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                                         Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år delar sina 

upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade aktiviteter i 

förskolan. Vi har genomfört en mikroetnografisk studie inspirerade av Merleau-Pontys 

(1945/1997) livsvärldsfenomenologiska perspektiv som teoretisk utgångspunkt, där vi 

genomfört videoobservationer och fältanteckningar. Fältanteckningarna har förts i anslutning 

till videoobservationerna. Vår studie utfördes på två olika förskolor under en pedagogiskt 

planerad aktivitet. Studiens resultat belyser hur barn i egenskap som subjekt verkar i 

förhållande till sin omvärld. Genom att barnen i vår studie använde sig av ett varierat sätt att 

kommunicera både kroppsligt och verbalt i dess sammanhang, kan vi förstå hur barns delade 

upplevelser visar sig och skapar en förståelig livsvärld för oss människor. Vi fann även att 

barnens inre känslotillstånd är förenligt med kroppen som fysisk del. För att det ska kunna ske 

ett ömsesidigt kommunikativt möte, blev det för oss tydligt att det kroppsliga yttre är 

betydelsefullt för att barnet som individ ska kunna tona in en annan individ. Det är 

betydelsefullt för att barnet ska kunna bilda sig en uppfattning om det bakomliggande 

känslotillståndet, vilket är en förutsättning för att skapa meningsfullhet. Vår slutsats är att det 

är först i det skedet möjligt att träda in i varandras livsvärldar och därmed dela en upplevelse 

med varandra.  

  

 

Nyckelord: Barn, Fenomenologi, Interaktion, Kommunikation, Kroppsspråk, Toddlare 
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Disposition 
Följande studie innefattar flertalet olika avsnitt som kretsar kring hur barn delar sina 

upplevelser med andra barn och förskollärare. Studiens första rubrik, inledning och bakgrund, 

belyser de bakomliggande aspekter som ligger till grund för studien och dess fokus. 

Problemområde samt syfte och frågeställning förmedlar mer specifikt varför ämnesområdet är 

viktigt. Vidare presenteras de valda vetenskapsteoretiska perspektiven för studien i en 

övergripande helhet, och därefter ett kapitel om ämnesområdets tidigare forskning som främst 

vilar på avhandlingar och vetenskapliga artiklar. I metodkapitlet beskrivs vald metod, 

genomförande samt analysprocess och etiska aspekter. Efterföljande kapitel redogör för 

studiens analys och resultat. Avslutningsvis följer ett diskussionskapitel, följt av framtida 

forskning, slutsats och vår arbetsfördelning. 
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1 Inledning och bakgrund 
Under vår förskollärarutbildning har vi erfarit vikten av att bemöta barn verbalt men samtidigt 

har det hos oss väckts tankar kring hur man som förskollärare faktiskt kommunikativt bemöter 

förskolans allra yngsta barn. Med de allra yngsta barn menar vi de som är i full färd med att 

erövra ett verbalt språk, samtidigt som barnen övervägande använder sig av kroppslig 

kommunikation. Tillägnan av ett verbalt språk anses vara betydelsefullt för att som individ 

kunna uppleva gemenskap och en känsla av “vi” (Stern, 2003). Så som vi förstår det kan det 

som förskollärare vara en utmaning att bemöta förskolans allra yngsta barn kommunikativt, 

det vill säga både kroppsligt och verbalt. Som förskollärare blir det då betydelsefullt att kunna 

tona-in (Stern, 2003) barnen, vilket enligt vår tolkning innebär att närma sig barnets känsla i 

upplevelsen. Genom intoning (Stern, 2003) kan vi som individer uppleva gemenskap och 

delaktighet i en specifik situation, om förskolläraren istället gör en felintoning är risken 

överhängande att mötet och därmed gemenskapen med barnet uteblir. Denna aspekt har i sin 

tur mynnat ut i vår studies syfte med att få en ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år 

delar sina upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade 

aktiviteter i förskolan. Med andra ord har vi studerat helheter, där vi inspirerats av 

livsvärldsfenomenologin (Bengtsson, 1998) där kropp och själ ses som en helhet. Vi träder in 

i varandras världar för att kommunikativt förstå varandra men kan samtidigt vända oss ifrån 

varandras världar och därmed låta ett kommunikativt möte utebli. 

Inom livsvärldsfenomenologin är de allra yngsta barnens sätt att kommunicera med kroppen 

central, vilket gjort att vi valt att utgå från Merleau-Pontys (1945/1997) teori kring den levda 

kroppen som inriktning utifrån det fenomenologiska perspektivet. När barnet blir medveten 

om sin egna kropp och känslan av ett subjektivt själv (Stern, 2003) träder fram, det vill säga 

att barnet kan skilja ut sig själv som levande till skillnad från objekt som icke-levande ting, 

förstår de snart att de kan dela och därmed uppleva sina inre mentala tillstånd med andra, det 

vill säga de upplever intersubjektivitet. Sterns teori (2003) belyser vidare att de barn som i sin 

kroppsliga kommunikation får bekräftelse genom uppmuntran och vägledning, får bättre 

förutsättningar i att erövra det verbala språket samt utvecklar dessutom sin tro på sig själv. 

Som grund för denna studie ligger ett flertal vetenskapliga forskningsstudier inom området av 

de allra yngsta barnens kroppsliga kommunikation. Därtill har två planerade pedagogiska 

aktiviteter använts som arena i förskolan, för att studera hur de allra yngsta barnen i förskolan 

delar sina upplevelser med andra samt hur det visar sig hos barnen. 

 

1.1 Problemområde 

Som individ är det centralt att vi kan förstå varandras kroppsliga kommunikation för att i 

enlighet med Merleau-Pontys (1945/1997) teori kunna skapa kommunikativa möten i barns 

livsvärld. När en förskollärare under en planerad pedagogisk aktivitet av någon anledning 

bortser från barnets kroppsliga kommunikation, och inte tonar in barnet, riskerar ett 

ömsesidigt kommunikativt möte att utebli mellan barnet och förskolläraren. Det uteblivna 

mötet i barnets upplevelse kan medverka till att barnet upplever sig som ensam i sin 

upplevelse. Vilket i ett långsiktigt perspektiv kan leda till att barnet kan ha svårt att tona in 
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andra individer i kommunikativa möten, och kan därmed ha svårt att möta och förstå andra 

(Stern, 2003). Samtidigt kan det uppstå svårigheter för barnet att tillägna sig det verbala 

språket, om barnets kroppsliga kommunikation förbises och bekräftelsen i ett ömsesidigt 

kommunikativt möte uteblir (Stern, 2003).  

 

1.2 Problemformulering 
 

Om barns möjlighet att dela upplevelser med andra uteblir kan det som vi förstår det 

långsiktigt inverka på barns möjlighet att tona in och förstå andra i sin livsvärld (Stern, 2003; 

Merleau-Ponty, 1945/1997). Därför har vi i examensarbetet fokuserat på att lyfta fram barns 

delade upplevelser för att synliggöra förskollärarens förutsättningar till möten i de allra yngsta 

förskolebarnens livsvärld. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år delar sina 

upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade aktiviteter i 

förskolan.  

 

 

 Hur visar sig barns delade upplevelser? 

 

 

2. Tidigare forskning  
Som bakgrund till studien beskrivs i detta kapitel en viss del av den tidigare forskning som 

redan är etablerad inom området för de allra yngsta barnens kommunikation. Kapitlet är 

uppdelat i tre teman, Kroppsliga uttryck, Barns interaktion och Möten i barns livsvärld. Inom 

samtliga kapitelområden diskuteras Hildén (2014) och Engdahl (2011a) då vi funnit dem 

högst relevanta för examensarbetets syfte och frågeställning.    

 

2.1 Kroppsliga uttryck 

Utifrån Merleau-Pontys (1945/1997) filosofi inom fenomenologin har Engdahl (2011a) i sin 

studie undersökt de allra yngsta barnens interaktion med sina kamrater i den fria leken. 

Studiens resultat visar att lek mellan kamrater är en rik arena där de allra yngsta barnen har 

möjlighet att utveckla såväl kommunikativa redskap som att exempelvis lära sig förhandla. De 

använde sig av flerfaldiga strategier för att bjuda in sina kamrater till lek, men mestadels 

använde sig de allra yngsta barnen av icke-verbal kommunikation genom förflyttningar och 

rörelser, gester, rösten och ansiktsuttryck. Även Hildéns (2014) studie indikerar på att barnen 

möter varandras blickar, vänder sina kroppar mot varandra eller berör den andre för att påvisa 

sin uppmärksamhet gentemot varandra. Hildéns (2014) resultat gällande blickens betydelse 

för kommunikation, då det framgick att blicken är allra mest väsentlig i de allra yngsta 
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barnens kommunikation, stärker Shins (2012) studie som inriktats på att studera hur de allra 

yngsta barnen utifrån ett gemensamt fokus formar sin kommunikation. Shin (2012) påtalar 

betydelsen av ögonkontakt, gemensamt fokus och ett medvetet pekande som viktiga faktorer i 

de allra yngsta barnens kommunikation. Blickens betydelse i de allra yngsta barnens 

kommunikation har även Beier & Spelke (2012) beskrivit i sin studie, där de undersökt 

huruvida barn i åldern 9-10 månader är medvetna eller omedvetna om avsikten med ett 

gemensamt fokus. Genom att barnen fungerade som tredje part i en interaktion kunde Beier & 

Spelke (2012) studera de allra yngsta barnens förståelse av sociala blickar, och utifrån dem 

dra slutsatsen om att ett barn redan i åldern 10 månader vet att personer riktar sin blick mot 

varandra när de kommunicerar. Vidare kan ansiktsuttryck där man kan urskilja ångest, ilska 

och sorg tyckas vara negativa men förefaller positiva för barnet enligt Buss & Kiel (2004) då 

det bidrar till ett förstärkt kommunikativt möte i barns sociala värld. Som en del av ett större 

projekt deltog bland annat en förskola där man arrangerade tre olika sammanhang där barnen i 

studien fick delta i tre olika aktiviteter med syftet att utmanas känslomässigt. I samtliga 

sammanhang var en för barnet känd vuxen närvarande, dock fick hen instruktioner att inte 

interagera med barnet. Genom direkta observationer kunde forskarna urskilja ansiktsuttryck så 

som rädsla, ilska, sorg samt glädje. Det visade sig att ansiktsuttrycken för rädsla, ilska och 

sorg förekom hos barnen när frustration uppkom. Ilska kunde urskiljas då ögonbrynen drogs 

inåt och ner samt ögonlocken upplevdes spända och ögonen blev mindre samtidigt som 

munnen var spänd och läpparna pressades mot varandra. Sorg bedömdes då ögonbrynen drogs 

inåt och ögonen upplevdes hängande. En ledsen mun bedömdes då den förefall som en 

trutande mun och rädsla poängterades när ögonbrynen höjdes men inte gick ihop. Rädsla 

yttrades genom att läpparna drogs tillbaka och upplevdes mindre samt kinderna drogs bakåt. 

De kroppsliga uttrycken för glädje som känslotillstånd valdes att bortse ifrån då de sällan 

förekom. 

  

2.2 Barns interaktion 

Hildén (2014) beskriver i sin studie att de allra yngsta barnen använder sin kropp för att 

argumentera om sin rättighet, exempelvis rättighet till en leksak eller en specifik placering i 

förskolans miljö. På så vis kan de stänga ute andra barn från möjligheten att interagera i 

situationen. När det istället handlar om argumentation kring att ta del av en lek använde 

barnen upprepande av gester som ingår i leken och genom att samordna eller upprepa gester 

skapade barnen ett kollektivt meningsfullt innehåll. Engdahl (2011a) belyser också i sin studie 

att barnen använder sig av ettords-meningar för att förstärka sin invit, men också 

ansiktsuttryck som skratt och leenden vilket förstärker lekens budskap mellan kamraterna. 

Dessutom visade det sig att leken kan vara över bara genom att någon av kamraterna avviker 

från leken. Engdahls (2011a) studie belyser vidare att interaktion barn emellan samt 

självinitierade aktiviteter i leken kan vara avgörande för att utveckla de sociala redskap som 

behövs i interaktion med kamrater. I leken åskådliggjordes i Engdahls (2011b) studie även 

barnens förmåga att tona in de andra barnens perspektiv, samt deras förmåga att förhandla och 

vänta på sin tur. Det framkom också att barnen var bekanta med att kamrater dagligen kom 

och gick till förskolan, och då barnen möttes och hälsade på varandra gjorde de det med 
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leenden, skratt, smek och kramar. Även de allra yngsta barnen visade tendenser till att bygga 

relationer med andra barn genom att hälsa, hjälpa eller inbjuda något annat barn till lek. 

 

2.3 Möten i barns livsvärld 

Hildén (2014) belyser att de allra yngsta barnen har en förmåga att anpassa sin 

kommunikation i mötet med ett annat barn och tar hänsyn till det andra barnets utgångspunkt. 

De tar även hänsyn till det andra barnets känslor och kompetens och har alltså därför en 

förmåga att bemöta det andra barnet som subjekt. I skapandet av en förenad värld samordnar 

och strukturerar barnen sin kommunikation, där de anpassar sin egen roll i världen, i vilken 

flertalet faktorer är integrerade med något annat subjekt i en särskild miljö. På så vis skapas 

meningsfullhet för barnen. Engdahl (2007) undersöker i sin studie vad barnen leker och hur 

deras lekar förstås i ljuset av dagens syn på barns kompetenser, vilka samspelsmönster man 

kan urskilja bland barnen och hur barnens subjektskapande kommer till uttryck. Studien har 

en ansats inom fenomenologin och har även barnperspektiv samt barns perspektiv som 

kompletterande perspektiv eftersom syftet är att lyfta fram just barnens eget perspektiv. 

Som förskollärare bör man enligt Johansson & Pramling-Samuelsson (2001) utgå från barnens 

perspektiv och kunna inta ett förhållningssätt gentemot barnen, som väver samman omsorgen 

med pedagogiken vilket i sin tur skapar förutsättningar och leder till möten i barns livsvärld. 

Johansson & Pramling-Samuelsson (2001) har utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

genomfört en studie där de studerat omsorgens relation till pedagogiken, samt vad omsorgen 

har för betydelse och status inom förskolans pedagogik. Omsorg definierar de som en 

väsentlig del av pedagogik, där de genomfört studien under måltid. Resultatet i deras studie 

påvisar att samspelet mellan barn och vuxna inbegriper en ömsesidighet som innefattar både 

genuint intresse och känslomässig förankring i barns värld. När förskolläraren är medvetet 

inriktad på att samspela med barnen, skapas möjlighet för barnen att använda sina förmågor 

och dela med sig av sina uppfattningar och därigenom skapa förutsättningar för lärande. Om 

de vuxna däremot inte möter barnet i dess livsvärld så att de får respons på kommunikation 

kan barnet på lång sikt tystna och anse att det de förmedlar inte har betydelse. Barnet kan då 

stanna av eller backa i sin språkutveckling samt ådra sig ett minskat självförtroende och 

självkänsla (Hay & Fielding-Barnsley, 2012; Strickland, Keat & Marinak, 2010). Engdahls 

(2007) studie visar vidare att barnen gärna närmar sig de vuxna när de vill ha hjälp men även 

när de vill ha stöd eller få bekräftelse samt för att bjuda in till lek. Johansson & Pramling-

Samuelsson (2001)  framhåller vidare vikten av ett helhetsperspektiv kring varje barn för att 

förutsättningar till värdefulla möten mellan barn och förskollärare ska kunna uppstå. 

 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vår fördjupning i tidigare forskning har inneburit en vidare förståelse för oss kring hur barn 

kommunicerar med kroppen. Denna vidare förståelse skapar ett för oss stadigt fundament för 

att studera och närma oss hur barns delade upplevelser visar sig. Enligt vår tolkning av 

tidigare forskning skapas förutsättningar till möten i barns livsvärld (Merleau-Ponty, 

1945/1997) då barnet i egenskap av subjekt (Stern, 2003) upplever meningsfullhet. Om mötet 
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uteblir finns det risk så som vi förstår det att barnet får språkliga svårigheter samt negativ syn 

på sig själv, det vill säga att barnet kanske tvivlar på sina egna förmågor. Det framgick även 

som väsentligt att som individ kunna tona in (Stern, 2003) andra i sin närhet för att skapa 

möjlighet till att bjuda in till lek och därmed bygga relationer. Viktiga faktorer för att en 

intoning (Stern, 2003) ska ske är så som vi förstår det att som individ uppmärksamma de 

kroppsliga uttryck som exempelvis gester, ansiktsmimik samt vad blickens riktning visar.  

Den tidigare forskningen lyfter även ansiktsuttryckens betydelse för individens inre känsla 

vilket enligt oss skapar förutsättningar till intersubjektivitet (Stern, 2003) som i sin tur 

genererar till kommunikativa möten i barns livsvärld (Merleau-Ponty,1945/1997). 

Genom att som förskollärare tona in och på så vis närma sig barnens perspektiv med genuint 

intresse och känslomässig förankring skapas förutsättningar som leder till möten i barns 

livsvärld.  

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom denna studie vill bidra till ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år 

delar sina upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade 

aktiviteter, inspirerades vi av livsvärldsfenomenologin (Bengtsson, 1998) där valet föll 

sig på Merleau-Pontys livsvärldsfilosofi (1945/1997). Vårt examensarbete har 

genomförts som en mikroetnografisk studie (Bryman, 2011) då vi som specifik aspekt 

valt att studera hur barns delade upplevelser visar sig. För att kunna studera hur barns 

delade upplevelser visar sig hos de allra yngsta barnen i deras kroppsliga 

kommunikation är det för oss relevant att anamma livsvärldsfenomenologin där kropp 

och själ ses som en helhet, vilket är en förutsättning för att kunna träda in i varandras 

världar (Merleau-Ponty, 1945/1997). För att få en övergripande förståelse för 

livsvärldsfenomenologin som en tradition inom det fenomenologiska perspektivet har 

filosofiska texter av Husserl, Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty (Bengtsson, 1998) 

studerats. Studien har därefter tagit sin fenomenologiska inriktning utifrån Merleau-

Pontys teorier (1945/1997) där framförallt den egna levda kroppen anses vara ett 

subjekt i sin kommunikation med världen. Vidare i kapitlet beskrivs några väsentliga 

begrepp inom fenomenologin som anses vara relevanta för denna studie. Vi har även 

utgått från Sterns teori (Stern, 2003) eftersom den utvecklats genom fenomenologin 

(Engdahl, 2007) och på så vis ligger nära vår valda vetenskapliga teoretiska 

utgångspunkt. Sterns (2003) begrepp människans intersubjektiva utveckling kan förstås 

med fenomenologins filosofi om att det inre alltid är kopplat till det kroppsliga som är 

sammankopplat med en fysisk miljö.  

 

2.6 Fenomenologi 
Inom fenomenologin anses fenomen uppstå vilket är ett uttryck som kommer från grekiskan 

och betyder “det som visar sig”. Bengtsson (1998) menar att ett fenomen kan vara vad som 

helst. Det kan vara något vi har lagt märke till, som utvecklas att bli något att reflektera 

över.  Enligt Edmund Husserls (1989/1995) filosofi inom fenomenologin förordas bland annat 

att ett objekt som just jag uppfattar, ser och tar i, endast innefattar hur min 
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uppfattningsförmåga yttrar sig, det vill säga det varseblivande subjektet. Det fenomenologiska 

perspektivet utifrån Merleau-Pontys (1945/1997) teorier belyser att människan genom sin 

levda kropp upplever världen, samlar på sig erfarenheter och utvecklar sin medvetenhet kring 

hur världen fungerar. Kroppens fysiska del är sammanlänkad med den psykiska där sinnen, 

tankar, känslor, språk och motorik innefattas. Kroppens ständiga interaktion i sina möten med 

världen är en grundläggande mänsklig aktivitet då det skapar mening för människan, där 

kroppen är subjektet (Stern, 2003) som handlar och transporterar saker. I vad Merleau-Ponty 

(1945/1997) beskriver som den egna kroppens till-världen-varo framgår kommunikation med 

världen som central, och genom bland annat kommunikation, tolkningar och ömsesidighet 

människor emellan om vad som anses vara meningsfullt i vardagen skapar människan 

mening. Livsvärldsfenomenologin belyser hur vi träder in i varandras världar, men också hur 

vi kan välja att ta avstånd och vända oss ifrån varandras livsvärldar (Merleau-Ponty, 

1945/1997). Vi förstår varandra genom att avläsa varandras reaktioner. Kropp, ansiktsuttryck, 

gester och ord blir tillsammans en helhet som ger uttryck för en förståelig livsvärld för oss 

människor. Vi kan dock inte helt kliva ur vår egen kropp för att träda in i någon annans, likväl 

som det finns något hos en själv som vi inte kan förstå men som motparten kan hjälpa en att få 

förståelse för. Därmed blir sinne, kropp och känslor ett förhållningssätt till andra människor 

och till världen en helhet (Merleau-Ponty, 1945/1997). 

 

2.7 Sterns teori 
Sterns teori (2003) beskriver att tydliga tecken på ett gemensamt fokus är att följa någons 

riktning av blicken samt att peka. Genom att peka och låta en annan individ följa exempelvis 

pekfingrets riktning med sin blick kan individen finna det objekt som är målet. Därefter kan 

individen återvända med blicken till den som pekat för att genom återkopplingen få 

information i dennes ansikte om att de inriktat sig på ett gemensamt fokus. När ett litet barn 

exempelvis riktar blicken mot förskolläraren för att sedan rikta blicken mot och peka på 

glassen som förskolläraren håller i handen, samtidigt som förskolläraren har blicken riktad på 

glassen har de funnit ett gemensamt fokus. Om barnet har blicken riktad på glassen och 

samtidigt säger ”ah-ah” för att sedan återgå med blicken till förskolläraren visar det på 

intentionell kommunikation, det vill säga att barnet har som ändamål att förskolläraren ska 

förstå vad barnet vill för att kunna tillfredsställa barnets önskan. När förskolläraren visar på 

förståelse för barnets önskan har intentionerna delats och blivit till upplevelser som är 

gemensamma (Stern, 2003). I den gemensamma upplevelsen kan även affektintoning uppstå 

det vill säga att känslotillstånd delas, vilket kan visa sig i imitation där exempelvis 

förskolläraren kan imitera barnets olika kroppsliga handlingar som ansiktsmimik och gester. 

Förskolläraren behöver därmed inte ha upplevt samma inre upplevelse utan kan föreställa sig 

barnets upplevelse (Stern, 2003). Dock är inte enbart imitationen i sig tillräcklig utan 

förskolläraren behöver kunna läsa av och förstå barnets beteende i relation till barnets 

känslotillstånd, samt att förskolläraren i sin tur imiterar barnet så att det överensstämmer med 

barnets uppvisade beteende. Vilket exempelvis kan framstå när barnet smakar på glassen, 

riktar blicken mot förskolläraren och ler, och förskolläraren svarar med ett leende samtidigt 

som blicken är riktad mot barnet. Imitationen riktar sin uppmärksamhet på vad som visas upp 

i det yttre beteendet medan intoningen riktar sin uppmärksamhet kring det bakomliggande i 
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beteendet, alltså till det känslotillstånd som delas (Stern, 2003). Imitationens mest väsentliga 

roll är att förmedla något ytligt medan intoningen mest väsentliga roll är förmedlingen att vi 

delar ett inre känslotillstånd som i sin tur är central för att vi som individer ska kunna 

kommunicera.      

Vi har valt att belysa samtliga upplevelser av sig själv som ingår i Sterns (2003) teori vad som 

händer i barnens inre, hur de upplever sig själv och sin omvärld. Om man som förskollärare 

hamnar i ett sammanhang där exempelvis ett barn visar svårigheter att tona in en annan 

individs känslotillstånd, kan det enligt oss vara till hjälp för förskolläraren att ha förståelse 

och kunskap om barns självutveckling som helhet. Genom den kunskapen skapas det så som 

vi förstår det förutsättningar för förskolläraren att kunna bemöta barnet i dess livsvärld utifrån 

varje barns individuella förutsättningar. Stern (2003) beskriver barns upplevelser av självet i 

fem olika själv: det begynnande självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala självet 

och det berättande självet. Barns självutveckling enligt Sterns teori (Stern, 2003; Brodin & 

Hylander, 1997) innebär:  

 

 Begynnande själv. Från födsel till 3 månader. 

 Kärnsjälv. Från 3-8 månader. 

 Subjektivt själv. Från 8-15 månader. 

 Verbalt själv. Från 15 månader- 3 år. 

 Berättande själv. Från 3 år.  

 

Begynnande själv innebär att barnet ser på världen med nyfikna ögon, ett intresse väcks och 

barnet börjar samspela med sin omgivning. När överlevnadsinstinkter infinner sig, exempelvis 

när barnet är hungrigt, blir barnet störd i sin totala närvaro eller när omgivningen kommer för 

nära. Möjligheten till koncentration kan med dessa beskrivna faktorer försvåras vilket gör att 

barn kan behöva hjälp av en vuxen för att hitta lugn och att få tillbaka närvaron. Kroppsliga 

erfarenheter leder till känslomässiga sensationer som blommar ut i en upplevelse av ett 

begynnande själv. Nästa upplevelse av själv beskrivs enligt Stern (1991) som kärnsjälv, vilket 

syftar till att barnet utvecklar sin sociala förmåga, skrattar och ler mot de allra flesta. Här 

läggs grunden till dialogen där mamman och barnet utbyter leenden och imiterar varandra. 

Barnet kan kontrollera sin blick och kan välja var den vill rikta blicken eller vända bort den. 

Inom det subjektiva självet utvecklas barnet så att det upplevs som att en sorts kontakt har 

etablerats. Barnet börjar känna igen sig i vad andra visar från sin insida genom blickar, 

mimik, kroppsliga rörelser och rösten. Ett mentalt samspel inleds. Barnet tolkar och lyssnar 

efter tonläge, tonfall tillsammans med blick, kroppsspråk och använder även ljud för att 

kommunicera. När till exempel barnet är hungrigt använder barnet sin röst (skriker) för att 

barnet har förstått att mamma kommer med mat, alltså förstår barnet känslan av att vara 

förstådd i sin egen inre upplevelse av hunger. Inom det verbala självet börjar barnet härma 

saker som de sett andra göra för några dagar sedan, alltså nu kan barnet komma ihåg saker 

som har hänt och behålla det i minnet och omvandla det i handling. Den beskrivna förmågan 

nämner Stern (1991) som fördröjd imitation. Just det här att kunna se sig själv utifrån utgör en 

avgörande del i självutvecklingen vilket innebär att barnet funderar över sig själv och kan 

härleda till sig själv. Barnet börjar använda sitt namn och utvecklas så småningom till att 

barnet säger “jag” och “mig”. Slutligen beskriver Stern (1991) det berättande självet, vilket 
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syftar till att barnets språk utvecklas från att namnge objekt till att tala i hela meningar, 

inledningsvis två ord följt av tre ord och så vidare. När barnet talar hänvisas mer och mer till 

dem själva och barnet vill nu berätta om något som har upplevts, setts eller hörts.  

För att studera hur förskolans allra yngsta barns delade upplevelser visar sig under planerade 

pedagogiska aktiviteter, blir Merleau-Pontys (1945/1997) och Sterns (2003) teori till hjälp för 

att förstå det väsentliga med kroppsliga handlingar som exempelvis gester, blickar, 

ansiktsuttryck för att kommunikation och därmed delade upplevelser ska kunna uppstå. 

3. Metod 
I följande kapitel redogörs metoden för insamling av empiri, vilka teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter samt urval av barngrupp, tillvägagångssätt och dokumentation 

som antagits. Slutligen redogörs kodning, etik samt reliabilitet och validitet. 

Undersökningsprocessen har genomförts för att via vårt syfte närma oss ett resultat som faller 

ut ur vår analys. 

 

3.1 Microetnografi som design 
Studien har designats som en microetnografi (Bryman, 2011) det vill säga en studie som 

genomförts under en kort tid och inriktats på ett specifikt fokus inom ett specifikt område. Vi 

har i vår studie vidare valt att fokusera på planerade pedagogiska aktiviteter på två olika 

förskolor under ett enda tillfälle. Båda aktiviteterna är representativa (Bryman, 2011) då de 

innefattar skuggteater och teater som enligt vår tolkning kan förekomma generellt på 

förskolor.  Vid båda tillfällena filmades barnen under aktiviteten genom så kallade 

ostrukturerade videoobservationer (Bryman, 2011) vilket innebär att vi inte behöver ha något 

observations-schema men att vi så detaljerat och noga som möjligt antecknar barnens och 

förskollärarnas beteenden. Detaljerna i videoobservationerna var väsentliga att registrera för 

att sedan kunna transkriberas så noggrant som möjligt. I samband med videoobservationerna 

fördes även fältanteckningar kring vad som skedde före och efter filmningen, där detaljer av 

barnens beteende registrerades.  

 

3.2 Urval 

Utifrån studiens frågeställning har urvalet av population landat på barn i åldern ett till tre år på 

två olika förskolor i Sverige. De utvalda förskolorna är vad Bryman (2011) definierar som ett 

bekvämlighetsurval, då vi redan innan påbörjad undersökning etablerat en professionell 

relation med barn, föräldrar och personal. Den ena förskolan som ingår i vår studie har vi valt 

att benämna som Villervalla och innefattar barn i åldern ett till tre år.  På avdelningen finns 

femton barn, en förskollärare och två barnskötare. Totalt deltog fjorton barn i studien. Den 

andra förskolan som ingår i vår studie har vi valt att benämna som Hiawata och innefattar 

barn i åldern ett till två år. På avdelningen finns 22 barn, tre förskollärare och en barnskötare. 
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3.3 Dokumentation 
Studiens dokumentation har inriktats på videoobservationer för att kunna studera barnens 

gester, ansiktsmimik och kroppsspråk. Dessa handlingar är väsentliga att urskilja då 

upplevelsen med kroppen inom fenomenologin är den kommunikativa meningsfulla grunden 

(Merleau-Ponty, 1945/1997; Bengtsson, 1998). För att filma användes en iPad eftersom 

barnen visade sig vara mest bekväma med den tekniken. Observationen beskrivs som en 

möjlighet att uppmärksamma olika situationer och händelser i det aktuella sammanhanget och 

därmed har man möjlighet att notera vad som sker just i detta ögonblick (Bryman, 2011). 

Samtidigt fördes fältanteckningar likt vad Bryman (2011) benämner som fullständiga 

fältanteckningar, där detaljerade anteckningar noterats utifrån de videoobservationer som 

utförts på de båda förskolorna. 

Vårt metodval föll på videoinspelning eftersom fenomenologin belyser de allra yngsta 

barnens kroppsliga kommunikation som central. Bjørndal (2005) påtalar att det filmade 

materialet skapar fler möjligheter att kunna analysera och skapa förståelse för kommunikation 

som en sammanhängande helhet. Utifrån dessa aspekter hade exempelvis bara ljudupptagning 

inte varit tillräcklig då vi endast hade kunnat urskilja ljudliga observationer och därmed gått 

miste om väsentliga kommunikativa kroppsuttryck. Som metodval valde vi istället att 

prioritera och genomföra ostrukturerade videoobservationer eftersom studiens syfte inriktats 

på att synliggöra små barns kroppsliga kommunikation. Den ostrukturerade 

videoobservationen skapar utrymme för att registrera de allra yngsta barnens rörelser, gester, 

ansiktsuttryck, blickar, känslouttryck och röstläge som enligt det fenomenologiska 

perspektivet är centrala i barns kroppsliga kommunikation (Bryman, 2008; Engdahl, 2011; 

Merleau-Ponty, 1945/1997). 

 

3.5 Fältanteckningar 
Våra fältanteckningar genomfördes efter videoobservationens genomförande i form av 

loggbok, där våra egna reflektioner utifrån aktiviteten skrevs ner för att senare kunna 

användas i kombination med vad som för oss blev synligt i observationsmaterialet. Det är 

enligt Bryman (2011) väsentligt då man i sina observationer ska föra detaljerade 

sammanfattningar av ögonblick samt egna reflektioner. 

 

3.6 Analysprocess 
Analysarbetet i en fenomenologisk studie kan ses som en process. Det vill säga att notera sina 

intryck i form av fältanteckningar och att i transkriberingen av videoinspelningar sträva efter 

att ta med händelser, tankar, känslouttryck samt att se på videofilmerna upprepade gånger 

(Bryman, 2011). Sekvenser som vi funnit relevant för vårt syfte och vår frågeställning har 

transkriberats detaljerat, där fenomenologin fängslas både för de fenomen som synts och hur 

de framträtt. Enligt Merleau-Ponty (1945/1997) ska den som undersöker försöka beskriva 

fenomenet så uppriktigt, totalt och exakt som det är tänkbart. Insamling av data ska i enlighet 

med det fenomenologiska perspektivet aspirera på väsentligt innehåll, det vill säga att det 

mest väsentliga innehållet eftersträvas. Under analysen av observationerna i vår studie 

stängdes ljudet av för att till en början enbart fokusera på den kroppsliga kommunikation som 
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utspelades i det sociala samspelet (Stern, 2003). När den kroppsliga kommunikationen 

transkriberats framstod svårigheter att förstå sammanhanget vilket medförde ett näst intill 

omöjligt analysarbete av transkribtionen. Därför fördes även den verbala kommunikationen in 

för att få en mer fördjupad förståelse kring den kroppsliga kommunikationens betydelse i 

sammanhanget. Dock var filminspelningen fördelaktig i analysprocessen då filmen kunde 

stoppas för att kunna studera interaktion och fånga de ögonblick som var väsentliga utifrån 

studiens syfte. I vår analysprocess har vi valt att använda oss av en microanalys (Stern, 1996), 

vilket innebär att man under mycket kort tid studerar vad som händer i barnets inre just nu 

eller vad som skedde alldeles nyss. När skeendet framträder i medvetandet förändras det som 

händer eller som precis har hänt något som Stern (1996) beskriver som the emergent moment, 

det framväxande ögonblicket. Det framväxande ögonblicket innebär den kortvariga 

erfarenheten som upplevs och baseras på en handling som påverkar utvecklingen av det 

framväxande ögonblicket. Så som vi förstår microanalysen studerar man mönster i beteenden 

som visar på intersubjektivitet, det vill säga beteenden där individen delar sina upplevelser 

och därmed upplever sina inre mentala tillstånd med andra. Vi finner microanalysen förenlig 

med fenomenologin då individen så som vi förstår det genom sin levda kropp upplever 

världen, samlar på sig erfarenheter och utvecklar sin medvetenhet kring hur världen fungerar. 

Vidare förstår vi det som att kroppens fysiska del är sammanlänkat med det psykiska där 

sinnen, tankar, känslor, språk och motorik innefattas. Kroppens ständiga interaktion i sina 

möten med världen är en grundläggande mänsklig aktivitet då det skapar mening för 

människan, där kroppen är subjektet som handlar och transporterar saker enligt vår tolkning. 

 

3.7 Kodning 
När transkriberingen färdigställts växte olika mönster fram utifrån de handlingar som 

framstod i varje enskild sekvens i videoobservationerna, vilka formades till tre olika teman, 

Gemensamt intresse, Att göra lika och Kroppsliga handlingar. Analyserna genomfördes 

noggrant och detaljerat för att synliggöra hur alla individer befann sig i förhållande till 

varandra samt vilka varierande kroppsliga handlingar som utfördes i varje specifik situation. 

 

 

3.8 Etik 

Föräldrarna på den förskola som deltagit i studien har inför undersökningen tagit del av 

Vetenskapsrådets (1990) fyra etiska principer, det vill säga informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Information har nått föräldrarna 

via ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2) om studiens syfte, där det även framgick att 

studien var frivillig samt en upplysning om deras rätt att avbryta deltagandet om de önskar. I 

brevet framgick även att alla berörda individer som deltog i studien omfattades av att 

personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga och att information om att det insamlade 

materialet endast användes i denna studies syfte. För att värna om barn och förskollärares 

identiteter har vi valt att informera läsarna om att studien är genomförd på två avidentifierade 

förskolor som vi har valt att kalla Villervalla och Hiawata och att namnen vi uppger är fiktiva. 

Vi har presenterat oss för föräldrarna, både skriftligt och muntligt och genom att möta varje 
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förälder flera gånger gav vi möjlighet till föräldrarna att kontinuerligt reflektera kring 

eventuella funderingar som berör studien. Vi har i vår studie även tagit hänsyn till att barnen 

bör ha eget inflytande över sin egen medverkan, då vi varit uppmärksamma på om något barn 

på något sätt uttryckt sin ovilja att delta under videoobservationerna. 

  

 

3.9 Reliabilitet och Validitet 

Vi har diskuterat studiens reliabilitet och validitet,(Bryman, 2011) det vill säga om studiens 

utfall skulle visa sig bli den samma om vi omprövade undersökningen samt om studiens 

resultat har en gemensam nämnare. Studien har genomförts i förskolepedagogisk verksamhet 

där inriktningen varit att studera de allra yngsta barnens kommunikation under en planerad 

pedagogisk aktivitet. Å ena sidan kunde studien ha utförts under barnens fria lek eller i 

kombination med andra förskollärare där resultatet eventuellt kunde visat sig annorlunda. Å 

andra sidan kunde vi även intervjuat förskollärarna för att få en fördjupad insikt i deras 

inställning och förhållningssätt till de allra yngsta barnens kroppsliga kommunikation. Dock 

valde vi att utgå endast från ett barnperspektiv för att synliggöra barns kroppsliga 

kommunikation och samspel, för att synliggöra förskollärarens förutsättningar till 

kommunikativa möten i de allra yngsta förskolebarnens livsvärld. Omständigheterna kring 

studiens utförande inverkar alltså på studiens resultat. Denna studies resultat har 

problematiserats och diskuterats utifrån tidigare forskning och kan därför anses som ett 

relevant resultat av trovärdighet. 

4. Analys och Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i studien där syftet var att  

få ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år delar sina upplevelser med andra barn och 

förskollärare under pedagogiskt planerade aktiviteter i förskolan.  

I resultatet presenteras vad som utifrån studiens syfte framkom under de pedagogiskt 

planerade aktiviteterna, skuggteater och teater. För att få en förståelse kring skuggteaterns och 

teaterns utformning illustreras nedan bilder med presenterande text. 

 

 
                                              Skuggteater på förskolan Villervalla. 
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På förskolan Villevalla utförs skuggteatern i ett litet rektangulärt rum där man går in genom 

dörren via den ena kortsidan. Alla barn, det vill säga Edvin 2 år, Emil 3 år, Kajsa 1½ år, Tim 

3 år, Nora 1år, Jim 3 år och Albin 1 år sitter på små stolar till höger om dörren i en bågform 

med ryggarna vända mot väggen. Förskolläraren Anna sitter på knä på golvet på Edvins högra 

sida. Framför barnen, det vill säga i mitten av rummet, hänger ett vitt lakan ner från taket. 

Bakom lakanet vid andra kortsidan av rummet är en overhead apparat placerad och lyser mot 

lakanet. Mellan overhead apparaten och lakanet agerar förskolläraren Ulla karaktären 

“Gunna” som är på väg hem då hon upptäcker en vattenpöl. Förskolans iPad är placerad till 

vänster om dörren en bit in i rummet men ungefär en meter ifrån lakanet som hänger ner från 

taket. Där sitter Malin som är barnskötare på en stol utmed väggen och filmar barnen från 

deras vänstersida. Avståndet mellan iPaden och barnen som sitter är olika långt, en del är nära 

och en del längre ifrån, vilket medför att alla barn inte fångas samtidigt i bild eftersom iPaden 

är i rörelse och vinklas åt olika håll. 

  

 
                                                    Teater på förskolan Hiawata. 

 

Teatern utspelas på förskolan Hiawata i ett stort rektangulärt rum med två stora fönster på ena 

långsidan. Direkt till höger om dörren finns rummets ena kortsida varpå iPaden står placerad 

(orörlig) högt upp på ett hyllplan på väggen, vinklad för att filma teatern som centrerat fokus. 

Mitt i rummet sitter de två agerande förskollärarna Eva och Celine, på knä på golvet. Framför 

Eva och Celine sitter Sam 2 år, Lilly 2 år på kuddar med sina kroppar riktade mot bakre 

kortsidan. Filip 2 år ligger i saccosäcken och har blicken riktad till höger där Nellie 1 år sitter 

på knä och har blicken riktad mot spegeln som finns i rummets vänstra hörn. Inledningsvis 

presenteras observationerna samt respektive analys som innefattar skuggteatern i kronologisk 

ordning följt av teatern som presenteras på samma sätt. 

 

4.1 Gemensamt intresse 

Observation 1 (53 sekunders sekvens) 

När skuggteatern utspelas sitter barnen på låga barnstolar. Emil 3 år sitter på stolen med 

kroppens framsida riktad mot skuggteatern. Edvin 2 år sitter på Emils högra sida och har 

kroppens framsida riktad mot skuggteatern. På Edvins högra sida sitter förskolläraren Anna 

som har sin högra kroppssida riktad mot skuggteatern. På Emils vänstra sida sitter Kajsa (ett 
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mellanrum på cirka femtio centimeter) 1½ år med kroppens framsida riktad mot skuggteatern, 

och på Kajsas vänstra sida sitter Tim 3 år med kroppens framsida riktad mot skuggteatern. 

Barnen sitter i en svagt svängd båge likt böjen på en pilbåge, i förhållande till skuggteatern. 

Förskolläraren Anna som sitter närmst skuggteatern med sin högersida riktad mot lakanet där 

skuggteatern utspelas, medan barnen sitter mer vinklade med kroppens framsida riktad mot 

den pågående skuggteatern. Skuggteatern handlar om “Gunna” som är på väg hem och 

upptäcker en vattenpöl.    

 

Emil har blicken riktad mot förskolläraren Anna, han ler och riktar sedan blicken mot teatern. 

Därefter för Emil högerhanden till tröjärmens ärmslut (den långärmade tröjärmen är uppdragen 

ovanför armbågen). Edvin som sitter vid Emils högra sida har blicken riktad mot teatern och har 

öppen mun. Edvins armar befinner sig utmed kroppen med händerna i knät där högerhanden 

håller om vänsterhanden.      

Anna pekar och har sin blick riktat mot Gunnas fötter (i skuggteatern) och säger: “Jag tror att 

Gunna har hittat något.”  

Emil ställer sig upp, riktar blicken mot Anna som nu har blicken riktad mot Emil och säger: 

“Vatten”. För att sedan vända blicken åter mot teatern och sätter sig ner på stolen.  

Anna: “Vatten! Tror du det är vatten?” Anna vänder tillbaka blicken mot skuggteatern. 

Tim som sitter på Kajsas vänstra sida har blicken riktad mot teatern, har öppen mun och sitter på 

stolen med rak rygg och fötterna placerade med tårna i golvet. Tims armar befinner sig utmed 

kroppen med händerna liggandes mot låren där högerhandens lätt böjda fingrar befinner sig i 

vänsterhanden som intagit formen av en skål. 

Anna: ”Gunna pekar…vad är det Gunna pekar på? Vad är det på marken?” 

Kajsa som sitter vid Emils vänstra sida riktar blicken mot Anna, munnen är stängd, hon rör på 

fötterna och drar upp högerfoten på stolen med knät vinklat ut från kroppen medan vänsterbenet 

hänger ner mot golvet.  

Tim riktar blicken mot Anna och säger: “Vattnet”  

Anna riktar blicken mot Tim och säger: ”Är det vattenpölen? På marken?” 

Kajsa som sitter vid Emils vänstra sida riktar blicken mot Anna, munnen är stängd, hon rör på 

fötterna och drar upp högerfoten på stolen med knät vinklat ut från kroppen medan vänsterbenet 

hänger ner mot golvet.  

Tim riktar blicken mot Anna och säger: “Vattnet”  

Anna riktar blicken mot Tim och säger: “Är det vattenpölen? På marken? 

Tim riktar blicken åter mot teatern och säger: “Ja”  

Därefter återgår Tims mun till att vara öppen.  

Anna: “Vad vill Gunna göra då? 

Kajsa tar tag med båda händerna i nederkanten av sin tröja och drar den upp till brösthöjd med 

blicken riktad mot skuggteatern. 

Anna säger: “Stanna, stopp! Säger Gunna till ...Vem då?  

Emil riktar blicken mot Anna och säger: “Pappa.”  

Anna Har blicken blicken riktad mot Emil. 

Anna säger: “Till pappa…..Vad vill du göra Gunna….Vad vill hon göra?” Anna har blicken 

riktad och pekar mot Gunnas fot, hon drar in ett djupt andetag, blir rak i ryggen och hon har stora 

öppna ögon. Anna vänder ansiktet och blicken tillbaka mot barngruppen. Emil har blicken riktad 

mot Gunnas fot på skuggteatern som illustrerar att Gunna doppar tårna i vattenpölen. Edvin har 

blicken riktad mot teatern men blickens riktning växlar mellan Gunnas fot och Gunnas huvud.  

Anna använder sin röst genom att höja tonläget när hon frågar barnen:“Vad vill Gunna göra?”   

Tim riktar blicken mot Gunnas fot och ler, riktar sedan blicken mot Anna. Kajsa har sin blick 

riktad mot teatern och har öppen mun. Emil för sin knutna hand rakt ut från kroppen och för 

högerhanden till tröjarmsslutet på vänsterärmen, lägger händerna över varandra likt ett kors, 

sträcker på sig och blir rak i ryggen, spänner och sträcker på halsen, ler och har samtidigt blicken 

riktad mot skuggteatern.  

Emil svarar: “Doppa där vattnet.”    
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Analys 
Genomgående i observationen framgår att Edvin, Emil, Tim och Kajsa liksom förskolläraren 

Anna har sina blickar riktade mot något som väckt deras gemensamma intresse. När Anna 

har blicken riktad mot skuggteatern och samtidigt pekar på vad som ska illustrera vattenpölen 

vid Gunnas fötter förmedlar hon det intressanta och viktiga målobjektet i sammanhanget. 

Emil som svarar “vatten” söker en återkoppling med bekräftelse när han hastigt riktar sin 

blick mot Anna. Samma mönster framstår när Tim senare i observationen uttrycker “vattnet” 

och samtidigt utbyter en blick med Anna. Vilket borde innebära att genom utbytet av deras 

blickar kan Emil och Edvin uppleva en känsla av att de blivit förstådda i sin egen inre 

upplevelse, de har trätt in Annas livsvärld och Anna i sin tur i deras livsvärldar.  

Genom att Anna även växlar mellan olika röstlägen skapas möjlighet till barnen att tona in 

och tolka tonläget och vad det har för betydelse i sammanhanget. När Emil förändrar sitt 

kroppsspråk då han bland annat sträcker på sig och blir rak i ryggen samtidigt som han ler och 

är fokuserad på teaterns händelser, kan det antas att han upplever samma känsla som Anna 

visar genom sina yttre kroppshandlingar och det borde i så fall innebära att affektintoning 

uppstår, där Emil upplever intersubjektivitet. 

 

 

 

 

Observation 2 (25 sekunders sekvens) 

 

Kajsa sitter nu med kroppens framsida riktad mot skuggteatern och hennes armar och händer 

hänger utmed sidan av kroppen. Kajsa har blicken riktad nedåt mot Gunnas fot i skuggteatern och 

hennes mun är lite öppen. Tim som sitter på Kajsas vänstra sida har kroppens framsida riktad mot 

skuggteatern och huvudet riktat lite till höger med blicken riktad mot förskolläraren Anna, ler och 

sitter på stolen med rak rygg och fötterna placerade med tårna i golvet. Tims armar befinner sig 

utmed kroppen med händerna liggandes mot låren där vänsterhanden nu håller lätt om 

högerhanden.  

Anna säger (med låg röst): “Hon doppar....” Anna pekar med pekfingret och har blicken riktad 

mot “Gunnas” fot. Tim riktar blicken mot Gunnas fot i skuggteatern alltmedan leendet avtar och 

munnen förblir lite öppen.  

Emil säger: “Vattnet”. Samtidigt som han lyfter armarna växelvis upp och ner och slår ihop de 

knutna händerna när de möts. Han har blicken riktad mot skuggteatern och ler. Kajsa höjer 

blicken, ler och drar in underläppen i munnen för att sedan ställa sig upp från stolen och rikta 

blicken till vänster mot Ipaden, samtidigt som hon tar fyra steg fram mot skuggteatern. Kajsa 

stannar upp med kroppen riktad mot Anna. Tim ler igen och har blicken fortfarande riktad mot 

Gunnas fot i skuggteatern.  

Anna säger (med låg röst): “Gunna doppar foten i vattenpölen”. Anna skrattar till samtidigt som 

hon lutar sig med överkroppen mot Kajsa. Edvin växlar blickens riktning mellan Gunnas fot och 

Gunnas huvud i skuggteatern. Emil ställer sig upp, ler och har blicken riktad mot Gunnas fot i 

skuggteatern. Anna lutar sig tillbaka igen och sitter nu rak i ryggen när Kajsa tar två steg mot 

Anna. Anna riktar sin blick hastigt mot Kajsa för att sedan återgå med blicken riktad mot 

barngruppen, höjer sin högerhand och tar lätt i Kajsas undre vänsterarm och för Kajsa ett kvarts 

varv åt höger samtidigt som Anna höjer sin vänsterhand som möter Kajsas mage när hon går 

tillbaka mot sin stol. Kajsa placerar båda händerna på var sin ytterkant på stolens sits, hon har 

ryggen vänd mot skuggteatern medan hon lyfter vänsterbenet och placerar det på stolen för att 

därefter lyfta upp högerbenet och hamnar på knä på stolens sits. Händerna flyttar hon växelvis 

upp på stolsryggen fortfarande med ryggen åt skuggteatern.  
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Analys  
När förskolläraren Anna pekar samt har blicken riktad mot “Gunnas” fot i skuggteatern 

samtidigt som Kajsa har blicken riktad mot Gunnas fot, förstår vi det som att de har funnit ett 

gemensamt målobjekt. Den tolkningen förstärks av att Tim vänder ansiktet mot skuggteatern 

och riktar in blicken mot Gunnas fot. Det framstår att Anna, Kajsa och Tim har en 

gemensam förståelse över att det är där det händer. De tre barnen Kajsa, Tim och Edvin ler 

samtidigt som Anna skrattar till och lutar sig framåt, vilket vi kan anta visar glädje som inre 

känsla var och en upplever dock behöver det innebära att de delar upplevelsen.  Eftersom de 

ler och skrattar i nära anslutning till varandra och har blickarna inriktade på samma målobjekt 

kan vi anta att de delar upplevelsen, vilket borde innebära att de tonat in varandra i 

skuggteaterns sammanhang och upplever intersubjektivitet. Edvin som inte ler utan har 

munnen lite öppen och blicken växelvis inriktad på Gunnas huvud och fot, kan vi anta inte 

delar samma upplevelser som de förut nämnda vilket borde innebära att mötet i Edvins 

livsvärld uteblir. Kajsa möts hastigt av Annas blick då hon på golvet tar något steg i riktning 

mot Anna vilket indikerar på att Anna bekräftar att hon har sett Kajsa. Därefter viker Anna 

undan blicken och vi kan anta att Kajsa och Anna inte delar sina inre upplevelser i 

situationen vilket borde innebära att mötet i deras livsvärldar uteblir. Dock använder Anna 

andra kroppsliga handlingar då hon använder händerna för att få Kajsa att förstå att hon ska 

sätta sig på stolen igen. Kajsa förstår Annas kroppsliga intentioner vilket framstår då hon 

sätter sig på stolen. Att Kajsa sitter på stolen med ryggen åt skuggteatern markerar tydligt att 

hon inte delar ett gemensamt intresse med de som har blicken riktad mot skuggteatern. 

 

Observation 3 (14 sekunders sekvens)  
Teatern som utspelas på förskolan Hiawata inleds med att förskolläraren Eva presenterar 

teaterns karaktär “Gunna” (som gestaltas av förskolläraren Celine). Eva och Celine sitter på 

golvet med kroppens framsida riktad mot barngruppen.  

 
Eva som sitter på Celines högra sida riktar blicken först mot Celine och sedan ut mot 

barngruppen och säger: “ Nu säger vi hej till Gunna”, medan hon vinkar med höger hand och 

sveper med den vinkande handen från vänster sida om sin kropp till höger sida om sin kropp. Evas 

blick följer handens riktning. Celine, den agerande “Gunna” möter Evas blick och säger: “Hej 

alla barn”. Celine som har sin blick riktad ut mot barngruppen, vrider sin överkropp från sida till 

sida samtidigt som hon vinkar. Filip som sitter på en kudde framför Eva, dock med lite dragning 

åt Evas högra sida, har kroppens framsida riktad mot Eva medan huvudet är vridet lite åt höger 

och blicken är riktad mot Celine. Wilmer som står bakom Filip har kroppens framsida samt blick 

riktad mot Celine och Eva. Lilly sitter på en kudde framför Celine och Eva med kroppens 

framsida och blicken riktad mot Celine och Eva. Sam sitter på Lillys vänstra sida med kroppens 

framsida och blick riktad mot Celine och Eva. Calle ligger på golvet på Sams vänstra sida, på sin 

egna kropps vänstra sida med blicken riktad mot Celine och Eva. Nellie som sitter i saccosäcken 

som är placerad något till höger framför Eva och Celine, har sin kropps framsida riktad mot Eva 

och Celine. Under tiden vrider Nellie sin överkropp något åt höger, sitt huvud vrider hon ett halvt 

varv åt höger samt riktar blicken mot de barn och vuxna som sitter utmed väggen (utanför bild). 

 

Analys 

När Eva uppmanar barnen verbalt att säga hej till Gunna förstärks hennes ändamål genom 

vinkningen som kroppslig handling. Samtidigt som Eva vinkar riktar hon blicken mot Celine 

och förtydligar då Eva som det intressanta målobjektet med just blickens riktning. Genom att 

Celine verbalt svarar, vinkar och bemöter Eva med blicken får Eva den återkoppling som 

behövs för att de båda ska kunna läsa av varandras information som deras ansiktsuttryck visar. 

Genom Celines kroppsliga handlingar samt Evas riktadhet mot Celine kan vi anta Celine 

som det intressanta målobjektet, vilket förstärks av att Filip, Wilmer, Lilly, Sam och Calle 

uppfattar det intressanta målobjektet då de alla har kroppens framsida och blick riktad mot det 

gemensamt intressanta målobjektet. Det borde innebära att barnen försöker tona in och tolka 
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de fenomen som visar sig i situationen vilket skapar förutsättningar för dem att dela Celines 

upplevelse. Vi kan anta att Nellie har ett annat intressant målobjekt i sikte eftersom hon vrider 

överkropp, huvud och blick bort ifrån Eva och Celine och därmed bortser från de andra 

barnens gemensamt intressanta målobjekt. Vilket borde innebära att Nellie inte delar den 

upplevelse som Eva, Celine och de andra barnen delar.                      

4.2 Att göra lika  

Observation 3 (17 sekunders sekvens) 

Förskolläraren Anna sitter på knä på golvet med blicken riktad upp mot Gunnas huvud i 

skuggteatern och har munnen lite öppen. Edvin sitter på en stol på Annas vänstra sida med 

blicken riktad mot Gunnas huvud och har också munnen lite öppen. Edvins vänstra handflata är 

placerad på vänster knä och högra handflatan är placerad på höger knä. Armarna är lätt böjda 

och befinner sig nära kroppen. Emil sitter på Edvins vänstra sida på en stol, har huvudet lite lutat 

bakåt och blicken riktad mot Gunnas huvud i skuggteatern, munnen är lite öppen. Armarna 

befinner sig löst intill kroppen och båda händerna hänger löst mot stolens ytterkanter på var sida 

om sitsen. Emil pendlar med benen. 

Anna säger med hög och klar röst: “Är vattnet kallt Gunna?”  

Gunna böjer sig fram och sätter båda händerna i vattenpölen för att sedan ställa sig upp igen. 

Gunna gör huvudrörelser upp och ner likt att nicka varpå Anna vänder sitt ansikte mot 

barngruppen. Emil gör också huvudrörelser upp och ner likt att nicka. 

Anna riktar sin blick mot barngruppen och viskar: “Jaa, Gunna nickar….vattnet är kallt”. Tim 

och Anna som har blicken riktad mot Gunnas händer i skuggteatern, samt att Anna pekar, visar 

ett nyfiket intresse kring vad som sker. Kajsa som ser att Anna pekar mot skuggteatern följer så 

som vi förstår det pekandets riktning och finner deras gemensamma målobjekt. Då Tim och Emil 

böjer sig fram och nuddar händerna i golvet kan vi anta att de kan föreställa sig hur det går till 

eller hur det känns att doppa händerna i vattnet likt vad Gunna illustrerar i skuggteatern. 

Eftersom Tim också ler i situationen kan vi anta att han även upplever en inre känsla av glädje. 

Edvin som hastigt riktar blicken mot Emils händer när han för dem ner mot golvet, kan antas som 

att han riktar sitt intresse mot Emils handling. Anna vänder ansiktet tillbaka mot skuggteatern 

och mot Gunnas huvud samtidigt som Emil riktar blicken tillbaka mot Gunnas huvud och ler. 

Edvin har suttit helt stilla tills nu när han riktar blicken ett kort ögonblick mot Anna för att sedan 

återgå med blicken mot Gunnas huvud i skuggteatern. Kajsa sitter med sin vänstersida riktad mot 

skuggteatern, huvudet vridet åt vänster och blicken riktad mot skuggteatern. Munnen har hon lite 

öppen. Högerhanden håller hon i stolsryggen och vänsterhanden hänger löst utmed hennes 

kroppssida. Tim sitter också med vänster kroppssida mot skuggteatern med blicken riktad mot 

Anna och munnen lite öppen. Vänster hand är placerad på vänster knä (högerhanden döljs för 

Ipaden bakom hans kropp). Anna riktar blicken, pekar mot Gunnas händer i skuggteatern och 

säger med låg ljus röst: “Nu vill Gunna känna lite till!” Tim vänder ansiktet och blicken mot 

skuggteatern och Gunnas händer (Gunna har åter händerna nere mot golvet, i den illustrerade 

vattenpölen). Kajsa flyttar nu också sin blick i riktning mot Gunnas händer.  

Anna säger med låg och ljus röst: “Ooo...det var blött!  
Tim böjer sig framåt och sätter händerna stötvis mot golvet samtidigt som han ler. Sedan ställer 

han sig upp och riktar blicken mot Gunnas huvud. Emil böjer sig framåt och nuddar handen 

snabbt vid golvet. Edvin riktar då blicken ett kort ögonblick mot Emils hand som nuddar golvet 

för att sedan rikta blicken mot skuggteatern och Gunnas huvud. Emil riktar också blicken mot 

Gunnas huvud, placerar händerna med handflatorna mot varandra mellan sina knän och håller 

knäna mot händernas ovansida. Armarna är sträckta, ryggen lite böjd och munnen lite öppen. 

 

 

Analys  
Genom att Emil nickar precis som Gunna i skuggteatern kan vi anta det som att han kan 

föreställa sig det kalla vattnet och att han anser att det stämmer överens med att Gunna nickar. 
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Det borde innebära att Emil imiterar, det vill säga upprepar Gunnas handling då han kan 

föreställa sig Gunnas upplevelse vilket borde innebära intersubjektivitet. När Edvin sedan 

riktar sin blick ett kort ögonblick mot Anna efter att ha suttit helt stilla med blicken riktad 

mot Gunnas huvud kan vi förstå det som att han söker bekräftelse av Anna om vad som är 

väsentligt i situationen. Tim och Anna som har blicken riktad mot Gunnas händer i 

skuggteatern visar ett nyfiket intresse riktat mot samma målobjekt. Kajsa som ser att Anna 

pekar mot skuggteatern följer så som vi förstår det pekandets riktning och finner deras 

gemensamma målobjekt. Då Tim oh Emil böjer sig fram och nuddar händerna i golvet kan vi 

anta att de kan föreställa sig hur det går till eller hur det känns att doppa händerna i vattnet likt 

vad Gunna illustrerar i skuggteatern. Eftersom Tim också ler i situationen kan vi anta att han 

även upplever en inre känsla av glädje. Det borde innebära att Tim har tonat in Gunna i 

sammanhanget, upplever intersubjektivitet och delar därmed Gunnas upplevelse. Edvin som 

hastigt riktar blicken mot Emils händer när han för dem ner mot golvet, kan antas som att han 

riktar sitt intresse mot Emils handling.  

 

 

 

Observation 2 (15 sekunders sekvens) 

Förskollärarna Eva och Celine sitter på golvet mitt i rummet med kroppens framsida riktad 

mot barngruppen och sjunger tillsammans. De sjunger först “Klappa händerna när du är riktigt 

glad” och “Imse vimse spindel” med barnen och gör rörelser med händerna till sångerna. Vid 

rummets högra kortsida sitter barnskötarna Karin och Kim lutandes mot väggen tillsammans 

med barnen Frida, Caty och Olle (utanför filmningens räckvidd) med kroppens framsida 

riktad mot Celine och Eva. Olle ropar ut förslag på sånger.  

 
Sune 2 år står upp på golvet ungefär tre meter ifrån Eva och Celine, framför Celine men ändå 

snett till vänster om Celines vänstra sida med sin kropps framsida riktad mot Celine och Eva. 

Sune har också ansiktet och blicken riktad mot Eva och Celine när sången “Klappa händerna” 

påbörjas. Sune klappar händerna fem gånger för att sedan knäppa samman händerna, föra 

händerna mot munnen och stoppar höger pekfinger i munnen, riktar därefter blicken mot de som 

sitter längs väggen. Därefter riktar Sune åter blicken mot Eva och Celine samt sätter sig på knä 

på golvet, lutar sig framåt och sätter ner armbågarna i kudden som är placerad framför honom. 

Sune riktar blicken åt vänster mot de sittande vid väggen därefter riktar han blicken till höger mot 

Eva och Celine för att sedan rikta blicken tillbaka till vänster mot de sittande längs väggen, allt 

medan några fingrar är i munnen. Blicken rör sig fram och tillbaka över de som sitter längs 

väggen och Sune har fortfarande händerna i munnen.  

Olle ropar: Celine, Celine spindeln! 

Celine svarar: Spindel, ska vi sjunga den? 

Sången om ”Imse Vimse Spindel” börjar sjungas medan Sune fortfarande har blicken riktad mot 

de som sitter utmed väggen.  

 

Analys 

När Sune har blicken riktad mot Eva och Celine samt klappar händerna likt Eva och Celine, 

kan vi förstå det som att det har etablerats en sorts kontakt mellan dem. Kontakten uppstår 

utifrån att Sune tolkar och lyssnar efter tonläge och kroppsliga handlingar. De yttre 

kroppsliga handlingarna förmedlar upplevelsen individerna emellan, vilket borde innebära att 

Sune imiterar Eva och Celine. Sune iakttar vidare de handlingar som sker mellan Celine och 

Olle, då Olle som vi förstår det vill påverka valet av sång. Sunes kroppsliga handlingar då 

han lutar sig framåt över kudden samt att blickens riktning växlar mellan Celine och Olle, kan 

vi förstå som att han försöker tona in och tolka vad som kommuniceras. När sången om 

spindeln påbörjas, kan det genom Sunes riktning av blicken samt att han gör dansliknande 

rörelser med överkroppen, innebära en fördröjd imitation, det vill säga att han kan föreställa 
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sig en tidigare erfarenhet. Det kan vi förstå som att han har tidigare upplevelse av liknade 

sammanhang, det vill säga han som i egenskap av det varseblivna subjektet har en egen 

föreställning om hur man rör sig till sången. Genom de kroppsliga handlingar som Sune 

uppvisar i observationen kan vi ana att han upplever en positiv inre känsla.  

 

4.3 Kroppsliga handlingar 

Observation 1 (40 sekunders sekvens)  

Denna sekvens i skuggteatern börjar med att karaktären Gunna står framåtlutad med håret 

hängandes ner från huvudet efter att hen precis har tappat mössan ner i vattenpölen. 

 
Förskolläraren Anna sitter på golvet och har blicken riktad mot Gunnas huvud i skuggteatern som 

nu är framåtlutad med håret hängandes ner nära golvet. Annas armar befinner sig nära och på 

var sida om kroppen med händerna löst ihop i knät. Edvin som sitter på Annas vänstra sida har 

blicken riktad mot Gunnas huvud för att samtidigt ha halva vänstra pekfingret i munnen. 

Högerhanden är placerad på höger lår och armen befinner sig nära kroppens sida. Emil som 

sitter på Edvins vänstra sida har blicken riktad mot Gunnas huvud i skuggteatern, munnen är lite 

öppen och armarna hänger löst ner och händerna hålls löst ihop i knät. Emil häver sig framåt 

med överkroppen och gungar till med huvudet en gång och reser sedan på överkroppen igen.  

Anna har stora ögon, rynkor i pannan: “Åhåh...vad hände?”  

Emil riktar blicken mot Anna och säger: “Mössan tappar!” 

Emil pendlar med benen och har blicken riktad mot skuggteatern. Kajsa som sitter på Emils 

vänstra sida har blicken riktad mot Emil. Händerna håller hon lätt ihop i sitt knä. Tim sitter på 

Kajsas vänstra sida och har blicken riktad mot Emil samtidigt som Tims mungipor är lite 

uppdragna. Händerna hålls slappt ihop i knät.  

Anna har blicken riktad mot Emil, hon ler, spärrar upp ögonen och viskar: “Jaaa….Gunna 

tappar mössan.”  

Anna: “I?” 

Emil riktar blicken mot Anna och säger: “Vattenpölen” 

Anna: “I vattnet….vad hände då?” (Sägs med ljus röst). Anna har blicken riktad och pekar med 

högerhanden mot skuggteatern där den tänkta vattenpölen illustreras, hon har rynkor i pannan, 

stora ögon och håller vänsterhanden för sin öppna mun. Hon vänder sedan ansiktet och blicken 

mot barngruppen. 

Tim (som nu är utanför bild) säger: “Doppa håret.” 

Anna riktar tillbaka blicken mot skuggteatern och säger mjukt: “Gunna doppar håret ….åhh hon 

måste undersöka den här vattenpölen (säger Anna mer bestämt).  

Edvin och Emil har sina blickar riktade mot vattenpölen som illustreras i skuggteatern. 

Anna: “Å det är ju djupt...hon blir ju alldeles blöt i håret...hej o hå det här var ju roligt tycker 

Gunna! Jag vill inte gå hem pappa..jag vill inte gå hem..jag vill leka här i vattenpölen!” 

Anna riktar en hastig blick mot barngruppen och småskrattar för att sedan rikta blicken tillbaka 

mot skuggteatern. 

Anna: “Nu blev håret blött!” 

Emil sträcker upp ryggen och får en svag bakåtböjd rygg. Båda händerna tas intill kroppen, 

nuddar magen och förflyttas upp till brösthöjd med armbågarna riktade ut från kroppen för att 

sedan sjunka ner mot knät. Emil drar ett djupt andetag, riktar blicken mot Anna, ögonen smalnar 

och mungiporna är lite uppdragna.   

 

Analys 
Eftersom Anna visar med ansiktsmimiken att hon har stora ögon och rynkor i pannan kan vi 

anta att hon åskådliggör sin inre känsla av förvåning när hon frågar om vad som hände.  När 

Emil då svarar har Anna, Kajsa och Tim blicken riktad mot Emil vilket kan antas som att de 

tonar in och tolkar hans kroppsspråk och röst, för att förstå Emils bakomliggande inre 

känslotillstånd. Tim ler och framhåller därför genom sin ansiktsmimik att det Emil kroppsligt 

och verbalt uttrycker överensstämmer med Tims egen inre upplevelse av situationen. Det 

borde innebära att Tim och Emil delar en upplevelse och upplever intersubjektivitet. Det 

framgår ett tydligt möte mellan Anna och Tim då de kommunicerar kring vad som hände 



19 
 

med Gunnas mössa. Anna och Emil har blicken växelvis riktade mot varandra och växelvis 

mot skuggteatern, samtidigt som de använder andra kroppsliga handlingar som exempelvis 

ansiktsmimik och att peka samt uttrycker sig verbalt. Det borde innebära att de delar en 

upplevelse, upplever intersubjektivitet och träder in i varandras livsvärldar. Att Tim svarar 

“doppa håret” belyser att han tolkar och förstår vad som kommuniceras i situationen, eftersom 

han också ler kan det antas att han känner en inre känsla av glädje. 

 

Observation 2 (24 sekunders sekvens) 

Teatern skall strax börja och Förskolläraren Celine sitter mitt på golvet i rummet och har sin 

kropps framsida och sin blick riktad rakt fram mot de barn och vuxna som sitter utmed 

väggen (de är ej med i bild). 

 
Sam 2 år sitter framför Celine på en kudde med ryggen mot henne och kroppens framsida riktad 

mot de barn och vuxna som sitter utmed väggen. Lilly 2 år sitter till höger om Sam och har också 

kroppens framsida och sin blick riktad mot de barn och vuxna som sitter utmed väggen. Liggandes 

på sidan framför Sam och Lilly befinner sig Calle 2 år, han ligger på sin högra sida med kroppens 

framsida riktad mot Lilly och Sam och har även blicken riktad mot Lilly och Sam. 

Filip ligger i saccosäcken som ligger på golvet till höger om Celine och har kroppens framsida 

riktad mot taket samt blicken riktad till höger där Nellie sitter på knä bakom Celine. Nellie har 

kroppens framsida och blicken riktad mot spegeln, där övriga av rummets individer för henne är 

synliga.  Nellie reser sig upp, riktar sin kropps framsida mot Celines baksida av kroppen.  

Celine vänder då sitt ansikte och blick mot Nellie och säger: “Nellie ska du gå och sätta dig där”, 

medan hon pekar på saccosäcken som är placerad framför Celine. Förskolläraren Eva som nu 

ansluter till att delta i teatern lyfter upp Nellie och placerar henne framför Celine i saccosäcken.  

 

Analys 

Vi kan förstå sammanhanget som att Sam och Lilly har ett gemensamt målobjekt då bådas 

blickar är riktade mot väggen där andra barn och vuxna (som ej är i bild) sitter placerade. 

Calle försöker tona in och tolka Sam och Lillys handlingar vilket framgår då han riktat sin 

blick och sitt intresse mot Sam och Lilly. Det borde innebära att barnen har olika upplevelser. 

Vi kan även förstå Filips kroppsliga handlingar som att han försöker tona in och tolka Nellies 

kroppsliga handlingar. Då Nellie reser sig, vänder om och börjar gå mot barngruppen kan vi 

anta att ett intresse kring vad som sker väckts hos henne. När Celine verbalt tilltalar Nellie 

och pekar på saccosäcken blir Celines kroppsliga handlingar en kommunikativ förstärkning, 

något som än mer förstärks då Evas kroppsliga handlingar kommer till uttryck då hon lyfter 

upp Nellie och sätter henne i saccosäcken.     

 

Observation 3 (30 sekunders sekvens) 
Förskollärarna Eva och Celine spelar teater sittandes på golvet, med barn sittandes omkring 

sig samt flera barn som rör sig fritt i rummet. Celine har en mössa på huvudet i sin gestaltning 

av karaktären “Gunna”.  

 
Sam 2 år ställer sig bakom Celine med magen vänd mot hennes rygg och lutar sig sedan tätt intill 

Celines rygg, sträcker händerna upp mot Celines huvud varpå Celine sträcker armarna bakåt och 

lägger dem runt midjan på Sam.  

Celine säger: “Vem är det som är bakom min rygg?” 

Celine lutar sig framåt och Sams fötter lämnar golvet kort för att landa på en saccosäck som 

ligger alldeles bakom Celine. Sams mungipor är uppdragna, han kliver ner från saccosäcken och 

hamnar vid Celines vänstra sida. 

Celine vänder överkroppen samt riktar blicken, höjer ögonbrynen mot Sam och säger: “Men det 

var ju Sam, hej Sam!”Celines mungipor är lite uppdragna. 
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Sam vänder kroppens framsida och blick mot Celines ansikte och sträcker samtidigt högerhanden 

mot hennes ansikte. Han tar ner handen men har blickens riktning kvar mot Celines ansikte 

samtidigt som hans mungipor är uppdragna. Celine vänder blicken bort ifrån Sam. Han placerar 

sin högerhand på Celines axel och sträcker vänsterhanden mot mössan på Celines huvud 

samtidigt som Celine har blicken riktad åt höger bort ifrån Sam. När Sam når mössan riktar 

Celine blicken tillbaka mot Sam, tar hans vänsterhand med sin högerhand och sänker den ner 

ifrån mössan. Därefter tar Celine med sin vänsterhand Sam i den andra handen som han sträcker 

mot mössan, och håller en kort stund i båda händerna för att sedan släppa. Sam tar ett steg bakåt 

medan Celine har handflatan tätt intill Sams mage likt att hindra honom. 

 

Analys 

Då Sam söker sig intill Celine kan vi förstå det som intentionell kommunikation, det vill säga 

att Sam har en intention med att försöka få Celine förstå ändamålet av sina kroppsliga 

handlingar. Celine försöker tona in Sams kroppsliga handlingar då hon lutar sig fram. När 

sedan Sam och Celine ler mot varandra borde det innebära att en affektintoning sker, det vill 

säga ett känslotillstånd delas där de upplever en inre känsla av glädje, det vill säga att de 

upplever intersubjektivitet.  Genom Sams kroppsliga handlingar förstår vi det som att han vill 

nå mössan som Celine har på sig i sin gestaltning av karaktären Gunna. När Celine vänder 

bort blicken från Sam och använder kroppsliga handlingar för att som vi förstår det hindra 

honom från att ta mössan, borde det innebära att möte i deras livsvärldar uteblir.  

 

 

Observation 4 (22 sekunders sekvens) 

Eva och Celine, två förskollärare agerar i teatern som handlar om olika känslor och hur de 

kan gestaltas i olika ansiktsuttryck. I teatern används bilder på exempelvis frukt som 

kommunikativ förstärkning. Eva och Celine sitter på golvet i ett stort rum på förskolan med 

barnen framför sig sittandes på kuddar, där barnens kropps framsida är riktade mot teatern 

alltså mot Eva och Celines framsida av kroppen. Bakom barnen längs väggen sitter 

ytterligare två vuxna och några barn som tittar på teatern (ej med i bild).  

 
Lilly 2 år står bakom en kudde med kroppens framsida riktad mot Celine och Eva, bland barnen 

på golvet. Lilly sätter båda händerna och höger knä på kudden och riktar blicken hastigt mot 

Celine som agerar i teatern. Lilly sveper blicken åt både höger och vänster där kompisarna 

befinner sig bland kuddarna. Hon vrider sig ett helt varv åt vänster och sätter sedan rumpan på 

kudden. 

Celine (Gunna) säger (med låg och darrig röst): “Ibland kan man faktiskt vara lite ledsen” 

(Celine visar ett ansiktsuttryck för ledsen, mungiporna är riktade neråt och ögonen är hängande 

med blicken riktad neråt). 

Lilly riktar ansiktet mot Eva och Celine.   

Eva frågar Celine (Gunna): “Vill du ha frukt?” (Eva visar publiken en bild som föreställer frukt) 

Celine (Gunna) vrider på huvudet från höger till vänster snabbt flera gånger.  

Lilly vrider kroppen så att hennes framsida av kroppen är helt riktad mot Eva när hon visar en 

bild som föreställer frukt samtidigt som Eva ställer en fråga till Celine (Gunna). Sedan sjunker 

Lilly ner och lägger sig på magen över kudden med ansiktet riktat mot bilden.  

Eva säger: “Nää hon vill inte ha frukt”. Samtidigt riktar Eva blicken kort mot Lilly.  

Lilly drar upp knäna under sin kropp och blir sittandes på kudden med ansiktet riktat mot bilden. 

Så blir hon sittandes i flera sekunder. 

 

Analys 

I inledningen av observationen frångick Lilly teatern vilket framgår av hennes rörlighet i sina 

kroppsliga handlingar då hon varierar riktningen av blick och kropp. Vi kan även tolka det 

som att Lilly söker förståelse i vad som sker och därför ser sig omkring för att söka stöd i 

situationen. När Celine därefter använder sig av ansiktsuttryck som illustrerar känslan av att 
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vara ledsen samt sitt låga röstläge som kommunikativ förstärkning, visar Lilly plötsligt sitt 

intresse genom att hon vänder ansiktet och riktar blicken mot Celine. Som vi förstår det har 

Lillys intresse väckts och hon har nu funnit något som stödjer hennes förståelse för vad som 

sker. Det borde innebära att Lilly tonar in vad som sker i sammanhanget. Vi kan också förstå 

det som att Lilly har tidigare upplevelser av liknande sammanhang, där hon skapat sig en 

föreställning om känslan att vara ledsen likt det varseblivande subjektet. Senare i 

observationen visar Eva bilden som även den förstärker den verbala kommunikationen och då 

riktar Lilly både sin kropps framsida och sitt huvud mot Eva och bilden i teatern vilket visar 

på att en kontakt har etablerats. Det borde innebära att Lilly har en förståelse för det 

bakomliggande känslotillstånd som Celine uttrycker kroppsligt med sin ansiktsmimik. 

 

4.4 Sammanfattande analys 

Studiens sammanfattande analyser visar att i barnets egenskap som subjekt, var blicken 

central för att kunna tona in och rikta sin uppmärksamhet kring det bakomliggande 

känslotillståndet i ett annat barns beteende. Vilket visade sig vara betydelsefullt för att kunna 

dela en upplevelse med ett annat barn eller vuxen. Det vill säga att individernas blick är riktad 

mot samma målobjekt där återkoppling med blicken sker, för att barnet ska kunna uppleva en 

etablerad kontakt där barnet i det kommunikativa mötet blir bekräftat. Blicken förstår vi som 

betydelsefull även när det handlar om att göra lika, då studiens resultat visar att barnen tolkar 

individers yttre kroppsliga handlingar. Det vill säga intersubjektivitet där barnen i relation till 

sin kropp och sitt inre kunde skapa sig en förståelse för att kunna föreställa sig andra 

individers upplevelser i sammanhanget. För att kunna dela andra individers upplevelser, det 

vill säga träda in i någon annans livsvärld, framgår det även enligt studiens resultat som 

betydelsefullt att kunna förmedla ett inre känslotillstånd, vilket påvisas i kroppsliga 

handlingar som exempelvis kroppshållning, gester, ansiktsmimik och röstläge.     

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att bidra med ökad förståelse för hur barn i åldern ett till tre år 

delar sina upplevelser med andra barn och förskollärare under pedagogiskt planerade 

aktiviteter i förskolan. Studiens resultat pekar på att en variation av olika sätt att kommunicera 

med sin omvärld användes av alla involverade individer, såväl barn som vuxna. Vi fann att 

några barn uttryckte sig verbalt med några få ord eller korta meningar. Framförallt visade sig 

kommunikation och etablerad kontakt i form av kroppsliga handlingar, som exempelvis åt 

vilket håll kroppens framsida samt blick var riktad.  Det framkom också att de använde sig av 

gester och ansiktsmimik i sin kommunikation. De allra yngsta förskolebarnen visade att de 

förstod det kommunikativa budskapet i specifika sammanhang genom sina kroppsliga 

handlingar (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2001; Engdahl, 2011a), vilket vi beskriver 

vidare i vår resultatdiskussion. 
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5.1.1 Blicken 

Framförallt visade resultatet att blickens riktning är den absolut mest väsentliga faktorn för att 

som individ kunna etablera en kontakt med en annan individ, vilket överensstämmer med 

Hildéns (2014) tidigare forskning kring vad som är viktiga faktorer i de allra yngsta barnens 

kommunikation. När barn i vår studie riktade sin blick mot något efter att förskolläraren eller 

något annat barn pekat samt riktat sin blick mot något för dem intressant objekt, framgick det 

att ett gemensamt intresse väckts. Det är något som Shin (2012) belyser som viktiga faktorer i 

de allra yngsta barnens kommunikation, alltså ett gemensamt fokus, ögonkontakt samt ett 

medvetet pekande. Vi fann i vår studie att barnen ibland valde att frångå det gemensamma 

målobjektet med blicken för att blicka tillbaka mot förskolläraren likt att få bekräftelse i sina 

egna tolkningar i sammanhanget. Enligt Sterns teori (2003) förstår vi det som 

intersubjektivitet, att den återkoppling barnet väljer att göra kan vara ett sätt att utifrån 

förskollärarens ansiktsuttryck avläsa och få bekräftelse om att de faktiskt har funnit ett 

gemensamt intresse kring ett gemensamt målobjekt. Vidare enligt Merleau-Pontys 

(1945/1997) livsvärldsfilosofi kan både barn och förskollärare i egenskap som subjekt i det 

specifika sammanhanget dela en gemensam upplevelse som för dem skapar meningsfullhet, 

de kan träda in i varandras livsvärldar.  Vår studies resultat visar samtidigt enskilda barn som 

inriktat sig på ett annat målobjekt än flera av de övriga i sammanhangen, vilket vi förstår som 

att dessa barn saknar ett intresse kring de övriga barnens gemensamma målobjekt och därmed 

inte delar upplevelsen. Vi funderade kring varför något enskilt barn har blicken riktad åt ett 

annat håll när flertalet övriga barn har riktat in sin blick mot ett gemensamt målobjekt. Enligt 

vår tolkning kan det bero på att de enskilda barnen inte kunnat tona in och förstått 

sammanhanget, vilket å ena sidan kan bero på att barnet saknar intresse för vad som sker men 

kan å andra sidan betyda att barnen mentalt inte upplever sin subjektivitet. Om barnet 

exempelvis befinner sig i sitt kärnsjälv och ännu inte har förståelse för sig själv som subjekt, 

är det som vi förstår det troligt att barnet saknar förståelse för de intentioner som handlingarna 

i sammanhanget innebär.  

  

  

5.1.2 Känslotillstånd 

Studiens resultat visar vidare att flertalet andra kroppsliga handlingar såsom kroppens 

riktning, olika rörelser med kroppen samt ansiktsmimik förmedlar vilket tänkbart inre 

känslotillstånd barnet befinner sig i, vilket tidigare forskning (Engdahl 2011a; Engdahl 

2011b) även påvisar sker under barns lek. Enligt vår tolkning visade barnen med sin 

kroppsriktning, det vill säga att barnen likväl som förskollärarna hade sin kropps framsida 

riktad åt det håll ett intresse fångats under de pedagogiskt planerade aktiviteterna. Det 

framstod också att rörelser med kroppen enligt oss kan indikera på ett fenomen av exempelvis 

spänning i sammanhanget då barnet tonat in, tolkat vad som visat sig och genom sina 

kroppsliga handlingar och ansiktsmimik visat sitt inre känslotillstånd. Buss & Kiel (2004) 

belyser ansiktsuttrycken som speciellt positivt för kommunikativa möten i barns sociala värld, 

vilket även vi fann i vår studie. När barnen log tolkade vi det som att leendet förmedlade en 

inre känsla av glädje hos barnen, vilket i sin tur blev än mer intressant i vår studie då flera 

barn och förskollärare utbytte blickar och log i samband med att de hade uppmärksamheten 
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riktad mot ett gemensamt målobjekt. De fenomen som då uppstod tolkade vi som att barnen 

och förskolläraren tonade in sammanhanget och varandra i egenskap av subjekt. Det i sin tur 

borde så som vi förstått det, innebära att de upplevde meningsfullhet och därmed delade en 

upplevelse där de trädde in i varandras livsvärldar. När barnen och förskollärarna utbytte 

blickar och log mot varandra kunde det också som vi förstår det inneburit att de upplevde 

intersubjektivitet då känslotillstånd delades.  

 

 

 

5.1.3 Uteblivet möte 

I en imitation kan det också uppenbara sig att barn imiterar och gör lika, vilket inte 

nödvändigtvis behöver innebära att barnet behöver förstå det bakomliggande i leendet som 

kroppslig handling. Därmed kan enligt vår tolkning mötet i barns livsvärld utebli. I de 

sammanhang där det fanns barn som under de pedagogiskt planerade aktiviteterna visade ett 

neutralt ansiktsuttryck, kan vi utifrån Buss & Kiel (2004) förstå det som att det bidrar till att 

ett kommunikativt möte för barn försämras. Å ena sidan kan det enligt vår tolkning bli svårt 

för andra individer i barns närhet att tona in vilket inre känslotillstånd barnet har, å andra 

sidan kan det vara så att barns neutrala ansiktsuttryck beror på att barnet själv inte kunnat tona 

in de fenomen som uppstått i det specifika sammanhanget. Barnet har som vi förstår det inte 

kunnat förstå de intentioner som ligger till grund för de handlingar som uppstår i 

sammanhanget. Under en av de pedagogiskt planerade aktiviteterna använde barn sina 

kroppsliga handlingar i vad vi tolkade som intentionell kommunikation, det vill säga att dessa 

barn hade en intention med sina upprepade handlingar. Så som vi förstod det bortsåg 

förskolläraren från barnets upprepade kroppsliga handlingar och därmed uteblev mötet i 

barnets livsvärld. Att barnet i det specifika sammanhanget upprepade sina handlingar tyder 

enligt vår tolkning på vad Hildén (2014) beskriver som argumentation, det vill säga att barnet 

genom sina upprepande kroppsliga handlingar anser sig ha rättighet till exempelvis ett 

specifikt objekt. Trots barnets upprepande kroppsliga handlingar förstår vi det som att 

förskollärarna i vår studie bortsåg från barnets intentioner, och enligt tidigare forskning visar 

det sig att om förskolläraren inte ger respons på barnets handlingar och möter barnet i dess 

livsvärld kan barnet med tiden anse att det den försöker förmedla inte har någon betydelse 

(Hay & Fielding-Barnsley, 2012; Strickland, Keat & Marinak, 2010). Vi kan också förstå 

förskollärarnas handlingar med att bortse från barns livsvärld som att de upplever det 

varseblivande subjektet, det vill säga att det förskollärarna förväntar sig att uppleva i ett 

sammanhang kan barnen förväntas uppleva på ett annat sätt. Det borde innebära att 

förskollärarna har andra tidigare erfarenheter än vad barnen har vilket yttrar sig i att de har 

olika förväntningar. Om man som förskollärare gång på gång bortser från att ge barn respons 

på deras handlingar och därmed bortser från att bekräfta dem, uteblir som vi förstår det mötet 

i barns livsvärld. Vilket skapat funderingar hos oss då det i studiens resultat framgick att barn 

som blev ignorerade stannade av i sina handlingar, då tidigare forskning belyser att det på 

lång sikt kan inverka negativt på barns språkutveckling samt barns självförtroende och 

självkänsla (Hay & Fielding-Barnsley, 2012; Strickland, Keat & Marinak, 2010).  
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5.2 Metoddiskussion 
Eftersom Stern (1996) påtalar vikten av att synliggöra detaljer i det framväxande ögonblicket 

valde vi att genomföra ostrukturerade videoobservationer och fältanteckningar, för att kunna 

upprepa filmsekvenser om och om igen. Det fann vi fördelaktigt då vi fann fler och fler 

detaljer så som kroppsliga handlingar, riktningar, blick och ansiktsuttryck allteftersom. Det 

ledde vidare till att vi kunde urskilja mönster i barnens och förskollärarnas beteenden. Vi 

valde att i båda aktiviteterna filma med förskolans iPad då det filmverktyget redan var något 

som barnen var bekanta med. Under teatern på förskolan Hiawata var iPaden placerad på ett 

hyllplan högt upp och var riktad rakt mot teatern, vilket gjorde att vi gick miste om en del 

ansiktsuttryck på barnen som satt längs med väggen nedanför iPaden. Vi hade å ena sidan 

kunnat använda oss av fler än en iPad för att kunna filma ur fler vinklar och därmed fånga fler 

individers kroppsliga handlingar, samt kunnat ha iPaden placerad i barnens höjd. Å andra 

sidan kunde det påverkat barnen där de kunde upplevt situationen som obekväm. Dock ställer 

vi oss kritiska till vårt val att placera iPaden på ett hyllplan, utan att inse konsekvenserna av 

vårt val där vi hade behövt reflektera ytterligare i förhållande till studiens syfte. Även på 

förskolan Villervalla användes endast en iPad under filmningen där en personal höll i iPaden. 

Å ena sidan inverkade rummets storlek på den filmande personalen då det begränsade dennes 

möjlighet att röra sig med iPaden. Därmed begränsades även möjligheten att fånga helheten 

under aktiviteten och på så vis är risken överhängande att dokumentationen utgår från 

filmarens perspektiv och tolkningar. Å andra sidan kunde vi ta del av alla individers position i 

förhållande till varandra under aktiviteten, deras kroppsliga handlingar samt ansiktsmimik hos 

samtliga barn och förskollärare dock under kortare sekvenser. Däremot uteblir filmarens 

närvaro och dess betydelse i videoobservationen vilket kunde varit av intresse då vi kunnat ta 

del av barnens eventuella subjektiva handlingar gentemot filmaren. Vi hade kunnat rikta 

ytterligare en iPad från motsatta sidan av rummet för att inkludera filmaren i 

videoobservationen, vilket vi samtidigt ställer oss kritiska till och funderar över den etiska 

aspekten. Är det etiskt försvarbart att utsätta barnen för vad vi anser vara objektifiering det 

vill säga att barnen blir påtagligt utstuderade från olika håll vilket enligt oss kan innebära att 

barnen upplever situationen som stressande, en aspekt som Bryman (2011) anses bör tas i 

beaktning. När vi reflekterade över fältanteckningarnas betydelse i studien, insåg vi att dess 

betydelse var knapphändig då videoobservationerna innefattade den helhet som vi behövde 

utifrån studiens syfte samt vår valda livsvärldsfenomenologiska ansats. Vi hade istället å ena 

sidan kunnat intervjua förskollärarna för att få syn på deras perspektiv på hur barn i åldern ett 

till tre år delar sina upplevelser. Å andra sidan hade vi kunnat intervjua barnen på respektive 

förskola för att få barnens perspektiv på hur de delar sina upplevelser med andra, vilket 

eventuellt kunde förstärkt de tolkningar vi gjort i videoobservationerna, eller kanske förvirrat 

oss än mer. Merleau-Pontys (1945/1997) filosofi inom livsvärldsfenomenologi samt 

kombinationen av microanalys som process fann vi å ena sidan intressant då det gav oss 

möjlighet till detaljerad förståelse av barns beteende, men å andra sidan har den detaljerade 

förståelsen ibland förvillat oss då vi kunnat urskilja flera troliga sanningar i sammanhangen 

vilket breddat vårt helhetsperspektiv kring tänkbara bakomliggande faktorer då mötet i barns 

livsvärld sker eller uteblir.  Vi har funderat, reflekterat och diskuterat över om man som 
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individ kan förstå en annan individs inre upplevelser, men låter vetenskapen vidare besvara 

den frågan.  

 

  

5.3 Slutsats 

Som slutsats i vår studie vill vi belysa hur barn i egenskap som subjekt verkar i förhållande till 

sin omvärld. I relation till vad Merleau-Ponty (1945/1997) beskriver att människan upplever 

världen genom sin levda kropp, kan vi vidare i vår slutsats förstå det som att man som individ 

samlar på sig olika individuella erfarenheter kring det varseblivande subjektet, vilket i sin tur 

kan innebära att vi som individer kan förstå fenomen på olika sätt i olika sammanhang. 

Genom att barnen som deltog i vår studie använde sig av ett varierat sätt att kommunicera 

både kroppsligt och verbalt i dess sammanhang, kan vi förstå det som Merleau-Ponty 

(1945/1997) beskriver som en helhet vilket ger uttryck för en förståelig livsvärld för oss 

människor.  Vi drar även en slutsats utifrån studiens resultat om att barnens inre 

känslotillstånd är förenligt med kroppen som fysisk del. För att det ska kunna ske ett 

ömsesidigt kommunikativt möte blev det för oss tydligt att det kroppsliga yttre är 

betydelsefullt för att jag som individ ska kunna tona in en annan individ och bilda mig en 

uppfattning om det bakomliggande känslotillståndet, vilket enligt vår förståelse är en 

förutsättning för intersubjektivitet där det skapas meningsfullhet. Det borde innebära att det i 

det skedet först är möjligt att träda in i varandras livsvärldar och därmed dela upplevelse med 

varandra.  

  

5.4 Framtida forskning 
Resultatet i vår studie visar på tolkningar via ett barnperspektiv under pedagogiskt planerade 

aktiviteter, vilket gör det intressant för den framtida forskningen att studera i vilka 

sammanhang barn främst delar sina upplevelser utifrån barns perspektiv. 

6. Arbetsfördelning 
Från uppstarten av examensarbetets process använde vi oss av Google Drive, som är en IT-

tjänst där vi båda kunde skriva och redigera. Som ett komplement samtalade vi över telefon 

för att kunna föra reflektioner och diskussioner med varandra. Det medförde att vi båda var 

delaktiga genom examensarbetets process, och underlättade då vi geografiskt bor med relativt 

långt avstånd från varandra. Längre fram under processen valde vi ändå att sitta tillsammans 

och arbeta i Word för att undvika tekniska svårigheter. Vi har varit noga med att vi båda varit 

väl insatta i examensarbetets alla olika delar för att uppleva att vi båda känner oss bekväma 

och kan stå upp för textens innebörd.   
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev till förskola Ulrika 

Hej alla vårdnadshavare! 

TACK för att jag fick ta del av ert barns vardag i förskolan tidigare under vårterminen 

2015! Under min tid på förskolan genomförde jag ett aktionsforskningprojekt som innefattade 

att jag samlade in material via observationer och fältanteckningar, där ämnesområdet 

handlade om barns kommunikation utifrån bilder. Ni som vårdnadshavare fick information 

om mitt aktionsforskningprojekt via ett informationsbrev där flertalet av er vårdnadshavare 

senare gav samtycke till att ert barn deltog i projektet. På samtyckesblanketten framgick även 

att det insamlade materialet eventuellt skulle kunna användas i mitt framtida examensarbete. 

Examensarbetet har nu påbörjats och i det insamlade materialet fanns intressant och relevant 

material som stämmer väl överens med ämnesområdet ”de yngre barnens kroppsliga 

kommunikation” som jag och min studentkollega Cecilia valt att skriva om.  

Vår avsikt med denna information är att förtydliga för er föräldrar att vi i vårt 

aktionsforskningsprojekt likväl som examensarbete strikt följer ”Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer” vilket huvudsakligen belyser den deltagandes individskydd inom 

fyra områden. Det vill säga 1:Informationskrav, att ni som vårdnadshavare får den 

information ni fick inför aktionsforskningsprojektet samt den information ni får via detta 

informationsblad. 2:Samtyckeskrav, innebär att ni som vårdnadshavare ger skriftligt samtycke 

till ert barns deltagande (vilket flertalet av er gjorde inför aktionsforskningsprojektet).  

3: Konfidentialitetskrav, innebär att vi (Ulrika & Cecilia) som hanterar de uppgifter kring de 

barn och pedagoger  som deltar, på ett sätt där utomstående inte kan identifiera deltagarna.  

4: Nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast används till det redan 

genomförda aktionsforskningsprojektet samt pågående examensarbete. Vårt färdigställda 

examensarbete kommer efter godkännande av Halmstad Högskola placeras i databasen DIVA 

som offentlig handling.   

 

Med vänlig hälsning  

 

Ulrika Bolmvall  

 

Ulrika Bolmvall: ulrika.bolmvall@gmail.com eller telefon 076-8580434 

 

Cecilia Bergman: cab75@live.se eller telefon 070-8423598 

Det går även bra att kontakta våra handledare på Halmstad Högskola: 

Annika Elm-Fristorp: annika.elm_fristorp@hh.se eller telefon 035-167439 

Anniqa Lagergren: anniqa.lagergren@hh.se eller telefon 035-167655 
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8.2 Informationsbrev förskola Cecilia 

Hej alla vårdnadshavare! 

TACK för att jag fick ta del av ert barns vardag i förskolan tidigare under vårterminen 

2015! Under min tid på förskolan genomförde jag ett aktionsforskningprojekt som innefattade 

att jag samlade in material via observationer och fältanteckningar, där ämnesområdet 

handlade om barns kommunikation utifrån bilder. Ni som vårdnadshavare fick information 

om mitt aktionsforskningprojekt via ett informationsbrev där flertalet av er vårdnadshavare 

senare gav samtycke till att ert barn deltog i projektet. På samtyckesblanketten framgick även 

att det insamlade materialet eventuellt skulle kunna användas i mitt framtida examensarbete. 

Examensarbetet har nu påbörjats och i det insamlade materialet fanns intressant och relevant 

material som stämmer väl överens med ämnesområdet ”de yngre barnens kroppsliga 

kommunikation” som jag och min studentkollega Ulrika valt att skriva om.  

Vår avsikt med denna information är att förtydliga för er föräldrar att vi i vårt 

aktionsforskningsprojekt likväl som examensarbete strikt följer ”Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer” vilket huvudsakligen belyser den deltagandes individskydd inom 

fyra områden. Det vill säga 1:Informationskrav, att ni som vårdnadshavare får den 

information ni fick inför aktionsforskningsprojektet samt den information ni får via detta 

informationsblad. 2:Samtyckeskrav, innebär att ni som vårdnadshavare ger skriftligt samtycke 

till ert barns deltagande (vilket flertalet av er gjorde inför aktionsforskningsprojektet).  

3: Konfidentialitetskrav, innebär att vi (Ulrika & Cecilia) som hanterar de uppgifter kring de 

barn och pedagoger  som deltar, på ett sätt där utomstående inte kan identifiera deltagarna.  

4: Nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast används till det redan 

genomförda aktionsforskningsprojektet samt pågående examensarbete. Vårt färdigställda 

examensarbete kommer efter godkännande av Halmstad Högskola placeras i databasen DIVA 

som offentlig handling.   

 

Med vänlig hälsning  

 

Cecilia Bergman 

 

Ulrika Bolmvall: ulrika.bolmvall@gmail.com eller telefon 076-8580434 

 

Cecilia Bergman: cab75@live.se eller telefon 070-8423598 

Det går även bra att kontakta våra handledare på Halmstad Högskola: 

Annika Elm-Fristorp: annika.elm_fristorp@hh.se eller telefon 035-167439 

Anniqa Lagergren: anniqa.lagergren@hh.se eller telefon 035-167655 
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