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Babblarna en bra metod för att främja 
social kommunikation?

Eva Hjelm-Wigren

Eva Hjelm-Wigren har lång erfarenhet av att jobba på förskolan.  
I detta har hon också lång erfarenhet av att jobba med Babblarna  
som en språkförstärkande metod. Texten nedan är skriven som en  
del i hennes studier i pedagogik (61-90) vid Högskolan i Gävle.

Inledning

Babblarna, dessa små plastfigurer som finns på så många förskolor i 
Gävle där de används tillsammans med teckenstöd för att främja yngre 
barns språkutveckling, fyller de en funktion och i så fall vilken?  Kan figu- 
rerna med tillhörande material såsom böcker, spel och medryckande 
musik även främja barns sociala kommunikation? Detta utgör studiens 
huvudsakliga fokus. Studien utgör på så sätt en reflektion och en utvär-
dering av Babblarna som metod för att främja barns träning av social 
kommunikation. Resultatet har samlats in av mig som en aktiv deltagare 
och utgör som så bara en exemplifiering av hur man kan resonera kring 
Babblarna som ett material för att skapa bättre förutsättningar för social 
kommunikation. Syftet är följaktligen inte att ”försvara” eller försöka 
”sälja in” Babblarna utan utgör istället ett exempel på hur en vanligt  
förekommande metod som Babblarna kan förstås i relation till träning av 
social kommunikation. Studiens generaliserbarhet är därför begränsad 
och istället förespråkar jag att man själv som verksam förskollärare 
måste hitta fram till den arbetsmetod man själv tycker bäst passar till de 
mål man vill uppnå. 
 Social kommunikation i förskolan är ett komplext och delvis motsä-
gelsefullt begrepp som det finns relativt lite samstämmig forskning om-
kring i Sverige. Däremot finns det en hel del studier som behandlar kom-
munikation och vikten av detta. Ett vanligt återkommande tema i detta 
är att kommunikation sker med syftet att just fungera socialt, som en del 
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i en socialiseringsprocess. Vi förskollärare som i Gävle deltagit i nät-
verk och föreläsningar i ett projekt som behandlar just vikten av social 
kommunikation för att främja barns utveckling landar i en diskussion 
om att social kommunikation är något som sker vid många tillfällen 
varje dag i förskolans verksamhet. Social kommunikation utgör på så 
sätt en naturlig del av förskolans verksamhet. Vi har även reflekterat 
kring och fört diskussioner om begreppet social kommunikation och 
vilka förutsättningar som möjliggör social kommunikation. I detta har 
mitt intresse väckts för det pedagogiska verktyget Babblarna som har 
en uttalad ambition i att träna barn i deras kommunikativa färdigheter. 
Vad som dock inte lika tydligt framgår är på vilket sätt Babblarna också 
kan vara en del i träningen av den sociala kommunikationen. Eftersom 
jag själv i mitt arbete använder mig av Babblarna väcktes hos mig ett 
intresse för att studera Babblarna också som en möjlighet att främja den 
sociala kommunikationen bland barn. En experimentell studie utfördes  
där jag kritiskt granskade mitt eget arbete med Babblarna där jag reflek- 
terar och utvärderar mitt arbete med Babblarna utifrån hur den som metod  
kan fungera för att främja också social kommunikation. Slutsatserna 
är inte generaliserbara, men en rad tankar och idéer förs fram som bidrar 
till en ökad kunskap kring hur social kommunikation kan tränas och ut-
vecklas, också med barn som inledningsvis uppvisar stora kommunika-
tiva problem.

 

Bakgrund

I en undersökning om barns sociala kommunikation finns en mängd 
olika aspekter att ta hänsyn till.  Jag har i min undersökning valt att pri-
märt studera barns kommunikation, både den verbala och icke verbala, 
den sociala kompetensen, barns samspel samt lek utifrån den metod 
som främst intresserar mig och som jag har erfarenhet av, nämligen 
Babblarna. 
 Ett grundläggande antagande när jag tog mig an uppgiften är att 
genom att sätta ord på upplevelser, känslor och tankar kan människor 
kommunicera med andra. Barns verbala kommunikation handlar på 
så sätt om att uttrycka sig vilket också bygger på ett samspel mellan 
den som talar och den som lyssnar (se bl.a. Svensson, 2009). Svensson 
(2009) menar vidare att de första orden som en individ artikulerar inte 
behöver vara ord som finns i de vuxnas språk utan de skapar sitt egna 
språk inledningsvis och använder ord som till exempel ”gaga” då de 
benämner något. Ett annat exempel kan vara att ett litet barn artikulerar 
”brum” för att signalera en bil och så vidare. Parallellt med utvecklandet 
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av denna verbala kommunikation utvecklas också den icke-verbala 
kommunikationen vilket kan ses som ett sätt att ”tala” men utan att 
regelrätta ord används. Detta illustreras bland annat av Løkken (2003) 
som menar att små barn mer kommunicerar med hela sin kropp då de  
mer ofta använder mimik, beröring, gester och blickar för att göra sig för-
stådda och för att förstå andra. I detta har det uttryckts att det är tack vare 
kroppen, tanken och känslan som barn uppfattar och förstår varandra. 
Denna verbala och icke-verbala kommunikation tränas och befästs i 
samspelet med andra där till exempel leken utgör ett sådant exempel.  
Ett sätt att formalisera samspelet mellan människor i en leksituation 
är just mitt arbete med Babblarna. Genom att systematiskt arbeta med  
Babblarna kan därför kommunikation, både den verbala och icke-verbala, 
tränas. Min hypotes är att det är detta sammantaget – verbal och icke-
verbal kommunikation – som utgör en grundprincip för vad social kom-
munikation kan förstås som. 
 Innan jag presenterar min studie och reflektion kring arbetet med 
Babblarna presenterar jag hur några studier resonerar och diskuterar 
kommunikation. Detta görs utifrån att särskilt lyfta egenskaper som anses  
vara av vikt för en fungerande kommunikation, hur social kompetens  
diskuteras och formuleras som en egenskap samt hur självkänsla och lek  
är viktiga faktorer att träna för att få till en fungerande kommunikation. 
Naturligtvis finns det en rad andra faktorer som påverkar en fungerande 
kommunikation vilket jag inte är omedveten om, men egenskaper för 
fungerande kommunikation, social kompetens, självkänsla och lekens 
betydelse lyfts eftersom dessa faktorer används explicit i min egen  
analys av hur Babblarna kan fungera som en metod inte bara för träning 
av kommunikation utan också i tränandet av den sociala kommunika- 
tionen.
 

Egenskaper av vikt för fungerande kommunikation

Aarts (1996) beskriver utifrån sitt arbete med en specifik pedagogisk 
metod – Marte Meo – vikten av att identifiera kommunikations och 
dialogprinciper. I min studie blir det av vikt att uppmärksamma dessa 
kommunikations- och dialogprinciper vilket bland annat görs genom ett 
uppmärksammande av icke-verbala signaler, kroppsspråk, gester, rytm 
och ton i konversationen. Detta görs för att det är så jag upplever mig 
få den bästa informationen om social interaktion. Vidare menar Aarts 
(1996) att för att barn ska kunna leka och samspela med andra bör barn 
tillägna sig ett flertal egenskaper som att sätta ord på egna initiativ, till 
exempel kunna formulera att de tänker leka med bilen. Vidare behöver 
de kunna uppmärksamma andras initiativ, så som att kunna stoppa sina 
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egna initiativ för att uppmärksamma andras. Dessutom måste barnen ha 
utvecklat en klar självbild och förmåga till självkontroll, till exempel 
kunna välja sina egna initiativ (är det här rätt sätt att agera nu), struk-
turera sina initiativ och omvandla dem till en lekmodell och vara upp-
märksam på omgivningen för att kunna ta till sig social information. 
Ytterligare måste också barnet ha överblick på leksituationen, kunna 
göra så kallade ”lekljud” och dela dem med andra. Andra viktiga egen-
skaper är att kunna visa känslor inför andra, uppmärksamma andras 
icke verbala initiativ och visa att de uppfattat/mottagit dem. Turtagning  
är också en viktig egenskap som lyfts fram. I detta måste barnet tränas i 
att använda samarbetstoner och röstläge, kunna presentera en lekhistoria, 
utveckla beteendemodeller och tydliga sociala modeller, hantera frus-
tration och kritik, utveckla en problemlösningsmodell, fungera i socialt 
samspel med andra och kunna koncentrera sig. Följaktligen finns det ett 
flertal egenskaper som barn behöver tränas i för att kunna fungera i ett 
socialt samspel.
 

Kommunikation för kontakt

Nilsson och Waldermanson (1990) menar att vi dagligen i vardagen 
kommunicerar och samspelar med andra människor. Kommunikation är 
därför att betrakta som ett redskap för att få kontakt med andra männ-
iskor i olika sammanhang och utifrån olika syften. En viktig faktor för 
att få till en fungerande kommunikationen som vanligtvis framhålls är 
att vi har en god självbild och självkänsla. Detta eftersom det är i sam-
spelet med andra människor vår identitet och personlighet formas. Vår 
personlighet utsätts genom detta ständigt för omvärderingar och för-
ändringar allt eftersom vi skaffar oss nya erfarenheter genom nya möten 
med andra människor. Hur jag uppfattar mina medmänniskor och sam-
spelet med dem beror då på vilken bild jag har av mig själv, samt vilken 
person jag är, eller åtminstone uppfattar mig vara. 
 Det är på så sätt i mötet med andra människor som barn skaffar sig 
erfarenhet och det är en förutsättning att barn har trygga vuxna omkring 
sig för att en social kompetensutveckling ska kunna ske så gynnsamt 
som möjligt. I den sociala kommunikationen anses barnet skapa sig 
en kulturell kompetens och i de vardagliga gemensamma aktiviteterna 
och handlingarna i olika institutioner förankras på så sätt sedan barnets 
identitet och självuppfattning (Sommer, 2005). 
 Enligt Niss, Hindgren och Westin (2007) uttrycker Daniel Stern, 
spädbarnsforskare, att samspelet med andra människor är helt avgö-
rande för ett barns utveckling. Därmed förkastar Stern Sigmund Freuds 
teorier om olika utvecklingsfaser där vissa utvecklingsfaser sker under 
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en viss tid i en människas liv. Freud menar utifrån sin teori att det som 
sker under en viss utvecklingsfas inte går att rätta till senare i livet, eller 
åtminstone att det krävs stora insatser. Mot detta menar Stern att allt som 
händer under ett liv påverkar och förändrar oss. Utifrån detta resone- 
mang menar Stern att det aldrig är för sent att ändra på en negativ ut-
veckling hos ett barn gentemot en mer positiv utveckling. Det innebär 
att man alltid kan förändra ett barns förutsättningar till det bättre (Niss, 
Hindgren & Westin, 2007).
 Drugli (1996) beskriver å sin sida kommunikation som ett samspel 
och om det studeras mer i detalj kommer det att visa sig vad det är som 
skapar identitet, närhet, kontakt och utveckling mellan olika aktörer. 
Kommunikationen skapar, upprätthåller och förändrar på så sätt mönster 
för samspel. Genom att ändra på kommunikationen, kan vi på så sätt 
främja processer som ändrar kvaliteten i samspelet. Följaktligen, om vi 
använder en metod som Babblarna, vilket styr kommunikationen, kan 
vi få till det samspel vi söker.
 

Kommunikation för social kompetens

Vedeler (2009) betonar att social kompetens initialt grundläggs under 
barnets första levnadsår när de får möjlighet att samspela med andra 
vuxna och barn. Barn lär sig då olika strategier för att hantera gemen-
skapen i de sociala sammanhang som de befinner sig i, till exempel i 
förskolan eller i andra grupper. För att utveckla barns sociala kompe-
tens och främja deras socialisation är därför samspelet i barngruppen 
av största vikt. 
 Social kompetens beskrivs enligt Pape (2001) som något som handlar 
om motivation, värderingar, kunskaper och färdigheter vilka ingår i 
”konsten att umgås med andra” som hon benämner det. Förmågan att 
kunna lyssna och samtala är därför viktiga beståndsdelar i den sociala 
kompetensen. Genom att människor samtalar och lyssnar på varandra 
utvecklas dessutom de personliga relationerna. Detta är processer som 
kräver både energi och uppmärksamhet, eftersom det som sägs måste 
tolkas och förstås (Lindgren & Burman, 2003). I en annan studie av 
Stanton-Chapman, Denning och Roorbach Jamison (2010) definieras 
social kompetens som en förmåga att ta initiativ, utveckla och bevara 
relationer med barn och vuxna. Gemensamt för de båda definitionerna 
av social kompetens är att de betonar social kompetens som en egen-
skap vilket utvecklas i sammanhang och samspel med andra individer. 
I en studie av Strandberg (2007) lyfts den ryske pedagogen Lev Vygot-
skijs tankar om social kompetens. Vygotskij menar att det som ligger 
till grund för individens utveckling är samspelet mellan individen och 
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andra människor. Barnets förmågor så som de sociala, emotionella och 
intellektuella förmågorna har på så sätt en avgörande betydelse i sociala 
relationer. De miljömässiga ramarna lyfts också som betydelsefulla för 
barns utveckling av den sociala kompetensen. I relation till detta kan åter 
Pape (2001) framlyftas som hänvisar till fem olika färdighetsområden 
inom den sociala kompetensen: självhävdelse, positivt socialt beteende, 
empati, lek/glädje och självkontroll.
 För att kunna skapa och bevara nära relationer, där känslor är en del 
stor del av samspelet bör vi därför enligt Hedenbro och Wirtberg (2000) 
kunna skilja ut känslan, sätta ord på känslan, samt förstå sambandet 
mellan känslan och handlingen. Dessutom måste vi kunna skilja mellan 
känsla och handling, hantera känslor, uppfatta andras känslor, förstå 
andras signaler, vad de vill och behöver, acceptera att vi är olika, samt 
inse att känslor kan delas med andra. För att utveckla barns sociala  
färdigheter behöver därför barnen utveckla självkänsla, kunna respek-
tera och lyssna på andra samt utveckla en förmåga att hävda sig själva 
(se bl.a. Williams, Sheridan & Sandberg, 2014).

Social kompetens, en förutsättning för lek

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att trygghet och social kompetens 
är förutsättningar för att det ska kunna uppstå lek. Alla barn föds med 
förmågan att leka men för att utvecklas måste denna förmåga stimu-
leras. När barn leker ”spelar de upp” sina upplevelser och får en ökad 
förståelse om dem. Leken ger på så sätt glädje och tillfredsställelse som 
inte går att finna någon annanstans, men den kräver trygghet och vid 
rädsla kan barn inte i samma omfattning ägna sig åt lek. Lek med andra 
ger på så sätt sociala färdigheter och lekens innehåll omformar saker 
och tränar fantasin.
 I leken bearbetar barn saker de upplevt och varit med om men de ut-
vecklar dessutom sin empatiska och konstnärliga förmåga, vilket anses 
vara egenskaper helt nödvändiga i barns utvecklande av empati (Gus-
tavsson & Lindqvist, 1992). Ytterligare tränas barnen i påhittighet och 
associationsförmåga. Ett problem som lyfts är att en del barn kan vara 
så fängslade i sin egen verklighet att de inte kan se inre bilder och före-
ställningar, de har på så sätt svårt att skilja på lek och verklighet. Barn 
måste på så sätt lära sig att bedöma sig själva i förhållande till en social 
situation. Barn måste helt enkelt lära sig att bedöma sociala situationer 
och det gäller då för barn att kunna sätta sig in i vad leken handlar om 
och vem som har mest inflytande över vilka som får vara med i leken. 
Barn bör därför lära sig att lägga märke till och ta tillvara på möjliga 
sociala inviter som dyker upp (Johannessen, 1997).
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Pedagoger inom en verksamhet bör därför visa barn att man kan få lov 
att gå in och ur en lek när man vill (Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom 
att vara en tillgänglig vuxen får leken på så sätt ett större lugn, det viktiga 
är då att vuxna finns till hands på ett eller annat sätt. Vuxna kan i denna 
process skydda, ge förslag till lösningar och vara beredda att själva delta 
i leken (Knutsdotter Olofsson, 1987).
 

Kommunikation, självkänsla och lek

Empati och medkänsla är viktiga förutsättningar för att människor ska 
kunna sätta sig in i andras behov och för att kunna samarbeta med andra 
(Fahrman, 1996). Självkänsla är då en förutsättning för utvecklandet av 
en social kompetens. Detta eftersom det är först när en människa tycker 
om sig själv som han kan tycka om andra. Allt människor är med om 
påverkar dessutom deras självkänsla och formar följaktligen synen på 
dem själva och synen på andra. Förmågan att kunna lyssna och sam-
tala är därför viktiga beståndsdelar i utvecklandet av social kompetens. 
Detta är processer som kräver både energi och uppmärksamhet, efter-
som det som sägs måste tolkas och förstås (Lindgren & Burman, 2003). 
Genom samtal och diskussioner kan barn få känslomässig träning, de 
lär sig att säga vad de tycker och att lyssna på andra och visa respekt 
gentemot varandra. Barns självförtroende byggs på så sätt upp och de 
får redskap att hantera olika situationer (Edling, 1997). 
 Hedenbro och Wirtberg (2000) framhåller att barn känner sig be-
kräftade när vuxna intresserar sig för vad de gör och när de blir lyssnade 
på. De menar även att vuxna behöver hjälpa barn att sätta ord på upple-
velser och att lära barn att koppla ihop känslor med konkreta händelser. 
Johansson (2001) menar vidare att när barn möter andras perspektiv 
och i möten med nya situationer blir det egna sättet att tänka mer synligt 
och ges möjlighet att förändras. Gemensamma funderingar är på så sätt 
viktiga och inspirerar barn till att bli intresserade av andras situation.
 Enligt Pape (2001) är leken både ett mål och ett medel i arbetet med 
social kompetens. Knutsdotter Olofsson (2003) betonar vidare att leken 
behöver närvarande vuxna och att det finns flera sätt att agera som pe-
dagog i olika situationer. Pedagoger kan locka barn till kommunikation  
genom till exempel handdockor eller andra saker som besjälas. När saker 
besjälas levandegörs något och handlingen förläggs utanför och det är 
även detta leken bygger på (Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom att be-
själa saker kan sociala handlingar tydliggöras för barn. En av de metoder 
som besjälar saker är Babblarna vilket är denna studies studieobjekt. 
Studiens kunskapsobjekt är dock att studera och reflektera omkring på 
vilket sätt Babblarna kan underlätta för barn i tränandet av social kom-
munikation. 
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Babblarna och dess bakgrund

Under slutet av 1970-talet utvecklades den så kallade Karlstadsmodellen 
under ledning av Irène Johansson, tidigare professor i fonetik vid Umeå 
universitet och professor i specialpedagogik vid Karlstad universitet. 
En grundtanke inom Karlstadmodellen är att alla språkstörningar är  
olika och måste därför anpassas efter varje enskild individ. I detta 
blir familjen och personer i den närmsta omgivningen de viktigaste 
personerna för att åstadkomma en språklig träning. Språkträning bör 
därför förankras i individens eget vardagsliv och i största möjliga mån 
använda det man lärt sig genom dagliga rutiner och på olika sociala 
arenor. I modellen uttalas det också tydligt att språket bäst utvecklas 
i samspel med andra. Karlstadmodellen har utvecklat ett eget material 
som sägs stimulera språkförmågan och viljan till att kommunicera. Ut-
talat är också en tanke om att vi genom språket finner vår identitet och 
vår tillhörighet till olika grupper av människor. Tecken som stöd är en 
självklarhet i Karlstadsmodellen. 
 I samarbete med Irene Johansson utvecklade Anneli Tisell senare 
Karlstadsmodellens grundantaganden ytterligare genom att utveckla det 
som kom att bli de små plastfigurerna Babblarna. Babblarnas namn är 
valda med omsorg så att de både stimulerar barns ljudperception och är 
lätta att lära sig. Babblarna har på så sätt getts ett eget språk och arbetet 
med dem bygger helt och hållet på ljuden av deras namn. Babblarnas 
namn är: Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, Doddo Gagga, Giggi, 
Goggo, Faffa, Vovvo och Sissi. Babblarna sägs vara ett socialt och lek-
fullt sätt att arbeta med språket (Tisell, u.å.). Barnen ges genom Babb-
larna möjlighet att härma deras ljud/namn och barnen stimuleras där-
med till att använda betoningar och får på så sätt en tydligare melodi 
i sitt språk. Det sägs utifrån presentationsmaterial av Babblarna att 
många barn kommer i gång med talet med hjälp av Babblarna, och en 
anledning sägs vara upprepningen av samma ljud många gånger, Babba 
säger: ”Ba, babba ba babba, ba” osv. Tillsammans med Babblarna an-
vänds dessutom ofta TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) vilket innebär ett komplement till det talade språket 
med teckenspråkets handrörelser. Detta för att förtydliga det som sägs. 
Tisell (2009) beskriver på så sätt tecken som understrykningar i talet.
 Babblarna sägs också i presentationer av materialet underlätta för 
barn som inte talar svenska hemma. Det sägs att genom lek med den 
svenska språkmelodin ges andraspråkselever träning i den svenska 
språkmelodin. Det sägs också tydligt att även om Babblarna har ett ut-
talat pedagogiskt syfte riktat mot språksvaga barn, så är de också ett 
bra material för barn som inte uppvisar språkliga svårigheter, men som 
ändå behöver träna sig i sin språkanvändning.
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Metod och analys
Studien genomförs med en aktionsforskningsansats (se bl.a. Cohen, 
Manion & Morrisson, 2011, Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rön-
nerman, 2010). Aktionsforskning kan på ett enkelt och lättfattligt sätt 
beskrivas som en cyklisk process bestående av flera steg: där man först 
identifiera ett problem, sedan planera ett ingripande, för att därefter 
genomföra en insats och utvärdera resultatet. Detta ligger sedan för 
grund för att åter genomföra en process i samma steg. På så sätt lämpar 
sig aktionsforskning väl för verksamma förskollärare som kritiskt vill 
granska och utvärdera sin egen praktik. Jag har dock inte systematiskt 
använt mig av aktionsforskningens olika steg utan istället har jag en 
mångårig erfarenhet av att jobba med de olika materialen med Babb-
larna där jag i mitt arbete arbetat på ett liknande sätt som aktionsforsk-
ningens olika steg. 
 På den förskoleavdelning jag jobbar är det 20 barn inskrivna i åldern 
3-4 år. På avdelningen arbetar tre pedagoger heltid varav jag är den som 
agerar som såväl praktiker som observatör i studien. Undersöknings-
metoden som använts för att studera mitt arbete med Babblarna har 
varit ett frekvent dokumenterande av mitt arbete med hjälp av digital 
filmkamera och iPad som jag fotat och filmat med. Det som primärt 
dokumenterats är hur vi har lyssnat på och dansat till Babblarnas med-
följande musik, hur jag och barnen tillsammans läst olika böcker med 
Babblarna där barnen också fungerat som medaktörer, samt vi har spelat 
spel som medföljer Babblarna. 
 Studien började med att jag delade ut samtyckesblanketter till alla 
20 barns vårdnadshavare. Av dessa fick jag tillbaka drygt hälften med 
medgivande om att filma och observera deras barn. Utifrån dessa med-
givande gjorde jag ett urval om fem barn vilka särskilt skulle studeras. 
I min presentation av resultatet väljer jag att benämna barnen som B1 
till B5. Utav de studerade fem barnen är det tre av dem som bedömts  
behöva olika stöd i sin språkutveckling. De andra två barnen är valda 
utifrån att de av oss pedagoger upplevs som initiativtagare till många av 
de lekar som förekommer på förskolan samt att de upplevs som varande 
väl utvecklade vad det gäller den verbala kommunikationen. I studien har 
jag inte genomfört någon analys baserat på kön varför barnen benämns 
hen. 

Beskrivning av deltagarna i studien

B1 är tre år och har ett som vi bedömer det relativt passivt ordförråd. På 
förskolan har vi arbetat med teckenstöd för att hjälpa barnet att utveckla 
sitt ordförråd, men det är något som hen visat ringa intresse för. Hen 



118

använder dessutom sällan gester, visar sällan känslor och gråter oftast 
tyst. Utöver dessa observationer noterar vi också att hen har svårt att 
ta plats i leken, undantaget springlek där hen springer med och visar 
glädje. Babblarna har hen visat ett intresse för vilket bland annat visar 
sig i att hen kan namnet på samtliga Babblare (totalt tolv stycken). Hens 
verbala kommunikation består för det mesta av enstaka ord men ibland 
kommer det två-ords satser. 
 B2 är också tre år och vi har observerat att hen byter ut vissa ljud 
till H vilket gör att både barn och vuxna ofta tvingas fråga en andra 
gång vad hen menar. Vi har observerat att detta får till följd att hen ofta 
tystnar och sänker blicken. Hen pratar dessutom sällan i större grupper, 
såsom till exempel vid samlingar. Hen deltar inte heller regelbundet i 
aktiviteter såsom att spela spel, lägga pussel, trä pärlor, rita eller måla.  
Hen bygger dock gärna traktorer med hjälp av stolar där Babblarna gärna 
får åka med och på så sätt delta i en lekaktivitet.
 B3 är fyra år. Vi har observerat att hen ofta ersätter en del konsonanter 
med andra konsonanter, till exempel blir gunga till dunga och kuckeliku 
blir puppelipu. Hen är vanligtvis tyst vid samlingar och aktiviteter som 
bedrivs i större grupper. Hen leker gärna springlekar och vid dessa till-
fällen gör hen olika ljud. Hen leker och pratar helst med det barn som i 
denna studie benämns B2. Kontaktsökandet med B2 yttrar sig genom att 
hen ofta söker efter B2 när hen kommer till förskolan. Vid de tillfällen 
B2 inte är där blir hen ganska ofta ledsen och tillbakadragen och vill 
helst leka själv. Tåg är något som intresserar hen, och när B2 bygger 
traktorer med stolarna bygger B3 tåg.
 B4 är fyra år och hen äger verbalt de flesta ljuden enligt vår bedöm-
ning. Likaså tar hen initiativ till lek och vill då gärna bestämma i leken, 
vilket gör att kompisarna tröttnar efter en stund och startar upp en lik-
nande lek bredvid. Ett exempel på detta kan vara att om kompisarna 
bygger hus till dinosaurier så bygger hen efter ett tag ett eget liknande 
hus bredvid. Ett problem vi uppmärksammat kring hen är att hen sällan  
hittar en ingång i en pågående lek. Hen är dock ett framåt barn som 
tycker om att utmana sig själv och i detta är hen mån om att det ska 
vara rätt.
 B5 är fyra år och hen är mycket verbal och tycker om utmaningar. I 
leksituationer förhandlar hen gärna om saker hen vill ha, men delar sällan 
med sig. Hen leker med många olika kompisar och vi upplever det som 
att det är intresset som styr val av kompis, mer än kompisen i sig. Hen 
har för vana att iaktta lek på distans under en längre tid, men när hen väl 
tagit plats i leken, kan hen leda leken vidare. 
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Resultat och analys 
– praktiska erfarenheter av Babblarna

Nedan presenteras resultatet på följande vis: Först presenteras materialet 
jag använder vid arbetet med Babblarna och därefter följer en analys och 
reflektion av hur jag uppfattar och upplever situationen utifrån varandes 
en möjlighet att ge träning av social kommunikation. Resultatet och 
analysen baserar sig på det insamlade och inspelade material jag har 
samlat på mig i mitt arbete med Babblarna.

Materialet Stompalång

Stompalång är en bok med text och bilder till en låten med samma namn 
som ingår som ett Babblarna material för kommunikationsträning. Jag 
läser texten i boken och visar bilderna och kommer till en text som heter  
Vad tror du händer nu? När jag kommer hit säger B1 ”Babba” och B1 
och B3 börjar gemensamt sjunga ”ba, ba, ba, ba”, på det vi kallar babba- 
språket. Melodin är Imse vimse spindel och en melodi som producerats 
särskilt för Babblarna-materialet som heter Vem följer med oss nu? B1 
och B3 sjunger sedan tillsammans samma melodier fast de gör det på 
det vi kallar diddispråket, alltså ”di, di, di, di”. Efter att B1 och B3 gjort 
detta två gånger följer de andra barnen med i sångerna. Detta upprepas 
för varje Babbel som dyker upp. På så sätt ges en träning av flera ljud 
vid detta enskilda tillfälle.

Analys av arbetet med Stompalång

Vi har tidigare lyssnat till sångerna några gånger men det var ganska 
länge sedan i relation till detta tillfälle. På grund av detta förundras jag 
över hur B1 kan komma ihåg i vilken ordning Babblarna dyker upp och 
frågar om hen har boken hemma, men det säger sig B1 inte ha. Hur 
kan du veta vilken Babbel som ska komma frågar jag. Då pekar B1och 
det blir klart för mig att B1 lärt sig ordningen eftersom inför varje ny 
Babbel som presenteras visas en buske med bär i samma färg som den 
aktuella Babbel som presenteras. B1 och B3 sjunger de olika babbel-
språken med hög röst inför de andra barnen och de andra barnen lockas 
att sjunga med. Vid ett senare tillfälle börjar B3 sjunga melodin Björnen 
sover, ser sig om och går fram till B1 som sitter och pusslar, och frågar 
B1 om de ska sjunga lite. De placerar sig då i en avskild del av rummet 
och sjunger tillsammans Imse vimse spindel på olika babblarspråk. Efter 
detta återvänder B1 till pusslet och B3 går vidare till ett annat rum.  
Enligt mig är detta ett tecken på att de har hittat ett gemensamt intresse 
och kunnande, vilket jag menar bidrar till en färdighetsträning gällande 
den sociala kommunikationen.
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Materialet Babola salabim

Till denna bok används en trollstav som komplement vilket jag svänger 
över bilderna tillsammans med den magiska ramsan Babola salabim 
och genom denna ritual signalerar vi att vi trollat den röda Bobbo till 
den svarta Goggo. Sida efter sida trollar vi och de nya Babblarna pre-
senteras på ett roligt sätt, samtidigt som barnen stimuleras till att an-
vända nya språkljud. Barnen får turas om att svänga trollstaven, håller 
reda på turordningen vilket leder till att de till slut vill säga ramsan själv.

Analys av arbetet med Babola salabim

Boken har en effekt att trollbinda barnen. De ger uttryck för att de vill 
läsa den om och om igen. Det är vid ett sådant tillfälle som jag för första 
gången hör B3 formulera g-ljudet klart och tydligt. Även B2 uppskattar 
boken och då framförallt de sidor där en krona trollas till hatt och där 
Gagga, som normalt har prickar, saknar prickar. B2 frågar vid detta 
tillfälle vart Gaggas prickar tagit vägen. I denna situation använder B2 
h-ljudet endast i ordet hatt. Under arbetet med denna bok menar jag att 
jag ges flera tillfällen att benämna och bekräfta barnen vilket stärker 
barnen i deras identitet och självuppfattning. Barnen uppvisar stor grad 
av koncentration och B2 uttrycker efter att ha svingat trollstaven att den 
ser fram emot att svinga staven vid ytterligare tillfällen. På så sätt lockar 
boken och trollstaven till aktivitet bland barnen, men den leder också 
till interaktion mellan barnen då de samlas över ett gemensamt intresse 
i att trolla med staven vilket kan tolkas som en social aktivitet.

Materialet Bobbos väska

Bobbos väska är den första Babbelboken som vår förskola kom i kontakt 
med. Det är därför det material vi använt flest gånger. I boken presen-
teras varje enskild Babbel med namn och en individuell sak som repre-
senterar just den Babbeln. Det är till exempel Babbas halsband, Bibbis 
bil osv. Utifrån dessa ägodelar har vi sedan på avdelningen producerat 
egna bilder av Babblarna och deras ägodelar som vi sedan använder för 
att skapa egna flanellografsagor. Genom detta ges barnen en möjlighet 
att själva teckna och berätta sagor med hjälp av bilderna samt para ihop 
rätt Babbel med rätt ägodel.
 
Analys av arbetet med Bobbos väska

I arbetet med Bobbos väska och den egenproducerade flanellografsagan 
slås man av att barnen kan alla Babblarnas namn och att de utan svårig- 
heter kan associera rätt Babbel till rätt ägodel. Vid frågor av denna karaktär 
utspelar sig goda kommunikationsmöjligheter mellan barnen där de i 
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ett socialt samspel hjälper varandra. Likaså är det så att när jag tecknar 
substantivet vet de precis vilket ljud de ska säga samt till vilken Babbel 
detta ljud hör. En övning som visar att denna typ av språkträning ger 
resultat är att när jag håller upp en penna och frågar till vilken Babbel 
denna tillhör svarar B1 utan att tveka att den tillhör Doddo.
 

Materialet Memory och andra spel

Det finns ett memorymaterial som följer med när man beställer Babblar 
och böcker. Själva spelet går ut på att man ska para ihop rätt Babbel 
med rätt sak. Vanligtvis spelar vi på förskolan detta spel för att träna och 
utveckla barnen i turtagning vilket är en viktig del i att få en social kom-
munikation att fungera. Spelet består bara av sex par så spelet går fort 
att spela vilket vi på förskolan uppfattar som positivt eftersom det ger 
möjlighet att slutföra spelet. Ett annat material vi köpt in på förskolan är 
en bok med olika banor som Babblarna ska ta sig igenom allteftersom 
man kastar en tärning. Dessa tärningar finns dels som färger eller som 
prickar och kan användas enskilt eller gemensamt. Utöver dessa båda 
spel tillverkade vi ett själva också. Spelet består av sex små slantar i  
vardera Babbels färg. Slantarna läggs initialt i en påse och barnen tar 
i tur och ordning en slant och lägger framför respektive Babbel. Den 
Babbel som först får sex slantar vinner. Även här färdighetstränas tur-
tagning vilket är av stor vikt vid social kommunikation.

Analys av arbetet med olika spel

Vi på förskolan upplever det som en stor vinst att barnen genom olika 
spel ges möjlighet att ”hjälpa” Babblarna spela och se att det är någon 
av Babblarna som vinner. Vi upplever detta som ett sätt att avdramati-
serar förluster. Just det faktum att det inte är barnen som spelar utan att 
de ”hjälper” Babblarna är på så sätt en pedagogisk poäng vilket också 
underlättar en kommunikation mellan barnen eftersom det blir mer av-
dramatiserat när det inte är barnen själva som tävlar. Barnen ger ofta 
uttryck för att gärna vara den Babbel som för tillfället ser ut att vinna, 
men efter några omgångar av spelet inser de att det är Babblarna som 
tävlar. I spelet med slantarna ville barnen hålla på tills alla Babblar 
hade fått sina sex slantar, detta eftersom då behövde ju ingen Babbel 
känna att de förlorat. Vi noterade att just spelen med Babblarna ledde 
till ett ökat intresse för spel och pussel hos barnen. Positiva bieffekter 
av detta som vi upplevde var att spelen också gav ökade möjligheter till 
koncentration, samspel, turtagning och att sitta tillsammans med varsitt 
pussel och att hjälpa varandra. På så sätt noterade vi att spelen gav möj-
ligheter till att upptäcka varandras intressen och färdigheter vilket gav 
många fler tillfällen för en mer social kommunikation.
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Filmade leksekvenser med Babblarna

Nedan följer en beskrivning och analys av två filmade leksekvenser där 
barnen på förskolan leker med Babblarna. Detta för att studera på vilket 
sätt Babblarna som material bidrar till ökade möjligheter för social 
kommunikation.
 
Film 1

I min första observation av en leksekvens deltar fyra barn som väljer att 
leka med två Babblar var i det tillhörande Babbel huset. Babblarna har 
nyss vaknat. Vad händer sedan?
 Barnen gör i ordning sängplatser, några av Babblarna sover på madras- 
ser på golvet, en del har täcken andra är utan. Barnen grupperar sig två 
och två, B1 och B2, B4 och B5. B1 och B2 sitter vid ena gaveln, tätt 
intill varandra och agerar med sina Babblar på den övre högra halvan 
av huset och försöker hitta sängplatser åt sina Babblar. De agerar med  
varandras Babblar och B1 säger – ”na Dadda, na Faffa”. B2 svarar ”ja, 
och så här”, och försöker göra plats åt en av sina Babblar - Doddo. B4 
sätter sig med sina Babblar framför huset och använder den vänstra 
halvan av övervåningen. Detta medan B5 sätter sig vid andra gaveln 
och hittar plats åt sina Babblar på nedre plan. B5 tittar mot B1 och B2, 
reser sig och går och tittar vad de gör. Tillbaka på sin plats håller B5 upp  
Bibbi och Giggi, och säger ”jag har bara två”. B5 hämtar då en virkad, 
stor Bibbi, - ”det här är mamman”, lägger mamman bredvid sina mindre  
Babblar och säger ”nu sover vi, nu sover alla”. B4 tar då sin Bobbo går 
ner till B5s Babblar och säger ”nej gå inte ner till deras rum, gå till ditt 
rum. Bobbo – jag kan inte sova”, B5 – ”kom och sov med oss då”. Bobbo 
säger då enligt B4 ”nä jag vill vara med min kusin”. B4 tar då Bobbo 
och går strax efter fram till kanten och ropar ned till Bibbi ”Goggo 
puttar mig ur sängen”. Bibbi går då till övervåningen fram till Goggos 
säng, ”lova mig att du aldrig gör så mer”. B4s Babblar flyttar sedan 
ner till B5s Babblar. B4 flyttar sig intill B5 och ger plats åt B1 och B2 
som har börjat låta sina Babblar åka kana nedför taket, varpå Babblarna 
hamnar på golvet. B1 och B2 tittar på varandra och skrattar. Leken med 
kanan pågår länge och både B1 och B2 ser ut att vara roade av leken. 

Analys av filmsekvens 1

Ett tydligt sätt varpå en social kommunikation framträder under film-
sekvensen är när B2 tappar intresset. Det leder till att B1 tvingas sätta 
ord på sina initiativ till exempel säger B1 ”na Faffa”, vilket åter fångar 
B2s uppmärksamhet och B2 bekräftar B1 genom att uttrycka – ”ja och 
så här”. Det är också B1 som tar initiativ till leken att låta Babblarna åka 
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kana. Genom att använda olika ”lekljud” och släppa Sissi nedför taket 
och skratta lockar hen B2 till att pröva. Ytterligare saker som sker inom 
den sociala kommunikationssfären är att de båda barnen har ögonkon-
takt och skrattar gemensamt vilket kan sägas vara ett bevis på att de 
delar en känsla. Dessutom inleder de båda barnen, i en tyst överens-
kommelse, turtagning och låter alla sina Babblar prova att åka kana om 
och om igen. Allt eftersom leken pågår höjer B1 tonläget på sina lekljud 
och sitt skratt.
 B5 söker information om den pågående leken. Ett sådant exempel är 
den förvirring som B5 uppvisar när barnen använder varandras Babblar 
vilket leder till en upplevelse hos B5 om att några av barnen har fler än 
två Babblar. B5 säger då att hen bara har två Babblar och går då och 
hämtar en större Bibbi och förklarar att det är mamman. Genom att B5 
sätter ord på sin handling och motiverar varför hen behöver en till Bibbi 
så accepteras det av de andra. B5 försöker dessutom hitta lösningar till 
att alla Babblar ska få plats och komma till ro och kunna sova.
 B4 läser av situationen och den sociala kommunikation som försig-
går. Det yttrar sig genom att B4 tar plats i leken och kan vara nära och 
bjuda in B5 till lek, samtidigt som hen ger plats åt B1 och B2s lek. Barnen 
stannar kvar i leken med att Babblarna ska vakna och då måste de ju 
först ha sovit, det ska ju vara som i verkligheten. Inom denna leksekvens 
pågår en mer explicit verbal kommunikation.

Film 2
För att locka till ett gemensamt fokus och ta tillvara på ett tillfälle där 
B2 säger att hen ska lära mig dansa, vad hen kallar – Babblarna, väljer 
jag att spela ”första låten” i ett tillhörande material med Babblarna. 
Detta gör jag med tanke på att Babblarna sjunger om olika rörelser i 
låten såsom att klappa, stampa och snurra. Eftersom jag har kameran på 
stativ kan också jag delta i dansen som en aktiv deltagare.
 Barnen och jag börjar med att sätta oss på golvet. Jag vill nämligen 
först samla dem för en gemensam start och berätta att det är B2 som har 
kommit med initiativet. Detta gör jag för att lyfta fram B2s förslag och 
stärka hen eftersom B2 ofta i grupp brukar vara ganska tyst. Vi börjar med 
att prata om vilka Babblar som skulle tycka om att vara med i dansen.  
Detta utvecklas till att barnen utifrån vad som står i de olika böckerna 
berättar vad de olika Babblarna tycker om att göra. B2, B3 och B5 är 
de som är mest verbala i denna situation och det skapas många till-
fällen för mig att bekräfta dem. Barnen går efter denna inledande 
samling iväg till det vi kallar Babbelrummet för att hämta varsin Babbel 
som de vill ha med i dansen. B2 är det barn som först kommer tillbaka 
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och håller fram och visar den Babbel hen valt. B2 säger namnet, skrattar 
och sätter sig ned. B4 kommer därefter och håller fram Faffa och säger 
– ”jag hitta Faffa”. B4 sätter sig sedan ner en bra bit bort från B2. I 
bakgrunden hörs B1 ropa flera gånger på Dadda. B3 svarar då att – ”här 
är Dadda”. Strax därefter kommer B1 med ”hoppsasteg” och sjunger 
”Dadda, Dadda”. B1 sätter sig mellan B2 och B4, tätt bredvid B4, flyttar 
sig ännu närmare B4 så deras ben kommer i kontakt med varandra. B1 
och B4 tar ögonkontakt och B1 går med Dadda nedför B4s arm. B2 flyttar 
sig då lite närmare B1. Genom att B1, B2, och B4 kommer tillbaka och 
håller fram sin respektive Babbel och benämner den ger det mig ännu 
ett tillfälle att bekräfta dem. Sist kommer B5 som nynnar och glider ner 
på andra sidan om B4. B5 har hämtat Bobbo. B4 tar sedan Faffa och 
håller hen framför Bobbo och säger – ”hej kompis”. B1 sträcker fram 
Dadda tätt intill och säger med djup röst – ”hej”. Det leder till att B3 tar 
ett initiativ och håller fram Goggo. Jag tar tillvara denna situation och 
säger att det är en bra idé och frågar respektive barn vilken Babbel de 
hämtade. B3 börjar med att svara att hen hämtade Bobbo och sätter sig 
samtidigt mellan B1 och B2. Detta stämmer inte och jag pekar på B5s 
Babbel och säger att där är ju Bobbo och frågar åter B3 vem det är hen 
håller i? B3 tittar ner i golvet och svarar inte. Istället svarar B4 att det är 
ju Goggo som B3 hämtat. B5 håller då fram Bobbo och säger – ”hans 
kompis”.  Under tiden håller B2 Vovvo tätt intill B3s kind.

Analys av filmsekvens 2

Min ingång med arbetet under denna filmsekvens var att bekräfta och 
stärka alla barnen. En reflektion jag gör i efterhand när jag ser på filmen 
är att jag i detta gör ett flertal misstag såsom till exempel att B5 sätter 
sig ner utan att hålla fram sin Babbel vilket leder till att jag inte be-
kräftar hen utan detta görs av barnen nära hen. Jag vill mena att denna 
filmsekvens visar att B1 och B4 visar på vad social kommunikation 
kan vara. Misstag nummer två jag begår är att jag ställer frågan till B4 
vem hen hämtade. Detta kan ju synas vara ett mindre misstag, men jag 
är egentligen fullt medveten om att B4 inte kan formulera ljuden som 
just B4s Babbel har i sitt namn. B4 benämner då B3s Babbel med det 
korrekta namnet vilket är något som jag borde gjort. B5 och B2 räddar 
på så sätt situationen åt mig utan att B4 ska känna sig utpekad. Hade 
jag inte fångat detta på film hade jag aldrig fått chans att upptäcka hur 
lätt det är att göra misstag bara för att jag själv inte kan hålla fokus. Jag 
hade säkert missat att se både B2s och B5s bekräftelse av B3s känsla, 
vilket jag tolkar som en situation vilken ingår som del i en social kom-
munikation.
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Utöver de två redovisade filmsekvenserna har jag ett flertal andra sek-
venser vilka jag analyserat. I dessa framträder ett mönster om att när vi 
har ett gemensamt fokus är det lättare att benämna och bekräfta varan-
dra, visa och dela känslor, lättare att samspela och barnen vågar testa sina 
gränser och lekhistorier utvecklas på ett mer positivt sätt. När barnen 
eller en pedagog tar alltför många initiativ efter varandra är det svårt 
att skilja ut vad som ska bekräftas. Det blir också svårare att följa 
upp vad som händer och det leder oftare till att några barn stannar upp och 
blir åskådare till andras lek mer än att vara aktiva deltagare. En viktig 
lärdom från min undersökning är därför att vi pedagoger bör noga pla-
nera vad vi förväntar oss att uppnå samt att vi behåller såväl fokus som 
struktur i aktiviteten. 

Diskussion

I början av min studie hade jag som ambition att prova så mycket som 
möjligt av det jag trodde skulle leda till social kommunikation. Detta 
innebar att jag var ganska otålig och genast ville se tydliga resultat. 
Efter första filmtillfället och vid de inledande analyserna av mina film-
sekvenser blev jag därför stressad av att se att det inte utvecklades en 
gemensam lek där alla barnen lekte tillsammans och pratade med var-
andra. Mina inledande hypoteser vilka jag baserat på mitt arbete med 
Babblarna stämde alltså dåligt med det jag såg ske på filmsekvenserna. 
Jag backade därför i mitt analysarbete och tittade mer på filmsekven-
serna med en ingång att försöka se vilka initiativ var och ett av barnen 
tog, både de verbala och icke verbala. Jag tittade alltså återigen igenom  
filmsekvenserna men den här gången letade jag efter individuella styr-
kor och vilka utmaningarna var för mig som pedagog att hjälpa barnen 
vidare. Efter att jag först valt att spela in filmsekvenserna med iPad 
valde jag sedan att spela in med kamera på stativ. Detta eftersom jag 
kände mig begränsad av att filma med iPad samtidigt som jag skulle 
leda en aktivitet. Med kameran på stativ kunde jag vara mer aktiv. Det 
blev också betydligt enklare att bekräfta de initiativ som jag uppfattade 
skulle utveckla leken och samspelet ytterligare. I detta märkte jag dock 
att när jag vid några tillfällen försökte bekräfta olika initiativ blev det 
för mycket för några av barnen och deras påbörjade lek stannade upp 
och de blev istället åskådare till de andra barnens lek. En observation  
jag gjort är att när jag som pedagog riktar min uppmärksamhet mot 
annat håll så bekräftar barnen varandra. Detta är något jag skulle ha 
missat om jag inte hade fångat det på film. Lökken (2008) menar att 
barn använder beröring som ett verktyg för att göra sig förstådda och 
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för att förstå andra. Som en följd av detta är det tack vare kropp, tanke 
och känsla som barn uppfattar och förstår varandra. När vi delar ge-
mensamma känslor i till exempel en dans så kan det uppstå en glädje 
över att i samförstånd hålla varandra i hand för att känna av när det är 
dags att öka takten och när det är lämpligt att låtsas ramla och hamna 
på varandra (vilket framgår i en av mina filmsekvenser). Det som av 
vuxna kan upplevas som avbrott och väcka irritation, kan då istället 
förstås som uttryck av glädje och ett tillfälle att känna samförstånd. Det 
kan då uppfattas som att barnen visar att de trivs tillsammans genom 
att beröra varandra med klappar, lägga huvudet i någons knä, ramla på 
varandra osv. 

Vilken utveckling har möjliggjorts för de enskilda barnen? 

Nedan sker en summering av de iakttagelser jag sett under mitt arbete 
med Babblarna för att träna barn i kommunikation. Jag väljer att lyfta 
fram de exempel som jag menar lett till en utveckling för det indivi-
duella barnet. Naturligtvis är det mycket svårt att hävda att alla dessa 
framsteg endast beror på Babblarna, men det finns åtminstone en kopp-
ling till Babblarna som metod för att stärka barnen i deras sociala kom-
munikation. 
 Ett exempel på framsteg är som jag bedömer det faktumet att B1 har 
börjat teckna efter att ha sett hur tecknen kan användas i arbetet med 
Babblarna (förskolan där studien genomförts har under våren tagit emot 
barn med annat modersmål än svenska och här har teckenstöd varit till 
hjälp). B1 har som en följd av detta börjat sätta ord på sina initiativ och 
genom det kan hen bli bekräftad och stärkt i sin identitet och få en mer 
tydlig roll i olika samspel med andra individer. Hen upptäckte också att 
ställda frågor ger svar och har därför börjat ställa frågor på daglig basis. 
Vi pedagoger upptäcker att det kommer fler ord när det inte ställs någon 
förväntan på B1, till exempel när vi plockar ihop efter ett lektillfälle 
och B2 säger då när hen ska till att lämna rummet – ”hej då alla mina 
Babblar”. Ett annat exempel på hur B1 mognat är när vi äter frukt ute 
och barnen börjar diskutera hur snabba deras springskor är och visar 
hur snabbt de springer. B1 äter då färdigt, reser sig, tittar på mig och 
säger ”titta här” och springer iväg, kommer tillbaka med ett leende och 
jag ges möjlighet att säga att det var snabbt. B1 har på så sätt genom 
tecken (vilket är en naturlig del inom Babblarna) getts möjlighet till be-
kräftelse vilket möjliggjort ett skapande av fler relationer. B1 har också 
öppet börjat visa sin glädje över det.
 Även B2 har skapat många nya kontakter i och med att hens intresse 
för spel och pussel har ökat, vilket också har gett hen möjlighet till ökad 



127

självkänsla. En annan positiv utveckling är att hen också börjat utmana 
sig själv. En dag säger B2 att hen vill rita en traktor. B2 tar fram papper 
och pennor och ritar några streck och cirklar, skriver sedan ”X”, pekar 
och säger det här är mitt namn. Efter detta sätter B2 upp teckningen 
på väggen vilket kan tolkas som ett tecken på ökad självkänsla. Även 
i samlingen börjar B2 ta alltmer plats och berättar om olika händelser.  
Likaså provar B2 nya lekar, börjar delta i rollekar gestaltande såväl polis 
som storasyskon och är även baby ibland när barnen leker familj. B2 
utvecklas alltmer till är en god följare i olika lekar och läser av vad som 
förväntas av hen för att leken ska utvecklas. På så sätt kan det sägas 
att B2 alltmer utvecklat sin sociala kommunikation. Naturligtvis är det 
svårt att även i detta fall hävda att det endast beror på Babblarna som 
metod, men definitivt kan frågan väckas om det inte är en av flera bidra-
gande orsaker till den positiva utvecklingen. 
 B3 uppvisar också en positiv utveckling genom att hen alltmer bör-
jat söka kontakt med andra barn genom att fråga om de till exempel ska 
sjunga, titta i pärmen med deras familjer eller leta efter mask. Genom 
detta bygger B3 nya relationer med andra barn. Genom lek med Babblar 
stimuleras hens tal och hen hittar var i munnen de saknade ljuden kan 
formas. Bevis på ökad självkänsla hos B3 är att när Babblarna ska åka 
på utflykt med tåg tar hen för givet att det är hen som ska köra tåget. 
B1 tycker också om att leka med tåg och vill prova att köra tåget och de 
hittar då ett sätt att lösa situationen på. Det utvecklas till att den ena kör 
tåget och den andre flyger med Faffa ovanför tåget, sedan turas de om. 
Detta är ett tydligt exempel på hur Babblarna och lekar med figurerna 
kan leda till social kommunikation – just i detta fall till en träning av 
turtagning. 
 B4 har tidigare varit begränsad av att allt ska vara rätt och riktigt. Ett 
uttryck för detta har varit att B4 varit väldigt upptagen med att rätt Bab-
bel ska göra rätt sak, men när en rektangulär kloss föreslås föreställa 
en cykel av B4 kan detta ses som ett tecken till ökad utveckling av B4s 
förmåga till fantasi. När det dessutom tas emot väl av de andra barnen 
leder det vid ett senare tillfälle till att B4 tömmer billådan och föreslår 
att det ska föreställa ett badkar. Babblarna fungerar på så sätt för B4 
som en katalysator för B4 att komma igång med fantasi och träna sig i 
att allt inte hela tiden måste vara rätt och riktigt. 
 B5s utmaning och utvecklingspotential ligger i att dela med sig och 
att vara mer öppen för inbjudan till lek. B5 behöver därför hjälp med 
att hitta vägar att ta sig in i pågående lekar. I lek med Babblarna synlig-
görs hens förmåga att konstruera en lekplats utifrån en berättelse. Till 
exempel ordnar B5 en kö ordning och leder de andra barnen in i leken. 
Vid ett senare tillfälle bygger B5 en bilbana mitt i byggrummet och de 
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som vill får gärna prova den. När tre barn trummar med kaplastavar 
och sjunger Blinka lilla stjärna, stannar hen upp och iakttar dem en 
kort stund, hämtar sedan själv två kaplastavar, sätter sig mellan två av 
barnen börjar trumma och sjunga med. Babblarna kan för B5 på så sätt 
sägas ha fungerat som en ”broöppnare” för att konstruera lekar där andra 
bjuds in, vilket i förlängningen också inneburit att B5 själv klarar av att 
kliva in i lekar. 
 Att filma barns lek med Babblarna har gett möjligheter till att upp-
täcka barnens intressen och styrkor men också vilka utmaningar som 
finns vad det gäller att utveckla barn i deras sociala kommunikation. 
Genom att få syn på dessa utmaningar kan pedagogen bekräfta barnen i 
gruppen och göra dem som individer synliga för dem själva men också 
för de andra barnen. På så sätt kan barnets identitet och självkänsla ges 
möjlighet att stärkas. Med ett gemensamt fokus och en trygg relation 
till varandra möjliggörs också tillfällen att visa och dela känslor. Ytter-
ligare visade min studie att förmågan att ta initiativ och följa andras 
initiativ samt benämna och bekräfta möjliggjorde ett utvecklande av 
lekmodeller och genom det tillsammans skapa en lekhistoria. Materialet  
som producerats som delar i Babblarna kan också framlyftas som en 
källa att hämta inspiration från. Tillsammans med Babblarna som metod 
gavs vi gemensamt en möjlighet att bygga en relation och i ett samspel 
med varandra utvecklades barnens sociala kompetens. I detta vill jag 
också särskilt framlyfta filminspelningar som en särskilt viktig metod 
för att utveckla oss pedagoger. Genom att titta på filmsekvenserna gavs 
jag en möjlighet att analysera mitt eget agerande som pedagog och fick 
på så sätt syn på mina egna styrkor och svagheter samt hur jag skulle 
kunnat agera annorlunda. Jag vill därför mena att Babblarna kan använ-
das för att främja den sociala kommunikationen, därmed inte sagt att 
det inte finns andra sätt att ta sig an färdighetsträningen av den sociala 
kommunikationen. Det jag dock tror skulle kunna formuleras som en 
allmän rekommendation är vikten av att bereda barnen möjligheter till 
att färdighetsträna social kommunikation. I detta kan externaliserade 
verktyg såsom till exempel Babblarna vara en bra metod för att få igång 
en kommunikation som inte känns fullt så personlig utifrån barnens 
perspektiv. Att ikläda sig en roll som Babbel och låta den tala kan där-
för vara ett bra sätt att få igång en första kommunikation. Naturligtvis 
är inte just Babblarna en förutsättning för detta, men mina analyser och 
reflektioner kring min genomförda studie visar Babblarnas lämplighet 
för att uppnå detta syfte. 
 Att dokumentera och analysera sitt eget dagliga görande i förskolan 
med en filmkameran skulle jag vilja ge som en rekommendation för att 
nå insikt om vilken möjlighet det finns att få syn på barns styrkor och 
förmågor. Detta visar också på vikten av att reflektera omkring sin egen 
praktik.
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      Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Hur tänker du/ni om Babblarna som en metod för att  
stärka den sociala kommunikationen?

2. Har du/ni erfarenheter av andra liknande metoder som  
Babblarna som du/ni finner bra för att träna den sociala  
kommunikationen? Vilka fördelar/nackdelar upplevde  
du/ni med dessa?

3. Kan inköpta metoder fylla en funktion i förskolan eller  
krävs det att man som förskollärare hela tiden individ- 
anpassar material för barnen?

4. En viktig sak med Babblarna visade sig vara att barnen  
kom igång med sin kommunikation genom att de pratade 
”genom” Babblarna. Finns det andra sådana sätt du/ni  
använder för att locka barn till kommunikation?

5. Att filma sig själv och den verksamhet man är inbegripen  
i för att sedan analysera det som sker påtalades som en bra 
metod. Har du/ni provat denna metod och hur upplevde ni 
det? Vad tror du/ni att man kan få syn på som annars kanske 
inte lika enkelt upptäcks? 
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