolumnen återges talet och 
i den högra återges skeendet. För att kunna transkribera har det 
varit nödvändigt att titta på filmerna om och om igen. Vid ett till-
fälle fick jag hjälp av den arabiskspråkiga modersmålsläraren för 
att översätta materialet. 

 
Transkriptionen ligger så nära talspråket som det är möjligt utan 
att för den skull äventyra läsarvänligheten. Jag skriver exempelvis 
”dom” istället för de och dem, och jag skriver tatt’ istället för ta-
git, såsom det låter. Då jag transkriberat intervjuerna har jag ock-
så strävat efter att ligga nära talspråket, men av hänsyn till de in-
tervjuade, har jag ibland inte tagit med alla utfyllnadsord såsom 
liksom eller okej. Jag har återgivit intervjusvaren med korrekt 
svensk ordföljd, även om intervjupersonerna ibland använt en 
annan ordföljd. Kvale (1997) menar att en exakt återgivning av 
dialekter eller brytning kan få till följd att de intervjuade förlöjli-
gas.  
 
Under analysprocessen gjorde jag urval från hela observationsma-
terialet. De situationer som jag valt ut för analys är lek och måltid 
där jag tydligt kunnat se kommunikation mellan barn, och där 
begreppet erbjudande förefaller möjligt att analysera. Fältanteck-
ningarna kopplade till videoobservationerna ordnades relaterat 
till de aktuella videoobservationerna. Anteckningsobservationer-
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na arbetades om utifrån samma transkriptionsmodell som video-
observationerna det vill säga de skrevs in i två kolumner. Vad 
som är anteckningsobservation eller videoobservation framkom-
mer i bilaga 4, översikt över samtliga transkriberade observatio-
ner.  

 
I samband med denna process kategoriserades de olika lekobser-
vationerna i skilda lekkategorier grundade på empirin samt på 
tidigare lekforskning och lekteori (se kommande kapitel om le-
ken). Måltidssituationerna kategoriserades utifrån det redan gjor-
da observationsvalet frukost och lunch. 

 
Avgränsningen av en observation som analyserats har varit pro-
blematisk eftersom det funnits sekvenser där det inledningsvis 
bara varit kommunikation mellan pedagog och barn som inte lett 
vidare till kommunikation mellan barn. Under ett senare skede i 
observationen framkom ibland att kommunikationen mellan 
barn uppstod i ett senare skede. De tidiga sekvenserna då barn 
och pedagog kommunicerat utgör därför en del av en helhet och 
har även använts i analysen som en del i synliggörandet av när 
kommunikationen uppstår i begränsad omfattning.  
 
För att ringa in analysverktyget erbjudande behövde jag en av-
gränsning eller definition utifrån den framskrivna teoribakgrun-
den. Definitionen har gjorts relativt öppen eftersom min ansats är 
prövande och jag strävar efter att se på vilket sätt begreppet er-
bjudande kan bli ett relevant analysverktyg.  
 
Utifrån den teoretiska bakgrunden framgår att begreppet artefak-
ter kan kopplas till begreppet erbjudande till kommunikation, 
eftersom det är med hjälp av artefakter som kommunikation mel-
lan människor medieras. Ett erbjudande kan därför vara exem-
pelvis en leksak (en artefakt), och samtidigt också inbegripa hur 
leksaken introduceras och visas i ett kommunikativt syfte. Därför 
har jag även beskrivit pedagogernas betydelse för kommunika-
tionserbjudandena. Jag är dock väl medveten om att erbjudanden 
i många fall också visas och introduceras mellan barn/barn och 
inte bara mellan pedagog/barn. Anledningen att jag velat titta på 
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pedagogernas betydelse för kommunikationserbjudandena är att 
jag också strävat efter att min studie ska ge didaktiska implika-
tioner till verksamheten. 
 
Analysen utgår alltså från min definition av erbjudande, samt ut-
ifrån mina tre forskningsfrågor. Den övergripande frågan; Hur 
varierar erbjudanden till barnens kommunikation med varandra 
inom olika situationer? utgör grundpelaren i analysen. Först ring-
ades samtliga erbjudanden till kommunikation in, därefter analy-
serade jag vilka artefakter som användes samt hur de användes 
som erbjudande till kommunikation. Därpå studerade jag peda-
gogernas betydelse för kommunikationserbjudandena, samt slut-
ligen hur kommunikationen varierade utifrån fria eller riktade 
handlingsområden. Analysen har dock inte varit så linjär som 
framgår av denna beskrivning. Det har ofta varit påtagligt hur de 
olika aspekterna gått in i varandra och hur det varit svårt att ur-
skilja dem en och en. Min prövande ansats har ibland också 
gjort att jag måst ompröva vad som egentligen är ett erbjudande 
eller inte.  

 
I den teoretiska bakgrunden påvisas också hur det fysiska rum-
mets utformning kan få betydelse för hur och när barn kommer i 
gång med sin kommunikation. Därför har jag till viss del också 
beskrivit rummens utformning.  
 
Intervjusvaren från pedagogerna tematiserades utifrån de frågeom-
råden jag använt mig av (se bilaga 3). Jag gjorde sedan ett urval 
efter analysen av observationsmaterialet för att ge en bild av peda-
gogernas uppfattning som en komplettering av de analyserade 
skeendena. Jag är medveten om att detta urval inte kan ses som 
objektivt, utan att det svarar mot min egen tolkning (Kvale, 
1997). 

 
Etiska överväganden 
Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2012) 
och jag har tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Föräldrarna till barnen i studien informerades både muntligt och 
skriftligt. Jag fick hjälp av modersmålsläraren i arabiska för att 
informera de arabisktalande föräldrar som hade svårt att förstå 
svenska. Föräldrarna informerades också av personalen om vad 
studien innebar, och om att deras barn kommer att vara anonyma 
och att filmerna inte kan nås av obehöriga. Föräldrarna och pe-
dagogerna informerades också om att de när som helst hade rätt 
att dra sig ur undersökningen. 

 
För att garantera de medverkande anonymitet har jag valt att ge 
dem fingerade namn, enligt Vetenskapsrådets rekommendationer: 
	  

Risken för att individer oavsiktligt kan identifieras skall beaktas 
vid vägningen av värdet av det förväntade kunskapstillskottet 
mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda (Veten-
skapsrådet, 2012, s 12). 

 
Vad beträffar barnen har jag strävat efter att de fingerade namnen 
i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara de riktiga nam-
nen, det vill säga svenskklingande förnamn har förblivit svensk-
klingande och typiska arabiska förnamn har förblivit arabiska. 
Pedagogerna kallas däremot bara för ”Pedagog”. 

 
När det gäller forskning kring barn, är det vårdnadshavarna som 
ska ge sitt godkännande till att forskningen får genomföras. Samt-
liga föräldrar har gett sitt godkännande till att deras barn blivit 
filmade (se bilaga 1). Margaret Coady (2010) menar dock att även 
om man inte som forskare kan be barnen om ett godkännande, 
måste man vara lyhörd för barnets vilja eller ovilja att bli filmade. 
Om barnen inte har lust att svara på frågor eller inte vill bli stör-
da i sin lek av en närgången filmkamera, så måste detta respekte-
ras av forskaren. Det gäller att ha ett öppet förhållningssätt, att 
inte tränga sig på utan mer försöka att fråga om lov ”i fall man 
får vara med”. Inget barn har bett mig att sluta filma, men om de 
hade gjort det hade jag givetvis respekterat deras val. Coady 
(2010) menar vidare att den mest oetiska forskningen på barn har 
kommit från medicinskt område, men att även samhällsvetenskap-
lig forskning kan orsaka stor skada om den hanteras på fel sätt. 
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Det viktigaste med forskningen är att den också har ett värde för 
barnen: 

 
A balanced approach is therefore necessary. The researcher 
needs to be aware of the possible ethical downfalls while being 
assured that the research has value for the children (Coady, 
2010, s 74). 

 
Min förhoppning är att min studie kan komma att ge didaktiska 
implikationer till hur verksamheten kan organiseras för att gynna 
barns möjligheter till kommunikation. På detta sätt hoppas jag 
att den har ett värde för barnen.  
 
Empirin kommer inte att användas i något annat syfte än veten-
skapligt. Några föräldrar har under den sista datainsamlingen i 
maj 2012 också gett sitt tillstånd till att filmerna kan visas i un-
dervisningssammanhang. Detta kommer inte att bli aktuellt att 
göra, eftersom det på filmerna också finns med barn vars föräld-
rar inte gett sitt samtycke till detta. Filmerna förvaras på min pri-
vata hårddisk och kan inte nås av obehöriga.  
 
Studiens trovärdighet  
Svårigheterna med validitet i den här typen av studier framhålls av 
bland andra Kvale (1997) och Bryman (2011). Allmänna genera-
liseringar kan inte göras utifrån denna studie, men tolkning av 
kvalitativ data i den form det här presenteras, kan ändå vara vär-
defull för tolkningen av nya observationer (Bryman, 2011).  

 
Ett sätt att framställa denna studies trovärdighet och tillförlitlighet 
har varit att så noggrant som möjligt beskriva min förförståelse, 
studiens upplägg samt hur analysprocessen gått till. Genom att 
försöka beskriva studien på ett tydligt och transparent sätt kan 
man tillgodose kravet på trovärdighet (Alvesson & Sköldberg, 
2010).  

 
Ett annat sätt att framställa trovärdigheten har varit att kommuni-
cera min tolkning med andra forskare på olika seminarier då jag 
presenterat mina analyser. Jag har också kommunicerat mina ana-
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lyser med personer med tät anknytning till det studerade fältet (ex-
empelvis en specialpedagog som haft god kännedom om försko-
lan). Kvale talar i detta sammanhang om en kommunikativ validi-
tet (Kvale, 1997, s 221) där han ser hur forskarens egen tolkning 
behöver gå i dialog med andra tolkningar.  

 
En metodkritisk kommentar i förhållande till min studie är att 
pedagogerna inte getts möjlighet att titta på videoobservationerna. 
Det hade varit bättre att samtala med pedagogerna direkt utifrån 
filmerna. Anledningen till att detta inte gjordes var att det var allt 
för tidskrävande och att pedagogerna hade mycket svårt att vara 
ifrån barngruppen i mer än max en timme. En annan anledning 
till att jag inte kunde involvera pedagogerna så mycket i tolkning-
en av videofilmerna är att flera pedagoger slutade på förskolan 
under det år då studien pågick.  
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4. LEKENS ERBJUDANDEN TILL 
KOMMUNIKATION 

 
Det här kapitlet handlar om leken och de erbjudanden till kom-
munikation som framträder i den. Kapitlet svarar mot den över-
gripande forskningsfrågan samt mot de två första underfrågorna. 
 
Leken är en mångfacetterad företeelse. Jag har här valt ut tre olika 
sorters lekar; aktionslek, konstruktionslek samt lek med spel och 
pussel. Kategoriseringen är min egen och har gjorts utifrån empi-
rin. Med aktionslek avser jag en lek där barnen är aktiva och rör-
liga samtidigt som de leker en typ av låtsaslek. De olika typerna 
av lekar i mina observationer visar på en variation. Huruvida lek 
med spel och pussel kan betraktas som lek eller inte finns det oli-
ka uppfattningar om. Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996) menar 
att en allt för stram uppdelning av barns lekar riskerar att ”redu-
ceras i kategoriseringar som just inte passar någon lek” (Knuts-
dotter Olofsson, 1996, s 156). Istället bör man då man observe-
rar barns lek beakta det faktum att lek ryms i väldigt många olika 
typer av aktiviteter, och man kan man inte avgöra om det är lek 
eller inte om man inte iakttar barns metakommunikation kring 
lekar. Säger barn att de leker, så gör de det. Att spela ett spel till-
sammans är också en typ av lek som inte utesluter att barnen 
inom denna lek också fantiserar. Vidare skriver Knutsdotter-
Olofsson: 
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Kategorierna är inte menade att räknas upp av duktiga elever, 
utan är bara ett sätt att strukturera materialet och visa på 
mångfalden (Knutsdotter Olofsson, 1996, s 158).  

 
Mitt sätt att kategorisera de olika lekarna är inte tänkt att fungera 
som slutna definitioner. Kategorierna har varit ett sätt att visa på 
mångfald och illustrerar samtidigt hur svårt det är att passa in 
barns lekar i fasta kategorier. 

 
Den så kallade fria leken är ett återkommande inslag på de allra 
flesta förskolor i Sverige. På den studerade förskolan förekommer 
fri lek under flera tillfällen under dagen. Lokalerna är relativt 
små, och det finns inte någon lekhall eller något annat utrymme 
där barnen kan springa inomhus. Pedagogerna har därför för-
sökt organisera rummen så att det går att kombinera olika aktivi-
teter i dem. Målarrummet är också ett byggrum med konstruk-
tionsmaterial, bland annat lego och kaplastavar. I det största 
rummet, där barnen också äter, finns låga hyllor i barnens höjd 
med materialet lättillgängligt placerat. Materialet består mest av 
pedagogiska spel, såsom exempelvis Kråkspelet eller Mattespelet 
samt ett antal olika pussel. I detta rum finns också ett stort dock-
hus med tygdockor. Barnen får dock inte hämta materialet hur de 
vill, utan frågar alltid om lov innan de exempelvis tar ut ett pus-
sel. Det finns också några pussel som är relativt svåra, och då ber 
barnen ofta om hjälp att bygga dem tillsammans med en vuxen. 
 
Observationer av aktionslek 
Dragonman 
Det är fredag förmiddag. Kalle, Anton och Mustafa står i lekrum-
met och tittar ut genom fönstret. För att kunna se ut har de ställt 
två stora kuddar ovanpå varandra som de nu står och balanserar 
på. Ute på gården har de tidigare byggt något av pinnar och nu står 
de på kuddarna och diskuterar bygget som de ser från sitt fönster. 
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Excerpt 1 

Mustafa: Titta dom tar sönder den! Pekar ut genom fönstret på ett byg-

ge som de tidigare gjort ute på går-

den och på de barn som redan är 

ute och leker. 

Kalle: Vaddå för nån’ting? Tittar också ut, bort emot den plats 

som Mustafa visar. 

Mustafa: Den hära flygplanet. Den som vi 

gjorde. 

Står på tå för att se ordentligt. 

Kalle: Det är inget flygplan. Skakar på huvudet. 

Mustafa: Jo, men dom har tatt sönder det! Fortsätter att visa och att peka. 

Kalle: Nä det var när det blåser. Tittar ut. 

Mustafa: Vem har tatt sönder blåset då? Försöker sträcka på sig ännu mer 

för att kunna se ordentligt 

Kalle: Det är bara vinden som blåser.  

Mustafa: Ja! Och den har tatt sönder det. Han 

kan klättra upp! 

Går upp på tå 

Kalle: Nä han kan inte klättra upp. Inte vinden 

kan klättra 

 

Anton: Det är bara träd. Det är vatten som har 

[ohörbart] och nu växer det inte mer bara 

 

 
Kommunikationen framträder tydligt i denna excerpt där barnen 
står och tittar ut genom fönstret på ett bygge som de tidigare gjort 
ute på gården. Det rör sig om både icke-verbal kommunikation 
(bland annat hur de pekar ut genom fönstret) och verbal kom-
munikation, då de pratar med varandra. De diskuterar vem som 
haft sönder bygget, Mustafa menar att det är barnen ute på går-
den, Anton och Kalle menar att det är vinden och regnet. Mustafa 
verkar inte riktigt förstå vad vinden är för något, och menar att 
vinden nog kan klättra. Efter ett tag hoppar de ner från kuddarna 
Kalle tar då upp något ur sin ficka: 

 



 76 

Excerpt 2 

 

Kalle: Kolla! One, two three! 

Tar upp något ur sin ficka. Håller 

föremålet framför sig samtidigt som 

han går fram emot kudden och bör-

jar sparka på den tre gånger. 

Anton: Nä den går inte sönder.  

 

Tittar på kudden som Kalle sparkar 

på och på föremålet i hans hand. 

Mustafa: Oh kasta den till mej, okej? 

 

Vänder sig mot Kalle. 

Kalle: Jag. Vill. Inte. För. Jag. är. Död. Inga 

batterier. 

 

Lägger tillbaks föremålet i fickan, 

går runt i rummet som en robot. 

Mustafa: Annars är jag inte din vän. Nu kom-

mer fröken o säga till dig. 

 

 

 

Kalle: Okej men jag vill inte att den ska flyga 

iväg. Den kan rulla iväg. 

Tar upp föremålet ur fickan igen. 

Mustafa: Okej kasta försiktigt. Gör sig beredd att fånga föremålet. 

Kalle: så så  Släpper föremålet i golvet. 

Anton: Vad heter han? 

 

Tittar på föremålet. 

Kalle: Han heter Dragonman  

 
Här introduceras plastfiguren Dragonman, vilken kan betraktas 
som en artefakt genom vilken barnens kommunikation medieras. 
I denna excerpt blir det således tydligt hur både kommunikation 
och erbjudande samverkar. Kalle tar Dragonman ur sin ficka me-
dan han säger ”one, two, three” och sparkar på en kudde på 
golvet. Kommunikationen inbegriper ett aktivt rörelsemönster, då 
Kalle samtidigt som han pratar också förstärker detta genom att 
sparka på kudden. Han gör sedan föremålet lite svårtillgängligt 
för de andra då han går runt i rummet och låtsas vara en robot 
utan batterier. Dragonman är alltså ett föremål som Kalle tagit 
med sig hemifrån. En av pedagogerna berättar under en intervju 
hur barnen ibland får ha med sig leksaker hemifrån: 
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Sen så ibland får dom ha egna leksaker med sig. En mysig stund 
och dom får ha en egen leksak som dom vill visa för sina kom-
pisar o leka med. Det är mest såna små dataspel du vet eller ac-
tiongubbar och såna saker (Pedagog, ur intervju, 120330).  

 
Lek på mattan 
Inne på förskolan finns en stor matta på golvet. På mattan finns 
världskartan avbildad. En morgon börjar barnen leka en lek på 
mattan. Det är Emma, Cecilia och Anton som leker. De hoppar 
runt på mattan mellan land och hav. Personalen håller samtidigt 
på att förbereda frukosten, så barnen befinner sig ensamma i 
rummet, bortsett från att de blir filmade.  

 
Excerpt 3 

Emma: Opps nu ingen ta mig mig. Hoppar från den ena sidan av mattan till 

den andra 

Anton: Akta så att du inte kommer i 

smältet 

Pekar på en del av mattan där det finns en 

symbol av en sol 

Cecilia: Vi springer till andra sidan så 

fort vi kan. 

Tittar bort mot andra sidan av mattan 

Emma: Ja för där var isen o kallt. Börjar glatt springa mot en del av ett land 

som har en issymbol på sig 

Anton: Ja om man kommer i solen så är 

det i smältet men inte på isen.  

Springer efter Emma och Cecilia 

Cecilia: Men nu så fick vi inte stanna på 

isen heller. 

 

Emma: Hjälp!  Någon ska ta oss! Vi 

måste simma ifrån dom. 

Lägger sig ner på mattan på det som ska 

föreställa ett hav och låtsas att hon sim-

mar 

 
Ovan springer barnen runt på mattan. Kommunikation framträ-
der ur flera olika perspektiv. Barnen leker att de smälter i solen 
och att någon ska fånga dem när de går ut på isen. Emma använ-
der sig också av det hav som finns avbildat på mattan, lägger sig 
ner i det och leker att hon simmar där. En av pedagogerna menar 
att barnen egentligen inte har tillåtelse att springa inomhus: 
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Vi vill helst inte att dom springer inomhus, för dom kan skada 
sig och det blir så skrikigt och så (Pedagog, 111203). 

 
Den icke-verbala och den verbala kommunikationen i excerpten 
samverkar, och begreppet erbjudande är tydligt och möjligt att 
analysera också utifrån pedagogernas uttalande vad beträffar 
spring inomhus. 
 
Artefakternas erbjudanden till kommunikation  
Aktionslekarna rymmer flera olika erbjudanden till kommunika-
tion mellan barnen. En del erbjudanden ligger inbäddade i arte-
fakterna som sådana, andra ligger i barnens samspel med var-
andra. Ett erbjudande till kommunikation mellan barnen uppstår 
i deras samspel i leken, och samspelet uppstår ofta kring ett er-
bjudande (jämför även Michélsen, 2004).  
 
I det samspel som uppstår i leken runt artefakterna utvecklas 
ibland barnens kommunikation till att också innehålla 
metaspråkliga funderingar. Barnen funderar under sin lek emel-
lanåt över hur orden låter, eller över vad orden egentligen betyder. 
När barnen samtalar om sitt trasiga flygplan (i observationen Dra-
gonman) blir tankarna lite filosofiska. Vem är egentligen vinden 
och kan han klättra? frågar sig Mustafa. Det är inte helt säkert att 
Mustafa har tillägnat sig vad begreppen ”vind” och ”blåser” bety-
der på svenska, kanske vinden rentav är en person som tagit sönder 
blåset? Kalle hjälper honom att förklara: Det är bara vinden som 
blåser.	  Av observationen framgår hur barnen stöttar varandra i 
sin gemensamma kommunikation och hur de tillsammans skapar 
en gemensam mening. Det framgår hur kommunikationen uppstår 
kring det gemensamt upplevda, och hur den medieras via artefak-
ter (mattan, flygplanet och Dragonman). 

 
Dragonman, ett speciellt erbjudande 
Dragonman, som introduceras av Kalle, är ett ganska speciellt er-
bjudande. Barnen har egentligen inte tillåtelse att ta med sig sina 
egna leksaker till förskolan varje dag. Men dagen då denna ob-
servation ägt rum är en fredag, dagen då leksaker är tillåtna, vil-
ket en av pedagogerna berättat för mig under en intervju. Genom 
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att barnen inte tillåts att ta med leksaker hemifrån varje dag, ska-
pas det på sätt och vis andra ”erbjudanden” kring just dessa lek-
saker, än det gör kring exempelvis spel eller lego, material som 
tillhör förskolan. Dragonman kan ses som ett erbjudande som 
kommer från världen utanför förskolan. Saker som bryter mot det 
invanda verkar ge nya intryck till samspel och kommunikation 
(Nordin-Hultman, 2004). Dragonman blir ett sätt för Kalle att in-
troducera en ny lek, och den blir samtidigt en källa till en viss 
konflikt, eftersom Kalle först inte vill låta någon annan prova 
Dragonman, utan låtsas gå runt i rummet som en robot utan bat-
terier. Att det mellan barnen uppstår konflikter kring ”mitt och 
ditt” är mycket vanligt i förskolan. Detta framhålls av bland 
andra Michélsen (2004). Michélsen framhåller även att dessa kon-
flikter inte alltid är av ondo, utan att det är utifrån konflikterna 
som barnen lär sig att utveckla ett väl fungerande samspelsmöns-
ter. 
 
I detta fall har ett ”förbud” kopplad till en ”tillåtelse på freda-
gar” gjort att det är Kalle som bestämmer över hur och när erbju-
dandet får lov att användas av de andra barnen, eftersom det är 
han som har tagit det med sig. Även om Dragonman på detta sätt 
blir en källa till en konflikt, så bidrar den alltså samtidigt till att 
barnen får utveckla egna strategier till konfliktlösning. 

 
I observationen Lek på mattan är erbjudandet en del av försko-
lans inredning, en matta med en världskarta på. Kartan är inte i 
första hand tänkt att fungera som en leksak, ändå uppstår det här 
en intressant lek ur vilken nya kommunikationsmöjligheter följer. 
Barnen kommer på att de kan använda mattans olika symboler i 
sin lek. När de kommer ut i solen så kommer de i ”smältet”, ett 
ord som introduceras av Anton. På isen är de inte heller säkra, 
eftersom någon jagar dem där. I slutet av excerpten används mat-
tan väldigt fysiskt då Emma lägger sig ner och simmar på den. 
Mattan med sina symboler erbjuder alltså barnen flera olika till-
fällen till kommunikation. De kan använda mattan både som en 
del av en fantasilek (de smälter i solen) samt som en del av en fy-
sisk rörelselek (Emma simmar på mattan). Symbolerna, färgerna 
och bilderna på mattan lockar till lek och till att barnen kan fan-
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tisera om hur de smälter i solen. Vygotskij (1995) menar att fan-
tasin är ett sätt att tolka både det som barnet själv har erfarit, men 
också de känslor som är knutna till olika erfarenheter. Fantasin 
blir därför ofta till stora överdrifter.1 I exemplet med leken på 
mattan smälter barnen i solen, vilket kan tolkas både som en erfa-
renhet (exempelvis glass smälter i solen) och en fantasifull över-
drift (människor smälter inte i solen). 
 
Vygotskij lägger stor vikt vid hur det kan beskriver som ”yttre in-
tryck” (främst talar han om konstnärliga uttryck, såsom konst-
verk eller musikstycken) framkallar ” en hel komplicerad värld av 
upplevelser och känslor hos människan” (Vygotskij, 1995, s 25). 
Barnens lek på mattan skulle alltså kunna tolkas som att mattan 
med sina symboler och illustrationer hjälper barnen att komma 
igång med sin lek och med sin kommunikation. Barnen upptäck-
er själva hur de kan använda sig av mattans symboler i sin lek, 
och de är fria att ta detta erbjudande i bruk. 
 
Vidare blir det synligt hur andra material i rummet också är med 
och påverkar barnens sätt att kommunicera med varandra. Ett ex-
empel på detta är pojkarnas sätt att stapla kuddar ovanpå var-
andra för att kunna se ut genom fönstret. Genom att kuddar 
finns tillgängliga i rummet, öppnar de för olika sätt att använda 
dem i barnens lekar, och därmed för olika sätt att kommunicera. 
 
Pedagogernas arbetssätt 
Empirin visar på att barnens lek under observationen Dragonman 
också innefattar pedagogernas arbetssätt, trots att de inte är när-
varande i barnens lek under denna observation. I början av ob-
servationen samtalar pojkarna om vinden och om huruvida det 
är den som har förstört deras flygplansbygge eller ej. Ett erbju-
dande ligger således inbäddat i en tidigare erfarenhet, nämligen 
flygplanet som de tillsammans konstruerat ute på förskolegården. 
Erfarenheten kommer från förskolan och bottnar i pedagogernas 
didaktiska planering av verksamheten.  Det gemensamt erfarna är 
ofta en bra utgångspunkt för samtal (Dysthe, 1996). Utifrån Vy-
                                                  
1 I detta sammanhang visar Vygotskij hur folksagorna är fantastiska i sitt sätt att ta tillvara barns 
intresse för överdrifter. 
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gotskijs teori kan man säga att det finns ett dialektiskt förhållan-
de mellan reproduktion och produktion (Lindqvist, 1996). Fan-
tasin bygger alltid på verkligheten, att kunna ”reproducera” med 
hjälp av sin fantasi, förutsätter också tillfällen att ”producera” 
något. Barnen behöver initialt hjälp i att stimuleras till fantasi. 
Vygotskij uttrycker det på följande sätt: 

 
Reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig för-
utsättning för tänkandet, men det är den kreativa aktiviteten som 
gör att människan kan skapa något nytt (Vygotskij, 1995, s 9). 

 
Lindahl (2002) framhåller hur betydelsefullt barnens eget ska-
pande är i detta sammanhang. Det är i det egna skapandet och i 
leken som barnen tillsammans skapar ”producerar” erfarenheter 
som de sedan kan fantisera vidare kring, det vill säga ”reproduce-
ra”. Det ovan givna exemplet där barnen pratar om sin gemen-
samma erfarenhet tillåter dem att fantisera. Detta skapar nya 
ingångar i deras kommunikation. En alternativ tolkning av Mus-
tafas yttrande ”vem har tagit sönder blåset” kan då vara att det 
helt enkelt handlar om fantasi och att det är ett sätt att leka med 
de erfarenheter som barnen skaffat sig tillsammans. Det behöver 
inte förhålla sig så att Mustafa inte ännu tillägnat sig begreppen 
vind och blåsa, det kan också vara ett sätt att fantisera kring des-
sa företeelser.  

 
Erbjudandet, en gemensam upplevelse och erfarenhet som barnen 
fått genom förskolan, ger alltså här barnen en ingång till att 
kommunicera. Skans (2010) resonerar kring vilken roll de ge-
mensamma erfarenheterna som barnen får på förskolan spelar för 
deras möjligheter att kunna kommunicera med varandra och med 
sina pedagoger. Han menar att barnen behöver gemensamma erfa-
renheter att prata kring, eftersom dessa erfarenheter inte utesluter 
vissa barn. Skans skriver: 
 

Fördelen med det gemensamt upplevda är att barnen inte till-
skrivs speciella egenskaper eller kunskaper utifrån deras bak-
grund. Centralt blir barnens nuvarande kultur på förskolan 
(Skans, 2011, s 122). 
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Det faktum att endast tre barn är i rummet tillsammans, kan ock-
så betraktas som ett erbjudande till kommunikation skapat av 
pedagogerna. Genom att barnen får tillfälle att vara tillsammans i 
en mindre grupp, utan närvarande pedagoger, finns en annan 
sorts erbjudande till kommunikation, än de erbjudanden som ges 
då pedagogerna närvarar, eller då barnen är i en större grupp. En 
av pedagogerna uttrycker det så här: 

 
Jag tycker inte att det är bra för barnen att alltid vara i stor-
gruppen. Visst ska man göra saker gemensamt och så, men de 
behöver också tid att bygga relationer med några barn i taget 
(ur fältanteckningar, september 2011). 

 
I observationen Dragonman framgår att barnen har relativt stora 
möjligheter att kommunicera med varandra. Barnen är inte alltid 
överens, men det finns utrymme för dem att utrycka detta i den 
gemensamma kommunikationen, utrymme för dem att hitta egna 
lösningar på de konflikter som ibland uppstår under leken. Ett 
exempel på när barnen förhandlar med varandra och själva fin-
ner en lösning på en konflikt, är när Mustafa säger till Kalle att 
han inte är hans vän, eftersom Kalle inte lämnar ifrån sig Dra-
gonman. Mustafa talar också om att han ”tänker säga till frö-
ken”. Denna observation illustrerar Tellgrens tes (2004) om att 
barn använder sig av de regler som lärts in av institutionen för att 
förhandla i sina lekar. Kalle släpper Dragonman på golvet. Detta 
skulle kunna tolkas som att Kalle inte gärna vill att någon vuxen 
ska ingripa under denna lek, utan att han föredrar att reda ut 
konflikten om Dragonman utan vuxen inblandning. Bygdeson-
Larsson (2011) menar att det kan ha en negativ effekt på barnens 
lek om de vuxna ingriper i den utan att först tolka barnets per-
spektiv: 
 

Att bara komma in i ett rum och direkt ingripa i skeendet på 
något ogrundat sätt kunde ofta leda till avbrott i leken, att bar-
nen tappade fokus och som följd av detta började springa runt 
mer planlöst och kanske t.o.m. bråka med varandra. Det hand-
lade om att kunna stanna till, iaktta och tolka situationen innan 
några initiativ togs (Bygdeson-Larsson, 2011, s 24). 
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Kalles svar på Mustafas ”hot” om att hämta en vuxen, kan alltså 
tolkas som att han inte vill bli störd i leken, utan föredrar att 
lämna Dragonman ifrån sig utan vuxen inblandning.  
 
Pedagogerna har en viktig roll att spela, vad beträffar att skapa 
förutsättningar för att barnen kan röra sig aktivt också inomhus. 
Observationen Lek på mattan visar att då barnen får möjlighet att 
röra sig aktivt och springa runt, underlättas deras förutsättningar 
för att kommunicera med varandra. Pedagogerna menar i olika 
samtal att barnen egentligen inte har tillåtelse att springa inom-
hus, eftersom det lätt blir stökigt då, och barnen också kan falla 
och skada sig. Mina observationer visar emellertid att de gånger 
då barnen på eget initiativ börjat med aktiva rörelselekar inom-
hus, har deras möjligheter till att kommunicera med varandra 
ibland förbättras. Det som barnen kan uttrycka i sin gemensam-
ma rörelselek på mattan med världskartan, är svårt att uttrycka 
enbart med det verbala språket. 
 
Observationer av konstruktionslek 
Legolek 1 
Det är en förmiddag och regnet öser ner. De allra flesta barnen på 
3 – 5 årsavdelningen har velat stanna inne och leka idag, men 
småbarnsgruppen är ute för att plaska i vattenpölarna. Fyra barn 
befinner sig i målarrummet och leker med smålegot. Det är trångt 
om utrymmen på förskolan och pedagogerna har därför planerat 
rummen så att de går att kombinera olika aktiviteter i dem. Må-
larrummet är också ett byggrum med bland annat legoklossar och 
annat byggmaterial. Detta rum är ganska litet och barnen får bara 
leka där några få i taget. I dag är det Zoran, Mustafa, Daniel och 
Cecilia som leker. 
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Excerpt 4 

Zoran: Dom här är supersvåra att få på. Visar ett litet hjul till en bil. 

 

Daniel: Jag kan hjälpa dig. Jag har gjort 

det innan. Det är lite svårt. Vet du Zo-

ran. Förra gången länge sen så fick pap-

pa nya hjul på bilen för hjulen gick sön-

der. Vet du vad han gjorde? Han bara 

kasta’ bilen. Nä jag bara skoja. Han fick 

nya hjul alltså. 

Hjälper Zoran med hjulet. 

 

 

 

 

 

alla skrattar 

Zoran: Min pappa är en korv. Nä jag 

bara skojar. Han är en ekosav faktiskt. 

Jag kan prata som en ekosav. 

alla skrattar 

 

säger något på bosniska 

Cecilia: Jag kan bara säga baj raj baj raj. 

Och jag kan säga mili dilli dilli fill. Men 

den här är så svår!  

De andra skrattar 

 

 

om en liten legokloss. 

 

Zoran: Jag kan hjälpa dig. 

 

 

Cecilia: Titta här på min flicka då. En 

doktor. 

 

Daniel: Och en pojke. 

 

 

Mustafa: (funderar) Var är min pappa 

nu? 

 

 

Daniel: Din pappa är hemma. Eller på 

jobbet. 
 

 
Ovan hjälper Daniel Zoran att sätta på ett hjul till en legobil. 
Under tiden kommer han att tänka på en gång då hans pappa satt 
nya hjul på sin bil, vilket han berättar för Zoran. Zoran skämtar 
då om att hans pappa är en korv, och sedan säger han att han är 
en ekosav, det vill säga en jugoslav. I samband med det yttrar han 
några ord på bosniska, varpå Cecilia säger några ord på ett slags 
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påhittat fantasispråk. Diskussionerna om Zorans och Daniels 
pappor får Mustafa att tänka på var hans pappa är, vilket han 
frågar de andra barnen om. Daniel svarar honom då att hans 
pappa är hemma eller på jobbet. 

 
Legolek 2 
Cecilia, Kalle, Rana och Nadiya befinner sig ensamma i bygg-
rummet och leker med smålegot. Mitt på det lilla bord som de står 
runt är en stor låda med legoklossar placerad. Kalle håller på att 
leta efter något som han byggt tidigare i lådan. Han rotar i lådan, 
sedan bland färdiga byggen som står placerade på hyllan intill 
dem. Cecilia har byggt en liten ”säng” av legoklossar som hon 
håller i.  

 
Excerpt 5 

Rana: Titta så mycket pengar jag har.  Visar upp en liten skål som hon byggt av 

lego och som hon sedan fyllt med plastdäck, 

tänkta att sitta på en legobil 

Cecilia: Ja! Och tilla pengar! Letar efter fler däck i lådan som hon sedan 

placerar i Ranas legoskål. 

Rana: Ska du inte ha det på fingrarna 

så här? 

Börjar trä på däcken som ringar på sina fing-

rar ett efter ett. 

Cecilia: JO! Sträcker fram sin hand mot Rana. 

Rana: Okej. Jag får ditt hand. När jag 

ger dig ska du bara stoppa dom här. 

Du ska stoppa dom så. 

Visar Rana med hjälp av sin egen hand hur 

hon ska streta på fingrarna för att däcken 

ska bli lättare att trä på. 

Nadiya: Kolla på mig. Jag har dokto-

ren. 

Håller upp en legogubbe som har vit klädsel 

med rött kors.  

Kalle: Jag vill också ha! Går fram till Rana och håller upp sina fing-

rar 

Cecilia: Men jag hade dom först. Tittar på Rana och sedan på sina fingrar 

 
Vi ser här hur Rana introducerar plastdäcken först som pengar, 
sedan som ringar på fingrarna. Begreppet erbjudande till kom-
munikation framträder tydligt. Nadiya håller samtidigt en annan 
lek vid liv, leken med doktorn. Vi ser ett nyskapande ord ”tilla 
pengar” som Cecilia använder för att säga ”mer pengar” och som 
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troligen kommer sig av uttrycket ”en till”. Kalle fortsätter att fråga 
efter fler däck: 

 
Excerpt 6 

Kalle: Kan jag få en här ute 

med? En till bara? En till, till 

den fingern? 

Tar däck från lådan. Trär på däcken på alla fingrar 

på vänsterhanden tills det inte finns några däck 

kvar. Pekar med sin högra hand på den vänstra 

handens långfingers topp 

Cecilia: Det här är mina! Håller för sin hand med hjälp utav den andra han-

den som inte är full av däck 

Kalle: Snälla Cecilia kan jag få 

en till av dig? 

Tittar på sin hand. För fingrarna mot det finger 

som inte är helt täckt av plastdäck 

Cecilia: Nej! 

 

 

Kalle: Varför?  

Cecilia: För jag vill inte.  

Kalle: Jag vill.  

Kalle: Men här finns ju fler 

hjul! Här finns flera hjul till 

mig o inte till er. 

Tittar ner mot golvet och upptäcker att ett stort 

antal däck har fallit ned där. 

Cecilia: Men dom som är här 

är till mig och Rana. 

Håller handen framför några däck som ligger på 

bordet 

 
Excerpten ovan visar hur plastdäcken som ringar på fingrarna 
blir en mycket eftertraktad lek, och hur Kalle går in med full kraft 
för att försöka hitta så många däck som möjligt. Däcken blir 
plötsligt mycket begärliga och åtråvärda, och en liten konflikt 
uppstår, när barnen vill se till att skaffa sig så många däck som 
möjligt för att behålla dem för sig själva. När barnen samtalar 
kring däcken kommer Rana plötsligt på att hon kan föreställa ett 
spöke, eftersom hennes händer är svarta: 
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Excerpt 7  

Rana: Titta på mig nu då. Jag är ett spö-

ke! 
Har nu båda händerna fulla av däck. 

Stretar med fingrarna framför ansiktet på 

Cecilia 

 
Kalle: Säg så till mig med. Jag med! För 

jag hitta också många. 
 

Rana: Här är mina hjuuuul. Jag är ett 

spöööööke 
Går fram emot Kalle 

 
Kalle: Kolla på mig då.  

Jag har skräckfingrar 
Håller upp handen framför sig och 

 tittar på alla däck som trätt på sina fing-

rar 

 
Rana: Spökfingar har du 

 
 

Cecilia: Ja dina fingrar är helt svarta.  
 
Här framgår att ännu ett nytt begrepp kopplas till däcken (man 
skulle också kunna konstatera att barnen konsekvent använder 
ordet ”hjul” för att beteckna ”däck”). Rana säger att hon är ett 
spöke, eftersom hennes händer är svarta och fulla av däck. Kalle 
introducerar ordet skräckfingrar, varpå han blir korrigerad av 
Rana som menar att han har spökfingrar. Samtidigt som barnen 
leker med plastdäcken leker Nadiya fortfarande med den lego-
gubbe som hon tidigare kallat för doktorn. Plötsligt överger Ceci-
lia leken med plastdäcken och vänder sig i stället mot Nadiya: 
 

Excerpt 8 

Cecilia: Kolla hon här. Hon är sjuk. 

Hon ska gå till doktorn. Till din dok-

tor. 

 

Vänder ryggen mot de andra barnen och 

vänder sig mot Nadiya. Låtsas hosta. Tar 

tag i en legogubbe 

Nadiya: Det här är inte doktoren 

 

Håller i sin plastbricka. 

Cecilia: Vad är det då? Tittar på plastbrickan. 

Nadiya: Huset skrattar 
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Cecilia. Då gådde den här mamman till 

huset. Och läggde sig i den säng 

 

Nadiya: Och nu går hon till doktoren Tar fram den vita legogubbe som hon tidi-

gare sagt var en doktor. Den ligger på bor-

det 

Cecilia: Kolla. Doktorn har visst som-

nat 

Tittar också på doktorn och skrattar 

 
Som framgår överger Cecilia då för ett tag leken med plastdäcken 
och engagerar sig i stället i Nadiyas lek. Cecilia tror att den plast-
bricka som Nadiya håller i handen är en doktor, men får till svar 
att den är ett hus. Cecilia skämtar med Nadiya och säger att hen-
nes doktor visst har somnat då den ligger orörlig på bordet.  

 
Erbjudanden till kommunikation utifrån barnens fantasi 
Genom att olika artefakter är med i barnens lekar hjälper de bar-
nen att stimuleras i sin fantasi och i sitt gemensamma menings-
skapande. En pappa blir i en av mina observationer till en korv, 
men i nästa stund är det bara en vanlig pappa. Lindqvist (1995) 
menar att leken ibland till sin form påminner om drömmar i sina 
tvära kast mellan olika teman och handlingar. Lindqvist (1996) 
beskriver också hur barns stora behov av att fantisera tränger sig 
på i de flesta situationer. Barnens lek kring legoklossarna är där-
för inte enbart en konstruktionslek, utan också ett sätt för barnen 
att fantisera och fabulera tillsammans. Samtidigt som det pågår en 
konstruktion av olika föremål pågår det också något annat. Det 
handlar om en parallell fantasivärld där pappor blir till korvar 
och fantasispråk som ”baj raj” växer fram (jämför Knutsdotter 
Olofsson, 2003 och Lindqvist, 1995). Utifrån hur leken fram-
kommer i mina exempel menar jag, i likhet med Knutsdotter 
Olofsson (1995), att det är svårt att kategorisera barnens lek. Det 
framgår tydligt av mina exempel att legolekarna inte enbart är 
konstruktionslekar. Leken såsom den framträder i excerpt 4 ger 
många erbjudanden till kommunikation, erbjudanden som fram-
för allt grundar sig i barnens behov av att fantisera tillsammans.  
 
Erbjudandet till kommunikation leder i detta fall också barnen in 
på metaspråkliga reflektioner, relaterade till att de befinner sig i en 
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flerspråkig kontext. Med hjälp av leken kring artefakterna leds 
barnens kommunikation in på metaspråkliga spår. Leken med le-
godäcken för dem in på ett samtal om pappor. När Zoran ”pratar 
som en ekosav”, vilket hans pappa också gör det vill säga en ”ju-
goslav”, hänger Cecilia på och säger ”baj raj baj raj” ett slags på-
hittat språk. Hon verkar dock tycka att det är lite tråkigt att hon 
”bara” kan säga ”bajraj och milli dilli fill” som är hennes eget fan-
tasispråk, medan Zoran faktiskt kan prata som en riktig ”ekosav”. 
Att vara flerspråkig är mer en regel än ett undantag på den här för-
skolan, och har man inget annat språk att tillgå, så kan man alltid 
dra till med ett fantasispråk, tycks Cecilia resonera.  
 
I excerpt 6 framgår hur barnen tar sig an erbjudandet lego genom 
att tillsammans konstruera olika föremål och kommunicera kring 
dem. Barnen upptäcker själva olika sätt som legot kan byggas på 
och är fria att ta dessa erbjudanden i bruk. I excerpt 5 ser vi hur 
barnen använder sig av legot, både till konstruktion då de bygger 
sängar och till en helt annan lek än den som legot ”egentligen” är 
avsedd för, plastdäcken som pengar och plastdäcken som ringar 
på fingrarna. Rana är den som upptäcker plastdäckens många 
möjligheter. När hon kommer på idén att trä däcken på sina fing-
rar introducerar hon ett nytt användningsområde för sina kamra-
ter. I och med att de nya möjligheterna upptäcks, föds även nya 
möjligheter för barnens kommunikation. När Rana har däcken 
på sina fingrar introduceras även hennes idé att hon, eftersom 
hon har svarta fingrar, är ett spöke. De intressanta orden skräck-
fingrar och spökfingrar blir en följd av detta. Rana kommer på att 
däcken kan kopplas ihop med ett spöke och Kalle använder se-
dan även ordet skräckfingrar eftersom han vet att begreppen 
skräck och spöke hör ihop. Kalle hjälper till att introducera ett 
nytt begrepp som Rana, som inte har svenska som modersmål, 
inte verkar känna till eftersom hon korrigerar honom med orden 
spökfingrar har du. Ordet skräck finns ändå med någonstans i 
Ranas förståelse, eftersom hon vet att det går att koppla ihop med 
ordet spöke. Sakta men säkert internaliseras (Vygotsky, 1978) be-
greppet. Vygotskij konstaterar följande: 
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 […] the true direction of the development of thinking is not 
from the individual to the social but from the social to the indi-
vidual (Vygotsky, 1986, s 36). 

 
Det som från början finns mellan barnen, blir alltså en del av den 
egna begreppsbildningen. Man skulle kunna säga att orden är ett 
kreativt resultat av att barnen gjort gemensamt bruk av ett alldeles 
särskilt erbjudande.  
 
Ett annat exempel på intressanta och nyskapande ord knutna till 
erbjudandet lego är Cecilias uttryck ”tilla pengar” för att säga 
”mer pengar”.  

 
Vid sidan av leken med däcken som pengar och som ringar på 
fingrarna förekommer också en annan lek samtidigt. Nadiya an-
vänder sig av den legogubbe som hon kallar för doktorn i sin 
lek, och Cecilia engagerar sig efter ett tag också i denna lek. Här 
blir det tydligt hur skratt och skämt hjälper barnen att finna vä-
gar in i den gemensamma kommunikationen. Ett erbjudande till 
kommunikation öppnas alltså med hjälp av humorn, och hu-
morn knyts i detta fall ihop med materialet. ”Kolla, doktorn har 
visst somnat” säger Cecilia om den legogubbe som ligger orörlig 
på bordet, varpå Nadiya brister i skratt. 
 
Genom den kommunikation som uppstår i leken skapar barnen 
tillsammans något nytt. Man skulle kunna uttrycka det som att 
barnen här både producerar och reproducerar (Lindqvist, 1995) 
genom leken. Det är genom att barnen imiterar varandras 
uttryckssätt (både verbala och icke-verbala) som de blir hjälpta i 
att komma vidare och utveckla egna kommunikativa kompetenser 
(Williams, 2001). Detta blir tydligt då Cecilia utan att korrigera 
Nadiya upprepar den korrekta böjningen doktorn då Nadiya 
använder ordet ”doktoren” (excerpt 8). 
 
Lego, ett rikt kommunikationserbjudande 
Legot är på många sätt ett rikt erbjudande som inbjuder till 
många olika typer av kommunikation och dialoger mellan bar-
nen. Det är ett material som väcker associationer och som får bar-
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nen att använda sig av sina tidigare erfarenheter i leken. Johnson, 
Christie och Wardle (2005) menar att just lego är en typ av lek-
material som är både öppet och stängt, eftersom det både går att 
konstruera efter ett på förhand givet mönster, men även går att 
använda på egna och nyskapande sätt.  
 
I excerpt 4 ser vi hur Daniel berättar om ett tillfälle då han varit 
med om att hans pappa bytt däck på bilen, eftersom däcken gått 
sönder. Daniel passar även på att vara lite ironisk och skämta 
med de andra kompisarna vet du vad han gjorde? Han bara kasta’ 
bilen. De andra barnen skrattar år hans skämt. Detta skulle kun-
na tolkas som att de andra barnen också vet att man inte kastar 
en bil på grund av att däcken går sönder, men det skulle också 
kunna tolkas som att Daniel hjälper dem att förstå hur detta 
hänger ihop. Vi ser här hur en samhörighetskänsla skapas med 
hjälp av den skämtsamma tonen och ”nä jag bara skoja”. I och 
med att Daniel talar om att han ”bara skoja” kan de andra bar-
nen också bli hjälpta att förstå att man inte kastar en bil när 
däcken gått sönder på den.  
 
Pedagogernas implicita roll i legoleken 
Pedagogernas betydelse för kommunikationserbjudandena ligger 
många gånger i att hjälpa barnen att föra in sina egna erfarenheter 
i leken. I excerpt 4 skulle man kunna säga att det är barnen själva 
som för in sina erfarenheter i leken, och att de, i och med detta, 
kan sägas agera som varandras lärare. Jag menar ändå att peda-
gogerna i dessa observationer har haft en viktig, implicit roll att 
spela genom att sätta upp ramarna kring barnens lek. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att det som 
kännetecknar en god pedagogik, är när barnen själva för in sina 
erfarenheter i leken. Men i detta fall är det inte pedagogerna som 
”hjälper” barnen att knyta an till tidigare erfarenheter och föra in 
dem i leken, utan barnen som hjälper varandra. I mina observa-
tioner agerar barnen ofta som varandras lärare, när de får möj-
lighet att göra så. 
 
Vygotskij uttrycker sambandet mellan fantasi och verklighet så 
här: 
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Ju mer ett barn har sett, hört eller upplevt, ju mer det vet och 
har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter 
i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir 
dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995 s 
20). 

 
Förskolan har således en mycket viktig uppgift vad gäller att rusta 
barnen med många upplevelser. I min studie ges barnen i lego-
rummet möjlighet till samspel. Den till synes vardagliga händelse 
som legoleken utgör är en pedagogisk aktivitet fylld av många er-
bjudanden till kommunikation. Barnen står mestadels själv för 
den pedagogiska aktiviteten, men den hade troligtvis inte uppstått 
om de inte fått möjlighet att på egen hand utveckla strategier till 
ett gemensamt samspel. Genom att Daniel delar med sig av sina 
erfarenheter, hjälper han kamraterna att utveckla en förståelse 
kring en del begrepp. Det som kan framhållas som särskilt intres-
sant i excerpt 4 är att barnens egna erfarenheter på ett tydligt sätt 
tas tillvara i deras lek. Det är också intressant att se hur den fler-
språkiga kontexten ofta gör sig påmind. Det blir påtagligt hur 
barnens tidigare upplevelser och erfarenheter är med och samver-
kar i deras lek. Ett erbjudande till kommunikation ligger således 
också i de tidigare erfarenheter som barnen tillägnat sig utanför 
förskolan.  
 
Enligt förskolans läroplan är det pedagogernas uppgift att ta in 
barnens erfarenheter i förskolevardagen:  
 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och 
att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå 
och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen 
stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 
företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och 
lust att lära ska stimuleras (Lpfö 98/2010, s 8).  

 
I byggrummet befinner sig barnen oftast bara några få i taget på 
grund av att pedagogerna hjälpt barnen att sätta samman mindre 
lekgrupper. Detta ger förutsättningar för vilken kommunikation 
som kommer igång där, eventuellt också förutsättningar för att 
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fler barn ska komma igång med och utveckla sina kommunikati-
va kompetenser. Bruce och Hansson (2010) menar att en varia-
tion av samtalspartner gynnar barnens kommunikationsmönster. 
Ibland kan det vara en fördel att språkligt befinna sig på samma 
nivå som sin samtalspartner, men det kan också vara utvecklande 
att inte ha kommit lika långt, eller att ha kommit länge. Genom 
att de barn som befinner sig tillsammans i byggrummet inte utgörs 
av en homogen grupp, utan av barn som har kommit olika långt 
med sin språkliga utveckling, gynnas alltså barnens kommunika-
tionsmönster. Pedagogernas didaktiska och medvetna val att låta 
några få barn, som befinner sig på olika språklig nivå leka till-
sammans har betydelse för utfallet av erbjudanden till kommuni-
kation. 
 
Observationer av lek med spel och pussel 
Kråkspelet 
På avdelningen för tre till femåringar finns flera sorters spel. Ett 
av dem är Kråkspelet, ett spel som går ut på att man ska samla 
olika sorters plastfrukter i en korg. I spelet ingår också ett pussel. 
Det är detta pussel som Peter, Mustafa och Kalle nu försöker att 
lägga ihop för att kunna lägga undan spelet eftersom de har spe-
lat klart. En av pedagogerna är i närheten av bordet och pratar 
lite med pojkarna. 

 
Excerpt 9 

PEDAGOGEN: Okej då får ni hjälpas åt att 

plocka undan då. 

Tittar på pojkarna 

Peter: Ja. Alla tre börjar plocka undan. De små-

trallar under tiden. De tar även pussel-

bitarna som ligger huller om buller och 

lägger dem rakt ned i spelkartongen 

utan att först placera dem i pusselra-

men. 

PEDAGOGEN: Ska dom va där? Hur ska 

dom va? Ska dom inte va i den? 

Pekar på den tomma pusselramen och 

tittar på pojkarna. 

Peter: Jag kan lägga dom i den. Placerar ut en av pusselbitarna i ra-

men. 
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PEDAGOGEN: Men ni kan ju hjälpas åt 

eftersom att det var alla som spela’. 

 

Peter: Okej  

PEDAGOGEN: Men kan du lägga den i 

mitten? 

Visar med en gest var han ska lägga 

ramen 

Peter: Okej. Flyttar ramen in mot mitten av bordet 

så att alla kan komma åt den. 

 

Här framgår att pojkarna har spelat färdigt och ska nu lägga un-
dan spelet. pedagogen påpekar för dem att de inte ska lägga alla 
bitar rakt ner i kartongen, utan först placera ut pusselbitarna i 
ramen. Peter erbjuder sig att försöka lägga ihop pusslet i ramen, 
pedagogen föreslår att de tre ska göra det tillsammans, eftersom de 
spelat ihop. Peter lägger då pusselramen i mitten så att alla kan 
komma åt den. 

 
Excerpt 10 

Peter: Denna ska sitta på andra sidan. Den 

måste sitta på andra sidan. Eller har den 

gått sönder? 

Försöker pressa i två pusselbitar på en 

gång. 

Kalle: Peter, ta inte allt!  

Mustafa: Där! Flyttar på en av pusselbitarna och för 

hörnbiten längst upp i ramen. 

Kalle: Upp! Upp! Upp! Tittar på Mustafa, sedan pekar han på 

pusselramen. 

Mustafa: Lasagne. Flyttar pusselbiten uppåt och in mot mit-

ten av ramen. 

Kalle: Lasagne? Tittar frågande på Mustafa. 

Mustafa: Lasagne nor. Lasagne nor.  

Kalle: Lasagne Säger ordet långt och tydligt och med ett 

tonat s, liksom Mustafa 

Mustafa: Lasagne nor. Lasagne  nor. La-

sagne nor. Lasagne nor. Lasange nor. Nor 

Nor Nor Nor Nor Lasangnge. 

Placerar ut någon pusselbit till. 

 
Här försöker Peter att pressa i två pusselbitar samtidigt, varpå 
Kalle uppmanar honom att inte ”ta allt”. Mustafa visar var 
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hörnbiten ska ligga, sedan säger han orden ”lasagne nor”. Det 
framgår inte av observationen vad orden lasagne nor betyder för 
Mustafa. I sammanhanget verkar inte ordet ha någon betydelse, 
och Kalle ställer sig frågande till ordet. Mustafa upprepar orden 
ett flertal gånger. Kalle härmar Mustafas sätt att uttala ordet la-
sagne och uttalar det med ett tonat s. Det framkom under en in-
tervju att pedagogerna vid olika tillfällen uppmärksammat att 
barnen ibland använder språket på ett eget och annorlunda sätt. 
Den intervjuade pedagogen kallade det för ”bubbelspråk” och 
menade att detta språk varken är svenska eller något annat språk, 
utan mer en lek med olika ljud. Detta antagande delas också med 
den arabiska modersmålsläraren som i något fall bekräftat att 
ljuden inte betyder något på arabiska heller: 

 
Ibland pratar dom bara det jag kallar ”Gibboritsch”. Ja det är 
bebisspråk eller barnspråk eller så. Jag hör ju att dom inte pra-
tar svenska men jag vet ju inte heller hur om dom pratar på sitt 
hemspråk. […] Vi har ju tillgång till hemspråksläraren också 
och jag har pratat med henne om det. Och hon säger; Nej det är 
inte arabiska heller. Det är bara bubbel så att säga. […]  
alltså jag menar att jag inte förstår om dom pratar arabiska el-
ler kurdiska eller svenska eller om det är det här som jag kallar 
bubbelspråk (Pedagog ur intervju, 120604). 

 
Pedagogen, som hela tiden befinner sig i närheten av pojkarnas 
bord hör inte lasagnemonologen, men får syn på att pojkarna 
har svårigheter med att placera ut en pusselbit. Hon tar tag i spel-
kartongen som ligger på bordet och håller upp den framför poj-
karna: 

 
Excerpt 11 

PEDAGOGEN: Om ni tittar här. Var ska 

päronet va? 

Tar fram locket till spelkartongen och 

visar pojkarna bilden på pusslet. 

Peter: nere.  

Kalle: mmm. Flyttar en bit så att den hamnar ne-

derst. 

PEDAGOGEN: Nä den var ju rätt. Flyttar tillbaks biten. 



 96 

Peter: Men den andra är här uppe. Pekar på en annan bit, längre upp. 

PEDAGOGEN: Ja just. Var ska den va?  

Peter: Där uppe. Flyttar den felplacerade biten till andra 

sidan. Byter plats med en annan bit. 

Kalle: Så! Rör sig lite på stolen. 

Peter: Ja så ja!  

PEDAGOGEN: Så bra! Är det rätt nu? Sätter sig ned på huk intill pojkarnas 

bord. 

Kalle, Peter och Mustafa: JA! Barnen nickar. 

PEDAGOGEN: Bra! Då kan ni lägga un-

dan. 

Barnen ställer undan kartongen. 

 
Ovan visar alltså pedagogen barnen, med hjälp av bilden på 
spelkartongen, hur bitarna ska placeras. Barnen får syn på att de 
placerat ut en bit fel och flyttar den så att pusslet stämmer.  
 
Flaggpusslet 
Ett av pusslen, flaggpusslet, går ut på att få ihop rätt land och 
huvudstad med rätt flagga. Pusslet är ganska svårt, och ofta är en 
vuxen med när barnen lägger det. Idag har Daniel och Emma 
själva tagit fram flaggpusslet och bett pedagogen om hjälp med att 
bygga det. Daniel och Emma sitter nu tillsammans med pedagogen 
och försöker få ihop pusslet. De samtalar om de olika flaggorna 
och var länderna ligger: 
 
Excerpt 12 

Daniel: Den här röd o vita känner jag igen Tar upp en pusselbit med Dan-

marks flagga 

Emma: Det är ju Danmark.  Gungar fram och tillbaka på stolen 

PEDAGOGEN: Ja det är Danmark. Vet du var 

du ska lägga den? 

Sveper med handen över pusslet. 
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Daniel: mm Nickar och placerar ut pusselbiten 

Emma: Men den här då. Den är jättesvår Tar upp en pusselbit och granskar 

den 

PEDAGOGEN: Ja den där ja. Jättesvår. Jag 

lyckas aldrig lära mig den. Venezuela ja. Men 

huvudstaden. Vi testar där. 

Visar en plats på pusslet 

Emma: Nä jag tror att det blir fel Försöker sätta dit biten som inte 

riktigt passar 

Daniel: testa där istället Visar på ett ställe längre upp. 

Emma: mmm Lägger ut pusselbiten på ett annat 

ställe. 

 
I observationen framgår hur Daniel och Emma får hjälp av peda-
gogen med att placera ut en pusselbit. Kommunikationen handlar 
i första hand om att pusslet är svårt, vilket även pedagogen håller 
med om. Barnen hjälps åt att hitta rätt plats att placera ut Venezu-
elas flagga, som först inte blir rätt då pedagogen placerar ut den, 
utan som ska sitta ett snäpp längre upp, vilket Daniel påpekar. 
Under en intervju påpekade en av de intervjuade pedagogerna att 
det är viktigt med vuxennärvaro under pusselbyggandet. 
 

En sak som är viktig när man sitter och bygger pussel är att det 
man har påbörjat med barnen, det avslutar man också. Och 
man visar att: Nu har vi lagt det här pusslet. Nu går vi och sät-
ter tillbaks det på hyllan och sen kan vi gå och göra något an-
nat. Men ibland lämnar den vuxne bordet eller aktiviteten och 
sen[…]slutar det i fullständig kaos. Och det är kanske inte rik-
tigt heller vad de barnen ville när dom gick och hämtade det här 
pusslet eller spelet. (Pedagog ur intervju, 120604). 

 
Olika situationer ger variation i barnens kommunikation 
I excerpterna 9, 10, 11 och 12 framträder tydligt hur leken kring 
spel och pussel tas emot av barnen som ett erbjudande till kom-
munikation. Samtidigt framgår också att pusselbyggandet innebär 
en annan kontext än legobyggandet, och att barnens kommuni-
kation därför tar sig delvis annorlunda uttryck. Olika kontexter 
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innebär olika typer av kommunikation (Linell, 2009). Variatio-
nen i barnens kommunikation framkommer också om man jäm-
för observationen Kråkspelet med observationen Flaggpusslet. En 
variation i barnens kommunikation finner jag om jag jämför ex-
cerpt 12 med excerpt 10. Det blir tydligt hur barnen resonerar i 
termer av rätt och fel när de kommunicerar kring erbjudandet 
pussel tillsammans med sin pedagog. I excerpt 10 funderar Peter 
över varför han inte får ihop pusslet, Denna ska sitta på andra si-
dan. Den måste sitta på andra sidan. Eller har den gått sönder? I 
excerpt 12 konstaterar Emma kort Nä jag tror att det blir fel.  
Denna variation skulle kunna tolkas som att det relativt styrda 
erbjudande som Flaggpusslet utgörs av, inte gynnar barnens sätt 
att finna egna strategier till samarbetsformer runt pusslet. Det 
skulle också kunna tolkas som att pedagogens sätt att resonera i 
termer av rätt och fel också smittar av sig på barnen, att sättet att 
arbeta tillsammans kring pusselbyggandet här framför allt hand-
lar om att lösa det hela på ett ”rätt” sätt. Då barnen kommunice-
rar kring Kråkspelet gör det i första hand inte det utifrån att de 
ska göra det på ”rätt” sätt. I Kråkspelet samtalar barnen relativt 
fritt kring hur de ska ta sig an erbjudandet, i flaggpusslet cirkule-
rar kommunikationen mestadels kring begreppen rätt och fel. De 
båda observationerna synliggör att det sätt på vilket barnen tar 
sig an de olika erbjudandena ofta präglas av deras tidigare erfa-
renheter av hur dessa material introduceras. I Flaggpusslet talar 
barnen om rätt och fel, det viktigaste i deras lek tycks vara själva 
färdigheten. En möjlig tolkning är att barnens sätt att resonera 
kring flaggpusslet har präglats av de tidigare kontakter de haft av 
detta pussel, och att byggandet nästan alltid sker tillsammans med 
en pedagog. Kråkspelet har de däremot spelat på egen hand, och 
därför utvecklat andra sätt att kommunicera kring. 
 
Även om det framträder en variation, framkommer samtidigt ock-
så hur en del sätt att kommunicera på upprepas. Trots att barnen 
befinner sig i olika situationer, är de under hela dagen en del av 
en flerspråkig kontext.  På grund av att barnen befinner sig i en 
flerspråkig kontext framträder i olika situationer ibland 
metaspråkliga sätt att samtala om språket. En del av variationen i 
barnens kommunikation utgörs alltså av ett likartat tema, och 
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detta tema är kopplat till att barnen reflekterar kring språkets 
form. Olika sätt att fundera på språkets form framträder i flertalet 
excerpter. 
 
En av pedagogerna beskriver hur barnen ibland använder språket 
för att göra olika ljud, helt utan innebörd, som en lek med or-
den. Emellertid är det inte möjligt att veta om Mustafas yttrande 
”lasagne nor” i observationen Kråkspelet, är en lek med ord, eller 
om han försöker att kommunicera något annat med sitt yttrande. 
En alternativ tolkning skulle kunna vara att spelet på något sätt 
väckt en association till lasagne, eller att han helt enkelt ville be-
rätta att han var sugen på lasagne. Kalle hänger på Mustafas ytt-
rande, upprepar ordet och säger dessutom det med ”osvenskt” 
uttal, med ett tonat s, på samma sätt som Mustafa gjort. Språket 
används således för metaspråkliga reflektioner.  

 
Björk-Willén refererar till ett flertal studier (se bland andra Ram-
ton, 1995) där liknande språkliga fenomen har upptäckts hos 
barn och ungdomar i flerspråkiga miljöer. Björk-Willén rubrice-
rar begreppet ”språköverskridande” och sammanfattar det på föl-
jande sätt: 

 
[…]barn och ungdomar […] använder en rad semiotiska resur-
ser, för att överträda språkgränser och för att skapa mening och 
organisera deltagande i vardagens sociala samspel. (Björk-
Willén, 2006, s 40). 

 
Samarbete kring artefakter ger kommunikation 
I observationen Kråkspelet, är erbjudandet ett pussel föreställande 
en kråka. Genom att barnen samarbetar kring Kråkspelet får de 
möjlighet att kommunicera kring detta erbjudande. Kommunika-
tionen tar sig lite olika uttryck, dels inbegriper den en hel del ver-
bal kommunikation, då barnen samtalar om hur de ska få ihop 
pusslet och om vilka bitar som ska flyttas, dels innefattar den 
icke- verbal kommunikation, både mellan barnen och mellan 
barnen och pedagogen. Ett exempel på när den icke-verbala 
kommunikation förstärker den verbala är när Mustafa helt enkelt 
flyttar en pusselbit under det att han säger ”där”. Ett annat ex-
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empel på icke-verbal kommunikation ger pedagogen då hon visar 
barnen bilden av det färdiga pusslet på spelkartongen. Med hjälp 
av detta stöd som ges både verbalt (Om ni tittar här, var ska pä-
ronet va?) och icke-verbalt (genom att pedagogen visar barnen 
spelkartongen) kan barnen till slut få ihop pusslet. Reed (1993) 
poängterar att det talade språket sällan räcker till för att kunna 
visa på alla de erbjudanden som vi blir varseblivna i vår miljö, 
eftersom vårt talade språk ändå är ganska begränsat. Trots våra 
språkliga tillkortakommanden kan erbjudanden delas med hjälp 
av stöttning, som ofta inbegriper mycket mer än bara talade ord: 

 
[… ]no human language has, or could have, a sufficiently rich 
vocabulary to capture all the distinctions and dimensions avail-
able in perception. Despite this, the scaffolder can and does at-
tend to what the learner does, and, similarly, many learners at-
tend carefully to the scaffold (Reed, 1993, s 69). 

 
Pusslet i sig går bara att konstruera på ett sätt, men sätten att 
kommunicera kring pusselbyggandet är betydligt fler. Ett sätt att 
använda pusslet på ett nytänkande och eget sätt är att, som Mus-
tafa gör, kombinera pusselbyggandet med en egen lek med orden. 
Det framgår inte vad orden ”lasagne nor” egentligen betyder, men 
man skulle kunna tolka det som att de används som ett sätt att 
leka med språket och smaka på orden och deras innebörd. Ge-
nom att barnen är i gång med sin kommunikation och sitt sam-
spel under pusselbyggandet, leder aktiviteten in dem på nya och 
egna spår. Man skulle kunna säga att den artefakt som pusslet 
utgörs av fungerar som en motor i igångsättningen av barnens 
kommunikation. 
  
Pedagogernas roll för kommunikationserbjudandena  
– stöd eller hinder? 
Det vuxenstöd som pedagogen erbjuder barnen i Kråkspelet 
handlar i första hand om att skapa ordning och reda i pussel-
byggandet. Det man har påbörjat tillsammans med en vuxen, det 
avslutar man, menar en annan pedagog och påpekar samtidigt 
vikten av att ställa tillbaka pusslet på hyllan när man är färdig 
med det. Barnens sätt att stoppa pusselbitarna rakt ner i pussel-
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kartongen utan att först placera ut dem i ramen får till följd att 
pedagogen uppmuntrar dem att samarbeta kring att först lägga 
dem i pusselramen.  
 
Ibland leder dock inte pedagogernas kommunikation med barnen 
till öppningar och till att barnen kommer igång att kommunicera 
mer med varandra, utan till att de svarar snabbt och fåordigt. 
Man skulle kunna tolka det som att kommunikationen under 
flaggpusslet till stor del består av kontrollfrågor som inte direkt 
öppnar för en vidgad kommunikation. Ett annat sätt att tolka 
kommunikationen under flaggpusslet är att det styrda erbjudande 
som pusslet utgörs av i sig inte öppnar för en vidgad kommuni-
kation. 
 
Det är pedagogerna som anger ramarna för möjliga aktiviteter i 
rummen genom att erbjuda olika typer av lekmaterial. I sitt val av 
Kråkspelet har pedagogerna försett barnen med ett spel som går 
att samarbeta kring och som erbjuder barnen något att kommuni-
cera kring. Flaggpusslet klarar barnen däremot inte av att ta sig 
an på egen hand, utan behöver där hjälp och stöd av en vuxen. 
Man skulle kunna resonera att flaggpusslet ligger snäppet före det 
som barnen kan klara av på egen hand (Den proximala utveck-
lingszonen) och därför fungerar väl ihop med en vuxens stöd, 
men inte lika väl som ett erbjudande att ta sig an på egen hand. 

 
Spel och pussel är alltså relativt styrda erbjudanden, som mer eller 
mindre kräver att barnen samarbetar med en vuxen. Genom att 
Pedagogen i observationen Kråkspelet uppmärksammar barnen 
på att ingen bit fattas, utan att den istället är felplacerad, guidar 
hon dem i att själva lösa problemet. I observationen Flaggpusslet 
kan vi också se hur guidas av Pedagogen men även av varandra. 
Ibland får denna guidning till följd att det främst är en uppgift 
som snabbt ska lösas, och inte något som används för att initiera 
ett kommunikationserbjudande. 
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5. MÅLTIDENS ERBJUDANDEN  
TILL KOMMUNIKATION 

 
Det här kapitlet handlar om måltiden och om de kommunika-
tionsmöjligheter som barnen där erbjuds. Kapitlet inleds med tre 
frukostobservationer, sedan följer tre lunchobservationer. Kapitlet 
svarar liksom föregående kapitel mot den övergripande forsk-
ningsfrågan samt de två första underfrågorna. 
 
På den studerade förskolan har personalen valt att prova en an-
nan modell än den som är vanligast förekommande, det vill säga 
den där de vuxna sitter med tillsammans med barnen och äter. 
Vid lunchen sitter pedagogerna med vid barnens bord och äter 
tillsammans med dem, men vid frukosten och vid mellanmålet sit-
ter barnen på avdelningen själva vid ett bord och pedagogerna 
vid ett annat, bredvid barnen. Detta val är medvetet från pedago-
gernas sida, eftersom de tycker att barnen på så sätt får en chans 
att umgås över frukosten på ett mer avspänt sätt, än vad de tycker 
att de gör om de är med dem i varje stund. De menar att de har 
märkt att barnen ibland känner sig med avslappnade när de får 
utrymme och tid för att samtala med varandra utan vuxen med 
vid bordet. Pedagogerna gör alltså medvetet valet att inte sitta med 
och äta tillsammans med barnen då det serveras frukost och mel-
lanmål.  
 
Innan maten är framdukad föregås den oftast av någon typ av lek 
där barnen ska lära sig att uppmärksamma olika saker, exempel-
vis färger, för att sedan ställa sig i kön till matvagnen. Frukosten 



 103 

är det tillfälle där barnen samtalar mest med varandra enligt pe-
dagogerna. Inför varje lunchtillfälle får ett av barnen till uppgift 
att säga ”varsågoda” och alla barnen väntar med att äta tills detta 
skett. Under frukosten behöver barnen inte vänta, utan kan börja 
prata direkt när de sätter sig till bords. 
 
Förskolan är inredd enbart med möbler i barnens storlek. Bord, 
stolar, hyllor för förvaring; allt är storleksanpassat så att barnen 
själva kan nå vad de behöver. Nordin- Hultman konstaterar föl-
jande: 
 

Sättet att inreda och utrusta förskolerum eller klassrum, att 
planera dagsprogrammet och att ge uppgifter till barnen kan ses 
som iscensatta teorier om barns behov (Nordin-Hultman, 2004, 
s 41). 

 
Förskolan har inget eget kök, utan maten lagas i ett storkök och 
körs dit i kantiner vid varje lunch. Frukost och mellanmål ord-
nas däremot av personalen på plats. Lunchkantinerna lyfts över 
på förskolans matvagnar och på 3-5årsavdelningen får barnen 
själva gå fram och hämta sin mat, som serveras direkt ur kanti-
nerna, vid matvagnen. På småbarnsavdelningen häller personalen 
i stället över maten i mindre serveringskärl som de placerar ut på 
borden. Ur dessa kärl fördelas sedan maten på plats vid bordet. 

 
När barnen hämtar sin mat passar pedagogerna ibland på att ut-
nyttja tillfället till att arbeta med språket. Att sätt ord på allt som 
omger matstunden är viktigt, anser alla pedagogerna. Samtliga 
pedagoger menar dock att det också är viktigt med lugn och ro, 
att det inte blir stökigt och skrikigt vid matbordet när barnen 
äter.  

 
Observationer av frukost  
Frukost 1 
Det är december månad. Julmusik hörs från den lilla bärbara ste-
reon och avdelningen är smyckad med julpynt som barnen själva 
tillverkat. Det är tio barn till frukosten idag; Cecilia, Rana, Nadi-
ya, Zara, Sami, Anton, Peter, Mustafa, Ahmed och Zoran. Två av 
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pedagogerna sitter vid bordet intill matvagnen. Barnen sitter vid 
ett annat bord för sig själva. I dag serveras det mannagrynsgröt 
med mjölk, sylt och kanel. Barnen får som vanligt själva hämta 
sin frukost på matvagnen. En av pedagogerna  kallar fram dem i 
tur och ordning: 

 
Excerpt 13 

PEDAGOG : Rana, gröt? Så säger du 

stopp. 

 

Rana räcker fram sin tallrik till pedagogen 

som slevar upp gröt. 

PEDAGOG : Mer? 

 

Stoppar ett tag med att sleva upp. Söker 

ögonkontakt med Rana. 

Rana: så. Skakar på huvudet. 

PEDAGOG : Kom, Zara Zara går fram till matvagnen 

PEDAGOG : Varsågod Börjar sleva upp gröt till Zara. 

PEDAGOG : Säg nu hur mycket du vill 

ha Zara. Vill du ha mer? 

 

Skakar på huvudet. 

 
I excerpt 13 ser vi hur Pedagogen kallar fram först Rana och se-
dan Zara till matvagnen så att de där kan hämta sin gröt. I sam-
band med detta tillfrågas barnen om hur mycket de vill ha. Bar-
nen svarar kort, antingen enbart med nickningar eller skakningar 
på huvudet, eller med ett jakande ”mmm”. Rana och Zara går se-
dan fram till bordet och sätter sig. Anton sitter redan där, men 
har ännu inte varit framme och hämtat sin gröt. Anton försöker 
att inleda en konversation med sina kamrater: 
 
Excerpt 14 

Anton: Kolla ni äter tillsammans. Tittar på Zara och Rana som börjat äta av 

gröten. Sitter kvar och väntar på att det 

ska bli hans tur att gå fram och hämta 

gröt. 

Anton: Ni äter snabbare. Det är mjölk! 

Så mycket mjölk! Ska du bara äta 

mjölk? Vill du inte ha gröt? 

 

Vänder sig mot Rana.  Rana fortsätter att 

äta under tystnad, utan att uppmärksam-

ma Anton. 
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Ovan framgår hur Anton försöker inleda en konversation med 
Zara och Rana, men att de än så länge inte uppmärksammar hans 
initiativ. Pedagogen kommer sedan fram till barnens bord för att 
erbjuda dem kanel till gröten: 

 
Excerpt 15 

 
Efter att pedagogen erbjudit barnen kanel, återvänder hon till 
matvagnen för att hjälpa de barn som ännu inte fått gröt med 
uppläggningen. Det blir snart Antons tur att gå fram till vagnen 
och hämta gröt: 

 
Excerpt 16 

PEDAGOG : Varsågod Anton. Vill du 

ha sylt och kanel? 

 

Hjälper Anton att sleva upp gröten 

Anton: Nej tack. Bara mjölk. 

 

 

Anton tar endast gröt och mjölk på sin 

tallrik och går sedan och sätter sig med sin 

gröt vid bordet. 

Anton: Hej hej jag tog bara mjölk o ing-

en sylt. 

Vänder sig glatt mot kompisarna som sit-

ter och äter. 

Ahmed: Tog du ingen sån kanin? 

 

Tittar frågande på Anton. 

Cecillia: Hihihi. Du sa kanin. 

 

För händerna mot ansiktet för att dölja att 

hon skrattar högt. 

 Ahmed ler 

PEDAGOG: Jag glömde fråga; är det 

någon av er som vill ha kanel som inte 

har tatt'? 

 

 

Håller i kanelburken. Går fram till bordet 

där barnen sitter och visar den för barnen 

PEDAGOG : Vill du ha kanel?  

 

 

Vänder sig mot Rana. 

Rana: mmm Rana nickar. 
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Anton: Jag vill inte ha kanel ingenting. Uttalar ordet kanel extra tydligt. 

Cecilia För du tycker inte om? 

 

Tittar frågande på Anton. 

Anton: Nä Skakar på huvudet. 

 

Cecilia: Men du får. Vänder sig mot sin egen gröt och börjar 

äta igen. 

 
I excerpten framgår hur Anton hämtar sin gröt och sedan åter för-
söker att inleda en konversation med de andra barnen. Han inle-
der med orden hej hej jag tog bara mjölk och ingen sylt, varpå 
Ahmed frågar honom om han inte tog ”en sån kanin”.  
 
Excerpt 17 

Anton: Vet du jag såg på teve i morse? 

Det var Scooby Doo. Måste va så stor. 

Han har sånna hundöron. Jag har 

många filmer. 

Vänder sig mot Cecilia. Gestikulerar och 

talar högt. 

Cecilia fortsätter att äta och uppmärk-

sammar inte Anton 

Anton: Vet ni var jag bor? 

 

Vänder sig mot Ahmed 

Ahmed: Jag vet var Zoran bor. Fortsätter att äta 

Anton: Men jag såg Zoran. Han är här. Tittar bort mot den plats där Zoran sitter, 

lite längre bort. 

Anton: Bor Zoran på ett eller två?  Håller upp två fingrar. 

Ahmed:  Visar två fingrar. 

Anton: Men vet du vad Zoran sa till 

mej? Att han bodde på ettan. 

 

 

Tittar bort mot Zorans plats. 

Ahmed: Hallå Anton det finns två Zo-

ran. En som bor i [x-stad] på ettan o en 

annan som bor i [x-stad] på en annan. 

Och nu har jag bara lite mjölk kvar. 

Försöker skrapa upp det sista från sin tall-

rik. 

 
I excerpten framgår hur Anton först inleder en konversation om 
en film som han sett på tv, men då inget av barnen direkt nappar 
på detta samtalsämne, istället fortsätter med att fråga barnen om 
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de vet var han bor. Vid ett annat tillfälle tillfrågas en av pedago-
gerna ifall hon märkt någon skillnad på hur barnen pratar när 
de sitter ensamma vid frukostbordet, jämfört med hur de pratar 
när de sitter tillsammans med sina pedagoger. Hon uttrycker det 
då på följande sätt: 

 
Sånna spännande diskussioner dom har! Dom kommer riktigt 
nära varandra. Det känns att dom har en nära relation med 
varandra, dom vågar prata om allt och det (Pedagog ur intervju, 
120330). 

 
Cecilia är inte med i diskussionen om Zoran medan hon äter, 
men då hon ätit upp sin gröt vill hon också vara med och kon-
versera, och inleder därför en helt annan typ av konversation: 
 
Excerpt 18 

 

Cecilia: ohaoa, ohahoa 

 

Gör ett apliknande uttryck med ansiktet. 

Vänder sig mot pojkarna. Söker uppmärk-

samhet. Kliar sig under armen. 

 

Ahmed: En apa? 

 

Tittar på Cecilia 

Ahmed: Är du färdig? 

 

Cecilia nickar allvarligt. 

 

Anton: Jag dricker upp min mjölk 

Håller sin djupa tallrik mot munnen och 

börjar dricka från den. 

Cecilia: Gröt kan man bara svälja. Man 

behöver inte tugga den.  

 

 

Låtsastuggar med hela ansiktet, trots att 

hon redan ätit färdigt 

Anton: Vad gör du? Tittar frågande på Cecilia 

Cecilia: Man behöver inte tugga på gröt, 

bara. Är du färdig snart? 

Skrattar 
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Ovan framgår hur Cecilia använder sig av det icke-verbala språket 
och leker att hon är en apa. Ahmed är uppmärksam på Cecilias 
kommunikation, och frågar henne om hon är en apa.  
 
Frukost 2 
Idag serveras smörgåsar och filmjölk, men ingen gröt. Zara, 
Emma och Kalle sitter tillsammans och samtalar lite. Emma får syn 
på att hennes smörgås liknar en hund när hon bitit i den: 

 
Excerpt 19 

Emma: Kolla precis som en hund Håller upp sin smörgås framför sig. Hon 

har bitit av två stora bitar från den, och 

uppfattar att mönstret liknar en hund. 

Zara: voff voff Tittar på Emma och skäller som en hund 

Kalle: Och kolla min då, en båt Studerar också formationen som bildats 

på hans avbitna smörgås. 

Emma: Ska du inte ha osten? Får syn på att Kalle lagt osten, som tidi-

gare legat på hans smörgås, på bordet 

bredvid sig 

Kalle: Jo jag tar den sen Nickar 

Emma: Ost ost ost Säger orden för sig själv 

Kalle: Ost och macka Mumlar med smörgås i munnen 

Emma: Kan jag be och skicka mjölken?  

 
Emma upptäcker i excerpt 19 hur smörgåsen kan liknas vid en 
hund, och hon synliggör detta erbjudande till kommunikation 
för sina kamrater. Zara deltar i dialogen genom att säga voff voff, 
och Kalle upptäcker sedan att hans smörgås liknar en båt.  
 
Frukost 3 
En morgon är det bara fyra barn till frukost. Daniel vill inget ha, 
för han har redan ätit frukost hemma. Men du kan sitta med och 
ta ett glas mjölk bara, föreslår pedagogen, och det gör han. 
Emma, Cecilia, Rana och Daniel sitter tillsammans vid det lilla 
bordet. Intill dem sitter två pedagoger vid ett annat bord. 
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Excerpt 20 

Daniel: Jag ska cykla idag.  

Emma: Nähä för vi får inte ta fram dom 

för småbarnen o det. 

Vänder sig mot Daniel 

Daniel: Jag ska inte cykla på dom.  

Rana: Men vi får kanske ha dom sen om 

bebisarna är inne. 

 

Daniel: En gång cyklade jag till [xpar-

ken]. Det var skitlångt. 

 

Rana: Man får inte säga skitlångt.  

Daniel : Men det var skitlångt.  

Emma: Oh my God! Skrattar lite 

Rana: Oh my God! Oh my God! Skrattar och säger det högljutt  

 
Ovan kommunicerar barnen om cyklarna ute på gården. Daniel 
berättar att han har tänkt cykla idag, och Emma menar att de nog 
inte ska ta fram cyklarna eftersom småbarnen också ska vara ute. 
Daniel berättar att han inte ska köra på småbarnen, och Rana sä-
ger att de nog får ha cyklarna när småbarnen gått in. Daniel 
kommer att tänka på en gång när han cyklade till en park och sä-
ger att det var skitlångt dit. Rana påpekar att man inte får säga 
ordet skitlångt. Både Emma och Rana säger ett utryck på engels-
ka; Oh my God! 
 
Erbjudanden till kommunikation mellan barnen 
Erbjudanden till kommunikation ligger både i de artefakter som 
omger måltiden, och i det faktum att barnen sitter tillsammans 
och äter. Det är genom att barnen samtalar kring de olika artefak-
terna som måltiden omges av som kommunikationen utvidgas 
och tar nya vändningar. Frukosten är det måltidstillfälle där bar-
nen samtalar mest med varandra, enligt pedagogerna, som också 
menar att barnen vid frukostbordet har spännande diskussioner 
och att det framgår hur de har en nära relation med varandra.  
 
Det är intressant att notera hur barnens kommunikation under 
frukost 1 utvecklas från att enbart innefatta ett fåtal nickningar, 
skakningar och ”mm-ljud”, till att ta sig intressanta vändningar 
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som exemplet med den metaspråkliga reflektionen kring de ljud-
mässiga likheterna i orden kanel och kanin. I frukost 3 gör bar-
nen också metaspråkliga reflektioner när Rana konstaterar att 
man inte får säga ”skitlångt”. 
 
Frukostdialogerna som initialt startas utifrån artefakterna leder 
ibland barnen in på längre samtal. I en av dialogerna funderar de 
kring var de bor och på vilken adress deras kompis Zoran hör 
hemma, erfarenheter som de skaffat sig utanför förskolan. Liksom 
vid lekobservationerna använder sig barnen här av varandra som 
resurser i det gemensamma meningsskapandet. Det gemensamt er-
farna blir en öppning för samtal. Anton frågar Ahmed om Zoran 
bor på ettan eller tvåan, varpå Ahmed håller upp två fingrar. 
Ahmed väljer alltså här att svara med hjälp av icke-verbal kom-
munikation. Reflektionerna kring var Zoran bor fortsätter och 
Ahmed menar att det måste finnas två Zoran, en som bor på ettan 
och en som bor på tvåan. Denna iakttagelse skulle kunna tolkas 
som att barnen hjälper varandra med att reda ut vissa begrepp, 
Ahmed uppmärksammar Anton på att flera personer kan heta 
samma sak, och att det är fullt möjligt att det skulle kunna bo en 
Zoran på ettan och en annan på tvåan. Williams (2006) menar 
att barn pratar med varandra "på en nivå som de som barn sins-
emellan lätt förstår" (Williams, 2006, s 38) och att de tar "både 
argument och återkoppling från ett annat barn på allvar” (ibid).  
 
Mot slutet av den sista excerpten i frukost 1 framgår hur Cecilia 
använder sig av en icke-verbal kommunikation, då hon bland 
annat härmar en apa med sitt ansiktsuttryck. Ahmed är snabb att 
uppfatta vad det är som Cecilia vill berätta, och frågar henne om 
hon är ”en apa”. Det framgår inte av observationen vad det är 
som får Cecilia att tänka i dessa banor, men det är intressant att 
notera att kamraterna i hennes omgivning kan förstå och bekräfta 
hennes initiativ till en icke-verbal kommunikation. 

 
Frukosten rymmer många erbjudande till kommunikation mellan 
barnen. Ett erbjudande finns i själva maten som sådan, ett annat i 
barnens samspel kring frukostbordet.  
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Kanel och kanin – en metaspråklig reflektion 
Ett annat erbjudande till kommunikation ligger i själva maten, 
det vill säga den gemensamma erfarenheten vilket Antons inled-
ningsfras ”hej hej jag tog bara mjölk och ingen sylt” visar på. 
Denna öppningsfras gör att barnen kommer igång med sitt samtal 
som sedan leder dem till reflektionen kring de ljudmässiga likhe-
terna i orden kanel och kanin, ett metaspråkligt samtal. Maten 
blir i detta fall en artefakt genom vilken barnens kommunikation 
medieras.  
 
Anton har tidigare försökt att få igång en konversation med de 
andra barnen, bland annat genom att introducera sin egen erfa-
renhet av att titta på en Scooby Doo-film i samtalet. Ingen av de 
andra barnen har direkt nappat på detta erbjudande, men då An-
ton berättar att han bara har mjölk och ingen sylt, frågar alltså 
Ahmed honom om han inte tog en sån kanin. De andra barnen 
verkar snabbt förstå att det egentligen handlar om kanel. Genom 
felsägningen kan ett metaspråkligt samtal sägas uppstå. Detta 
skulle kunna tolkas som att det är lättare för barnen att knyta an 
till sådant som de själva har erfarenhet av (mjölken och sylten) än 
sådant som de inte känner till (Scooby Doo-filmen) då de samta-
lar med varandra. En alternativ tolkning av Ahmeds yttrande ka-
nin skulle kunna vara att det alls inte rör sig om en felsägning 
utan om att Ahmed associerar till kanin när han hör ordet kanel. 
Återigen kan man se hur fantasin ofta gör sig påmind i barnens 
samtliga aktiviteter (Lindqvist, 1995).  
 
Ibland ingår smörgåsarna som en ingrediens, inte bara i frukos-
ten, utan också i barnens kommunikation. Emma upptäcker själv 
hur smörgåsen kan liknas vid en hund, och är fri att kommunice-
ra kring detta erbjudande. Hon demonstrerar sedan erbjudandet 
för de andra barnen, varpå Zara också deltar i konversationen. 
Med hjälp av Emma upptäcker även Kalle hur smörgåsen kan 
liknas vid något annat och urskiljer en båt i mönstret som bildas 
på smörgåsen. Williams skriver: 

 
Barn lär tillsammans genom att kommunicera och imitera var-
andra (Williams, 2006, s 41). 
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Att barnen lyfter in leken, fantasin och kreativiteten i flera olika 
sammanhang blir synligt i excerpt 19 då smörgåsar blir till hun-
dar och båtar. Kommunikationen utökas och växer genom att le-
ken och fantasin får ta plats (Lindkvist, 1995) och artefakterna 
fungerar som en motor i igångsättandet av fantasin.   
 
Pedagogernas roll vid frukostbordet  
I min studie sitter barnen för sig själva vid ett bord och äter fru-
kost. Detta ger både möjligheter och begränsningar för kommu-
nikationserbjudandena. Det är tydligt att barnen får möjligheter 
och utrymme att kommunicera, men samtidigt framgår också hur 
kommunikationen inte alltid utvecklas och fördjupas så att fler 
kan delta i den. Om fler röster ska få möjlighet att komma fram 
och göras hörda, behöver det som barnen säger och bidrar med 
vara något som tas på allvar av pedagogerna och betraktas som 
ett värdefullt tillskott till den gemensamma kunskapsutvecklingen 
(Wedin, 2008). För att en flerstämmig miljö ska kunna utvecklas 
behöver alltså olika perspektiv på ett tydligt sätt lyftas fram och 
synliggöras (Dysthe, 1996). Barnen får ett större talutrymme när 
de sitter vid ett eget bord och äter, men samtidigt finns det en del 
erbjudanden till kommunikation som inte utvecklas. Samtalet 
kring vad en Scooby Doo-film egentligen är för något och vad 
den rymmer hade kunnat fördjupas genom ett visat intresse för 
Antons samtalsämne. Tillfället då Anton introducerar filmen som 
ett samtalsämne hade kunnat öppna för ett deltagande från peda-
gogernas sida. Essensen i det som Dysthe (1996; 2003) beskriver 
som en flerstämmig miljö är att flera olika perspektiv att se på sa-
ker kan komma fram, och att detta i sin tur också kan bidra till 
att det egna perspektivet utökas och fördjupas. Lindahl (2002) 
tolkar Vygotskij som att han menar att pedagogens uppgift är att 
”locka, utmana och på olika sätt i dialogens form deltaga i barns 
skapande och lärande” (s 84). Genom att pedagogerna väljer att 
inte sitta tillsammans med barnen då de äter frukost, finns inte 
denna möjlighet. Det är alltså barnen själva som här tar med sig 
sina egna erfarenheter in i den gemensamma dialogen, men deras 
berättande lyfts inte alltid fram och utvecklas av pedagogerna. En 
liknande bild framträder också då barnen samtalar om huruvida 
de får lov att cykla på gården eller inte när småbarnen är ute. 
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Också här hade det varit möjligt för pedagogerna att utöka och 
fylla på i barnens dialog, vilket inte är fallet. Wedin (2010) visar 
att det är betydelsefullt för språkutvecklingen att barns eget berät-
tande tas på stort allvar av pedagogerna. Genom att barnens eget 
berättande lyfts in i verksamheten tas också barnens egna erfaren-
heter och upplevelser tillvara, menar Wedin: 

 
Narration may also enable students to express their lived expe-
riences and to actively create their space in school, by involving 
experiences and knowledge from their homes and peer-life in 
classroom life (Wedin, 2010, s  230). 

 
Då barnen hämtar sin frukost vid matvagnen, är de relativt tyst-
låtna och fåordiga, men kommer småningom igång med ett samtal 
vid frukostbordet då de sitter ensamma. Ett sätt att tolka detta 
skulle kunna vara att barnen känner sig mer bekväma när de sit-
ter tillsammans med sina jämnåriga kamrater. Ett annat sätt att 
tolka det kan helt enkelt vara att hämtningen av maten inte i sig 
kan rymma lika många erbjudanden till kommunikation mellan 
barnen, eftersom de går fram till vagnen och hämtar sin mat en 
och en. Jag ser ett dilemma i att barnen å ena sidan för större möj-
ligheter att kommunicera då det befinner sig för sig själva vid fru-
kostbordet, men att de å andra sidan inte får så stora möjligheter 
att utvidga sin kommunikation med hjälp av sina pedagoger. 
 
Observationer av lunch 
Lunch 1 
Matvagnen är framkörd och barnen sitter och väntar på att Peda-
gogen ska ropa fram dem att hämta sin mat i tur och ordning. I 
dag föregås mathämtningen av en lek där barnen ska lära sig att 
uppmärksamma olika tecken för färger. De har tidigare tränat på 
dessa tecken. 
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Excerpt 21 

PEDAGOG: Alla som har något 

grönt på sig, något grönt. Är där 

någon som har nån'ting grönt på 

sig. 

 

Cecilia tittar ner mot sin t-shirt, Kalle tittar på sin 

tröja. 

PEDAGOG: Är där ingen som 

har nån'ting grönt på sig?  

 

Gör nu tecknet för färgen grön. 

 

Anton: Jag. Räcker upp handen. 

PEDAGOG: Får jag se? Jag 

tycker att den är blå. 

 

Anton går fram och visar sin tröja. PEDAGOGEN 

tittar på den. 

PEDAGOG: Ja okej. Den har 

gröna ögon. Ja, Anton, varsågod 

Visar tecknet för grön och för ögon. Anton går 

och hämtar sin tallrik och får mat 

PEDAGOG: Zara, har inte du 

dina strumpbyxor Vad är det för 

färg? Är det blå eller är det 

grön? 

 

Zara: blå 

 

Tittar på sina byxor 

PEDAGOG: Blå okej. 

 

Nickar 

PEDAGOG : Då tar vi alla med 

nån'ting blått på sig då. Varså-

goda. 

 

Zara går fram till matvagnen 

Flera barn samtidigt: Jag har 

blått! 

Många tittar på sina kläder 

Kalle: Jag har också blått. Börjar resa sig från stolen 

 
I excerpt 21 ser vi hur Pedagogen riktar barnens uppmärksamhet 
mot vilka kläder de har på sig. Först ska de barn som har något 
grönt gå fram och hämta sin mat. Pedagogen förstärker denna in-
struktion med tecknet för färgen grön. Anton är först ut med att 
hämta sin mat och visar sin tröja med tryck på. Pedagogen upp-
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fattar först att figuren på Antons tröja är blå, men ändrar sig se-
dan till att ”den har gröna ögon” varpå Anton kan börja hämta 
sin mat. Nästa färg som barnen ska uppmärksamma är färgen 
blå. Också denna färg förstärks med tecknet för blå. Leken fort-
sätter och barnen hämtar maten allt eftersom de olika färger som 
de har på sig ropas upp. Till slut väljer Pedagogen att enbart an-
vända tecknet för färgen röd, utan att säga det verbalt: 
 
Excerpt 22 

PEDAGOG: Okej, nu tar vi 

dom som har något ... Vem har 

den färgen ? 

 

visar tecknet för röd två gånger. Ahmed går fram 

till matvagnen. 

PEDAGOG: Har du ny tröja 

Ahmed? En röd med Blixten mc 

Queen? 

 

 

Tittar på Ahmeds tröja som har ett tryckt motiv 

fram. 

Ahmed: (knappt hörbart) ja. 

 

 

 

PEDAGOG: Har du varit på 

bio och sett blixten? Va? 

 

Ahmed svarar inte. 

PEDAGOG : Ja eller nä? 

 

 

Ahmed nickar . 

PEDAGOG : Ja, med vem då? 

Pappa? Tycker du om ris? Vill 

du ha mycket? Mer? så? Kött? 

Varsågod. 

 

 

Ahmed nickar först och skakar sedan på huvudet. 

Han får mat på sin tallrik och går sedan och sätter 

sig vid bordet. Några fler barn går och hämtar 

mat. Snart har alla mat på sina tallrikar och sitter 

nu tyst på sina platser och väntar. 

 
Pedagogen tittar i excerpt 22 på Ahmeds röda tröja med Blixten 
Mc Queentryck och försöker inleda en liten dialog med honom 
kring filmen Blixten Mc Queen (en film om en bil som kan prata). 
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Ahmed nappar inte på erbjudandet utan svarar endast mycket 
kortfattat. Pedagogen fortsätter att försöka ställa frågor till Ah-
med angående hur mycket mat han vill ha. Han svarar mycket få-
ordigt, nickar eller skakar mest på huvudet som svar. Slutligen 
blir det dags för barnen att börja äta. Idag är det Antons tur att 
säga varsågoda, eftersom det är hans födelsedag: 

 
Excerpt23 
 

PEDAGOG : Idag är det Antons 

födelsedag. Så då är det ju fak-

tiskt han som får säga varsågoda. 

Anton nickar. Flera barn vänder sig om för att 

titta på honom 

PEDAGOG: Långärmade tröjor, 

upp. Och var ska vi ha händerna? 

Daniel? 

Visar med en gest hur hon vill att barnen ska 

kavla upp ärmarna på sina tröjor 

 

Daniel: Bordet. 

 

Tar ner sina händer under bordet 

PEDAGOG: Under bordet ja 

okej. Inte på bordet, utan under 

bordet 

Vänder sig mot Daniel 

Kalle: Allas födelsedag är det nån 

gång. 

 

Tittar på PEDAGOGEN 

PEDAGOG: Ja men nu är An-

tons. Nu får vi skynda på. Nu har 

det tatt' sån tid idag. Händerna 

under bordet. Och så tydligt, 

okej. Ett, Två Tre:  

Håller upp ett finger i taget i luften och visar  

Alla barnen: Alla händer under 

bordet tills vi säger det magiska 

ordet! 

Säger det unisont i kör 

Anton: Varsågoda! Barnen börjar äta 

 
Kalle vill här uppmärksamma Pedagogen på att det ”är allas fö-
delsedag någon gång”. Pedagogen svarar att det har tagit lång tid 
och att det idag är Antons födelsedag. Hon uppmanar sedan bar-
nen att kavla upp ärmarna på sina tröjor, och räknar sedan till 
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tre innan den gemensamma ramsan sägs unisont av barnen. An-
ton säger sedan varsågoda, och barnen börjar äta. 
 
Lunch 2 
Det är tid för lunch. Det finns två matvagnar framme där barnen 
går och hämtar sin mat. På den ena vagnen finns grönsaker, och 
på den andra finns den varma maten. En pedagog sitter vid sal-
ladsvagnen och en pedagog står vid matvagnen. Vid ett av borden 
sitter Rana, Anton, Kalle och Emma. Bordet har just blivit dukat 
av Rana och pedagogen som har hjälpts åt. Pedagogen berättar 
nu för barnen vad det är till mat: 
 
Excerpt 24 

PEDAGOG: Nu är det korv Stroganoff 

och ris. Okej. Och… 

 

 

Rana: Gris? 

 

Tittar på Anton 

Anton: Ris är väl inte arabiskt? Anton tittar på Rana som upprepar ordet 

 
Rana uppfattar här att Pedagogen säger ”gris” istället för ”ris”. 
Hon tittar frågande på Anton som svarar henne att ”ris är väl inte 
arabiskt”. Barnen ropas sedan fram till matvagnen i tur och ord-
ning. Idag är det Rana som går fram först hon går fram till sal-
ladsvagnen och säger ordet ”Shasera”, arabiska för morötter: 

 
Excerpt 25 

 

Rana: Shasera. 

 

 Rana går först. Hon håller fram sin tall-

rik till PEDAGOGEN och säger ett ord 

på arabiska. 

 

PEDAGOG : Shasera? Har vi morötter 

här? Var? Var ligger det morötter? 

 

Pekar på salladen och majsen. 
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Rana: Thiar 

 

Pekar på gurkan. 

PEDAGOG: Thiar ja. Gurka. Varsågod. 

Är det bra? 

 

 

Söker ögonkontakt med Rana 

 

 
Först säger alltså Rana ett ord på arabiska för morötter. Pedago-
gen bekräftar ordet på svenska, och frågar om det finns morötter 
på vagnen, vilket det inte gör, där finns enbart majs, sallad och 
gurka. Rana säger då ett annat ord på arabiska, ”thiar”, ordet 
för gurka, och får då gurka på sin tallrik. 

 
Lunch 3 
Det är augusti månad, så idag serveras kall pastasallad. Trots att 
det är augusti månad är det riktigt kallt ute. Den kalla maten 
uppskattas inte så mycket av barnen. Vid bordet sitter Sami, Mus-
tafa, Ahmed, Kalle, Cecilia och Anton tillsammans med två peda-
goger. 

 
Excerpt 26 

Anton: Den är kall Tar en bit pasta på sin gaffel och stoppar 

den i munnen 

Mustafa: Jättekall Stoppar också mat i munnen 

PEDAGOG: Ja det är nästan sån´ ut-

flyktsmat. Man skulle haft varm soppa 

idag när det är så kallt. 

Vänder sig mot PEDAGOGEN 

Ahmed: Oj! Råkar spilla ut mjölk på bordet /…/ 

Anton: Den är kall Konstaterar på nytt att maten är kall men 

fortsätter äta. 

Cecilia: Man kan blåsa på den ändå. Låtsas att hon blåser på pastasalladen. 

Äter inget. 
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PEDAGOG: Sluta tramsa nu Cecilia och 

ät lite så du orkar med o leka hela ef-

termiddagen 

Cecilia slutar att blåsa. Barnen äter under 

tystnad. 

Kalle: Kan jag få lite mer? Reser sig och går bort till matvagnen. PE-

DAGOGEN hjälper honom att lägga upp 

mer pastasallad. 

Cecilia: Tycker du om den Vänder sig mot Kalle. 

Kalle: Ja Nickar. 

  
I excerpt 26 ser vi hur Anton introducerar ett samtalsämne, näm-
ligen att pastasalladen är kall. Mustafa hänger på i samtalet och 
yttrar ordet ”jättekall”. Pedagogen utökar dialogen till att pasta-
salladen liknar ”utflyktsmat”, och att de borde fått soppa idag 
när det är så kallt. Cecilia fortsätter dock att kommunicera om 
den kalla pastasalladen genom att på ett skämtsamt sätt blåsa på 
den. Pedagogen uppmanar Cecilia att ”sluta tramsa så att hon 
orkar leka”. Kalle deltar i dialogen genom att be om mer pastasal-
lad, varpå Cecilia undrar om han tycker om den. Vid ett annat 
tillfälle berättar en av pedagogerna att barnen ibland tramsar 
kring maten, men att de oftast vet att de gör fel, och att de då tyst-
nar; 
 

Jo för dom vet att det är trams vissa saker som dom berättar. 
Eller vissa saker som när dom skojar med maten eller så. Så fort 
dom gör det så tittar dom på oss om vi har sett det. Och dom 
vet. Dom upptäcker själva. Och dom blir tysta (Pedagog, ur in-
tervju 120330). 

 
Erbjudanden till kommunikation mellan barnen 
Det finns en mängd olika artefakter som omger lunchen. Dels 
fungerar maten som en artefakt i sig, dels använder pedagogerna 
sig ofta av barnens kläder för att introducera samtal. I lunch 1 
erbjuds barnen att delta i en av pedagogerna styrd lek för att lära 
sig att uppmärksamma olika färger, men också för att träna på 
olika tecken. Jag uppfattar det som att leken är inte direkt tänkt 
att vara en konversationsöppnare, utan fungerar mer som ett sätt 
att kontrollera att inte alla barn springer samtidigt för att hämta 
sin mat. Vid några tillfällen skulle leken ha kunnat leda till att 
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barnen börjat kommunicera kring de olika färgerna, det är inte 
alltid lätt att avgöra om de är blåa eller gröna, men detta är inget 
som följs upp eller direkt utvecklas av pedagogerna. Zara konsta-
terar att hennes strumpbyxor är blå och inte gröna, varpå peda-
gogen säger att ”Då tar vi alla med nånting blått”. Om leken i 
främsta hand varit avsedd för att få barnen att kommunicera 
kring färgerna, är det troligt att pedagogerna i stället låtit fler 
barn tycka till om de olika nyanserna, och de hade också kunnat 
jämföra olika färger med varandra. Jag tolkar det därför som att 
färgleken i denna observation främst är avsedd att vara ett sätt att 
”träna” färger, samtidigt som barnen kan gå fram till vagnen i tur 
och ordning. Eftersom det egentligen inte finns något utrymme för 
att reflektera kring de olika färgerna, kommer barnen heller inte 
igång med någon dialog kring detta ämne. 

 
Samtidigt som färgleken är i gång, försöker en av pedagogerna 
också då och då att knyta an till barnens egna erfarenheter, och 
hon frågar Ahmed om han har sett Blixten Mc Queen på bio. Det-
ta skulle kunna vara ett erbjudande till kommunikation som även 
fler barn kunnat delta i. Ahmed nappar dock inte på detta kom-
munikationserbjudande, och någon dialog kring filmen uppstår 
inte. Detta kan tolkas som att Ahmed mer upplever frågorna från 
Pedagogen som ett förhör, och därför inte nappar på kommuni-
kationserbjudandet. För många frågor på raken kan leda till att 
barnen tystnar, visar tidigare studier (Hansson m.fl. 2000). Siraj-
Blatchford & Manni (2008) visar också på hur samtal mellan 
barn och vuxna ofta präglas av att de vuxna intar en mer eller 
mindre dominerande position så att samtalen blir hierarkiska.  
 
Att barnen inte startar någon kommunikation kring filmen, kan 
också bero på att endast ett barn i taget tillfrågas, och att tillfället 
därför inte direkt kan öppna för en dialog med fler deltagare än 
Ahmed. 

 
Ett erbjudande till kommunikation mellan barnen skulle kunna 
vara det erbjudande som innefattar begreppet ”födelsedag” och 
de artefakter som hör ihop med detta begrepp. Idag är det Antons 
födelsedag, och därför han som får säga varsågoda. Också här 
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menar jag att det är tydligt att det är rutinerna och ceremonierna 
som är i förgrunden, inte i första hand att få barnen att kommu-
nicera med varandra. Kalle försöker vid ett tillfälle att kommente-
ra det faktum att det är Antons födelsedag med ”allas födelsedag 
är det nån gång”. Denna fras följs inte direkt upp av Pedagogen 
som menar att det helt enkelt är Antons födelsedag idag och att 
det redan tagit tillräckligt lång tid (vilket jag tolkar som att hon 
inte bjuder in Kalle till att samtala mer kring temat födelsedag).  
 
Man skulle kunna säga att ramsan som används kring matbordet 
är mer ett hinder än ett erbjudande till kommunikation, vad Reed 
(1993)beskriver som ett socialt hinder. Eftersom barnen uppma-
nas att vara tysta och ha händerna under bordet och vänta med 
att äta tills alla har fått mat, kan de heller inte komma igång med 
något samtal kring måltiden förrän Anton sagt varsågoda. Denna 
episod skulle kunna jämföras med frukostdialogen, då barnen 
kom i gång med sin kommunikation med hjälp av Antons inle-
dande fras: ”hej, hej jag tog bara mjölk och ingen sylt”.  
 
Ris, gris, shasera och thiar – maten som ett erbjudande? 
Maten blir ibland ett erbjudande till kommunikation. Jag menar 
att även maten kan betraktas som en artefakt genom vilken kom-
munikation medieras. Först introducerar pedagogen maträtten för 
barnen, genom att berätta att ”idag är det korv Stroganoff och 
ris”. Rana uppfattar då ordet ”ris” som ”gris”, och upprepar 
denna feltolkning för Anton. Jag tolkar Antons svar som att han 
förstår var Rana menar, att hon är orolig för att maten innehåller 
fläsk. En del barn på den här förskolan äter fläskfri kost, och det 
förekommer ibland att barnen frågar vad maten innehåller, vilket 
pedagogerna berättat för mig tidigare under ett samtal. Anton sva-
rar Rana att ”ris är väl inte något arabiskt”, vilket jag alltså vill 
tolka som att han berättar för henne att det är ris och inte gris 
som står på menyn, och att hon inte behöver vara orolig, ”för det 
är väl inte nått arabiskt” det vill säga något som han tror att 
Rana inte behöver äta. Även här är det barnen som stöttar var-
andra, och det faktum att Rana råkat höra fel på de ljudmässigt 
lika orden ”ris” och ”gris” följs inte upp av pedagogerna. Mat-
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stunden inbegriper följaktligen många potentiella samtalsämnen, 
ämnen som inte alltid följs upp av pedagogerna. 
 
Även grönsakerna och deras olika benämningar blir ett erbju-
dande till kommunikation, och skulle kunna betraktas som arte-
fakter. Under de olika observationerna förekommer det inte sär-
skilt ofta att barnen självmant inleder en konversation på arabis-
ka, så den här observationen är mer eller mindre ett undantag. 
Det är därför intressant att notera att Ranas arabiska ord till pe-
dagogen (som också har arabiska som modersmål) visserligen för-
stås och bekräftas, men ändå bemöts på svenska. Shasera? Har vi 
morötter här? säger pedagogen. Detta skulle kunna tolkas som att 
det ändå i första hand är på svenska som barnen uppmuntras att 
konversera, även av de pedagoger som talar deras eget modersmål. 
Denna iakttagelse skiljer sig från det mönster som framträtt i 
Skans (2010) analyser av en flerspråkig förskola. I Skans (2011) 
analyser framkom att de pedagoger som talar barnens modersmål 
gärna svarade på sitt eget modersmål när barnen introducerade ett 
samtal. 

 
Barnens kläder och frisyrer blir ofta föremål för introduktionen 
av gemensamma samtal vid matbordet. Klädernas färger och motiv 
blir föremål för dialoger. I det här fallet betraktar jag även kläder 
som artefakter, även om kläderna liksom maten också har andra 
betydelser för människor. Pedagogen försöker att få igång ett sam-
tal med Ahmed om hans Blixten Mac Queen-tröja och undrar ifall 
han har sett filmen på bio. Kläderna skulle alltså kunna erbjuda 
barnen en öppning till ett gemensamt samtalsämne, liksom legot 
eller bygget med pinnarna öppnat för barnen till många olika 
sorters samtal och funderingar. Trots detta nappar inte Ahmed 
riktigt på Pedagogens erbjudande till kommunikation, utan ska-
kar på huvudet eller nickar bara till svar, och ett samtal kommer 
inte igång. Det finns flera olika sätt att tolka att ingen längre 
kommunikation uppstår. En alternativ tolkning till den jag tidi-
gare presenterat (för många frågor kan leda till att barnen tystnar) 
kan vara att Ahmed inte riktigt själv kan utveckla och verbalt 
formulera sina erfarenheter av att se på filmen, och därför endast 
väljer att nicka till svar. Den icke-verbala kommunikationen är 
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också en form av kommunikation, även om det inte uppstår ett 
längre samtal.  

 
Kall utflyktsmat och trams - Pedagogernas roll vid lunchen 
Pedagogernas roll för att introducera kommunikationserbjudan-
den under lunchen är ganska komplex. Å ena sidan introducerar 
de fler samtalsämnen under lunchen än de gör under frukosten, å 
andra sidan är barnen ändå tystare under lunchen än de är under 
frukosten. Vid ett flertal tillfällen görs från pedagogernas sida för-
sök i att öppna för kommunikationserbjudanden. Oftast får des-
sa försök till följd att barnen svarar kort och fåordigt och att det 
inte uppstår några längre dialoger. Utifrån mina observationer 
kan man också dra slutsatsen att barnens egna försök att initiera 
kommunikationserbjudanden ibland går pedagogerna förbi. En 
av de bärande tankarna i Reeds teori (1993) är att barnets inten-
tioner att använda sig av olika erbjudandes uppfattas av omgiv-
ningen och att omgivningen samtidigt också kan ge stöd och 
hjälp vad beträffar hur erbjudandet kan utnyttjas. Av mina ob-
servationer av lunchen framkommer att erbjudanden till kommu-
nikation både initieras av barn och vuxna, men att de sällan väx-
er till att omfatta ett gemensamt meningsskapande och längre dia-
loger. Jag tolkar detta som att pedagogernas roll vid lunchen inte 
är riktigt tydligt uttalad i den gemensamma didaktiska organisa-
tionen. Det verkar finnas en svårighet med att å ena sidan upp-
rätthålla en lugn och rofylld atmosfär vid matbordet, och att å 
andra sidan både initiera och följa upp kommunikationserbju-
danden. Detta bekräftas också av Emilsons studier (2008) där 
hon funnit att förskolans fostrande uppdrag ibland tenderar att 
överskugga lärandeuppdraget, och att dessa uppdrag inte är helt 
lätta att få att samexistera. 
 
I observationen Lunch 3, framgår hur ett erbjudande till kommu-
nikation utgörs av pastasalladen och det faktum att den är kall, 
trots att det är kallt ute. Både Anton och Mustafa uttrycker att 
maten är kall, och pedagogen menar att det är ”utflyktsmat” och 
att de egentligen borde haft varm soppa idag när det är så kallt. 
Då detta yttras vänder sig pedagogen här endast mot den andra 
pedagogen, och barnen fortsätter inte konversationen kring be-
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greppet ”utflyktsmat”, ett begrepp som hade kunnat utvecklas 
och fördjupas.  

 
Då Cecilia deltar i kommunikationen kring den kalla pastasalla-
den genom att blåsa på den på ett skämtsamt sätt under det att 
hon konstaterar ”man kan också blåsa på kall mat”, uppmanas 
hon istället att sluta tramsa. En av pedagogerna redogör i en in-
tervju för att hon uppfattar en del av barnens initiativ vid mat-
bordet som ”trams” och att barnen själva är medvetna om detta. 
”Och dom upptäcker själva, och dom blir tysta”, säger hon. Jag 
tolkar detta som att regleringen kring vad som får sägas kring 
matbordet är ganska stark, och att en skämtsamt menad handling 
som att blåsa på en redan kall pastasallad, därför avfärdas som 
trams. En av pedagogerna visar också i sitt intervjusvar att hon 
upptäckt barnen tystnar när de upptäcker att ”det är trams”. Jag 
vill tolka detta som att en allt för hård reglering kring vad som 
uppfattas som trams eller inte i den gemensamma dialogen, kan 
leda till att barnen i stället är helt tysta kring matbordet. Det fost-
rande uppdraget kan i de fallen ibland ta över lärandeuppdraget. 
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6. LEK OCH MÅLTID GER OLIKA 
KOMMUNIKATIONSERBJUDANDEN 

I detta kapitel görs en sammanfattande analys av resultaten. Kapit-
let svarar också mot den sista av de tre forskningsfrågorna. Jag 
synliggör här vilka villkor som implicit eller explicit samverkar 
då fria eller riktade handlingsområden uppstår, eftersom det i min 
empiri blir synligt att fria handlingsområden ofta gynnar barnens 
kommunikation med varandra. Då riktade handlingsområden 
uppstår, får det ibland till följd att barnens sätt att kommunicera 
med varandra begränsas. Mina analyser pekar på att det i leken 
främst framträder fria handlingsområden, och att det under mål-
tiden framför allt uppstår riktade handlingsområden. Det finns 
dock en variation inom både leken och måltiden som också är in-
tressant. 

 
Lekens fria handlingsområden med variation 
Empirin visar åtskilliga exempel på hur olika fria handlingsom-
råden öppnas genom barnens lek. Barnen använder sig i leken av 
olika erbjudanden. Det rör sig om både artefakter och om sociala 
erbjudanden. Oftast är barnen i leken fria att ta dessa erbjudan-
den i bruk utan restriktioner, vilket leder till att fria handlings-
områden uppstår. Reed konstaterar att i den fria leken ökar ut-
rymmet för fria handlingsområden: 

 
[…] at free play there might be a considerably expanded FFA 
(Reed, 1993, s 70). 
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Erbjudanden i sig är visserligen alltid kulturellt formade och på 
det sättet inte ”fria” utan bundna av traditioner, institutionella 
normer och regler. Möjligheter för barnen att ta egna initiativ i de 
olika leksituationerna synliggörs emellertid i min empiri. Av mina 
exempel framgår att de gånger då fria handlingsområden framträ-
der tydligast är när regleringen kring materialen och rummen inte 
är så strikt. 
	  
Artefakternas erbjudanden till kommunikation med fantasi 
I de olika lekobservationerna framgår hur barnens fantasi och 
kreativitet spelar en viktig roll i deras gemensamma meningsska-
pande. Lindahl (2002) menar att Vygotskijtolkare ofta missar 
Vygotskijs betoning av fantasi och kreativitet, och att en viktig 
aspekt då tappas bort i förståelsen av barns lärande och menings-
skapande. Vygotskij betonar hur leken utvecklar barnens förmå-
ga att se saker på ett nytt och annorlunda sätt, att upptäcka nya 
användningsområden och att ge tingen en annan innebörd än 
den av kulturen förutbestämda. Barnet kan följaktligen se en sak, 
men föreställa sig något annat utifrån vad han/hon ser. På detta 
sätt spelar leken en avgörande roll för utvecklingen av ett abstrakt 
tänkande: 
 

The child sees one thing but act differently in relation to what 
he sees. Thus a condition is reached in which the child begins to 
act independently of what he sees. […] a piece of wood begins 
to be a doll and a stick becomes a horse (Vygotsky, 1979, s 97). 
 

Genom kommunikationen i leken hjälper barnen varandra att 
uppmärksamma artefakternas olika användningsområden, det vill 
säga de hjälper varandra att se att sakerna kan vara något annat 
än vad de är. Det förekommer flera exempel på ett kreativt sätt att 
ta sig an materialet under leken. Legots bildäck ger upphov till en 
varierad kommunikation där flera barn är inblandade. Det finns 
många skiftande sätt att använda legodäcken i barnens lek, och 
det finns inga direkta regleringar kring hur de får lov att använda 
materialet. Fria handlingsområden uppstår i legoleken och däck 
förvandlas ömsom till pengar, ömsom till spökfingrar genom att 
fantasin får lov att ta en framträdande plats i denna aktivitet.  
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Genom olika exempel framkommer hur leken i legorummet bju-
der på fler fria handlingsområden än leken med spel och pussel. 
Leken i legorummet tycks ha en annan funktion än leken runt 
pusslet. I leken där fantasin får ett stort utrymme handlar det inte 
om att göra på rätt sätt, utan snarare om att göra annorlunda och 
nytänkande (Lindqvist, 1995). I följande exempel illustreras detta 
tydligt: 

 
Rana: Ska du inte ha det på fingrarna så här? 
Cecilia: JO! 
Rana: Okej, jag får ditt hand. När jag ger dig så ska du bara 
stoppa dom här. Du ska stoppa dom så. 
(ur Excerpt 5, observation Legolek 2). 

 
I och med att Rana får möjlighet att ta sig an materialet på sitt eget 
sätt utan reglering, uppstår ett fritt handlingsområde kring lego-
däcken, det vill säga de kan träs på fingrarna. När detta fria 
handlingsområde framträder, skapas även erbjudanden till kom-
munikation. Leken med att trä däck på fingrarna blir ett samtals-
ämne och en gemensam erfarenhet som öppnar för nya vägar att 
kommunicera. 

 
Under det att barnen konstruerar pussel blir alternativa banor att 
tänka och kommunicera på inte lika många, vilket följande ex-
empel kan illustrera: 
 

PEDAGOGEN: Så bra! Är det rätt nu? 
Peter och Mustafa: JA! 
PEDAGOGEN: Bra! Då kan ni lägga undan. 
(ur Excerpt 11, observation Kråkspelet).  
 

Exemplet kan relateras till Nordin-Hultman (2004) som visat hur 
en reglering av rum och material har en begränsande och ibland 
hämmande funktion för barnens lek. Mina resultat kan även jäm-
föras med Gannerud och Rönnerman (2007), Hjort (1996) och 
Palla (2011) som alla på olika sätt illustrerat hur den fria leken i 
den svenska förskolan är starkt bunden till regler och normer och 
alls inte fri till sin karaktär. I min studie synliggörs även att re-
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gleringar kring hur material får lov att användas inte bara place-
rar leken i ett mer styrt sammanhang, utan också att det ibland, 
på grund av regleringarna, uppstår sociala hinder (Reed, 1993). 
Hindren leder till att barnen för svårare att komma igång med att 
kommunicera. Dessa hinder består oftast i att det finns en relativt 
hård kontroll kring en del artefakter och också kring hur dessa 
artefakter får lov att brukas av barnen.  Det rör sig alltså om hu-
ruvida artefakterna tillåts att bli till erbjudanden för kommunika-
tion eller inte. Ett hinder synliggörs i ett av intervjucitaten där pe-
dagogen menar att barnen egentligen inte har tillåtelse att springa 
inomhus. Ett annat hinder kan sägas uppstå i och med att barnen 
är beroende av att fråga pedagogerna om lov angående vilka lek-
saker som de kan använda sig av. Liksom Nordin-Hultman 
(2004) visar får materialvalen också betydelse för vilken typ av 
lekar som kommer igång. Det material som finns lättillgängligt 
placerat är i regel pussel, spel och byggmaterial som inte skräpar 
ner.  

 
Dragonman kan ses som ett erbjudande som kommer från värl-
den utanför förskolan. Saker som bryter mot den invanda försko-
lemiljön verkar ge nya intryck till samspel och kommunikation 
(Nordin Hultman, 2004). Här har alltså reglerna kring vissa lek-
saker gjort att just dessa leksaker blir till speciella erbjudanden. 
Reed (1993) menar att det är de två processerna att lära sig att 
förstå vad ett erbjudande är till för, och att lära sig vilka normer 
som är knutna till detta erbjudande är två separata utvecklings-
gångar. I och med att pedagogerna sätter upp de ramar för vilka 
erbjudanden som barnen får lov att använda sig av, påverkar de-
ras didaktiska organisering hur barnen kommunicerar. Regeln att 
tillåta barnens egna leksaker en gång i veckan, gör att dessa lek-
saker får ett särskilt spännande skimmer över sig. Det barn som 
tagit med sig leksaken blir därmed också den som får lov att be-
stämma över hur detta erbjudande tas i bruk.  

 
Pedagogernas närvaro och frånvaro ger olika erbjudanden till 
kommunikation 
Av observationerna framkommer alltså hur en variation i barnens 
sätt att kommunicera framträder mellan de olika lekobservatio-
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nerna. Ett sätt att tolka denna variation är att det har betydelse 
ifall pedagogerna är närvarande eller ej. Det är möjligt att tolka 
det som att barnens sätt att kommunicera under observation Le-
golek 2 (där pedagogerna inte närvarar) präglas av ett öppet sam-
talsklimat där flera olika åsikter får komma fram och tillsammans 
bidra till en flerstämmig miljö (Dysthe, 1996). Detta visas i föl-
jande exempel: 
 

Nadiya: Det här är inte doktorn. 
Cecilia: Vad är det då? 
Nadiya: Huset. (skrattar) 
Cecilia: Då gådde den här mamman till huset. Och läggde sig i 
den säng. 
Nadiya: Och nu går hon till doktorn. 
Cecilia: Kolla doktorn har visst somnat (skrattar). 
(ur Excerpt 8, observation Legolek 2)  

 
Samtalet präglas av ett öppet klimat där barnen skrattar. Kom-
munikation mellan barnen medieras via olika artefakter och bar-
nens egen fantasi har tolkningsföreträde i samtalet. Nadiya tillrät-
tavisar visserligen Cecilia, eftersom Cecilia missuppfattat vad det 
egentligen är som ska symbolisera en doktor. Det är inte den sto-
ra plastbrickan, som är en doktor, utan en vit liten legogubbe. 
Jag tolkar inte denna ”tillrättavisning” från Nadiyas sida som att 
det handlar om att få Cecilia att göra ”rätt”. Snarare är det ett sätt 
för Nadiya att tillsammans med Cecilia utveckla de gemensamma 
ramarna kring leken så att den kan flyta på (jämför Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Cecilia går också med på att snabbt tänka i nya 
banor utifrån Nadiyas lekdirektiv. ”Då gådde den här mamman 
till huset”, säger hon på ett självklart sätt. Nadiya vill emellertid 
att Cecilia också ska komma in i leken med doktorn och visar 
även hon på en stor flexibilitet i kommunikationen. ”Och nu går 
hon till doktorn”, säger Nadiya. Kommunikationen präglas av 
ett öppet samtalsklimat där ”tillrättavisningar” alltså inte är till 
för att visa på vad som är rätt eller fel, utan för att skapa gemen-
samma ramar för leken genom kommunikation. Det är möjligt att 
tolka detta som att miljön är flerstämmig eftersom de båda flick-
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orna är flexibla och snabbt kan sätta sig in i varandras perspek-
tiv (Dysthe, 1996).  
 
Då pedagogen är närvarande i observation Flaggpusslet uppstår 
inte på samma sätt detta öppna samtalsklimat, vilket följande ex-
empel visar:  
 

Daniel: Den här röd och vita känner jag igen. 
Emma: Det är ju Danmark 
PEDAGOGEN: Ja det är Danmark. Vet du var du ska lägga 
den? 
(ur Excerpt 12, Observation Flaggpusslet).  
  

I exemplet framträder hur den röd- och vita pusselbiten ”är” 
Danmark och hur den heller inte skulle kunna vara något annat. 
Följdfrågan från pedagogen då Daniel hittat den röd och vita 
flaggan blir helt enkelt var ska du lägga den. Genom att materialet 
och sättet att kommunicera kring det inte präglas av samma öp-
penhet och heller inte av den fantasi som framträder i leken med 
legot, öppnas inte lika många ingångar till olika sätt att kommu-
nicera kring materialet. 
 
En möjlig tolkning är att en flerstämmig samtalsmiljö framkom-
mer då barnen får utrymme att utveckla gemensamma sociala stra-
tegier runt sin lek (Dysthe, 1996). Då leken med flaggpusslet till-
sammans med pedagogen i första hand präglas av att göra rätt el-
ler fel uppstår inte denna flerstämmiga miljö och kommunikatio-
nen utvecklas inte på samma mångfacetterade sätt. Det samma 
gäller då materialet på ett annat sätt än legot är slutet (Johnson; 
Christie & Wardle, 2005)  
 
En alternativ tolkning är att det inte är pedagogernas närvaro el-
ler frånvaro i leken som påverkar om det blir en flerstämmig miljö 
eller inte, utan snarare det som Markström (2005)beskriver som 
den institutionella ordningen. Det verkar finnas en inneboende 
styrning i en del typer av material. En del situationer präglas där-
för inte heller av samma öppna samtalsklimat. En sådan tolkning 
skulle innebära att det inte är pedagogernas närvaro eller frånva-
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ro i sig som gör att en flerstämmig miljö med fria handlingsområ-
den framträder. I stället handlar det om att de rutiner och regler 
som kommit att uppstå kring de olika materialen inte direkt öpp-
nar för djupa och fantasifulla samtal. Reed (1993) beskriver hur 
de sociala normer som är knutna till olika erbjudanden inte är 
privata till sin natur, utan bygger på hur erbjudanden kommit att 
utvecklas genom olika sociala normer: 
 

As a human child develops, there is an inherently social process 
of encouraging the formation and carrying out of certain inten-
tions, and discouraging the formation and execution of others. 
This social structuring involves alterations of the child’s envi-
ronment, as well as alterations of the child’s behavior (Reed, 
1993, s 70). 

 
Utifrån Reed (1993) och Markström (2005) är det möjligt att dra 
slutsatsen att regleringen av vissa material på ett plan inte direkt är 
ett resultat av en medveten planering av detta material, utan snarare 
ett resultat av hur sociala normer kring bruket av vissa erbjudan-
den kommit att utvecklas. Markströms definition av en institutio-
nell ordning (2005) blir intressant för förståelsen av hur reglerna 
kring vissa erbjudanden kommit att utvecklas, det vill säga att både 
pedagoger och barn ibland kan känna sig underordnade den insti-
tutionella ordningen och att de båda känner att denna inte kan 
påverkas. Det är också i de situationer där regleringen inte är så 
strikt som kommunikationen mellan barnen tar fart och utvecklas i 
nya riktningar, vilket följande utdrag kan visa: 
 

Emma: Opps nu ingen ta mig mig. 
Anton: Akta så att du inte kommer i smältet. 
Cecilia: Vi springer till andra sidan så fort vi kan. 
Emma: Ja för där var isen o kallt. 
(Ur Excerpt 3, Observation Lek på mattan). 
 

Utdraget visar hur barnens kommunikation utvecklas och utökas 
genom leken på mattan. Ett annat utdrag visar hur kommunika-
tionen snarare stannar av än utvecklas i det att barnen av peda-
gogen blir instruerade i hur de ska agera: 
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PEDAGOGEN: Okej då får ni hjälpas åt att plocka undan då.  
Peter: Ja. 
PEDAGOGEN: Ska dom va där? Hur ska dom va? Ska dom 
inte va i den? 
Peter: Jag kan lägga dom i den. 
PEDAGOGEN: Men ni kan ju hjälpas åt eftersom att det var 
alla som spela’. 
Peter: Okej 
(Ur Excerpt 9, Observation Kråkspelet) 

 
Variationen tyder på att en reglering av materialet inte tydligt 
gynnar utvecklingen av erbjudanden till kommunikation. 
 
Måltidens riktade handlingsområden med variation 
Utifrån analysen har framkommit att det förekommer en variation 
mellan de olika lekobservationerna vad beträffar erbjudanden till 
kommunikation och barnens sätt att samtala. Den största och 
kanske mest intressanta variationen framträder emellertid under 
måltiderna, mellan frukosten och lunchen.  Detta bekräftar även 
pedagogerna under intervjuer:  
 

Vi kan ju också iaktta vem som pratar och vilka som tycker om 
att prata med varandra. Där är då man har sett att där är barn 
som vågar i den gruppen där vid bordet tillsammans. Det blir en 
lugn och mysig stund vid frukosten (Pedagog, ur intervju, 
120311). 

 
En av pedagogerna uttrycker också att hon märkt att barnen kan-
ske känner sig lite mer övervakade under lunchen, och att det är 
därför som de talar mer och friare under frukosten när ”ingen 
behöver rätta dom för tramset” som hon uttrycker det.  
 

Det känns att dom har nära relation med varandra dom liksom 
vågar prata om allt och det. Dom tycker det är skönt att ingen 
rättar dom för tramset (Pedagog, ur intervju 120311). 

 
En tydlig bild framträder således i barnens kommunikation under 
måltiden beroende på om pedagogerna är närvarande eller inte. 
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Vid frukosten, då barnen sitter för sig själva vid ett bord och pe-
dagogerna vid ett annat, samtalar barnen mer än de gör vid lun-
chen då de sitter tillsammans med sina pedagoger. 

 
Av mina exempel framgår hur barnen under frukosten tar många 
olika initiativ till att kommunicera med varandra och tillsammans 
öppnar de för att flera erbjudanden blir synliga. Excerpterna 17 
och 19 är intressanta av flera olika anledningar. I dessa båda ex-
cerpter framgår hur barnen tar med sig sina egna erfarenheter och 
delar med sig av dem som ett erbjudande till kommunikation 
(Scooby Doo-filmen och hemadresserna). Det framgår även hur 
nya erfarenheter kan skapas tillsammans i stunden och medföra 
erbjudanden till kommunikation (smörgåsen som liknas vid en 
hund och vid en båt). Dessa båda excerpter skulle kunna ställas 
emot excerpterna 23 och 26 där barnens erfarenheter inte lyfts 
fram och därmed heller inte kan bli ett erbjudande till kommuni-
kation (Kalles initiativ att tala om att alla har födelsedag någon 
gång samt Cecilias initiativ att blåsa på den redan kalla pastasal-
laden). Pedagogernas närvaro respektive frånvaro samt deras före-
ställningar om den egna rollen i förhållande till förskolans upp-
drag får ibland betydelse för de uttryck som barnens kommunika-
tion tar i olika kontexter. Vid olika intervjutillfällen berättar pe-
dagogerna att de upplevt hur barnen samtalar mer med varandra 
under frukosten än de gör under lunchen. 
 
Jag tolkar det som att riktade handlingsområden uppstår då bar-
nen på olika sätt uppmanas att under lunchen göra såsom ruti-
nerna och reglerna föreskriver. De uppmuntras att tala högt och 
tydligt när de hämtar sin mat och de får ibland också svara på 
många frågor i samband med mathämtningen. Reed beskriver hur 
fria handlingsområden ibland begränsas under måltiden, till för-
mån för mer riktade handlingsområden: 

 
[…] the FFA is […] highly restricted at mealtime (Reed, 1993, s 

70). 
 

Under frukosten är regleringen inte lika hård och här uppstår 
också en del fria handlingsområden.  
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Artefakter i form av mat och kläder – erbjudanden till          
kommunikation 
Ett exempel på ett ofta förekommande erbjudande till kommuni-
kation under måltiden är hur barnens kläder och frisyrer blir fö-
remål för introduktionen av gemensamma samtal vid matbordet. 
Att barnens utseende och deras kläder ofta uppmärksammas, 
både av pedagogerna och av barnen själva, är kanske inte helt 
oproblematiskt. Kläderna blir ett sätt att introducera ett samtal 
på, men samtidigt görs barnen uppmärksamma på att det är bety-
delsefullt vad man har på sig och hur man ser ut. I Kulttis studie 
(2011) visas hur barn i en flerspråkig förskola använder sig av 
olika sätt att initiera och upprätthålla sin kommunikation. Ett 
vanligt förekommande sätt är att referera till det här och nu som 
omger dem. Kullti visar (2009) hur detta manifesteras i några 
flickors sätt att tala om sina tröjor: 

 
Flickorna är beroende av de konkreta objekten; tröjorna, de 
gemensamma orden och de kroppsliga handlingarna för denna 
kommunikation. Detta samspel blir kortvarigt, eftersom det 
snarare präglas av bekräftande än utvidgande kommunikation. 

 
I citatet ovan framgår att innehållet i måltidsdialogen (Kultti, 
2009) är ganska begränsat. Man skulle därmed kunna säga att få 
utökade sätt att kommunicera tar fart, och därför uppstår också 
få fria handlingsområden. I min studie menar jag att ett liknande 
orsakssamband framträder. I de fall då barnens kläder blir före-
mål för samtal, utökas inte kommunikationen så mycket, och få 
fria handlingsområden uppstår.  

 
Då det ändå uppstår fria handlingsområden kring de artefakter 
som omger måltiden, handlar det, liksom under lekobservatio-
nerna, ofta om att barnen tar artefakterna i bruk på ett nytän-
kande och annorlunda sätt. Fallet med den smörgås som enligt 
Emma liknar en båt är ett exempel på detta. Smörgåsen kan rym-
ma ett fritt handlingsområde (den blir till en båt), eftersom det inte 
finns någon direkt reglering kring hur samtalet kring den får lov 
att utvecklas. Detta exempel är intressant att jämföra med exemplet 
med när Cecilia blåser på den kalla pastasalladen. Kring den 
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lunch då den kalla pastasalladen serveras uppstår inte direkt någ-
ra fria handlingsområden, det vill säga barnen är inte fria att 
kommunicera och därmed handla kring artefakterna vid denna 
måltid.  
 
Alla händer under bordet – Pedagogernas organisering av måltiden 
ger olika kommunikationserbjudanden 
Pedagogernas betydelse för de uttryck som barnens kommunika-
tion tar kring matbordet är ganska komplex. Å ena sidan skulle 
man kunna resonera att pedagogernas val att inte sitta med vid 
matbordet då barnen äter frukost, samtidigt innebär att de då ger 
barnen större fria handlingsområden, och därmed andra möjlig-
heter att kommunicera med varandra. Å andra sidan skulle man 
också kunna konstatera att valet att inte sitta med också innebär 
att pedagogerna ibland missar olika dialogmöjligheter. Vygotskij 
understryker vikten av dialog, och hur dialogen föds ur den ge-
mensamma aktiviteten: 

 
The most significant moment in the course of intellectual devel-
opment, which gives birth to the purely human forms of practi-
cal and abstract intelligence, occurs when speech and practical 
activity, two previously completely independent lines of devel-
opment, converge (Vygotsky, 1978, s 24) 
 

Måltiden borde alltså, sedd ur ett sociokulturellt perspektiv, bju-
da på många goda tillfällen för barnen att ges möjligheter att ut-
veckla sina kommunikativa förmågor, eftersom det är ett tillfälle 
där barn och vuxna tillsammans är aktiva. Mina exempel visar 
dock att lunchen inte bjuder på särskilt många tillfällen för bar-
nen att kommunicera. Jag tolkar det som att bristen på erbjudan-
den till kommunikation bottnar i den relativt strikta regleringen. 
Ett exempel på detta är hur ramsan som används innan barnen 
börjar äta lunch (Alla händer under bordet tills vi säger det magis-
ka ordet) blir ett sätt att tysta barnen och på sätt och vis motverka 
att de kommer igång med samtal vid matbordet. Pedagogerna me-
nar att ramsan har en positiv inverkan på miljön, eftersom bar-
nen då börjar äta på en gång och därmed inte stör varandra ge-
nom att någon springer och hämtar mat när någon annan redan 
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har börjat äta. Samtidigt framgår det i mina resultat hur barnen 
lättare och snabbare kan börja kommunicera kring frukostbordet 
då ramsan inte används.   
 
Variation i barnens kommunikation inom  
olika handlingsområden  
Variationen av samtalsämnen verkar vara större under leken än 
under måltiden. Under frukosten förekommer dock en större va-
riation av samtalsämnen än under lunchen. 
 
Av mina exempel framgår hur barnen under frukosten tar många 
olika initiativ till att kommunicera med varandra och tillsammans 
öppnar barnen för att flera erbjudanden blir synliga. Frukostex-
cerpterna 17 och 19 är intressanta av flera olika anledningar. I 
dessa båda excerpter framgår hur barnen tar med sig sina egna er-
farenheter och delar med sig av dem som erbjudanden till kom-
munikation (Scooby Doo-filmen och hemadresserna). Det framgår 
även hur nya erfarenheter kan skapas tillsammans i stunden och 
medför erbjudanden till kommunikation (smörgåsarna som lik-
nas vid en hund respektive vid en båt). Dessa båda excerpter skul-
le kunna ställas emot excerpterna 23 och 26 där barnens erfaren-
heter inte lyfts fram och därmed heller inte blir ett erbjudande till 
kommunikation (Kalles initiativ att tala om att alla har födelsedag 
någon gång samt Cecilias initiativ att blåsa på den redan kalla 
pastasalladen). Pedagogernas närvaro respektive frånvaro samt 
deras föreställningar om den egna rollen i förhållande till försko-
lans uppdrag får ibland betydelse för de uttryck som barnens 
kommunikation tar i olika situationer.  
  
Lekens positioneringsmöjligheter 
Att kreativitet och fantasi får lov att ta plats i barnens lek får ock-
så betydelse för vilka olika positioner barnen där kan inta. Den 
pedagogiska miljön och artefakterna signalerar olika erbjudan-
den där barnen ibland kan inta aktörspositioner och ta initiativ 
till kommunikation. Emma säger i samband med leken på mattan: 
”Hjälp! Någon ska ta oss! Vi måste simma ifrån dom”. Detta är 
ett exempel på hur ett fritt handlingsområde öppnas genom att ett 
särskilt erbjudande, mattan, tas i bruk. Emma ser att mattan kan 
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användas i leken och lägger sig ner på den och simmar. Lite tidi-
gare uppmanar Cecilia de andra barnen att springa på mattan: 
”Vi springer till andra sidan så fort vi kan!”. Barnen upptäcker 
alltså tillsammans flera olika fria handlingsområden i samband 
med leken på mattan; de springer, de leker att de simmar, de låtsas 
att de smälter. I detta exempel har barnens kommunikation med 
varandra, både verbal och icke-verbal, tagit fart genom det fria 
handlingsområde som uppstått i leken på mattan. Mot bakgrund 
av att pedagogerna berättat att barnen egentligen inte har tillåtelse 
att springa inomhus, kan en fråga vara hur detta fria handlings-
område kan uppstå. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att 
ett fritt handlingsområde uppkommer när det inte finns några 
strikta regelverk kring hur ett erbjudande får lov att tas i bruk, 
eller när det finns regler som inte efterföljs, vilket också Reed 
(1993) beskriver. I fallet med leken på mattan finns det visserligen 
regler som barnen känner till, de får inte springa inomhus, men 
just i den här situationen blir det trots allt spring inomhus, och 
reglerna efterföljs inte för ett slag. Det blir påtagligt vilken viktig 
roll fantasin spelar i det gemensamma meningsskapandet. 
 
Liksom Fleer och Hedegaard (2010) konstaterar, skulle man 
kunna säga att det är kontexten som bestämmer hur barnens möj-
ligheter att positionera sig ser ut. Det framkommer också hur det 
relativt öppna materialet och de ganska fria och oreglerade ramar 
som finns kring lekarna i byggrummet, ger barnen förutsättningar 
för att inta positioner där de själva aktivt initierar kommunika-
tion, ofta drivna av sin egen kreativitet och fantasi. I samband 
med leken öppnas även möjligheter för barnen att inta vad jag 
skulle vilja beskriva som en position där de själva kan bli var-
andras pedagoger. Barnen blir varandras lärare i leken och det är 
genom sin gemensamma kommunikation som de tillsammans ut-
vecklar nya möjligheter at ta sig an och att fantisera kring materia-
let.  
 
Ett exempel på detta är Rana, som i observationen Legolek 2 intar 
en aktiv och kommunicerande pedagogposition då hon introdu-
cerar sina kamrater i leken med plastdäcken på fingrarna. Detta 
kan tolkas som att de aktiva positioner som öppnas i byggrum-
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met till stor del beror på den kontext i vilken barnen befinner sig. 
En av pedagogerna uttrycker det på följande sätt: 

 
Jag tycker inte att det är bra för barnen att alltid vara i stor-
gruppen. Visst ska man göra saker gemensamt och så, men de 
behöver också tid att bygga relationer med några barn i taget 
(ur fältanteckningar, september 2011). 

 
Citatet visar att det hos pedagogerna finns en uppfattning om att 
den tid då barnen får utrymme att bygga relationer på egen hand 
är värdefull.  

 
Måltidens positioneringsmöjligheter 
Pedagogernas frånvaro och närvaro verkar ha en stor betydelse 
för barnens positioneringar under måltiden. Pedagogerna menar 
att barnen behöver lugn och ro när de äter och att barnen ofta ut-
trycker detta. Därför hjälper pedagogerna barnen att hålla ljudni-
vån nere genom att ganska strikt reglera var och när de får tala: 

 
Vi har frågat dem hur de vill ha det om de vill ha det lugnt och 
skönt och eller om de är trötta om här blir för hög ljudnivå. 
Och om det någon gång är att de faktiskt har tyckt det så har 
de hållit för öronen och visat kompisarna att ”nu är det för 
mycket för mig”. Då respekteras det (pedagog, intervju 
111207). 

 
Det förefaller som om det finns en uppfattning om en motsättning 
mellan en lugn och tyst miljö och en miljö där barnen kan kom-
ma till tals. Detta kan jämföras med Emilson (2008) som beskri-
ver hur pedagogernas fostrande uppdrag tenderar att överskugga 
de andra uppdragen. Under lunchen positionerar sig barnen där-
för inte lika ofta som aktiva kommunikationsinitierare, som de 
gör under frukosten. 
 
Positioneringar och samtalets innehåll 
Flera olika typer av positioneringsmöjligheter för barnen fram-
kommer följaktligen i min empiri. Dels framträder en position 
som möjliggör kommunikation och initiativtagande, dels fram-
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träder en position som präglas av fåordighet och passivitet. Dessa 
båda positioner kan ställas emot varandra, men det är sällan så 
svartvitt att barnen enbart positionerar sig som ”antingen eller”. 
Under frukosten är det tydligt att positionen som kommunikativ 
och initiativtagande är lättare att inta än under lunchen. Samtidigt 
framkommer också att denna position inte är öppen hela tiden. 
Anton strävar under en av frukostobservationerna (excerpt 17) 
efter att inleda ett samtal med sina kamrater. Han försöker dela 
med sig av sina erfarenheter om en film som han har sett hemma. 
Han försöker därmed att initiera kommunikation, ett erbjudande 
som också kan öppna för en kommunicerande position för hans 
kamrater. Dock går detta ganska trögt, och ingen av hans kompi-
sar hänger på i samtalet kring filmen. Lite senare in i excerpt 17 
kommer emellertid ett samtal igång mellan Anton och Ahmed i 
samband med att konversationen tar en annan vändning och 
också inbegriper sådant som Ahmed har erfarenhet av, nämligen 
var deras gemensamme vän Zoran bor någonstans. Positionering-
arna verkar vara knutna till innehållet i samtalet, det vill säga till 
didaktikens vad-fråga. Gemensamma erfarenheter utgör ett både 
naturligt och meningsfullt samtalsämne, och bidrar till att öppna 
för en position där barnen kan ta egna initiativ och kommunice-
ra. På sätt och vis skulle man kunna säga att denna iakttagelse 
stämmer överens med det som framkommit i Williams och Sheri-
dans studie (2006) och i Lindahls studie (2002). Williams och 
Sheridan har visat att barn ibland undviker att samarbeta när det 
inte riktigt framgår av sammanhanget hur samarbetet är ett mål i 
sig, och Lindahl har visat att barns samarbete behöver vara grun-
dat i genuina egna upplevelser och erfarenheter. Vygotskij fram-
håller att kommunikation kräver mening, och att meningen kan 
kopplas till det redan kända. Begreppsförståelsen byggs upp med 
hjälp av generaliseringar och att vi kan ”haka i” sådant som vi 
känner igen sedan tidigare: 

 
 
[…] real communication requires meaning that is generalization 
– as much as signs. In order to convey one’s experience or 
thought, it is imperative to referee them to some known class or 
group of phenomena (Vygotsky, 1986, s 7) 



 140 

I min studie framkommer att barns gemensamma kommunikation 
också behöver grundas i gemensamma erfarenheter. Tidigare 
forskning bekräftar detta (Skans, 2011). Nyckeln till att barnen 
kommer igång med sin kommunikation tycks vara att det finns ett 
innehåll som är bekant och som de kan relatera till på ett eller 
annat sätt. Williams studier (2001) visar hur barnen själva ofta är 
mycket goda pedagoger till varandra. Det är också relevant att 
pedagogerna öppnar nya dörrar och bryter ny mark i samband 
med att de knyter an till barnens erfarenheter (Fleer, 2010). I min 
empiri synliggörs hur barnen lättast kommer i kontakt med nya 
ord och begrepp genom de begrepp som de redan behärskar. Ett 
tydligt exempel är hur Kalle introducerar ordet skräck med hjälp 
av ett annat känt ord, ordet spöke (excerpt 7).  
 
Flerspråkigheten som ett erbjudande 
Att barnen i gruppen har många olika modersmål är oftast inget 
större hinder i deras kommunikation. Detta kan kanske bottna i 
att de flesta barnen ändå främst använder sig av ett enda kommu-
nikationsspråk, i det här fallet svenskan, som är det språk som är 
barnens gemensamma. Barnen utnyttjar också varandra som re-
surser i sitt gemensamma meningsskapande och ofta förstärks den 
verbala kommunikationen av icke-verbal kommunikation, som 
också den är gemensam för alla barnen. Endast vid ett fåtal tillfäl-
len används exempelvis arabiska som gemensamt kommunika-
tionsspråk, trots att flera barn har arabiska som modersmål. Det-
ta bottnar troligtvis i att barnen kopplar ihop förskolan med det 
svenska språket. Tvingstedt (2011) har visat att många barn och 
ungdomar som har arabiska som modersmål, ändå främst talar 
svenska med sina yngre syskon och framför allt med sina jämn-
åriga kamrater, trots att dessa också ibland har arabiska som 
modersmål. Även Kulttis studier (2012) pekar på att svenskan of-
tast blir det gemensamma kommunikationsspråket på flerspråkiga 
förskolor i Sverige. 

 
Flerspråkigheten i förskolan kan i sig vara ett erbjudande till 
kommunikation, eftersom barnen ofta gör metaspråkliga reflek-
tioner utifrån att de talar olika språk. I min studie finns flera ex-
empel på hur flerspråkigheten blir ett erbjudande till att kommu-
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nicera. Fallet med de ljudmässigt lika orden kanel och kanin är 
ett slående exempel på hur barnen för metaspråkliga samtal med 
varandra. Ett annat exempel är det låtsasspråk som Cecilia an-
vänder sig av när hon bara kan säga baj raj och milli dilli fill. I 
och med att barnen på den här avdelningen har tillgång till flera 
olika språk, kan de jämföra och fundera över språkets innehåll 
och form. Flerspråkigheten i gruppen blir till ett erbjudande till 
kommunikation. 
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7. SLUTDISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet diskuteras studiens didaktiska aspek-
ter utifrån de tankar som väckts av mitt resultat. Min förhopp-
ning är att diskussionen inte slutar i denna avhandling, utan 
fortsätter ute i verksamheten där teori möter praxis. 
 
I kapitlet för jag även en kritisk metodreflektion och diskussion 
kring begreppet erbjudande som analysredskap. Slutligen vill jag 
diskutera vilka möjliga pedagogiska implikationer som min stu-
die kan ge, samt ge förslag till fortsatt forskning. 

 
Barns kommunikation, en didaktisk fråga 
Eftersom barns kommunikation har fått en så framträdande plats 
i förskolan (Lpfö 98/2010) är kommunikation en viktig, didak-
tisk fråga.  Hur skulle erbjudanden till kommunikation då kun-
na tolkas ur ett didaktiskt perspektiv? Bruce och Riddersporre 
(2012) tolkar förskolans didaktik i termer av kärnämnen: 

 
Kärnämnen tar avstamp ifrån, och bygger vidare på, barns intres-
sen, nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och 
intryck med andra.[…]Kärnämnena handlar om att förstå sam-
manhang och kunna orientera sig, att styra och hålla kvar upp-
märksamheten, att komma igång och uppleva förväntan, att läsa 
av andra och vara tillsammans, att veta vem man är och vad man 
kan, att förstå och göra sig förstådd, att planera, organisera och 
utföra handlingar, att föreställa sig andras perspektiv och käns-
lor, att symbolisera och bilda begrepp och slutligen att lära sig att 
lösa problem (Bruce & Riddersporre, 2012, ss 20-21). 
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Det handlar således i första hand om hur förskolan ska lyckas 
med att åstadkomma en pedagogik där barnen får komma till tals 
och där deras yttranden också uppmärksammas och utvecklas av 
pedagogerna. En pedagogik där barnen får komma fram som 
egna aktörer och kompetenta initierare till kommunikation främ-
jar barnens möjligheter att utveckla egna kommunikativa kompe-
tenser. I denna studie framkommer hur de så kallade kärnämnen 
som Bruce och Riddersporre (2012) urskiljer, alla uppkommer 
utifrån kommunikativa aktiviteter. Det är relevant att i förskolan 
skapa en miljö där barnens röster kan komma fram, där barnen 
ges ett aktivt aktörskap. 

 
Kroksmark (1997) framhåller att forskningen har som sin uppgift 
att också framhålla ”undervisande handlingar som är […] osynli-
ga” (s 96) och talar i detta sammanhang om de läraraktiviteter 
som kanske inte direkt blottläggs vid första anblicken av en lä-
randesituation, men som är med i kulisserna och påverkar. Dessa 
är av största vikt att ta hänsyn till då en didaktisk analys görs. I 
min studie är det tydligt hur de så kallade ”osynliga” undervi-
sande handlingarna som pedagogerna genomför får en betydelse 
för utfallet av vilka erbjudanden till kommunikation som barnen 
kan gör bruk av. I mina empiriska exempel är inte pedagogernas 
didaktiska organisation alltid synlig vid den första anblicken, 
men framträder något tydligare då informationen från de infor-
mella samtalen och intervjuerna sätts i samband med observatio-
nerna. Sommer (2009) menar att ett fokus på barn som kompe-
tenta också kräver vuxna som ”organiserar å barnens vägnar och 
förhandlar med dem” (Sommer, 2009, s 145). Med andra ord, en 
syn på barn som kompetenta måste också innefatta vuxna som är 
med och organiserar och stakar ut riktlinjer, det vill säga som 
möjliggör att barnens kompetenser kan växa. I introduktionen 
talade jag om skräcken för ”skolifieringen” inom förskolan. Jag 
menar att det i denna studie framgår hur betydelsefullt det är med 
en noggrant genomförd didaktisk organisering som även inklu-
derar en miljö med ett varierande utbud av både öppna och mer 
slutna material. Detta skulle kunna beskrivas i termer av en di-
daktisk design (Selander, 2010). Frågan är väl då egentligen 
främst vad förskolan själv lägger i begreppet skolifiering? Innebär 
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begreppet "skola" automatiskt en förmedlingspedagogik, eller 
kan vi egentligen fylla detta begrepp med ett annat, för förskolan 
adekvat innehåll? Skulle vi kunna koppla begreppet skola till ett 
designorienterat perspektiv på lärande istället för det ”förmed-
lingstänkande”? (utifrån Selander, 2010). Är det då istället posi-
tivt för förskolan att ”skolifieras”? 

 
Flerspråkigheten i förskolan i förhållande till erbjudanden till 
kommunikation 
Flerspråkigheten i den här förskolan är en viktig aspekt av barnens 
egna erfarenheter, erfarenheter som inte alltid tas tillvara i försko-
lans arbete. I förskolans Läroplan finns följande formulering: 
  

 Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn 
med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 
det svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö, 98/2010, s 7). 

 
De arabiskspråkiga pedagogerna kan bekräfta och förstå barnen 
då de pratar arabiska. Av mina observationer framkommer dock 
att det är relativt sällan som barnens modersmål används i den 
didaktiska organiseringen som en tillgång för verksamhetens pe-
dagogik. Forskning pekar på att språkinlärningen hos flersprå-
kiga barn utvecklas på samma sätt som hos enspråkiga (Ladberg, 
2003). De ramar som ligger till grund för en god språkutveckling 
hos flerspråkiga barn, är de samma som ligger till grund för de 
barn som lär sig ett enda språk. Emellertid tar det längre tid för 
flerspråkiga att lära sig två språk (ibid). Det är därför betydelse-
fullt att pedagoger kan ge flerspråkiga barn den längre tid som de 
behöver. Ett sätt att göra detta menar jag är att undvika mer styr-
da sätt att arbeta med barnens kommunikation, exempelvis ge-
nom att ställa frågor med på förhand givna svar. Det sociala sam-
spelet är grunden för all kommunikation, samt att kommunika-
tionen har ett innehåll som intresserar barnet; det måste helt en-
kelt finnas något att tala om. I samband med andraspråksutveck-
lingen framhåller Kraschen (1988) vikten av att det finns så kal-
lade ”information gaps”, det vill säga att den som frågar något 
verkligen inte på förhand vet svaret, och därför är genuint intres-
serad av att få svar på den fråga som ställs.  
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Att flerspråkigheten i sig kan vara ett erbjudande till kommunika-
tion framkommer i mina resultat. Resultaten pekar emellertid ock-
så på att flerspråkigheten inte alltid tas tillvara som den resurs 
den är. Att koppla begreppet erbjudande till flerspråkigheten i 
förskolan borde innebära att flerspråkigheten kan lyftas fram som 
den potentiella kommunikationsöppnare som den är. 
 
Kritisk metodreflektion och Affordancebegreppets användbarhet  
Då studien inleddes hade flerspråkigheten ett större fokus. Allt ef-
tersom jag började samla in mitt material väckte det helt andra 
frågor. Det mest intressanta blev då inte att försöka ställa frågor 
kring flerspråkigheten i sig, utan snarare att försöka förstå barns 
möjligheter till kommunikation med varandra. I efterhand kan 
jag se att min studie hade vunnit på att snävas in mer redan från 
början. Fler observationer av lek och måltid och färre andra ob-
servationer hade troligtvis varit att föredra. Jag tror också att stu-
dien hade vunnit på att pedagogerna fått möjlighet att titta på vi-
deoobservationerna tillsammans med mig, och att deras egna fun-
deringar därigenom kunnat fungera som en utgång för en diskus-
sion.  
 
I metodkapitlet beskrivs hur min ansats är prövande och hur jag 
vill se huruvida affordancebegreppet kan vara till hjälp då barns 
möjligheter till kommunikation diskuteras. Jag menar att använ-
dandet av affordancebegreppet har varit till hjälp vad gäller att få 
syn på hur erbjudanden både är knutna till den sociala och den 
fysiska miljön inklusive artefakter. Det som gjort affordancebe-
greppet användbart kan dock även ses som en svårighet vid ana-
lysen. Reed (1993) nämner att han har förhoppningar om att 
hans teori är tillräckligt konkret för att fungera som ett tydligt 
analysredskap. Jag menar dock att begreppen ibland är något 
vagt formulerade och öppnar för relativt många tolkningsmöjlig-
heter. Ett konkret exempel på hur svårt det varit att analysera med 
hjälp av begreppet erbjudande kan demonstreras av observatio-
nen Dragonman. Är leksaken Dragonman ett erbjudande till 
kommunikation? Är det själva leken runt Dragonman i sig? Eller 
handlar det i själva verket om pedagogernas sätt att skapa ett er-
bjudande till kommunikation genom att möjliggöra för barnen 
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att leka några få i taget i det lilla rummet? I det givna exemplet blir 
det tydligt att avgränsningarna är relativt svåra att göra. Erbju-
danden till kommunikation kan liknas vid ett träd med många 
grenar. 

 
Skeden att banka med och skeden att äta med? Fria och riktade 
handlingsområden 
I studien framkommer hur riktade handlingsområden ibland blir 
till sociala hinder, även om intentionen med dem delvis varit en 
annan. Reed (1993) gör en liknande reflektion. Under måltiden 
verkar det som om regler och ramar som kanske i första hand är 
till för att stödja, ibland skapar hinder: 
 

But this restriction on the FFA would seem to be designed to fa-
cilitate a focusing of instruction, so that discrete and episodic 
intervention by caretakers concerning what to eat and how to 
do so will have a significant effect on the child. For the same 
child at free play there will be considerably expanded FFA, but 
also less articulated FPA. [...]The same child might be free to 
bang a spoon at playtime, or even encouraged to do so, but not 
allowed to do so (i. e., the spoon may be taken away) at meal-
time (Reed, 1993, s 70). 

 
Barn lär sig således snabbt genom det sociala samspelet att den 
sked som kan användas för att banka med under leken enbart är 
till för att äta med under måltiden. De sociala normerna kring 
olika erbjudanden gör att riktade handlingsområden uppstår 
kring dem. Riktade handlingsområden behöver dock inte i sig 
skapa hinder för barnens kommunikation. Det är svårt att tänka 
sig att en måltid där alla barn är fria att banka i bordet så mycket 
de vill med sina skedar, skulle gynna barns kommunikationsmöj-
ligheter. Jag menar att det som synliggörs i min studie mer är de 
potentiella möjligheter som ligger i att fler fria handlingsområden 
får utrymme i förskolans didaktik. För att återgå till Reeds exem-
pel kanske det inte handlar om att ”ta skeden ifrån barnen” när 
de bankar med den. Att låta barnen banka av sig och lyssna på 
hur det låter och sedan ha detta som utgångspunkt för samtal, 
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innebär inte en anarki där barnen alltid bankar i stället för att äta 
eller samtala med varandra.   

 
Min förhoppning är att mitt sätt att använda affordancebegreppet 
kan inspirera till nya studier och kanske även till en vidareutveck-
ling av begreppsapparaten kring affordance som analysverktyg. 
Då denna studie främst är inriktad på verbal kommunikation, 
skulle det också vara intressant med studier som lade mer tonvikt 
på barns icke-verbala kommunikation i förhållande till begreppet 
erbjudande. Det vore också intressant att fördjupa sig i vilka er-
bjudanden till kommunikation som finns i riktade handlingsom-
råden. 

 
Möjliga didaktiska implikationer utifrån min studie 
Om barn ska ges ett större eget utrymme behövs lyhörda pedago-
ger. Staffan Selander (2010) talar i detta sammanhang om ett de-
signorienterat perspektiv på lärande, där den viktigaste frågan för 
didaktisk organisering blir frågan om huruvida den pedagogiska 
miljön främjar lärande eller inte, och även på vilket sätt detta 
görs. Selander beskriver en kommunikativ vändning i didaktiken, 
där mottagaren inte längre har en passiv roll och där ”en stark 
tradition av förmedlingstänkande” (Selander, 2010, s 212) är på 
väg att försvinna. Vidare skriver han: 

 
Den kommunikativa vändningen inom didaktiken handlar även 
om lärande i mer informella sammanhang […]. Lärande blir i 
dessa sammanhang inte detsamma som att överta en viss mängd 
faktainformation eller ett givet pensum, utan ses istället som en 
aktiv process där information tolkas, transformeras och gestal-
tas på nytt (Selander, 2010, ss 212-213). 

 
I denna studie blir det synligt hur barnens möjligheter att kom-
municera med varandra till en mycket stor del är avhängiga peda-
gogernas sätt att organisera verksamheten. Hur-frågan blir därför 
den mesta relevanta av de didaktiska frågorna för att diskutera 
studiens resultat i ett didaktiskt perspektiv. Trots att fokus för 
min studie varit lek och måltid och inte de planerade språkträ-
ningsaktiviteterna, framgår att måltiden och ibland till viss del 
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även leken får karaktären av en styrd träning. Detta mer styrda 
sätt att kommunicera med barnen tycks inte gynna erbjudanden 
till kommunikation i särskilt stor utsträckning. Det framgår av 
analysen att barnen tenderar att kommunicera mer med varandra 
då regleringen av verksamheten inte är så tydlig. Även innehållet i 
barnens kommunikation tenderar då att utvidgas till att också 
inbegripa barnens egna erfarenheter. I empirin framkommer hur 
flera av barnen är kompetenta i att konstruera egna sociala strate-
gier och olika vägar in till en gemensam kommunikation. Detta 
syns bland annat när barnen på eget initiativ startar en lek och 
kommunicerar kring symbolerna på mattan. 
 
Språkträning med övningar av typen rätt eller fel svar, med målen 
att barnen ”ska lära sig” framträder i ett antal observationer. Min 
analys visar att denna typ av arbetsformer inte alltid gynnar barns 
möjligheter att positionera sig som aktiva och initiativtagande i 
kommunikativa situationer. 

 
I Skolinspektionens granskning av förskolorna (2012) uttrycks 
följande: 

 
Förskolornas personal har olika god förmåga att bjuda in bar-
nen till samtal som innebär att de får möjlighet att ta del av nya 
ord och begrepp, och som bidrar till att utvidga samtalen och 
som knyter an till sådant som går bortom det redan kända för 
barnen. Personalen på en del förskolor behöver särskilt fundera 
över hur deras sätt att kommunicera med barnen bidrar till 
barnens lärande och vilken sorts lärande deras sätt att samtala 
och tala med barnen kan leda till. På förskolor där stor del av 
den verbala kommunikationen består av instruktioner och till-
sägelser, kan inte barnens språkliga utveckling och lärande för-
väntas bli stimulerad och utmanad (Skolinspektionen, 2012, s 
32). 

 
En möjlig förklaring till att Skolinspektionen funnit att den ver-
bala kommunikationen i somliga förskolor främst präglats av in-
struktioner och tillsägelser kan vara att detta sätt att arbeta med 
språket till del har fått en högre status än mer informella sätt att 
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arbeta med språket. Annette Emilson (2008) har beskrivit vad 
hon kallar för en styrd och en fri dialog i förskolan:   
 

[…]den styrda dialogen kan förstås som kontrollerad av läraren genom 

slutna frågor och den fria som en konversation mellan i dialogen jämbördi-

ga parter, vilket innebär att både lärare och barn bidrar till kommunikatio-

nens utveckling 

(Emilson, 2008, s. 76) 

 
Emilson förklarar vidare hur den styrda dialogen och de mer 
styrda sätten att arbeta med kommunikation av tradition har be-
traktas som mer statustyngd än den fria dialogen av förskolan.  
Orsaken till att en högre status kommit att knytas till den mer 
styrda dialogen bottnar troligtvis i att denna dialog tidigare varit 
starkt kopplad till skolan, och att skolan i sig haft en högre sta-
tus än förskolan (Emilson, 2008). Min studie synliggör att ett er-
bjudande till kommunikation är något som behöver initieras, vi-
sas, delas och inte minst tillåtas för att fungera som erbjudanden 
till kommunikation. Jag ser det som att det finns ett samband mel-
lan förskolans demokratiska uppdrag och dess möjligheter att ge 
barnen erbjudanden till kommunikation. Det tycks också som 
om erbjudanden till kommunikation inte kan ”beställas”, utan 
uppstår genom en önskan att kommunicera om något som har 
betydelse för barnen. Kristina Westlund (2011) visar hur barnens 
egna initiativ är viktiga för att utöka innehållet i pedagogens ar-
bete med barns inflytande. Selander (2010) uttrycker att det är re-
levant att fråga vilken typ av elev (barn, min kommentar) som vi 
tror kan utvecklas och växa i den pedagogiska miljö som er-
bjuds. ”En kreativ och kritiskt reflekterande person som kan ta 
ansvar i olika situationer – eller en person som lär sig att belö-
ningen finns i underordning och övertagande av givna synsätt?” 
(Selander, 2010, s 213). Dysthe (1996) anger att en flerstämmig 
miljö är en förutsättning för demokrati. Jag menar att den största 
utmaningen för förskolan idag är hur en flerstämmig miljö kan 
skapas. Min studie indikerar att flerstämmighet framför allt ut-
vecklas i miljöer där barnen får ett stort utrymme som egna aktö-
rer. För att barn ska ges förutsättningar för en god språkutveck-
ling krävs att de blir erbjudna många tillfällen att kommunicera. 



 150 

SUMMARY 

Communication affordances in a multilingual  
preschool: Free and promoted fields of action 
The focus of this study is communication affordances. The obser-
vations are grounded in a selection of everyday situations where 
children are assumed to communicate a lot with each other, 
namely play time and meal time. The study distinguishes commu-
nication from a somewhat different perspective, where the concept 
of affordance (Reed 1993) is to the fore. The more instrumental 
language training programs of the preschool were therefore not 
the focus of this study. According to the newly revised curriculum 
of the Swedish preschool (Ministry of Education, 2010), one of 
the main tasks of the preschool is to support children in develop-
ing their communication skills. Research has shown that the most 
effective way of developing children’s communicating skills is to 
encourage a polyphonic environment (Dysthe, 1996). Children’s 
opportunities to position themselves as communicative agents are 
therefore of interest. 
 
The aim of the study is to highlight and to understand how chil-
dren’s abilities to communicate with each other vary in different 
situations in a preschool setting. The research questions are these: 
 

• What impact do artifacts have on communication affor-
dances? 

• What impact do teachers have on communication affor-
dances? 
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• How do children’s abilities to communicate vary in differ-
ent fields of action? 

 
The concepts of affordance, field of promoted action and field of 
free action and are grounded in Reed’s work (1993). The concept 
of artifact is grounded in Vygotsky’s work (1979, 1986).  

 
Theoretical framework 
The study is influenced by the sociocultural perspective grounded 
in Vygotsky’s cultural-historical theory (1978, 1986). Two of the 

key concepts that I use – artifacts and mediation – are based in 
this theory. Artifacts are the tools that help individuals to com-

municate and to interpret and explain the world (Vygotsky, 
1978; Säljö, 2000, 2005). Säljö (2005) also shows how artifacts 

mediated between people have both physical and intellectual 
sides. Vygotsky (1978) claims that signs and symbols are the most 
important of all cultural products. Signs and symbols mediate the 
higher psychological processes, so-called semiotic mediation (me-
diation through signs). Mediation is described by Vygotsky as a 
process where a person learns something through someone else, 

but then takes ownership of it. Fleer (2010) believes that teachers 
have a mediating role in preschool. 

 
My study is also based on Reed’s work (1993). Reed has further 
developed Gibson’s theory of affordances (1979) and, by doing 
so, he has also used Vygotsky’s theory as a source of inspiration. 
Reed’s theory says that affordances can be highlighted and ex-
plained through joint action. In a given environment, in a given 
context, one will find both openings and limitations concerning 
the use of affordances. The limitations consist primarily of social 
norms and rules around how different affordances may be used 
(Reed, 1993). Reed calls these limitations social constraints. The 
norms and values that arise around different affordances in differ-
ent contexts are not private by their nature, but based on how the 
different affordances have been developed through history, and 
how they have been allowed (or prohibited) to be used in differ-
ent ways. Reed (1993) also believes that the two procedures of 
learning how to use the affordances and how to learn what val-
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ues are linked to these affordances are two separate development 
tracks. Reed calls this a social knowledge of how various affor-
dances are allowed to be used in a certain, predetermined way. In 
this study, the fields of promoted action describe how the different 
ways of using affordances are directed to children in different 
situations. I use Reed’s theory (1993) as a way to explain chil-
dren’s opportunities to communicate with each other.  
 
Fields of free action is how Reed defines the affordances that are 
not directed, but discovered by individuals “on their own” and 
that also are “allowed” to be used free of social constraints. In 
this study, I use the term to indicate affordances discovered by 
children on their own, where they are also free to use them in any 
way they want.  
 
Why a multilingual preschool setting? 
The study has been conducted within the frames of a multilingual 
preschool setting. Here I use term “multilingual” in a broad 
sense, i.e., “where children speak different languages” (Benckert, 
Hålland & Wallin, 2007) rather than referring to a preschool 
with a specific program for the multilingual children. Multilin-
gual preschools, again in the broad sense, are almost the norm 
today in some places in Sweden. In the city of Malmö, 48% of the 
children have a language other than Swedish as their first lan-
guage (National Agency for Education, 2010). In some districts, 
the percentage is much higher. Looking at the total population of 
Sweden, 1.5 million people learn Swedish as their second lan-
guage (Drakenberg, Morgan & Tvingstedt, 2009). By choosing a 
multilingual preschool setting, I am attempting to draw a picture 
of children’s lives and everyday experiences that is rather common 
today. 
 
Cromdal (2002) shows how multilingualism in Swedish schools 
and preschools sometimes has been regarded as more of a prob-
lem than a resource. Multilingualism in itself can also be an asset 
for children, a tool to use in their collective creation of meaning 
(Björk-Willén, 2005).  
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Method and Methodology 
The present study involved one preschool setting in a city in the 
south of Sweden, with five teachers and 15 children. The follow-
ing methods were used for data collection; observations (video or 
observation notes), interviews and informal conversations with 
staff, field notes and help with translation from the Arabic lan-
guage teacher. 
 
My study is primarily based on observations. I made observa-
tions using video camera and field notes. I focused on non-
organized observation situations (Bryman, 2011) where I deliber-
ately tried to obtain a relatively narrow focus of observation. The 
situations I focused on were free play and meal time. The staff 
and children did not get any instructions on how to act, and 
there were no “rigged” situations. In a sociocultural perspective, 
it is important to capture individuals in a social context rather 
than in a laboratory environment (Vygotsky, 1978).  
 
The interviews with teachers may be considered as a complement 
to the observations. Based on the observations, I asked teachers 
about their views on the content of the preschool program and 
about their own ways of approaching the children. The observa-
tions were then linked to the information from the interviews. 

 
The data were analyzed with an abductive approach, which can 
be explained as a combination of thematic analysis and content 
analysis (Alvesson & Sköldberg, 2010). 

 
Results  
What impact do artifacts have on communication  
affordances? 
Play time  
The observations reveal that during play time the children use all 
kind of different tools and symbols. Their communication is in 
many ways made possible by the various artifacts that are readily 
available at play time. The artifacts offer ways for the children to 
get started with their communication and support them in their 
joint creation of meaning. However, the artifacts are not always 
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just ordinary toys. For example, a carpet with colors, symbols, 
and an image of the world map is used by the children to intro-
duce a game where they run around, pretending that they are 
melting in the sun. Ordinary toys are also used in innovative and 
creative ways; for example, Lego tires are used as rings on their 
fingers. The observations of children as they construct puzzles to-
gether show that they are talking more in terms of right and 
wrong than when they are constructing with Lego blocks. The 
puzzle material in itself does not seem to offer the children as 
many creative ways to communicate as the Lego material.  
 
Meal time 
The artifacts that mediate communication between children during 
meal time primarily consist of the food itself, but symbols and other 
tools are also used. The teachers try to introduce the children’s clothes 
as a common topic of conversation, but without major success. The 
food itself however, offers many ways to communicate. The children 
are aware that they are being served different dishes, and this fact is 
sometimes used as a way to introduce a conversation. Also meta-
linguistic ways of talking arise from the artifacts; for example, the 
Swedish words for pork (gris) and rice (ris) are phonetically similar. 
One of the girls is worried that she has been served pork (gris) when 
she has actually been given rice (ris). However, the children’s attempts 
to talk about the various dishes are not recognized by their teachers.  
 
What impact do teachers have on communication  
affordances? 
Play time 
The results indicate that teachers playing an important role in 
terms of supporting and enabling children’s free play. It is the 
teachers who create opportunities for children to play by the ways 
they organize the activities. The teachers assist the children in or-
ganizing smaller play groups and encourage them to use the play 
rooms, a few persons at a time. These arrangements have an im-
pact on the conditions under which communication can get 
started. Bruce and Hansson (2010) argue that a variety of inter-
locutors is beneficial for communication. Sometimes, it can be an 
advantage to be on the same linguistic level as one’s interlocutor, 
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but it can also be stimulating not to have progressed that far. If 
children are at various stages of their language development, it 
sometimes benefits their abilities to communicate. The teacher’s 
organization of play groups therefore has an important impact on 
communication affordances.  
 
Occasionally, the pedagogical organization by the teachers instead 
creates obstacles to children’s communication, so-called social 
constraints Reed (1993). One of the observations shows that the 
toys children bring from home offer new and different ways to 
play and to communicate, i.e., important communication affor-
dances. However, the teachers in the study only allow the children 
to bring their own toys on Fridays. Another social constraint is 
that the children have to ask their teachers for permission before 
taking toys down from the shelves.  
 
Meal time  
The teachers’ ways of organizing the meal time play an important 
role in the outcome of communication affordances. When the 
children have breakfast, they sit on their own, but at lunch time 
the teachers sit next to them. This is a conscious choice made by 
the teachers, since they noticed that the children tended to talk 
more and to have more interesting conversations if they were sit-
ting next to each other and not next to their teachers. 
 
My observations show that the breakfast situation offers the chil-
dren many and rich communication affordances, but at the same 
time it is evident that communication does not always develop in 
the absence of the teachers. Wedin (2008) emphasizes the impor-
tance of listening to children’s own stories and taking them seri-
ously. If the teachers take the children’s stories seriously, they can 
be a valuable contribution to the joint creation of meaning. Since 
the teachers do not sit next to the children at breakfast, they can-
not share the children’s stories in that situation.  
 
Based on my observations, I conclude that the teachers’ role in in-
troducing communication affordances during lunch time is quite 
complex. They often attempt to introduce common topics of con-
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versation. Most often, these attempts result in the children answer-
ing briefly and no extended dialogues occur. One topic of conver-
sation introduced by the teachers is the children’s clothing and 
appearance. When these topics are introduced, no conversation 
develops. This result can be linked to the results found by Kullti 
(2012); it seems that if the topic of conversation concerns clothes, 
it does not offer so many innovative ways to converse. 
 
At meal time, the children are not allowed in the same way to use 
the artifacts as a way to introduce communication. They are en-
couraged to be silent and to keep their hands under the table un-
til everyone has been served. In one of the observations, the chil-
dren try to find ways to talk about the cold pasta salad that they 
don’t like, and the teachers encourage them to be silent and to eat. 
The children’s own attempts to initiate communication affor-
dances at lunch time are sometimes being missed by the teachers.  
 
How do children’s abilities to communicate vary in different 
fields of action? 
The observations show that the fields of free action are often 
beneficial for children’s communication. When the fields of pro-
moted action appear, sometimes the ways of communicating are 
limited and regulated. 
 
The results reveal that fields of free action seem to appear mostly 
when the children play on their own, but also at breakfast when 
the children are sitting on their own. When the teachers play 
games with the children, there are fewer fields of free action to be 
noticed compared to when the children play construction games 
with each other. A lower frequency of fields of free action at lunch 
time than at breakfast is also observable. The teachers’ presence or 
absence seems to be important for the different expressions that 
the children’s communication takes in different situations. It also 
seems that the teachers’ conceptions of children and childhood 
play an essential role for the children’s joint activities and oppor-
tunities to communicate with each other. While constructing puz-
zles with their teachers, the children mainly talk in terms of right 
and wrong, while the more creative and newer ways of talking 
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about the materials do not appear as often as in games with the 
Lego blocks. The largest and perhaps the most interesting varia-
tion emerges, however, between breakfast and lunch, also ac-
knowledged by the teachers during interviews.  
 
Different types of positioning options (Harré & van Langenhove 
1999) for children are manifested in my observations. These posi-
tioning options can be linked to the teacher’s organization of the 
activities taking place at preschool. A position that enables com-
munication and initiative emerges primarily in free play, while a 
position characterized by silence and passivity primarily reveals 
itself at lunch time. This result indicates that children’s ability to 
communicate with each other to a large extent depends on the 
teachers. Fleer and Hedegaard (2010) state that different cultural 
contexts foreground particular social situations, which in turn 
position children to actively engage and take up particular par-
ticipation structures.  
 
Although there is variation among the different situations, some 
ways of communicating are similar in all situations. Since the 
children in this study are part of a multilingual context, meta-
linguistic ways to talk about the language often appear in differ-
ent situations. Different ways of thinking about the form of lan-
guage appear in most of the observations.  
 
Discussion 
Multilingualism in relation to communication affordances 
The study indicates that multilingualism sometimes serves as a 
communication affordance. Since the children have access to sev-
eral different languages, they can compare and reflect upon the 
content and form of the languages. The study suggests a great po-
tential embedded in a multilingual environment. My results, how-
ever, also indicate that teachers do not take advantage of the fact 
that they are part of a multilingual environment. Multilingualism 
is not being recognized as the great resource that it is. The conclu-
sion that can be drawn from my study is that teachers need to ac-
quire and to understand how to recognize the great opportunities 
that multilingualism offers. 
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A polyphonic environment versus teacher-controlled teaching 
The results of this study can be interpreted in terms of more de-
mocratic ways of teaching versus more teacher-controlled ways of 
teaching. Westlund’s study (2011) on teachers’ work with the in-
fluence of preschool children shows that children’s own initiatives 
are important for extending the content of the teacher’s work. Dys-
the (1996) states that a polyphonic environment is essential for 
democracy. However a polyphonic environment arises only when 
children are given stronger agencies. Sommer (2009) argues that a 
focus on children as competent individuals also requires “adults 
who organize on behalf of the children and negotiate with them” 
(Sommer, 2009, p. 145). Danby (2002) states that children can 
be given the chance to construct their own social practices. If chil-
dren’s abilities to communicate with each other are to be devel-
oped by preschool, the teachers must make it possible for the 
children to express themselves freely, even when they are together 
with their teachers. It is important that institutional order does 
not take over children’s opportunities to communicate.  
 
Possible educational implications  
Children’s ability to communicate with each other is to a large ex-
tent dependent on teachers’ didactic organization and their ap-
proach toward the children. Even though the focus of this study 
was upon play time and meal time, the data showed that the more 
formal ways of working also appeared in these everyday situa-
tions. The study shows that these ways of working with language 
do not benefit children’s opportunities to position themselves as 
active and to show initiative in communicative situations.  
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Bilaga 1 Brev till föräldrar 

Hej! 

Jag heter Åsa Ljunggren och är forskarstuderande i Barndom Lärande Ämnesdidaktik på Lä-

rarutbildningen vid Malmö Högskola. Jag vill studera barns kommunikation och samspel på en 

flerspråkig förskola. Jag vill också se vad förskollärare kan göra för att möjliggöra barns kom-

munikation och samspel.  

 

En av mina övergripande frågor är: Vilken roll spelar pedagoger för att möjliggöra kommuni-

kation på den flerspråkiga förskolan? 

Genom videoinspelningar, observationer och anteckningar på plats vill jag följa barnen och 

personalen på xxxx Förskola. För att kunna göra detta behöver jag ert tillstånd. Det är viktigt 

att ni känner till att inspelningarna endast kommer att användas i forskningssammanhang och 

inte kommer att spridas. Alla barnen kommer att få vara anonyma och deras riktiga namn 

kommer att ersättas med påhittade. Förskolans namn kommer inte heller att offentliggöras. 

Deltagandet är frivilligt. Ni kan när som helst dra er ur undersökningen. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller e-post. Vänligen fyll i 

lappen nedan och lämna till personalen så snabbt som möjligt. 

Vänliga hälsningar 

Åsa Ljunggren, licentiand 

 

 

Telefon:040-6658222 

E-mailadress: asa.ljunggren@mah.se 

 

……………………………………………………………………………… 

Jag ger mitt tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

Barnets 

namn……………………………………………………………………………………….. 

 

Målsmans  

undeskrift………………………………………………………………………………………… 

Datum…………………………………………………………………… 
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Bilaga 2, Mail till Personal  

Hej ….. 
Jag kontaktar dig med anledning av att jag ska göra en studie av barns 

kommunikation på en flerspråkig förskola. Jag vill undersöka barns 
kommunikation i vardagen. Jag vill se om pedagoger kan möjliggöra 
barns kommunikation. Det jag vill studera är vardagssituationer, som när 
ni äter eller klär på er i hallen. Jag har inte för avsikt att observera när ni 
har språksamlingar. 

Jag har varit i kontakt med………………för att höra vilken förskola hon 
tyckte kunde vara lämplig för en studie. Hon föreslog er förskola, 
alltså……….. 

Studien är etnografisk och det innebär att jag vill träffa er och följa er över 
en tid för att verkligen lära känna er och barnen. Jag kommer att använda 
mig av både videokamera och anteckningar, Tror du att du och de andra 
på …..avdelning skulle kunna tänka er att medverka i denna studie? 

Vänligen återkom så fort du talat med ….. och …….och hört hur de ställer 
sig till medverkan 

 
Vänliga Hälsningar Åsa Ljunggren, Malmö Högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 170 

Bilaga 3 Frågor till pedagogerna 
Kan du berätta lite om XXXFörskola och om er verksamhet? 
Finns det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram när det 
gäller just er verksamhet/avdelning? Vad är extra betydelsefullt? 
Har du några tankar kring miljön i förskolan: Inredning möble-
ring o material, leksaker)? 
Är det något ni diskuterar i arbetslaget? 
Är det något särskilt du vill lyfta fram när det gäller din roll som 
pedagog i förskolan? 
Finns det något som du vill lyfta fram när det gäller några olika 
rutinsituationer som t.ex. på- och avklädning? 
Därefter när det gäller måltiderna? Kan du utveckla olika funk-
tioner som måltiden kan ha? 
Är det något ni diskuterat i arbetslaget som särskilt viktigt när det 
gäller måltiden? 
Hur arbetar ni med barns språkutveckling? 
Är det något speciellt i detta som du vill lyfta fram som det vikti-
gaste när det gäller ert arbete med språkutveckling?  
Vad tänker du på när någon säger ordet kommunikation? 
Vad innebär kommunikation mellan barn/barn? Mellan vux-
en/barn? 
 Hur ser du på din egen roll när det gäller att uppmuntra barnen 
att kommunicera (med dig, med varandra)? 
Hur använder ni kroppsspråket när ni kommunicerar med bar-
nen? 
Hur ser du på rutinernas betydelse för barnens kommunikation? 
Finns det något problematiskt när det gäller barns kommunika-
tion, några dilemman? 
Hur ser du på barns skapande? 
Hur ser du på fri lek? 
Hur tänker du kring regler, vad barnen får och inte får göra? Hur 
ser du på barns delaktighet och inflytande? 
Är det något ni arbetar mycket med? I så fall hur? 
 
 
 
 
 



 171 

Översikt över samtliga transkriberade observationer video och an-
teckning a= anteckning v= video 
 

 
 
 
 
 
 

januari/ feb-

ruari 2011 

förstudie 

mars 

2011 

maj 2011 augus-

ti/septem

ber 

2011 

december 
2011/ janu-
ari 2012 

maj 2012 

Plastdjuren V Innan 

vi går 

ut V 

Lunch 1 

V 

Frukost 2 

A 

Frukost 1 

V 
Frukost småbarn 

V 

Rutschkanan 

V 

Läs-

ning V 

Läsning 

A 

Lunch 2 

V 

Lek på mat-
tan 

V 

Frukost  småbarn 

V 

Frukost A Lego-

lek 1 A 

Legolek 2 

V 

Utemellis 

A 

Isdiamanter 

V 
Lunch småbarn 

V 

Frukost V Ta 

Fattlek 

V 

Sandlå-

dan 

V 

Lunch 

V 

Fotboll 

V 
Lunch småbarn 

V 

Mellis A Cyk-

ling 

V 

Tablett-

asken 

A 

Uppevila 

A 

Lunch 3 

V 
Dans småbarn 

V 

Sandlådan A Innan 

sam-

lingen 

V 

Matte-

spelet 

V 

Kråkspe-

let 

V 

Ut till par-
ken 

V 

Laga mat lek 
småbarn 

A 

Skötrummet 

V 

Fru-

kost A 

Barnen 

ritar A 

Frukost 3 

V 

Dragonman 

V 
Tafattlek små-
barn 

V 
Lunch V Lunch

V 

Målning 

V 

Lunch 2 

V 

Flaggpusslet 

V 
Rita småbarn 
A 

Stövlarna:V frukost 

A 

Lunch 

V 

Frukost 

A 

Dockhuset V Duka bordet 

småbarn V 
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Bilaga 5, Observationsschema ”checklista” utifrån Bryman, 2011 
(s 267). 

 
Tidpunkt och kontext (Vad har hänt innan?) 

• Barnens namn och antal 

• Händelser 

• Verbal kommunikation 

• Ickeverbal kommunikation 

• Artefakt
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