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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie var att studera pedagogens roll i kontakttagandet mellan 

små barn som inte använder ett utvecklat verbalt språk. För att få empiri till studien utfördes 

observationer på tre förskolor i norra Sverige. Under observationerna fokuserade vi på hur 

barnen tar kontakt med varandra samt hur pedagogerna bemöter barnen i deras försök till 

kontakttagande. Därefter utfördes fokusgruppsamtal med varje enskilt arbetslag på dessa 

förskolor. Fokusgruppsamtalen genomfördes för att få en bild av hur pedagogerna ser på sin 

roll i de små barnens kontakttagande, samt vilken inverkan de tror att deras agerande har.  

Som utgångspunkt i studien har vi använt en tolkande ansats. Studiens resultat visar att 

pedagogerna både kan hindra och främja barnen i deras kontakttaganden, samt att de själva 

ser sin roll i dessa situationer som viktig. Slutsatser som vi dragit av denna studie, som bygger 

på pedagogens roll i kontakttagandet mellan små barn som inte använder sig av ett utvecklat 

verbalt språk, är att pedagogerna anser att deras deltagande i barnens kontakttagande med sina 

jämnåriga kamrater kan vara avgörande för hur dessa sekvenser utvecklas. Vidare har vi sett, 

utifrån våra observationer av pedagogernas ageranden, att dessa inte helt stämmer överens 

med hur pedagogerna anser att de bemöter barnen i dessa situationer. 

 

 

Nyckel ord; kontakttagande, pedagog, outvecklat verbalt språk, jämnåriga, pedagogens roll, 

kroppsspråk, förskola, samspel 
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1 Inledning 

Under vår utbildning till förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet har vi tagit del av 

samspelets betydelse för lärande och utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är 

en bidragande faktor till att vi valt att fördjupa oss inom området ur det perspektivet. För att 

ett socialt samspel ska uppstå krävs kontakttagande och det är den delen som vi valt att 

fokusera på. Vi har även kommit i kontakt med begreppet toddlare som, enligt Løkken 

(2008), utmärker barn i ålder 1-3 år. Dessa barn är kopplade till en viss förkroppsligande stil 

och har ett visst sätt att gå. Ordet i sig översätts till ”den som tultar”. Dessa barn har sällan ett 

utvecklat verbalt språk utan använder kroppen för att göra sig förstådd. 

Vi har båda två ett flertal år som yrkesverksamma barnskötare bakom oss och har under de 

sista åren, vid sidan av våra studier, arbetat med de yngsta barnen i ett till tre års ålder på 

förskolan. I vårt arbete som pedagoger växte funderingen och frågeställningarna till denna 

studie fram. Därför valde vi att fokusera på pedagogens roll i situationer där de yngsta barnen 

tar kontakt med varandra. Vi anser att detta är en viktig och intressant utgångspunkt för 

forskning och studien kan bidra till att belysa barnens kontakttagande och sociala förmåga.  

Enligt Dysthe (2003) är allt lärande socialt och hon menar att man tillsammans med andra 

finner de kognitiva redskapen som man behöver för att fungera i social gemenskap. I 

gemenskapen bidrar alla med något som tillsammans bildar en helhet, vilket även Hundeide 

(2006) beskriver. Det kan kortfattat förklara den sociokulturella teorin som vi utgår ifrån i 

studien. Dysthe (2003) menar även att sociokulturella perspektiv bygger på samma syn på 

lärande som inom den konstruktivistiska synen, men skillnaden ligger i att man i ett 

sociokulturellt perspektiv fokuserar på att kunskap konstrueras genom samspel och samarbete 

i en kontext istället för att se till individualiteten. 

Eftersom att kunskap idag är föränderligt och det som var sanning igår inte nödvändigtvis 

måste vara sanning i morgon är den sociala delen av lärandet viktigare än någonsin och för att 

samspel ska kunna uppstå är det viktigt att man kan ta kontakt med sina medmänniskor 

(Frønes, 1994). 

I Läroplanen för förskolan står följande: ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket, 2010, s.6 - 7). Barnen ska även, enligt läroplanen, få mötas av vuxna som 

engagerar sig i deras samspel med andra. Detta är den del som väckt vår nyfikenhet. Är det så 

att man som pedagog utgår ifrån en tolkande ansats, med vilja att ta reda på hur barnet tänker i 

situationer där de tar kontakt med jämnåriga, eller utgår man ifrån en normativ evaluerande 

sats (Hundeide, 2006), där man på förhand tror sig veta vad barnen vill med sina handlingar?  

Tidigare forskning visar att man länge såg de yngsta barnen som osociala varelser och så sent 

som 1972 ansåg man att dessa barn hade en begränsad förmåga att ta kontakt med andra barn 

och att det då ofta rörde sig om hårdhänta experiment (Michélsen, 2005). Forskning kring 

toddlarna ökade under 1970 talet och man började då se barnen som sociala och kompetenta 
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individer. Här menade Sommer (2005) att man allt för länge undervärderat de små barnens 

personliga resurser.  

Trots att forskning som knyter an till små barn tagit fart, finns det inte mycket forskning som 

fokuserar på de yngsta barnens kontakttagande i förskolan. Detta finner vi intressant då 

majoriteten av alla ett- och tvååringar idag befinner sig i förskolan (Skolverket, 2012b), och 

där möter många jämnåriga. De utsätts där för ständiga möten, och samspel är en självklar del 

av vardagen. 

Med denna studie hoppas vi kunna få en bättre möjlighet för både oss och våra läsare att 

förstå de yngsta barnens handlingar och även se vår egen del i deras agerande, och på så sätt 

ge oss en bättre kompetens när det gäller bemötandet av barnens kontakttagande i vårt 

kommande yrke. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och förstå pedagogens roll
1
 i 

kontakttagandet mellan barn som inte använder ett utvecklat verbalt språk.  

2.1 Frågeställningar: 

- Hur bemöter personalen på förskolan barnen, både verbalt och icke verbalt, i deras 

försök till kontakttagande med jämnåriga? 

 

- Vilken inverkan, på de yngsta barnens kontakttagande, anser pedagogerna att deras 

agerande har, både verbalt och icke verbalt, i dessa situationer? 

                                                 
1
 Med pedagogens roll avser vi hur pedagogen använder sig av både verbalt och icke verbalt språk för att 

stimulera framåtdrivande kontakttagande barnen emellan.   
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3 Bakgrund  

3.1 Begreppsdefinition  

Med kontakttagande mellan de små barnen på förskolan menar vi deras olika sätt att ta ett 

första steg till interaktion med sina jämnåriga och bjuda in dessa till sampel. Engdahl menar i 

sin studie från 1997 att ettåringarna använder sig av artefakter och kommunicerar genom att 

använda sin kropp. Inbjudningar och erbjudande är återkommande redskap i ettåringarnas 

försök till kontakttagande. 

När vi använder oss av ordet bemötande gäller det pedagogens agerande för att främja eller 

motverka kontakttagande mellan jämnåriga barn. När vi skriver om vilken inverkan 

pedagogerna anser att de har i de yngsta barnens kontakttagande avser vi hur de, genom sitt 

sätt att tilltala barnen verbalt och hur de kroppsligt, agerar i situationer där barnen söker 

kontakt med jämnåriga. 

3.2 Styrdokumenten 

De styrdokument som gäller för förskolan är Läroplanen för förskolan – Lpfö98 reviderad 

(Skolverket, 2011).  I denna förordning framgår att de vuxnas förhållningssätt påverkar inte 

enbart barns förståelse utan även den respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle. Med det menar Lpfö98 att vuxna är viktiga som förebilder. Vidare 

står det att förskolan ska vara en levande, social och kulturell miljö där barnen stimuleras till 

att ta initiativ som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet på 

förskolan ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn, men även på att barnen lär av 

varandra. Förskolan ligger under skollagen och ska erbjudas alla barn som är bosatta i Sverige 

(SFS 2010:800, § 3), och enligt §2 ska förskolan främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap, samt förbereda barnen inför en fortsatt utbildning.  

3.3 Teoretisk anknytning 

Den teori som ligger till grund för vårt arbete är det sociokulturella perspektivet, denna teori 

baseras enligt Hundeide (2006) på att utveckling sker i interaktion och samverkan i social 

gemenskap. Det innebär att kommunikation och diskussioner är centrala delar i verksamheten 

och att kunskapen är situerad. Lärande sker genom deltagande i social praktik, och för att 

kunna delta måste man även kunna ta första steget mot gemenskapen, kontakttagandet. Inom 

sociokulturellt perspektiv menar Tellgren (2004) att alla mänskliga handlingar ses som 

sammanhängande moment och är beroende av varandra, inte skilda från varandra. Där 

samverkar historiska, kulturella och institutionella kontexter och utifrån sociokulturellt 

perspektiv behandlas och uppfattas barn som aktiva aktörer, som är involverade i 
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konstruktionen av sin sociala värld, snarare än passiva objekt som är mottagare av en på 

förhand situerad kultur. 

Dysthe (2003) menar att sociokulturell teori bygger på konstruktivistisk lärande men den 

lägger störst vikt på att kunskap skapas i en kontext och de kommunikativa processerna är 

förutsättningar för människans lärande och utveckling. Detta är något som även Strandberg 

(2006) lyfter fram. Dessa kontexter i sin tur baseras på det historiska och kulturella som varje 

individ bär med sig från sin uppväxt (Vygotskij, 1978).  Frønes (1994) menar att ”kompetanse 

for social perspektivtakning er en forutsetning for kulturell og social forståelse, og for 

videreututvikling av slik forståelse. I et multikulturelt og komplekst samfunn blir disse evnene 

helt centrale (s.41). 

Strandberg (2006) och Säljö (2000) pratar om barnets utvecklingszon i det sociokulturella 

perspektivet, som handlar om att barnet överskrider sin förmåga och får vägledning av vuxna 

eller fiffiga kamrater för att ta sig förbi hinder. 

3.4 Tolkningar av situationer utifrån sociokulturellt 

perspektiv 

Hundeide (2006) beskriver att barns agerande kan ses utifrån två olika synsätt.  Dessa stöter 

man enligt henne på inom alla områden där man försöker förstå och utvärdera andra 

människor. Dessa står ofta i motsats till varandra men de belyser viktiga aspekter i hur man 

förhåller sig till andra individer. 

 3.4.1 Tolkande ansats 

När forskare och pedagoger använder sig av ett tolkande perspektiv handlar det om att försöka 

lista ut hur barnet uppfattar den aktuella situationen, uppgiften eller frågan innan denne 

tillskriver barnet en bristande förmåga. Forskaren eller pedagogen bör göra försök att finna 

den kod som ska förklara den andres uppfattning av frågan. Det innebär att vi är öppna för 

barnets svar utan att döma och försöker förstå det bakomliggande till svaret. Vidare innebär 

det att om forskaren eller pedagogen arbetar utifrån ett tolkande perspektiv ska denne alltid 

utgå ifrån barnens svar och försöka ta reda på vad som kan ha varit barnets uppfattning av 

frågan och situationen. I och med det accepteras att det alltid finns ett rimligt samband mellan 

hur barnet uppfattar en situation och en uppgift och hur de svarar och handlar i samma 

situation. Att försöka se meningsfulla sammanhang i varje enskild individs liv, för att få reda 

på varför individen står där den står, är något som forskaren bör eftersträva och för att uppnå 

detta krävs en förståelse för att varje situation som vi befinner oss i kan ha flera möjliga 

utvägar. Vi får inte låsa fast oss vid ett perspektiv utan vi måste förstå att mening är 

föränderlig. Hundeide (2006) menar att detta är en viktig kompetens då vi trots allt lever i en 

social gemenskap där det är viktigt att kunna bemästra vissa sociala färdigheter för att kunna 

fungera tillsammans med andra individer och kunna upprätthålla samhällets funktioner. 

Vidare nämner han att Wasun och Johnson-Laird (1972) har påpekat att det inte är logik som 
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dominerar i människans omedelbara tolkning av omvärlden utan prototyper uppkomna ur 

upprepade erfarenheter från vårt vardagliga liv. Detta kallar Hundeide (2006) för vår 

tolkningsbakgrund och det är inom denna bakgrund vi positionerar oss. Det innebär att vi 

alltid bär med oss en mängd kulturell kunskap från vår tolkningsbakgrund som vi tar för 

given. Hundeide (2006) anser att om pedagoger och forskare utgår i från tolkande ansats ges 

alla barn samma förutsättning till att få lyckas. Vidare skriver hon att en pedagog måste ha 

förmågan att vara lyhörd och flexibel, samtidigt som Dahlberg, Moss och Pence (2011) menar 

att denne måste vara medveten om sitt eget lärande och sin egen förändring.  

3.4.2 Normativ evaluerande ansats 

Motsatsen till tolkande ansats är normativ-evaluerande ansats där man, som forskare eller 

pedagog, utgår ifrån att man redan kan koden och ju mer avvikande man upplever en persons 

svar desto mer ointelligent och avvikande anses personen i fråga vara. Anser vi att det svar 

barnet ger är fel utifrån våra förväntningar utgår vi från en normativ-evaluerande ansats, men 

är vi istället öppen för barnets svar utan att döma så utgår vi från en tolkande ansats. I den 

normativt- evaluerande ansatsen utgår pedagogen eller forskaren ifrån sina egna normer eller 

standarder för att bestämma om meningen ska vara meningsfulla eller meningslösa. Som 

pedagog eller forskare tar man då för givet att ens egen tolkningsram eller ens egna normer är 

tillräckliga för att tolka det nya materialet, och har heller inget intresse för att utforska om 

någon kod eftersom man anser att man redan kan koden. Allt som avviker från ens egen 

uppfattning om vad som är normativ anses som brister hos barnet, ju mer avvikande desto mer 

bristande kompetens och intelligens hos barnet. Med denna ansats synliggörs bara hur 

individen står i förhållande till andra (Hundeide, 2006). 

3.5 Förskolan som social arena  

Att förskolan ska vara en arena för socialt samspel framgår tydligt i förskolans styrdokument, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011). ”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och 

reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att 

ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (Skolverket 2011, 

sid.6). 

Skolverket (2012a) menar att barn ständigt kommunicerar med omvärlden och därmed även 

med de människor och material som finns på förskolan. I förskolan kommer barnen i kontakt 

med många jämnåriga redan från 1års ålder. Enligt en undersökning från Skolverket (2012b) 

är 49.3% av alla ettåringar och 88.5% av alla tvååringar i Sverige inskrivna i förskolan.  

Halldén (2007) skriver att barndomen numer är institutionaliserad och att barn spenderar 

större delen av sin tid med att vara övervakade av professionella vuxna, på platser som är 

utformade för barn. Förskolan är en del av skolsystemet, trots att den inte obligatorisk, och 

andra former av barnomsorg har blivit allt mer sällsynta. 
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I förskolan lär sig barnen hur man förhåller sig och agerar för att få vara delaktiga i den 

gemenskap som finns i grupper (Engdahl, 2011a) och Poulsen (1994) menar att barnen redan 

från 14 månaders ålder kan samarbeta med andra barn. 

I sin studie ”Med barnens röst – Ettåringar ”berättar” om sin förskola” från 2007 såg 

Engdahl barnens glädje av att ha varandra. Redan barn i ett års ålder försöker tolka andra 

barns önskningar. Hon såg att det fanns tillhörighet, samhörighet och vänskap hos 

ettåringarna, men hon såg inget mönster av utanförskap.  

3.6 Tidigare forskning och utvecklingen av de vuxnas 

syn på barnen 

Det finns inte mycket forskning när det gäller små barns kontakttagande, det vill säga barn i 

1-3års ålder, överhuvudtaget (Granberg, 2003; Engdahl, 2011a). Detta är något som Løkken 

(2008) genom sin studie om toddlare, de yngsta barnen i förskolan, tror beror på att 

intervjumetoder har varit en dominerande undersökningsmetod när det gäller forskning. Det 

innebär att de yngsta barnen, som inte kan uttrycka sig verbalt, kommit lite i skymundan. 

Forskning som rör små barns samspel är relativt ny om man utgår ifrån Michélsen (2005), 

som skriver att denna forskning påbörjades under 1920 talet och synen på små barn var då att 

de var socialt outvecklade och samspelen ansågs vara sällsynta. De samspel som uppstod var 

dessutom kortvariga och aggressiva. Myrdahl
2
 (1935), ansåg att ettåringar inte hade något 

utbyte av gemensamhetsfostran. Ulin (1949) visar i sin forskning att barn i ett- och två års 

ålder inte har social förmåga eller kan samspela med varandra. Detta trots att hon i studier såg 

att barnen njöt i samvaron med andra barn, vilket hon förklarade med att samvaron 

dominerades av härmning. Om man ser till Eckermanns studie från 1993 ser man att hon 

visade på imitationens viktiga roll när det gäller utvecklingen av att kunna samspela på ett 

icke ritualiserat sätt. Hon visar på att imitationen är det som är typiskt och dominerande i ett- 

till treåringarnas samspel. Skillnaden mellan Ulin och Eckermann ligger i att Ulin såg 

imitationen som ett hinder för samspel. Michélsen (2005) nämnde flera olika sorters glädje 

som hon fann i sin studie att barnen använde sig av, däribland imitationsglädje. Denna glädje 

visade sig vid få tillfällen, men då handlade det om att bli imiterad av en kompis. Att bli sedd 

på det sättet väckte glädje och förtjusning. 

Eftersom skrattet hos ett barn tycks locka fram motsvarande hos andra barn kan man även tala 

om skrattet som social affordance, något som lockar och inspirerar barn att ta initiativ till 

samspel med ett annat barn genom att uttrycka motsvarande känsla (Michélsen, 2005, s. 95). 

Utredningar som kom att göras efter andra världskriget, kring 1951, visade inte heller på att 

det fanns något intresse för att involvera barn under tre år i daghem och förskolor. Fostran i 

grupp gav inget utbyte ur pedagogiskt perspektiv före tre års ålder (SOU 1951:15).  

                                                 
2
 Myrdahl (1935) förespråkade en förskola för alla, där religionen förkastades och där hon istället argumenterade 

för ett mer vetenskapsbaserat innehåll. Vidare är hon en av huvudpersonerna som drivit fram den förskolan som 

idag finns i Sverige, där samabete mellan barn och pedagog är en förrutsättning för lärandet. 
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Under de kommande 40 åren låg sedan forskningens fokus på relationen mellan mor och barn 

och man tittade inte på samspelen barn emellan. Så sent som år 1972, i Barnstugeutredningen
3
 

tillskrevs de minsta barnens kontaktförmåga som begränsad och påverkad av vad de kallade 

ett hårdhänt experimenterande. Efter 1970-talet kom den internationella forskningen kring 

små barns samspel igång igen. Denna forskning ledde bland annat till att ett nytt sätt att se på 

de små barnen. De beskrevs nu som att de tidigt är sociala och att de innehar förmågan att 

samspela med jämnåriga barn (Dahlberg, Moss & Pence, 2011; Sommer, 2005). Sommer 

använder sig av två begrepp för att visa på utvecklingen i forskningen de senaste 30 åren, 

tidigare sågs de små barnen som ett ”bräckligt novisbarn
4
” till att i nutid ses som det 

”resilenta kompetensbarnet
5
”. Ett barn är en vuxen i litet format med många kompetenser. De 

har förmåga att kunna tänka, känna och de handlar precis som vi utifrån deras egna 

erfarenheter. Vilket gör att de förtjänar att mötas med samma respekt som vi möter vuxna 

(Engdahl, 2007). 

Även Engdahl (2011a) skriver att det har skett en förändring på hur man ser på små barns 

sociala relationer. Förr trodde man inte att små barn mellan 1-2 år sökte kontakt med 

varandra, men nu utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, där Daniel Stern
6
 är en 

huvudkaraktär, ser man att barns relationer till varandra utvecklas i takt med kognitiv och 

språklig utveckling. Utvecklingen av språket är av avgörande karaktär för barnets uppfattning 

av både sig själv och andra (Havnesköld, 1995). Utöver detta menar Halldén (2007) att man 

nu har en vilja att studera barns utveckling utifrån dennes relationer och det samspel som 

uppstår mellan biologiska, sociala och psykologiska faktorer. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Denna utredning kom att resultera i ett förslag om en lag, som innebar att alla kommuner skulle erbjuda 

sexåringar plats på förskola, och det gemensamma namnet för denna verksamhet blev då barnomsorg.(Hartman 

2005)   

4
 Novisbarnet sågs som ett tomt kärl, en som passivt individ som lät omgivningen tillskriva denne sin 

personlighet. 

5
 Med kompetensbarnet menar Sommer (2005) att alla barn föds med en rad grundläggande kompetenser som 

successivt och aktivt utvecklas i samspelet med den omgivande miljön och sociala omvärlden 

6
 Daniel Stern var läkare och psykoanalytiker som forskade i spädbarnets utveckling, hur självet och 

uppfattningen av självet utvecklas och han menade att barnets utveckling av självet sker i samspel med den 

människa som möter och samspelar med barnet  (Stern, 1991). Vidare är han en av de forskare som bidragit till 

bilden av det kompetenta barnet och ser kroppen och själen som en helhet (Brodin & Hylander 1997). 
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3.7 Olika sätt att ta kontakt 

Enligt Granberg (2003) är det nyfödda barnet redan från början inställd på att ta kontakt. 

Ögonkontakten med modern är avgörande för att få den omsorg och omvårdnad som denne 

behöver. När barnen närmar sig slutet på sitt första levnadsår tar de kontakt på ett mer vuxen 

imiterat sätt. Detta sker genom att barnen vinkar, ropar och delar med sig att leksaker 

(Granberg 2003; Løkken 2008). Hit hör, enligt Engdahl (2011a), även kramar och lätta 

klappar på huvudet. I en annan studie menar Engdahl (2011b) att ”play invitation strategies 

were mostly found to be based on nonverbal communications such as locomotion, gestures, 

voice quality and facial expressions” (s. 17), vilket innebär att inviter till lek oftast baseras på 

icke verbal kommunikation. 

Brodin och Hylander (1997) pratar om ett ordlöst samförstånd. Detta samförstånd rör sig om 

att man uppfattar en annan individs icke verbala signaler och genom det skapar en kontakt 

eller ett samförstånd. Att skratta tillsammans åt samma sak är en form av samförstånd som 

skapar en samhörighet. Liknande samförstånd, menar de, är något som man söker genom hela 

livet och är ett stort steg i barnen utveckling. Det ordlösa samförståndet fungerar vanligtvis 

bäst om det bara är två individer som är involverade. Barn kommunicerar ständigt och på 

olika sätt med omvärlden och därmed med människor och material som finns på förskolan 

(Skolverket, 2012a).  

Engdahl (2012) visar i sin studie att ettåringarna använder många olika sätt för att 

kommunicera med andra barn. De tittar uppmärksamt på andra barn, studerar ansiktsuttryck, 

använder sin kropp för att skapa kontakt och framföra vad de vill göra genom leende, gester, 

kroppshållning och andra icke verbala handlingar. Vidare skriver hon att ”the initiatives they 

take when approaching peers can be seen as examples of 1-year-olds agency and their early 

interest for creating friendship with peers” (s. 95).  

Ju äldre barnen blir desto vanligare blir hälsningsfraser. Dessa hälsningar ses som 

inbjudningar i form av en vilja att kultivera en social relation. Dessa hälsningar kan visa sig i 

form av att barnen drar upp tröjan och visar magen, kramar, ler och vinkar. Vissa av dessa 

vanliga hälsningsfraser liknar vuxenvärldens sätt att hälsa. Handskakningar är däremot relativt 

ovanliga bland de yngsta barnen (Løkken 2008). 

Ibland framgår det enligt Granberg (2003) att de små barnen inte har någon glädje av 

jämnåriga kamrater vilket hon anser är helt missvisande då modern forskning visar att även 

riktigt små barn tidigt tar sociala kontakter och detta intresse visar sig redan under andra 

halvan av första levnadsåret. De metoder som de då använder sig av är främst att utbyta 

leenden och jollra tillsammans (Granberg 2003; Ytterhus 2003). Under det första levnadsåret 

tar de även kontakt genom att ta på varandras händer och huvud samt krypa så nära varandra 

att kropparna tar. Denna kroppskontakt är något som även Engdahl (2011a) nämner när det 

gäller att lära känna som omgivning. Løkken (2008) pratar om barn som kroppssubjekt och 

menar att de inte behöver ord för att sända meningsfulla budskap. De uttalade orden är aldrig 

hela upplevelsen, även om de ökar chanserna att bli förstådd. Frønes (1994) menar att det 
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finns en form av omedelbarhet mellan barn i samma ålder, och denna visar sig tydligt genom 

snabba svar i form av imitation och leenden.  

Engdahls studie från 1997 visar på att ettåringarna leker tillsammans i gemensamma lekar 

eller liknande lekar inom samma rum, det handlar om lekar med stora kroppsrörelser och stora 

leksaker. De är även väldigt fysiskt aktiva, vilket man tidigare trodde berodde på deras 

begränsade förmåga till koncentration, men hon funderar på om det snarare kan bero på ett 

genuint socialt engagemang hos de små. 

När de däremot har leksaker menar Granberg (2003) att kontakterna ofta är negativa, även 

Engdahl (1997) visar på att 25 % av alla samspelssekvenser var negativa, och dessa sekvenser 

involverade leksaker. Detta medan Michélsen (2004) såg att samspelet ofta började kring en 

leksak, eller ett aktivt barn, och inte alls såg många konflikter på småbarnsavdelningarna. När 

det gäller hur barn agerar gentemot barn som de ser som mindre än dem själva är det vanligt, 

enligt Johansson (2001), att de visar större ömsinthet än mot de jämnåriga och gärna låter de 

mindre få ta leksaker. Dessa situationer är något som Dunn (1997) belyser som ett sätt att 

närma sig andra och bjuda in till lek. 

Ytterhus (2003) menar att barn söker ögonkontakt och ler för att ta kontakt med andra när de 

vill gå in i lek, men att det även finns tydliga förbud som kan komma att utesluta det sociala 

samspelet innan det ens har börjat, exempel på dessa är våld eller att agera frånstötande. En 

förutsättning för att samspel ska uppstå genom kontakttagande är att barnen har en spontan 

närvaro och förstår innebörden av den andres kontaktförsök.  

3.8 Pedagogens roll 

Sekundär socialisation är den typ av socialisation som sker i förskolan, där barnet och 

pedagogen inte har samma band som barnet har till sin familj och där pedagogens kunskap om 

hur barnet fungerar socialt är begränsad. Pedagogen innehar en mer undervisande roll i 

barnets vardag än vad familjen har (Säljö, 2000) men Johansson och Pramling-Samuelsson 

menar, i en artikel från 2001, att omsorgen prioriteras och pedagogiken kommer i andra hand 

när det gäller de yngsta barnen. Trots detta anser Berger och Luckmann (1998) att en värld 

utan sekundär socialisation skulle komma att ha väldigt enkelt kunskapsinnehåll. Frønes 

(1995) menar att “In the day-care centre, secondary figures are entering increasingly into 

primary areas, because it is small children who are concerned, and because relations between 

children and educators, are more personal, more intimate, and more comprehensive then in 

school” (s. 39). 

När barnen inte själva kan berätta vad de gör, måste detta läsas av för att man ska kunna förstå 

vad barnen gör, och varför de gör det, och här är pedagogens kunskap en viktig tillgång. 

(Løkken, 2008). Enligt Johansson (2005) karaktäriseras en stark gemenskap i barngruppen av 

att pedagogernas fokus ständigt riktas mot barnen och att det finns en fysisk och psykisk 

närvaro i det som barnen gör genom att man har ögonkontakt, en nära kroppshållning och 

samspel. Detta medan Michélsen (1980) i sin studie visar på pedagogens viktiga roll i att 
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närvara men inte ingripa mer än nödvändigt när barn samspelar, då det kan avbryta pågående 

samspela mellan jämnåriga. Detta är något som även Johansson (2005) lyfter.  

Trots att de vuxna uppmuntrar interaktion mellan barnen blir de ibland distraherade av den 

vuxne som hela tiden påpekar deras handlingar. Det viktigaste man som pedagog kan göra är 

att uppmuntra meningsfullt, socialt umgänge mellan de små barnen. Detta genom att se till att 

alla barn får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. För att det ska vara möjligt krävs 

kunskap i små barns sätt att socialisera sig, samt allmän kunskap i hur man skapar en bra 

förskola (Løkken, 2008).  

Engdahl (2011a) visar på tidigare forskning att i de verksamheter där pedagogerna varit 

varma, empatiska och engagerade i barnen har barnet en mer komplex förmåga när det gäller 

sociala relationer, det framgår tydligt att pedagogens förhållningssätt och engagemang är den 

viktigaste kvalitetsfaktorn. Detta medan Tellgren (2004) i sin studie menar på att barns 

interaktion sinsemellan när det gäller lek och barns eget skapande, fungerar mer utvecklande 

och experimenterande när vuxnas inte är inblandade. 

3.9 Lekens del i kontakttagandet och kontakttagandets 

betydelse för utvecklingen 

Den grundläggande faktorn i allt arbete som rör små barn är leken (Granberg 2003). Barn 

samspelar med varandra på mer jämna kompromisser än vad de gör med vuxna, vilket gör 

leken till en arena för att utveckla kommunikativ kompetens (Johansson & Pramling 2007). 

Lek är en viktig och grundläggande del av barnets utveckling och lärande. I skolverket (2005) 

beskrivs leken stärka de sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor som barnen 

besitter och den har en självklar koppling till förskolans styrdokument enligt Lpfö98 

(Skolverket, 2011). 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt att man som pedagog leker med de små 

barnen då de börjar på förskolan. Leken med vuxna är viktig för att de ska lära sig 

lekreglerna, och senare kunna utöva dessa tillsammans med sina jämnåriga. På förskolan 

pratar man om sekundär socialisation vilken, enligt Säljö (2000), innebär att barnen inte har 

samma band till pedagogerna som de har till familjen. Med det menas att pedagogens kunskap 

om hur barnet fungerar utanför förskolan inte är djup och att villkoren för lärande i många fall 

är annorlunda. Det är även skillnader i hur man beter sig i den sociala interaktionen. 

Fast (2007) menar att när det gäller leken tränar barnet viktiga sociala färdigheter som är 

grundläggande för all mänsklig gemenskap. I SOU: 1972:26 framkommer att hur barnen 

förmår att etablera kontakter och de erfarenheter och bearbetningar som barnet gör i dessa 

situationer är avgörande för deras fortsatta utveckling. 

Lek utvecklas däremot inte av sig själv, utan kräver både tid och engagemang, och det gäller 

att pedagogen finns där för att stötta och hjälpa samspelet framåt (Skolverket, 2005). I leken 

utvecklas barnens sociala kompetens, då de tar kontakt, och skapar relationer med varandra 
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(Granberg, 2003). Men en grundläggande förutsättning för att lek ska kunna uppstå är att 

någon av parterna tar kontakt.  

Engdahl (2011a) beskriver att barns interaktion präglas av ömsesidighet, frihet, spontanitet 

och glädje. De har ett intresse för andra individer. Precis som Tellgren (2004) menar hon att 

redan på ett tidigt stadium visar barnen intresse för att bygga interaktioner med andra, vilket 

från första början sker med föräldrar genom bland annat imitation. 

3.10 Dagens utvecklingssamhälle 

I dagens samhälle är det viktigare att känna samhörighet med kamrater än vad det varit 

tidigare. Detta beror bland annat på att generationerna lever mer åtskilda än tidigare, vilket 

innebär att de jämnåriga idag står för en större del av samspelen i barnens vardag. Dessa 

samspel sker till stor del i förskolan (Ytterhus, 2003). 

Samhället i sig förändras i snabbare takt än tidigare, vilket medför att de kunskaper och 

erfarenheter som förr var avgörande i yrkeskarriärer, inte längre har samma giltighet och den 

sociala förmågan har fått en allt större betydelse (Frønes, 1994). 
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4 Metod och genomförande 

De empiriska studierna har lagts upp med utgångspunkt i tidigare forskning samt våra frågor 

om hur pedagogerna på förskolan bemöter de yngsta barnen, både verbalt och icke verbalt, i 

deras försök till kontakttagande med jämnåriga och vilken inverkan pedagogerna anser att 

deras agerande har i dessa barns kontakttagande.  

4.1 Kvalitativ studie  

Innan vi valde tillvägagångssätt för studien, läste vi på om olika metoder för att se vilka som 

skulle komma att passa vårt syfte bäst. Eftersom att syftet med studien är att ta reda på hur 

människor upplever situationer valde vi att göra en kvalitativ studie vilket enligt Trost (2007) 

är den metod som passar om man vill försöka förstå hur människor tänker. 

Vi utgick ifrån en etnografisk forskaransats, något som Tellgren (2004) beskriver som att man 

befinner sig nära barnen och deras vardagliga aktiviteter i förskolan. Hon menar på att 

etnografi är en fördel när man vill fånga händelserna i sitt sammanhang. Nackdelen med 

denna ansats är att kunna dra gränsen mellan rollen som deltagare och observatör (Johansson 

& Svedner, 2010). 

Etnografi är en ansats eller en uppsättning av metoder för att studera sociala processer som 

förekommer i olika variationer eller mönster i samhället. Ett grundläggande antagande för 

denna typ av studier är att socialt handlande förklaras i relation till den sociala kontexten 

(Markström, 2005, s.37). 

4.2 Empiriska insamlingsmetoder 

Med studien ville vi på få en bättre insyn i hur pedagogerna ser på sin egen roll i de yngsta 

förskolebarnens kontakttagande, med sina jämnåriga. Genom bearbetande av metodlitteratur 

kom vi fram till att bästa sättet att få tillgång till denna empiri var genom observationer och 

fokusgruppsamtal. 

4.2.1 Observationer 

Vårt tillvägagångssätt för att ta reda på hur pedagogerna bemöter barnen i deras 

kontakttagande var att använda oss av observationer. Att observera är att läsa av verkligheten 

(Backman, 2008).  Patel och Davidson (2003) menar att observationer används för att studera 

beteenden och att dessa är relativt oberoende av den enskilda individens vilja att utlämna 

information, och dennes samarbetsvilja. Dessa observationer genomfördes på tre olika 

förskolor, våra respektive arbetsplatser samt en tidigare verksamhetsförlagd utbildningsplats. 

Vi avsatte två veckor, med halvdagar, på varje ställe. Vanligtvis på förmiddagarna då de 

minsta barnen ofta sover efter lunch.  



14 
 

Nackdelar med observationer är att oförutsedda saker som kan komma att inträffa påverkar 

resultatet samt att det tar mycket tid. Ytterliga faktorer som kan komma att påverkat resultatet 

är att vi inte vet vilka beteenden som är representativa och spontana i de situationer som 

individerna befinner sig i (Patel & Davidson 2003). Vidare använde vi oss av strukturerad 

observation, där vi själva bestämt fokus på vad vi skulle observera. Det är här av största vikt 

att man är så objektiv som möjligt (Bell, 2006). Vi var dessutom icke deltagande observatörer, 

vilket Patel och Davidson (2003) förklarar som att man befinner sig utanför skeendet och 

enbart observerar. Enligt Lindgren och Sparrman (2003) innebär det att man som forskare 

bara stannar ett kort tag och därför intar rollen som fristående från barnen. 

Att inte välja att ingripa i barngruppen under pågående observation anser Bliding (2004) kan 

uppfattas av barnen som ett tyst godkännande från observatörens sida att det var okej att, 

exempelvis, fortsätta göra illa ett annat barn. Hon menar att man bör ingripa under pågående 

observation om det pågår kränkningar eller att barn skadar varandra, men det finns inga ramar 

för när det är lämpligt eller hur man ska göra utan man måste arbeta utifrån den uppstådda 

situationen. 

Observationerna bör däremot avvaktas med då man är okänd för barnen, eftersom att närvaron 

kan komma att påverka individerna, men när barnen är vana att forskaren befinner sig i 

närheten så återgår deras beteende till det normala. Ett problem som kan uppkomma är att 

man genom att vara synlig drar åt sig uppmärksamhet och därmed förändras situationen man 

observerar, något som är viktigt att ha i åtanke (Patel & Davidson 2003).  

4.2.2 Fokusgruppsamtal 

När det gäller metoden för att ta reda på hur pedagogerna ser på sin del i kontakttagandet 

mellan de yngsta barnen valde vi att använda oss av fokusgruppsamtal, eller 

fokusgruppintervjuer, för att komma åt det som vi vill veta på bästa sätt. Bjørndal och Nilsson 

(2005) menar att man ska undvika att ställa frågor som de intervjuade upplever att de inte kan 

svara på, eftersom att dessa svar då försämrar kvalitén på informationen. Detta var en 

avgörande anledning till att vi valde att inte ställa intervjufrågor till de enskilda pedagogerna.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att målet för fokusgruppen inte är att nå samförstånd om 

de frågor som diskuteras eller finna lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i 

en fråga. Vidare tar de upp att det viktiga är att man får fram många åsikter om det som ligger 

i fokus för gruppen. Det ger arbetslaget ett sätt att resonera tillsammans utan att det finns rätt 

och fel svar.   

Kvale (1997) skriver att fokusgruppsamtal är en sorts gruppintervju där man sitter i grupp och 

diskuterar olika frågor som moderatorn (ledaren) ställer. Bell (2006) menar att det finns två 

typer av fokusgruppsamtal, en som är strukturerad där den som intervjuar har frågor som man 

utgår ifrån, och en som är ostrukturerad. I den sistnämnda är moderatorn med så lite som 

möjligt i diskussionen.  
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Vi använde oss av en blandning av de olika metoderna i studien. Frågorna vi ställde var 

följande: 

- Hur bemöter ni de yngsta barnen, både verbalt och icke verbalt, i deras försök till 

kontakttagande med jämnåriga? 

 

- Vilken inverkan, på de yngsta barnens kontakttagande, anser ni att ert agerande har, 

både verbalt och icke verbalt, i dessa situationer? 

Vid korta svar har vi bett pedagogerna att förklara djupare, för att få en tydligare bild som inte 

baseras på hur vi antar att de menar. Detta utan att vi använder oss av frågan ”varför?”, då den 

ifrågasätter den intervjuades svar (Hougaard, 2004). Utöver dessa hade vi förberett frågor
7
 

som baserades på pedagogernas agerande utifrån våra observationer. Syftet med dessa var att 

de skulle kunna komma till användning om samtalet avvek från ämnet.  

I en ostrukturerad fokusgrupp finns, enligt Wibeck (2010) ingen specifik målsättning 

angående vad deltagarna ska komma fram till, utan där är diskussionen viktigast. 

Samtalsledarens roll i denna typ av fokusgrupp intervju blir då att introducera ämnet och 

därefter ge stöd till att återgå till ämnet om avvikelser förekommer. Bell 2006) menar vidare 

att dessa intervjuer är värdefulla då man vill veta hur människor tänker kring en viss 

frågeställning, där man vill veta varför det är på ett visst sätt, samt varför de har en viss 

uppfattning. Enligt Wibeck är fokusgrupper bra att använda när man vill gå djupare in i 

människors upplevelser kring ett problemområde. En viktig aspekt som Munkhammar (2001) 

lyfter är att man som samtalsledare kan se till att alla kommer till tals genom att rikta frågorna 

till specifika individer.  

Fokusgruppsamtalen utgår ifrån trattmodellen, där intervjun enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) delas in i sex steg.  

 Presentation 

 Introduktion 

 Fördjupning 

 Kontroll 

 Sammanfattning 

 Avslut 

Det första steget består av en presentation av uppsatsen och en förklaring på vad ett 

fokusgruppssamtal är. Vi valde att först förklara vad ett fokusgruppsamtal är och hur 

upplägget för samtalet ser ut. Varför vi valde att förklara det först beror dels på att vi, av egen 

erfarenhet, vet att det är lugnande att få veta vad som kommer att ske och därefter lättare att ta 

in annan information när det är klargjort. Ytterligare faktor till vårt val var att pedagogerna 

redan innan, under våra observationer, delgetts information om syftet med studien. Därefter 

introducerades våra två frågor, varpå vi förklarade att vi inte hade som avsikt att ställa fler 

                                                 
7
 Se bilaga 1 
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frågor. Vidare förklarade vi att vårt mål med fokusgruppsamtalet är att undvika fler frågor 

eftersom att fokusgruppsamtal är ett samtal och inte en intervju som baseras på 

frågeställingar. 

Wibeck (2010) anser att det är viktigt med en bra inledning, detta med tanke på att det får 

deltagarna att förstå vad de som ska diskutera med varandra och inte vänta sig en massa 

frågor. Kvale och Brinkmann skriver att i steg två ska man använda sig av öppna frågor och 

försöka få deltagarna att prata så mycket som möjligt med varandra och själv lyssna aktivt. 

Detta var något vi undvek i största möjliga mån, då vi inte ville använda våra stödfrågor annat 

än om samtalet kom ifrån ämnet. Under steg tre fördjupar man sig mer i diskussionen, och ber 

om exempel. Vi valde att be om exempel vid de tillfällen då vi ville ha en tydligare förklaring 

så att pedagogernas syn skulle framgå tydligt. Vi ansåg att detta var viktigt eftersom att vi då 

fick en djupare förståelse av pedagogernas tankar, istället för att vi skulle tolka innehållet i 

samtalet i transkriberingen, som därmed skulle kunna tolkas felaktigt. Steg fyra innebär att 

man kontrollerar att man uppfattat intervjupersonerna korrekt, och frågar om de har något 

som de vill tillägga. En sammanfattning är på sin plats i steg fem och här kan man även fråga 

om de har några frågor samt berätta vad som kommer att hända med uppsatsen. Här erbjöd vi 

även pedagogerna att ta del av samtalet innan det sattes in i arbetet, något som 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
8
 (Vetenskapsrådet, 1996) rekommenderar. I steg 

sex avslutar man och tackar för hjälpen. Under hela fokusgruppsamtalet undviker vi att ställa 

frågor, om det inte är så att samtalet i sig avviker från ämnet. 

En nackdel med fokusgruppsamtal är, enligt Trost (2010), att man i dessa samtal är en del av 

en social situation där etiska problem kan komma att uppstå då man som intervjuledare inte 

kan garantera att de övriga deltagarna håller sig till tystnadsplikten. Ett lågt antal deltagare i 

fokusgruppsamtal anser Wibeck (2010) är en nackdel då det är vanligt att man i grupper med 

tre deltagare låter en deltagare fungera som medlare mellan två individer, eller att den tredje 

personen väljer att vara oberoende av de andra eller i vissa fall spela ut dessa mot varandra. 

Samtidigt ser hon det som en fördel att inte vara så många då det ger varje individ mer tal 

utrymme och man kan som samtalsledare ge alla deltagare uppmärksamhet, och ger dessutom 

varje deltagare utrymme för att kunna ha egna åsikter och tid till att utveckla argument. 

Wibeck (2010) lägger fram en nackdel med att deltagarna i fokusgruppsamtalen kan komma 

att påverkas av varandras närvaro och därmed inte våga lägga fram sina egna åsikter. Fördelen 

med att använda sig av redan sammansatta grupper är att även de blyga personerna vågar 

komma till tals, medan riskerna med att personerna faller in i invanda roller, trots att 

situationen är helt ny. Ytterliga fördelar som Wibeck nämner är att deltagarna kan komma att 

bli medvetna om områden som berör dem personligen. För att stärka reliabiliteten i studien, 

rekommenderar Wibeck (2010) att samma samtalsledare ska föra samtliga samtal för att dessa 

ska få likvärdiga utgångslägen. 

 

                                                 
8
 Förtydligande på dessa principer finns under 4.4. 
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4.3 Urval 

Trost (2007) menar att vi ska välja personer som finns i den omgivningen som vi vill 

undersöka samt att de ska vara positivt inställda. Vi valde att observera och ha 

fokusgruppintervjuer med pedagoger på förskolan för det är inom det område som vår studie 

är riktad till. 

Urvalet på våra fokusgruppintervjuer är de pedagoger som arbetar på de avdelningar i de 

förskolorna vi gjort våra observationer på, Dessa består av åtta individer, fördelade på tre 

arbetslag. Det är både förskollärare och barnskötare, manliga som kvinnliga. Alla 

pedagogerna har flera års erfarenhet av arbete inom förskolan.  

Studien är utförd både på tätort och i en by och vi är sedan tidigare kända för de pedagoger 

som deltagit i studien. Vi har valt att genomföra denna studie på våra respektive arbetsplatser, 

samt ytterligare en förskola som vi kommit i kontakt med genom vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Av de 36 barn som går på dessa förskolor är det 30.6 % som inte, enligt 

föräldrarnas önskemål, får delta i vår studie.  

4.4 Etiska perspektiv 

När man har rollen som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de etiska reglerna. Vi har 

bearbetat och använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

1996). Enligt Vetenskapsrådet är forskning viktigt och ska bedrivas, det är viktigt både för oss 

själva och för samhällets utveckling. Det finns forskningskrav och forskaren måste ta hänsyn 

till andra människor och deras livsförhållanden. Att ta hänsyn handlar om att man inte får 

utsätta någon för förödmjukelse eller kränkning, psykisk eller fysisk skada. Denna hänsyn 

kallar vetenskapsrådet för individskyddskravet, och den ska ständigt vara utgångspunkt i all 

forskning. Under forskning är det viktigt att dessa två, forskningskravet och 

individskyddskravet, har en bra balans för att på så sätt kunna undvika att konflikter uppstår. 

Vi har här försökt vara tydliga med att anpassa forskningen efter deltagarnas önskemål, och 

backat om vi sett att pedagoger eller barn känt sig obekväm i observationssituationer.  

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudregler: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentislitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera om forskningen och dess syfte. Det ska finnas tydlig information om vem som utför 

studien och via vilken institution forskaren kommer ifrån samt hur man planerar att 

genomföra studien och vilka metoder som kommer att användas. Detta har vi gjort genom att 

lämna ut missivbrev, till både pedagoger och föräldrar, där detta framgått. Vi har även 

informerat pedagogerna om detta innan varje fokusgruppsamtal, för att det tydligt ska framgå 

vilket syfte vi har med studien. Som forskare är det viktigt att betona vad man har för avsikt 

att studien ska bidra med. Det ska även framgå att studien är frivillig och kan avbrytas när 

som helst, och att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens/forskningens syfte, vilket vi också informerat om vid samma tillfällen. 
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Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från de som deltar i studien och 

samtyckeskravet ska användas så långt det går, men när det gäller minderåriga kan ansvaret 

läggas på vårdnadshavare, vilket var fallet i vår studie. Vårdnadshavarna fick lämna in 

skriftliga godkännanden på att deras barn fick delta i studien, och de informerades även att de, 

när helst de ville, kunde avbryta sitt barns deltagande i studien. De som deltar i studien ska 

kunna bestämma hur länge de vill delta och på vilka villkor. Den insamlade information 

behöver inte förstöras utan beror på vilken överenskommelse det fanns från början, men 

önskar deltagaren att strykas ur materialet så bör man tillgodose detta så längst som möjligt. 

Som forskare har man rätt att försöka motivera deltagarna till att fullfölja 

studien/forskningsprojektet, men med betoning på att deltagaren har rätt att avsäga sig 

inblandning. 

När det gäller konfidentialitetskravet bör forskaren och andra inblandade undertecknad en 

förbindelse om tystnadsplikt för att skydda etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer.  All information som samlas in om identifierbara personer ska 

hanteras på sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera personen. ”Detta innebär 

att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” 

(Vetenskapsrådet, 1996, s. 12). För att uppnå konfidentialitetskravet har vi slumpvis blandat 

både namn och kön på deltagarna och bytt ut igenkännande fraser som personerna i fråga 

använder vid upprepande tillfällen. 

Nyttjandekravet innebär att material om enskilda personer som samlats in för 

studien/forskningen inte får användas eller säljas vidare för annat ändamål. Insamlad 

information får inte av myndighet användas för att t.ex. omhänder ta en person om inte den 

enskilda personen gett sitt medgivande, men däremot får den som deltagit i studien använda 

den framkomna informationen för att åberopa exempelvis extra hjälp från myndigheter. När vi 

är färdiga med studien kommer allt insamlat material att förstöras, och därmed inte kunna 

spridas vidare.  

Förutom vetenskapsrådets fyra olika krav med innehållande regler och principer har de 

utfärdat rekommendationer. Där bör de inblandade i studien erbjudas att ta del av känsliga 

avsnitt och kontroversiella tolkningar innan publicering. Men det innebär inte att deltagaren 

kan hindra publicering men däremot kan man, som forskare, föra en dialog och forskaren kan 

överväga kunskapstillskottets negativa konsekvenser för deltagaren. Deltagarna bör få 

möjlighet att ta del av forskningsresultatet, varför man bör fråga om de är intresserad av 

resultat och då informera om vart den kommer att finnas tillgänglig. Något som erbjuder 

pedagogerna att ta del av eftersom att de själva kan känna igen vad de har tillfört studien. 

Vårdnadshavarna erbjuds inte ta del av materialet innan publicering eftersom uppsatsen skrivs 

på så sätt att det inte går att utläsa vilka barn som deltagit i studien. Samtliga deltagare 

informeras om vart studien går att läsa i sin helhet när denna publicerats. 

Det etiska ansvaret åligger alltid projektledaren. Sigurdson (2001) anser att ”klokhet” behövs 

för att kunna tillämpa etiska principer. Han/hon menar att klokhet är något man lär sig och 

behärskar med tiden. 
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Som forskare ska man, enligt FN:s barnkonvention,
9
 ta hänsyn till barnens vilja. Om de visar 

med kroppen eller ord att de inte ville delta eller känner sig obekväm så ska man avbryta 

observationen eller intervjun, vilket vi utgått ifrån när det gäller samtliga observationer, vuxna 

som barn. 

4.5 Verktyg för insamling av empirin 

De artefakter vi använt oss av under insamlingen av empirin är filmkamera, papper och 

penna, samt mobiltelefon. Mobiltelefonen används som substitut för både diktafon, och i vissa 

fall, filmkamera. 

4.5.1 Fältanteckningar 

Björklund (2008) betonar värdet av att föra anteckningar för att bättre minnas det som hänt. 

Det finns tillfällen då andra dokumentationsmetoder inte passar att användas, vilket blev 

tydligt för oss då inte vi inte fick godkännande från alla vårdnadshavare om att deras barn fick 

ingå i vår studie och därför blev filmning alternativ två och fältanteckningarna alternativ ett. 

Genom sin studie fick Björklund även erfara nackdelar med fältanteckningar, eftersom man 

missar många händelser när man tittar ner och antecknar i sitt block vilket även Riemann 

(2005) håller med om. Han menar vidare att denna process bidrar till att man kan skriva ner 

sina minnen, då dessa är färska i minnet och kunna ta hjälp av dem när man ska analysera sin 

empiri. 

4.5.2 Mobiltelefon 

Mobiltelefonen användes till största del för att fylla samma funktion som diktafonen, något 

som Kvale (1997) menar är ett bra sätt eftersom att det ger intervjuaren möjlighet att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken. Varför den, i form av ljusinspelare, enbart användes 

under intervjuerna beror på att barnen vi observerade saknar eller har ett mindre utvecklat 

verbalt språk och då fyller inspelningen ingen funktion. 

Det finns både för- och nackdelar med diktafon på intervjun. Nackdelar är att det kan få 

respondenten, den man intervjuar, att känna sig obekväm och på så sätt hämmas respondenten 

i sitt svar vilket i sin tur kan leda till mindre kvalitativt svar (Jacobsen, 2002; Kýlen, 2004). 

Efterarbetet med diktafon är mer tidskrävande än användning av enbart penna och papper 

(Kýlen, 2004; Trost, 2010). En nackdel som Trost (2010) tar upp är problemet att spola fram 

och tillbaka i materialet, att kunna finna detaljer. Ytterligare en nackdel som Wibeck (2010) 

lyfter med ljudinspelning är att det kan vara svårt att avgöra vem som säger vad. 

                                                 
9
 Information om barnkonvention är hämtad från Unicefs hemsida 2013-09-12 

http://unicef.se/barnkonventionen 
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Fördel med diktafonen är att det ger forskaren en bättre kontakt med respondenten då 

uppmärksamheten kan riktas mot respondenten istället för att titta ner och skriva i ett 

anteckningsblock (Jacobsen, 2002; Trost, 2010). Ytterligare en fördel är att materialet kan 

spelas upp flera gånger och tack vare det återge en korrekt text (Kýlen, 2004; Trost, 2010). 

Intervjuaren ges även möjlighet att lyssna till både sitt och respondentens tonfall och ordval, 

vilket kan förbättra kvalitén på kommande intervjuer (Repstad, 1999; Trost, 2010). Vi anser 

att diktafonen är nödvändig för att få med så mycket av deras tankar som möjligt.  

4.5.3 Videokamera  

Fördelen med att filma är att detaljer, och annars svårfångade skeenden, spelas in och kan 

studeras upprepande gånger efteråt. Det kan också innebära att det som i 

inspelningsögonblicket inte verkade vara av intresse kan bli en tillgång i den fortsatta 

forskningsprocessen (Björklund, 2008). Kamera på stativ fångar rumsligt bundna aktiviteter, 

vilket försvårar fångsten av rörliga aktiviteter som exempelvis utelek. Stativ förbättrar 

bildkvaliteten och kräver mindre personal medan kamera i handen gör det möjligt att följa 

efter aktiviteten och komma närmare barnen där de är och på så sätt kunna fånga upp mer nära 

händelser, men nackdelen ligger i att man riskerar att dra uppmärksamheten till sig själv och 

kameran. Dessutom kräver det en extra personal (Heikkilä & Sahlström, 2003). Vidare menar 

Bjørndal (2005) att observation med videokamera kan komma att påverka de som observeras i 

den form att de inte agerar som de vanligtvis gör och därför inte ge ett tillförlitligt material. 

 

Vad vi valt att studera påverkar hur vi använt kameran. När vi studerat hur de små barnen tar 

kontakt med varandra har vi befunnit oss nära händelserna, men när vi även ville få in 

pedagogens agerande backade vi. Detta dels för att få med alla i bild, men även för att inte 

vara i vägen. Det krävs ett konstant övervägande och vi har försökt utvärdera filmsekvenserna 

så snart som möjligt för att kunna förbättra kvalitén i det kommande materialet. Detta kunde 

ske genom förändringar i hur vi placerat oss eller videokameran. 

4.6 Genomförande 

Vi började vårt arbete med att formulera vårt syfte och forskningsfrågor, sedan skrev vi en 

bakgrund med aktuell forskning och teorier kring de små kontaktsökande barnen.  

Vi tog sedan kontakt med pedagogerna på de förskolor vi tänkte göra våra observationer och 

fokusgruppsamtal på. De fick lite tid att fundera på om de kunde tänkas ställa upp som 

deltagare i vår studie. När vi fått deras godkännande skrev vi ner ett missivbrev
10

 för att ge 

skriftlig information om vår studie till både personal och vårdnadshavare samt ett medgivande 

som vårdnadshavarna fyller i om deras barn får delta i studien. Trost (2007) poängterar hur 

viktigt det är att man har skrivit ut sitt syfte, samt att brevet inte är för långt för att det ska 

fånga personernas intresse och att de ska bli positivt inställda till undersökningen. I brevet 

                                                 
10

 Se bilaga 2 



21 
 

skrev vi därför ner vårt syfte och hur empirin skulle komma att behandlas samt att vi inte 

använder oss av namn, eller andra uppgifter, för att skydda deras identiteter. Brevet lämnade 

vi på förskolorna så att pedagogerna ansvarade för utdelningen av dessa till vårdnadshavarna. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att vi som utför studien skyddar deltagarnas 

identitet och även att man tänker på att skriva brevet med vanliga ord så alla förstår vad man 

är ute efter. Informationen sker i flera steg, och kontakten också. Vi har haft telefonkontakt, 

personlig kontakt, utlämning av missivbrev och presentation av tanken med vår studie i 

samtliga moment.  Detta för att man, enligt Patel och Davidson (2003), ska vara tydlig för att 

undvika missförstånd eller råka utelämna vissa viktiga moment. 

4.6.1 Insamling av empiri  

Vi genomförde observationer på tre förskolor. Den ena besöktes av båda två, dock ej under 

samma tid. Observationerna varade under två veckors tid, ca 30 timmar på varje förskola, och 

de artefakter som användes var papper och penna, videokamera samt mobiltelefoner, för 

upptagande av ljud och film. Efter dessa veckor bearbetade vi de observationer vi gjort och 

formulerade stödfrågor till personalen, utifrån deras agerande i barnens kontakttagande 

situationer. Varför vi valde att göra så var för att kunna synliggöra för dem, vid behov, hur 

deras agerande kan påverka barnen och vad det tror hade hänt om de agerat annorlunda i vissa 

situationer. Vad vi vill veta är hur de ser sin på sin roll i dessa situationer, och hur mycket de 

tror att de kan påverka barnens kontakttagande. 

Samtliga observationsveckor genomfördes innan vi hade något fokusgruppsamtal och det 

beror på att vi inte vill påverkas av svar från tidigare fokusgrupper inför nästa observation. Då 

vi utförde samtalet i grupp ville vi att de skulle vara så positivt inställda som möjligt för att få 

bästa resultat och eftersom att det krävdes en liten uppoffring för pedagogerna och 

verksamheten, i form av en omstrukturering av deras verksamhet för den tiden som vi 

behövde för att kunna genomföra fokusgruppsamtalet, lät vi personalen styra tid och plats för 

samtalen för att underlätta för dem. Vi beslutade att bara en av oss skulle närvara under 

fokusgrupptillfällena för att pedagogerna inte skulle känna sig obekväma med en främmande 

person i rummet, på den förskolan som vi både besökt deltog däremot båda två. För att 

underlätta bearbetningen av fokusgruppsamtalet ytterligare spelade vi in ljudet från dessa med 

våra mobiltelefoner.  

Innan samtalen blev pedagogerna tillfrågade om det gick bra för dem att vi spelade in 

samtalet, eftersom att Patel och Davidson (2003) menar att det krävs tillstånd av de man 

intervjuar för att få göra en inspelning. Vi var väldigt tydliga med att påpeka att det som vi 

spelade in skulle förstöras då vårt arbete var klart. 

4.6.2 Transkribering  

Direkt efter genomförandet av fokusgruppsamtalen utförde vi transkribering på dessa, vilket 

innebär att vi omvandlar det verbala i inspelningen från samtalet till skriven text. Graden av 

transkribering går att dela upp i tre nivåer. Nivå ett är den mest noggranna och där tas 
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talstyrka, talhastighet, tvekande ljud, betoningar samt talspråksformer upp. Nivå två är också 

noggrann men den har ett större inslag av skriftspråket. I nivå tre är huvudsyftet att återge det 

som huvudsakligen sägs istället för att återberätta det som sägs ordagrant (Wibeck, 2010). 

Hon menar vidare att det bästa är om moderatorn själv transkriberar  

Vår transkribering ligger någonstans mellan nivå två och nivå tre, vilket innebär att vi inte 

transkriberat ordagrant utan fokuserat på det som vi anser är viktigt. Det viktigaste för oss var 

att få med hur pedagogerna ser på sin egen del i de små barnens kontakttagande.  

Vi lyssnade på inspelningarna flera gånger för att försäkra oss om att vi fått med det som var 

av stor vikt för studien (Wibeck, 2010). Vidare menar hon att det inte finns någon perfekt 

transkription och det är nästintill omöjligt att få ner allt muntligt i skrift och man missar alltid 

något. Transkribering är ett tolkningsarbete där vissa saker väljs in och andra sållas bort. 

Varför vi valde att göra transkribering direkt var för att ha så mycket som möjligt färskt i 

minnet, något som Patel och Davidsson (2003) förespråkar. Båda två deltog i transkriberingen 

även om bara den ena deltog under själva samtalet. Detta för att få fler insynsvinklar i vad 

som sägs på det inspelade materialet. När man gör en utskrift av en intervju tolkar man en 

konstruktion från talspråk med dess regel till skriftspråk med en annan uppsättning regler. Det 

finns därför ingen sann och ackurat utskrift. Men genom att ge intervjun en skriftlig form blir det 

lättare att uttrycka meningen i den intervjuades berättelse (Kvale, 1997). 

För att försäkra trovärdigheten bör man låta den intervjuade läsa sammanställningen för att 

missförstånd inte ska ha uppstått (Patel & Davidson, 2003; Pedro, 2005). Det innebar att 

samtliga deltagare erbjöds att läsa vår sammanställning av intervjun så fort den var klar, innan 

den skrevs in i arbetet. 

4.7 Analys av observationer 

Observationerna transkriberades individuellt, för att vi sedan gemensamt skulle analysera 

materialet. Det vi började med var att dela upp empirin i lämpliga analysenheter. Därefter 

resonerade vi kring vilka likheter och skillnader vi kunde se i pedagogernas agerande när det 

gäller de små barnens kontakttagande med de jämnåriga. Här sorterades material, som inte 

rörde, syftet bort. Dessa analyser kom sen att ligga som grund för de stöttande frågor som 

kommer att finnas med, men inte nödvändigtvis komma till användning, under 

fokusgruppsamtalen. 

4.8 Analys av fokusgruppsamtal  

Att påbörja analysen medan intervjun är färsk är till stor fördel enligt Patel och Davidsson 

(2003). Detta ledde till att vi, så fort som möjligt efter intervjuerna, satte vi oss ner och gjorde 

analysen. Nackdelen med att vänta med analysen är att det blir svårare att ha ett levande 

förhållande till sitt material. ”Fördelen med att göra en löpande analys t.ex. direkt efter en 

intervju eller ett observationspass, är att det kan ge idéer om hur vi ska gå vidare” (Patel & 

Davidsson, 2003 s.119). 
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Efter transkriberingen gjordes inledningsvis, i direkt anslutning till fokusgruppsamtalen, en 

analys efter Wibecks (2010) traditionella analys metod för fokusgruppsamtalen, vilket innebar 

att vi klippte upp transkriberingarna och kategoriserade dem efter specifika rubriker
11

 för att 

på så sätt kunna få en överblick över materialet och bästa sätt få fram det som kunde kopplas 

till syftet.  Kategoriseringen under de rubriker vi valt gjordes individuellt för att sedan 

jämföras. Detta är något som Nyberg (2000) rekommenderar när man är fler än en som utför 

studien.  

Wibeck (2010) anser att man kan använda sig av en innehållsanalys där man tittar på 

innehållet och går till syftet för att se vad man fått veta, och därefter kunna se ett resultat. 

Innehållsanalyser kan vara horisontella eller vertikala. Den horisontella är lämplig när man 

har flera liknande grupper som talar om samma sak, och denna analys innebär att man 

redovisar ämnen som kommer igen i alla grupper, istället för att som i den vertikala belysa 

separata ämnen för de olika grupperna. I vårt fall var dessa horisontella. 

Efter att alla fokusgruppsamtal var transkriberade och kategoriserade analyserade vi 

materialet tillsammans för att se vilka likheter och skillnader vi såg mellan grupperna. Detta 

gjordes med koppling till syftet, och det som inte rörde vårt syfte bearbetades inte vidare. 

Denna del av analysen är en så kallad beskrivande analys där vi försöker återspegla 

deltagarnas åsikter som är viktiga för studiens frågeställning. Eftersom att det är vår tolkning 

av deltagarnas upplevelse som återskapas så är den uppbyggd av medvetna och omedvetna 

val, och därmed inte fri från tolkande inslag, och ej heller en direkt återspegling av vad som 

sagts (Wibeck, 2010).  Det centrala i analysprocessen är enligt Wibeck (2010) att hitta 

mönster, göra jämförelser och sätta data i kontrast mot varandra, och här ifrågasätts sällan 

kulturella avvikelser i åsikter. 

4.9 Validitet och reliabilitet 

Thurén (2007) menar att det finns olika kriterier att ta hänsyn till, oavsett vilken typ av 

forskning man ägnar sig åt. Studien måste äga både giltighet, validitet, och trovärdighet, 

reliabilitet. Validitet bygger på ett samspel mellan kritiskt tänkande, teorier, kunskap om 

mätning, konstruktion samt analys av data och handlar om värdering av hur väl vi mäter det vi 

vill mäta och slutligen om resultatet ger en sann bild av det som undersökts. Det anses som 

professionellt att kunna förklara varför något blev bra eller dåligt, då det stärker validiteten 

(Aronsson, 2006).  Reliabilitet beskriver vidare mätningens precision. Reliabilitet handlar 

även om att kalla saker för deras rätta namn och faktiskt studera det man sagt att man ska 

studera (Wibeck, 2010). Vidare menar hon att det finns en diskussion kring huruvida man ska 

använda termen validitet, eller om man istället ska använda ordet trovärdighet.  

                                                 
11

 Se bilaga 3 



24 
 

4.10 Arbetsfördelning 

Vi har haft en fungerande arbetsfördelning där vi utgått ifrån varandras styrkor. Vi har delat 

upp litteraturen mellan oss men utgått ifrån att Sandra läser fortare och därmed bearbetat mer 

litteratur medan Catrine ansvarat för att söka reda på och beställa litteratur som vi ansett 

relevant för vår studie. Sådant som vi har funnit som relevant i litteraturen har skrivits ner på 

dator direkt för att enklare kunna sammanställas när vi träffats och tillsammans ska formulera 

innehållet. Vidare har vi gemensamt sammanställt all litteratur och flitigt bollat tankar och 

funderingar mellan oss. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de observationer som gjorts, samt 

fokusgruppintervjuerna med pedagogerna på de förskolor som vi utfört våra observationer på. 

Frågorna som ställdes till pedagogerna var forskningsfrågorna; hur pedagogerna på förskolan 

bemöter de yngsta barnen, både verbalt och icke verbalt, i deras försök till kontakttagande 

med jämnåriga samt vilken inverkan pedagogerna anser att deras agerande har i dessa barns 

kontakttagande. Resultatet som följer är tolkat utifrån en tolkande ansats. 

5.1 Statistiska resultat av observationerna 

Utifrån genomförda observationer, filmsekvenser och fältanteckningar, delade vi in resultatet 

i olika kategorier. Den första indelningen baserades på huruvida pedagogen var aktiv i 

barnens kontakttagande eller ej. Av de observationer vi gjort är pedagogerna deltagande i 

barnens kontakttagande i 57.7 % av fallen. 

Eftersom att vi bara kan spekulera i hur sekvenserna kunnat te sig om pedagogerna varit 

delaktiga i de sammanhang där de inte varit deltagande så har vi ingen vidare förgreningen 

utifrån den kategorin. När det gäller den deltagande rollen, som pedagogerna haft, har vi delat 

in den i ytterligare förgreningar för att visa på om de bemöter barnen med verbalt eller icke 

verbalt språk, eller med en kombination av dessa. Detta visar att pedagogen bemöter barnen i 

deras kontakttaganden med icke verbalt språk i 3,85 % av våra observationer samt att de 

genom enbart verbalt språk bemöter barnen i 43,2 % av fallen. Det vanligaste bemötandet 

sker genom en kombination av dessa och upptar 53,85 % av de observationer vi gjort. 

5.2 Barnens olika sätt att ta kontakt 

Utifrån våra observationer, både fältanteckningar och filmsekvenser, har vi sett att barnen 

använder sig av olika metoder för att ta kontakt med sina jämnåriga. Det vanligaste sättet att 

ta kontakt är en form av förföljande, där imitation inte används utan barnet iakttar sin kamrat 

innan det försöker ta kontakt.  När det gäller att ta kontakt fysiskt är det vanligt förkommande 

att barnen tar hjälp av artefakter, både genom att erbjuda, kasta grejer eller slå på andra barn 

för att få uppmärksamhet. Det förekommer även att barnen berör varandra genom 

artefakterna, det kan då röra sig om att klappa på varandra med exempelvis en spade. De 

sistnämnda försöken följs vanligtvis av leenden, skratt och ögonkontakt. Ytterligare sätt att ta 

kontakt med sina jämnåriga är imitation av varandras ljud och rörelser. 
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5.3 Hur pedagogerna bemöter barnen, både verbalt 

och icke verbalt, i deras försök till kontakttagande 

med jämnåriga 

Vi har genom observationer sett att pedagogerna bemöter barnen i deras kontakttagande på 

olika sätt som påverkar utgången av situationerna. Dessa har vi valt att dela in i två olika 

kategorier, en främjande och en hindrande. Med dessa menar vi att man kan hjälpa barnen 

framåt i deras försök till kontakttagande och uppmuntra interaktion mellan barnen, men man 

kan även förhindra försöken genom att använda sig av en normativ evaluerande ansats och 

redan innan ha en förutfattad mening av barnets intentioner.  

5.3.1 Främjande kontakttagande 

När det gäller den främjande kategorin ser vi att det vanligaste i dessa situationer är att 

pedagogen bjuder in barnen till lek där både barn och pedagog deltar. Detta för att sedan 

främja kontakttagande barnen emellan genom att pedagogen använder sig av artefakter, 

kroppsspråk och verbalt språk för att få barnen att bjuda in andra barn till lek, varpå lek ofta 

uppstår under olika långa sekvenser.  

Det är även vanligt förekommande att pedagogen föreslår att barnen delar med sig av 

artefakter, som de använder, till sina jämnåriga. Av observationer att döma är detta inget som 

leder till lek på samma sätt som när pedagogen själv deltar. 

Exempel 1 ur empirin, främjande ansats av pedagogen: vanlig text 

Linus, 16 månader, sitter på golvet och trycker på kaffekokaren så att den låter. I rummet 

finns även Tilda, 23 månader, som står avvaktande och tittar på Linus. Pedagogen Tomas 

kommer in i rummet och frågar glatt om han kokar kaffe. 

Linus ler stort. 

Tomas: ”- Kan jag få lite kaffe?” Han tar upp en kopp och håller fram. 

Linus häller kaffe och Tomas dricker.  

Tomas: ”-Oj, vilket gott kaffe! Kan Tilda få smaka lite?” Han tar fram en mugg till och håller 

fram. Linus häller i den också. Tomas räcker över den Tilda, som ta emot den och tittar på 

Linus. Linus skrattar. Tilda skrattar och dricker snabbt upp kaffet på låtsas. Linus skrattar 

igen. Tilda håller fram koppen en gång till, och Linus öser upp. Båda skrattar. Tomas säger 

ingenting, utan vänder sig till ett annat barn som kommer in i rummet. Sekvensen mellan 

Linus och Tilda upprepas några gånger, sedan kastar Linus bort kaffekannan och lämnar 

rummet med ett skratt. Tilda stannar kvar och börjar köra med en bil. 
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5.3.2 Hindrande av kontakttagande 

Det är vanligt förekommande att pedagogerna agerar hindrande i situationer där 

försök till kontakttagande förekommer. Dessa situationer uppstår främst där barnen 

genom fysisk beröring söker kontakt med sina jämnåriga, och där de genom kast, slag 

och klappar försöker få kamraternas uppmärksamhet. Pedagogerna agerar vanligtvis 

impulsivt och tillrättavisande, genom att säga till barnen och lyfta bort eller leda dem 

från situationen, vilket leder till att barnen går skilda vägar och kontakttagande uteblir. 

I ett fåtal fall har kontakt skett trots att pedagogen tillrättavisat barnen, men då har de 

väglett barnen till att ta kontakt på andra, mildare sätt. 

Exempel 2 ur empirin, hindrande ansats av pedagogen: 

Tilda (23 månader) och Sara (14 månader) går runt, in bakom gardinen. Sara skrattar högt och 

tittar på Tilda. Tilda går fram igen och tittar på Sara. När Sara följer efter skrattar även Tilda 

högt och proceduren upprepas.  Då kommer pedagogen Elin in och uppmanar barnen att gå 

därifrån: 

”-Ni får inte leka med gardinen.” Hon tar barnen i hand och leder bort dem. Samspelet upphör 

helt och barnen går åt skilda håll. 

5.4 Hur pedagogerna anser att de bemöter de yngsta 

barnen i deras kontakttaganden  

Dessa resultat baseras på de fokusgruppsamtal som utfördes med arbetslagen, ute på 

förskolorna där observationerna genomfördes. Under följande resultatdel har vi, 

slumpmässigt, delat in de olika fokusgrupperna i nummerordning. Detta för att klargöra de 

olika gruppernas åsikter och tankar kring frågeställningarna. I två av de tre grupperna 

användes stödfrågor för att få samtalet att flyta på. 

5.4.1 Hur pedagogerna anser att de, verbalt, bemöter i deras 

kontakttagande  

Både grupp ett och grupp två anser att man som pedagog använder sig av ett verbalt språk 

oavsett om barnet använder ett verbalt språk eller ej. Grupp ett betonade även att man pratar 

med barnen hela tiden, för att sätta ord på vad både barn och pedagog gör i olika situationer. 

Detta för att främja deras tal och förståelse för vad de olika situationerna innebär. 

När det gäller det verbala bemötandet upplevde Grupp tre att de till största del bemöter barnen 

i deras kontakttaganden genom att medla vid konflikter och missförstånd, men även de anser 

att det är viktigt att man hjälper barnen att sätta ord på situationerna och samtidigt prata med 

barnen om vad som är acceptabla och icke acceptabla ageranden. 
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5.4.2 Hur pedagogerna anser att de, icke verbalt, bemöter de yngsta 

barnen i deras kontakttagande 

Både grupp ett och grupp två ansåg att man genom icke verbalt bemötande försöker leda in 

barnen i lek med andra utan att själv delta. Detta genom att ta dem i handen och närma sig 

redan pågående aktiviteter, eller skapa situationer där kontakttaganden kan främjas genom att 

det intresserar de andra barnen som ansluter sig till leken och på så sätt kan man som pedagog 

sammanföra barnen. Detta förkommer däremot sällan utan att man använder sig av ett verbalt 

språk som stöd för att förtydliga för barnen vad man avser med närmandet.  

Att enbart vara icke verbal anser pedagogerna i grupp två är näst intill omöjligt, eftersom att 

det verbala språket ger ett bra komplement till det icke verbala, och de arbetar utifrån att hela 

tiden förklara för barnen vad som händer i olika skeenden för at göra dem uppmärksamma på 

situationer och även sitt eget lärande. 

När man hjälper barnen i deras försök till kontakttagande anser pedagogerna i grupp två att 

det är viktigt att man som pedagog stannar kvar och observerar om det blir någon kontakt, och 

hur situationen utvecklas, eftersom alla samspel inte utvecklas är det viktigt att pedagogen 

stöttar barnen så att kontakttagande kan ske och fortgå. 

Grupp tre menar att det ofta räcker med en blick för att både uppmuntra och hindra barnen i 

deras ageranden. Det kan röra sig om ett ogillande från pedagogens sida om barnen tar 

kontakt genom att vara hårdhänt, och genom sitt försök skada sin kamrat omedvetet. 

5.4.3 Ålderbaserat bemötande 

Deltagarna i grupp två menade att man bemöter barnen olika beroende på deras ålder och 

utvecklingsnivåer.  

”Det är stor skillnad på hur man bemöter barn i deras kontakttagande när de har ett talspråk och bara kan gå fram 

och fråga sin kompis om de ska leka. Man tänker inte så mycket på kroppsspråket när de har sitt verbala språk” 

(Ur fokusgruppsamtal med grupp 2, 2013-11-18). 

Med det menar de att man inte uppmärksammar kroppsspråket lika ofta när barnets verbala 

språk utvecklats. Vidare anser de att det är viktigt att barnen får leka över åldrarna, för att 

kunna lära av varandra, men pedagogerna markerar tydligt att det finns både bättre och sämre 

förebilder för barn i olika åldrar när det gäller lekkamrater. Även grupp ett anser att man 

bemöter barnen olika beroende på deras ålder, men betonar att det är viktigt att alla pedagoger 

har samma regler och förhållningssätt till barnen. Detta för att barnen ska veta vad som gäller 

och vara en trygghet för dem. 
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5.5 Vilken inverkan pedagogerna anser att deras 

verbala och icke verbala agerande har på de yngsta 

barnens kontakttaganden 

Samtliga pedagoger anser att de är viktiga i de yngsta barnens kontakttagande, dels för att 

uppmärksamma barnen på de positiva de gör, men även när det gäller att hjälpa dem i de 

kontaktsituationer där de inte alltid agerar på ett sätt som uppskattas av mottagaren. Detta 

gäller, enligt grupp två, främst i situationer där det sker upprepande gånger med en och 

samma individ, och då är det extra viktigt att man som pedagog visar på olika sätt som man 

kan använda sig av för att ta kontakt med sina jämnåriga, och belysa vilka ageranden som 

fungerar för att få barnen att förstå konsekvenserna av sitt agerande. 

I Grupp två menar deltagarna att om man som pedagog hela tiden är nära och uppmärksam på 

vad som händer har man en bättre utgångspunkt för att kunna hjälpa barnen i deras 

kontakttaganden. Ibland måste man ta ett steg åt sidan och se vad som verkligen händer, innan 

man agerar. Grupp tre menar att om man följt hela situationen är det lättare att se vad barnet 

avser med sina handlingar, och det är då man som pedagog får sätta ord på barnens 

intentioner, för att klargöra inför samtliga inblandade vad barnet menade med sina handlingar. 

Alla barn har samma värde och ska därför erbjudas samma möjlighet att utveckla sin förmåga 

till kontakttagande, och det är pedagogens ansvar att se till att denna lika behandling 

genomförs. Grupp ett menar att det är av största vikt att ge barnen närhet och visa att man 

finns till hands för att stötta barnen i deras kontakttaganden. Trygghet och närhet till en vuxen 

är en mycket viktig aspekt för att sedan kunna frigöra sig. Det är pedagogens ansvar att lyfta 

det positiva, för att uppmuntra dessa ageranden, som barnen gör istället för att lägga vikt på 

det negativa. Detta är något som även grupp tre lyfte i fokusgruppsamtalet. Grupp tre tog även 

upp att de ser att viljan att samspela mellan barnen finns, men när barnen saknar redskap 

behövs pedagogen extra mycket. 

Grupp två menar att hur de som pedagoger förhåller sig till barnen är av största vikt, detta 

eftersom de anser att barnen tar efter deras ageranden. Ett exempel som grupp ett beskriver 

stämmer in på hur grupp två förklarar att barnen tar efter pedagogernas handlingar. På 

samlingarna som grupp ett har, använder pedagogerna ”Stjärnan” (en trollstav) på samlingen. 

Denne används för att visa på vilka barn som är närvarande under dagen, samtidigt som man 

sjunger namnsången. Barnen leker sedan liknande lekar där de bekräftar varandra genom att 

lägga andra leksaker på varandras huvuden. Denna aktivitet måste ibland avbrytas av 

personalen då det förekommer att barnen slår för hårt på varandra. 

Pedagogernas dagsform, hur denne mår både fysiskt och psykiskt, avspeglas, enligt grupp tre, 

på barnen och genom att se sina egna brister, har man som pedagog en medvetenhet att ens 

eget agerande påverkar utgången av olika situationer. På samma sätt påverkar barnens 

dagsform pedagogernas agerande i olika situationer. Exempel på det är om barnen är trötta 

och inte har samma tålamod som de har i vanliga fall. Då kan man behöva stötta barnet extra 

mycket vid motgångar. 
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Man tror som pedagog, enligt grupp tre, att ens agerande är bra och leder barnen framåt, man 

skulle inte agera på det sättet man agerar annars. 

5.5.1 Positiv och negativ inverkan  

Samtliga arbetslag menar att man kan bemöta barnen i deras kontakttaganden med jämnårig 

på både bra och mindre bra sätt. Grupp två menar att man som pedagog alltid har för avsikt att 

bemöta dem på ett sätt som har en positiv inverkan på deras ageranden, och att barnen 

därigenom ska känna sig välkomna och delaktiga i gruppen och verksamheten. Vidare menar 

grupp två att man ska bemöta barnen på samma sätt som man själv vill bemötas på själv. 

Vanligaste sättet som pedagogerna i grupp ett använder för att stimulera barnens 

kontakttagande är att ta fram något som barnen kan göra tillsammans, samt att pedagogerna är 

deltagande i barnens kontakttagande processer. De menar att tydliga mönster visar på att om 

pedagogen avviker från pågående aktivitet så har inte barnen samma ro att sitta kvar utan 

avviker från platsen eller börjar föra oväsen och gör sådant som inte uppskattas av pedagogen. 

Detta tror pedagogerna kan bero på att barnen inte får samma uppmärksamhet när pedagogen 

inte är närvarande. De upplever att pedagogens delaktighet i samspelet spelar stor roll. Även 

grupp tre upplever att det lättare blir konflikter om pedagogerna riktar fokus från 

barngruppen, och betonar att om man inte har fokus vet man inte vad som hände om en 

konflikt uppstår. 

Exempel som grupp ett tar upp är att man som pedagog kan inbjuda barnen till lek, och 

därefter bjuda in ytterligare barn. En enkel aktivitet som att rullar bollar till ett barn, som 

sedan förstärks av att pedagogen med verbalt språk uppmuntrar barnet att rulla bollen vidare 

till ett annat barn, ger tillfällen där barnen får möjlighet att ta kontakt med jämnåriga. Detta 

kan skapa goda förutsättningar till kontakttaganden då en pedagog hela tiden är med och 

stöttar barnet. Även i andra moment används detta tillvägagångssätt för att skapa 

kontakttaganden barnen sinsemellan. 

Man måste våga avvakta och inte tillrättavisa direkt, enligt grupp tre. Om man inte försöker 

förstå vad barnens tanke med sin handling är, så kan man inte förstå vad barnen menar, med 

sina handlingar, och heller inte uppmuntra dem att agera på ett annat sätt. Man måste vara 

positiv till de ageranden som leder fram till samspel, detta för att barnen ska gå vidare och se 

det positiva i sitt agerande. 

Om man inte finns där och ger barnen möjlighet att försöka ta kontakt med sina jämnåriga, 

kan man hindra deras utveckling istället för att främja den. Med det menar pedagogerna i 

grupp ett, att man genom att inte vara delaktiga i barnens kontakttaganden inte kan stärka dem 

heller och om barnens försök misslyckas vid upprepade tillfällen kan de ge upp. Detta gäller, 

enligt grupp två, även om man tillrättavisar barnen utan att ta reda på deras avsikter. Hur de 

tar kontakt varierar mycket, enligt grupp två, och det beror till stor del på om barnen har ett 

verbalt utvecklat språk eller ej. Kroppsspråket är det vanligaste sättet att ta kontakt bland de 

yngsta barnen, enligt samtliga grupper, och där händer det att barnen knuffar varandra för att 

få uppmärksamhet. Då måste pedagogerna markera att det inte är okej, men även visa på 
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andra sätt att ta kontakt. Grupp ett nämner att det på deras förskola är vanligt förekommande 

att barnen även tar varandras grejer för att komma i in i lek och samspel. Däremot kan det 

även röra sig om att ett barn ta av det andra barnet dennes föremål, men då springer de ofta 

iväg.  

Ytterligare ett exempel som pedagogerna i grupp ett tar upp, när det gäller att på ett burdust 

sätt ta kontakt, är att om några barn leker med klossar och ett annat barn kommer och vill vara 

med, är det vanligt att detta barn gör det genom att riva och förstöra. Då måste man kanske 

leda bort det barnet och introducera denne för någon annan aktivitet. 

Grupp ett menar att det är viktigt att respektera alla barn, både de som vill ta kontakt och de 

som vill vara ifred och att man då måste tydliggöra detta för det kontaktsökande barnet. Även 

grupp tre resonerade kring dessa situationer och ansåg att det kunde vara svårt att avgöra 

vems parti man skulle ta, eftersom att det blir någon som blir besviken hur man som pedagog 

än agerar.  

5.6 Tidsbrist 

Samtliga fokusgrupper ansåg att tid var en bristvara i verksamheten, då det är många barn på 

få pedagoger. Och en önskan från grupp tre var att kunna nyttja mer tid till att hjälpa barnen i 

deras kontakttaganden, genom att exempelvis samla viktigt information genom observationer, 

eftersom att de ser den sociala delen som viktig då det gäller att stärka barnens personlighet. 
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuterar vi vald metod för studien, de resultat som studien kom fram till samt 

studiens validitet och reliabilitet. Slutligen ges även förslag på fortsatt forskning inom området 

som varit utgångspunkt för denna studie. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie utgick vi ifrån, det som Tellgren (2004) beskriver som en 

etnografisk tolkaransats, där man befinner sig nära barnen och deras vardagliga aktiviteter i 

förskolan. Vi upplevde här att Tellgren hade helt rätt som menade att det i dessa situationer 

kan vara svårt att skilja på sin roll som forskare och sin roll som pedagog. Att vara icke 

deltagande observatörer visade sig vara svårare än vi föreställt oss. Det var väldigt lätt att man 

tappade fokus på observationerna om något barn tilltalade oss, eller om det hände något 

oförutsett runt omkring. Detta tror vi beror på vår yrkeserfarenhet, där vi ständigt är delaktiga 

i verksamheten. I de situationer där barnen agerade på ett sådant sätt som vi fann oacceptabla 

ingrep vi och därmed valde att inte slutföra observationer framför att låta något barn fara illa. 

6.1.1 Empiriska insamlingsmetoder 

Eftersom att vi på förhand utgick ifrån våra forskningsfrågor, kan våra observationer ha 

påverkats av det ämne vi valt att fokusera på. Vi anser att vi har försökt hålla oss så objektiva 

som möjligt och försökt se vad individerna i studien har för intentioner med sina ageranden. 

När det gäller våra observationer så upplevde vi, precis som Patel och Davidson (2003) 

uttryckte det, att det är tidskrävande samtidigt som det kan komma att uppstå oförutsedda 

händelser som påverkar utfallet av observationerna. Många av observationerna kunde vi inte 

använda oss av då vi missat delar av händelsen, och bara kan spekulera i vad som skett. 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att man som forskare bara stannar ett kort tag och 

därför intar rollen som fristående från barnen, vilket vi inte håller med om. Detta eftersom att 

man som forskare, trots ny barngrupp, fort kommer in i gemenskapen och blir en del av 

gruppen. Vi resonerade att det är bättre att barnen är trygga med oss och vågar agera som de 

gör i normala fall, vilket Patel och Davidsson (2003) tycker är ett bra sätt att utgå ifrån, men 

detta kan ha kommit att påverka studiens resultat i den omfattning att vi får egna relationer till 

barnen, och ser dem som unika individer. 

När det gäller fokusgruppsamtalen anser vi att det till en början var svårt att få samtalet att 

flyta på, detta tror vi delvis beror på ovanan, både från vår och pedagogernas sida. Varken vi 

eller någon av pedagogerna hade tidigare erfarenhet av fokusgruppsamtal, men det visade sig 

vara en bra metod att få fram pedagogernas tankar, då det upplevs mer som ett samtal än en 

intervju. Vi fick däremot, trots en ingående förklaring i hur samtalet skulle vara strukturerat 
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(Kvale & Brinkmann, 2009), påminna pedagogerna om att det var deras åsikter vi var 

intresserade av och att det inte fanns några svarsalternativ som ansågs riktiga eller felaktiga.  

När det gäller antalet deltagare i fokusgruppsamtalet, anser Wibeck  (2004) att tre deltagare är 

för lite. Trots detta valde vi att låta arbetslagen sitta enskilt istället för att slå ihop flera 

arbetslag. Detta för att de inte skulle känna sig osäkra och obekväma under samtalet. 

Reliabiliteten ökar om samma moderator leder samtliga samtal, enligt Wibeck (2010), vilket 

vi inte såg som aktuellt då båda två inte träffat alla pedagoger som deltagit i studien. Vi ville 

att pedagogerna skulle känna sig trygga med sin moderator och vi anser att även denna 

trygghet kan stärka reliabiliteten. 

6.1.2 Urvalet 

Vi valde att observera och ha fokusgruppsamtal med pedagoger på förskolan. Varför vi valde 

att ha fokusgruppsamtal med de pedagogerna som arbetar där vi utförde observationerna, 

beror på att vi skulle vara bekanta med dem och att de skulle känna tillit till oss och därmed 

våga öppna sig under samtalen. 

Studien är utförd både på tätort och i en by och vi är sedan tidigare kända för de pedagoger 

som deltagit i studien. Vi har valt att genomföra denna studie på våra respektive arbetsplatser, 

samt ytterligare en förskola som vi kommit i kontakt med genom vår verksamhetsförlagda 

utbildning. När det gäller utförandet av observationer och fokusgruppsamtal var det svårt att 

utföra dessa på sina egna arbetsplatser. Detta då barnen är vana att man fokuserar på dem, och 

pedagogerna lätt glömmer att man är där i forskningssyfte. När det gäller samtalet anser vi att 

vi lätt tar förgivet att man vet vad pedagogerna menar, och det är då extra viktigt att be dem 

förtydliga sina tankar. 

6.1.3 Verktygen som användes för insamling av empirin 

De artefakter vi använt oss av under insamlingen av empirin är filmkamera, papper och 

penna, diktafon samt mobiltelefon. Mobiltelefonen användes som substitut för både diktafon, 

och i vissa fall, filmkamera. Fältanteckningar betonar Björklund (2008) som värdefulla då de 

hjälper forskarna att minnas det som hänt, vilket vi helt instämmer på. Detta var den 

insamlingsmetod som kom att bli mest använd av oss då 30.6 % av barnen på förskolorna 

inte, enligt vårdnadshavarnas önskemål, fick delta i vår studie. Detta försvårade användandet 

av videokameran som därmed inte användes så mycket som vi tänkt oss. Vidare upplevde vi 

att det var svårt att skriva samtidigt som man observerade för vi ville inte missa sekvenser av 

situationerna. 

Bjørndal (2005) anser att observationer med videokamera kan komma att påverka de som 

observeras, och därför inte ge tillförlitligt material, vilket vi inte håller med om. Vi tror att 

inspelningar, då mest via Ipads eller mobiltelefoner, numer är vanliga inslag i förskolans 

verksamhet och därför påverkas inte barnen i samma utsträckning som förr. Vad vi däremot 
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märkt är att ett stativ underlättar då man filmar, då det ger oss som forskare möjlighet att 

anteckna samtidigt. 

Efterarbetet med diktafon är mer tidskrävande än vid användning av enbart penna och papper 

(Kylén, 2004; Trost, 2010), vilket vi håller med om. Men å andra sidan ser vi att det ger mer 

information än anteckningar, då man kan återgå och lyssna flera gånger. En nackdel som 

Trost (2010) tar upp är problemet att spola fram och tillbaka i materialet, vilket vi inte ser som 

ett problem med dagens teknik. Vi håller med om att det tar tid, men märker att det går lättare 

ju mer man arbetar med transkriberingar. Ytterligare en nackdel som Wibeck (2010) lyfter 

med ljudinspelning är att det kan vara svårt att avgöra vem som säger vad, vilket vi kan förstå 

om det gäller främmande människor, vilket vi inte märkte av då personerna var kända för oss. 

6.1.4 Analys av observationerna 

När det gäller vår analys av observationerna, gjordes transkriberingarna enskilt. Detta var ett 

utvecklande moment för oss, då vi fick lita på våra egna förmågor. För att kunna utföra både 

transkriberingar och analys, på lika sätt, fick vi ta hjälp av litteratur för att veta hur vi skulle 

gå tillväga. Vi sökte även förslag på mallar som visar hur man på ett enkelt sätt kan gå tillväga 

för att utföra dessa moment. Våra transkriberingar sammanställde vi tillsammans för att kunna 

resonera och kategorisera innehållet. Vi anser att detta moment är viktigt att göra tillsammans, 

då man alltid ser på empirin utifrån olika synvinklar och på så sätt lyfter fler tankar kring hur 

man kan tolka observationerna. 

6.1.5 Analys av fokusgruppsamtalen  

Att påbörja analysen medan intervjun är färsk är till stor fördel enligt Patel och Davidsson 

(2003), vilket vi också kände.  Eftersom att ingen av oss hade tidigare erfarenheter av att 

analysera empiri var detta en intressant del av studien, då vi inte riktigt visste vad vi skulle 

förvänta oss. 

Kategoriseringen vi använde oss av underlättade analyseringen eftersom att det gav oss en bra 

översikt av innehållet och vi på ett enkelt sätt kunde koppla dessa till vårt syfte, samt se 

likheter och skillnader mellan de olika grupperna. 

I analysen försökte vi återspegla deltagarnas åsikter som vi ansåg viktiga för studiens 

frågeställning. Eftersom att det är vår tolkning av deltagarnas upplevelse som återskapats så är 

den uppbyggd av medvetna och omedvetna val, och därmed inte fri från tolkande inslag. Det 

är heller inte en direkt återspegling av vad som sagts. Eftersom vi valt ut de delar som vi anser 

rör studiens syfte och enbart presenterat dessa, ville vi försäkra oss om att inte våra egna 

tankar skulle påverka studiens resultat. Därför fick samtliga pedagoger läsa igenom materialet 

vi tänkte använda oss av, för att kontrollera att vi förstått dem rätt. De fick även möjlighet att 

göra tillägg och ändringar i texten, vilket ingen gjorde. 
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6.2 Resultatdiskussion  

I följande del diskuteras resultatet som framkommit i denna studie, där syftet är att beskriva, 

analysera och förstå pedagogens roll i kontakttagandet mellan barn som inte använder ett 

utvecklat verbalt språk.  

6.2.1 Barns olika metoder till kontakttagande med jämnåriga 

Utifrån våra observationer har vi sett att barnen använder sig av olika metoder för att ta 

kontakt med sina jämnåriga. Det vanligaste sättet vi sett är en form av förföljande, där 

imitation inte används utan barnet iakttar sin kamrat innan det försöker ta kontakt. Denna 

form av kontakttagande är ny för oss, då vi inte kommit över den i tidigare forskning.  

När det gäller barnen sätt att ta kontakt med varandra genom artefakter, anser vi att det 

stämmer bra överens med Granbergs (2003) syn på hur barnen, i slutet på sitt första levnadsår, 

tar kontakt på ett mer vuxen imiterat sätt, där de delger varandra material för att bjuda in till 

samspel. Detta tror vi beror på att det är den responsen de möts av när de möts av vuxna som 

pratar med dem, där de känner glädje och förtjusning av att bli sedd. Det vi har sett, när det 

gäller de små barnens kontakttagande, tolkar vi som att de yngsta barnen både söker kontakt 

med sina jämnåriga, och finner glädje i dessa samspel så vi instämmer inte med Myrdahl 

(1935) i hennes påståenden om att små barn inte har något utbyte av gemenskap. 

Pedagogerna i samtliga fokusgrupper menar att kroppsspråket är det vanligaste sättet att ta 

kontakt bland de yngsta barnen. Det förekommer även att barnen genom fysisk beröring tar 

kontakt med sina jämnåriga. 

6.2.2 Hur personalen bemöter barnen i deras försök till 

kontakttagande samt vilken inverkan de anser att deras agerande har 

i dessa situationer  

Det är i de situationer där barnen tar kontakt genom fysisk beröring vi sett att pedagogerna 

vanligtvis hindrar barnens försök till kontakttagande genom att ge de små barnen 

uppmaningar så som ”sluta” och ”var försiktig”. Detta stämmer inte överens med hur 

pedagogerna ser på sin roll i dessa situationer, då de anser att de hindrar barnen genom att 

medvetet leda bort barnen från de situationer där de försöker ta kontakt genom fysisk 

beröring. 

Det är vanligt förekommande att pedagogerna agerar hindrande i situationer där försök till 

kontakttagande förekommer. Det gäller främst när barnen använder sig av hård fysisk 

beröring. Pedagogerna agerar då vanligtvis impulsivt och tillrättavisande. I dessa fall upplever 

vi att pedagogen intar en normativ evaluerande ansats istället för att försöka förstå barnets 

intentioner. Vi anser att man kan visa barnen andra sätt att gå till väga för att ta kontakt med 

sina jämnåriga, istället för att bara ge de yngsta barnen uppmaningar. Det kan i större 

utsträckning leda till att samspel sker och därmed utveckla barnens sociala förmåga. Eftersom 
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att barnen i förskolan kommer i kontakt med många jämnåriga redan från ett års ålder 

(Skolverket, 2012b) ges många tillfällen till att utveckla deras kontakttagande förmåga, men 

det förutsätter att pedagogen är uppmärksam på vad som sker och hur de kan hjälpa barnen i 

dessa situationer.  

När det gäller att främja barnens kontakttaganden ser vi att det vanligaste tillvägagångssättet i 

dessa situationer är att pedagogen bjuder in barnen till lek där både barn och pedagog deltar. 

Dessa inbjudningar är både verbala och icke verbala. Engdahl (2011a) visar i tidigare 

forskning att i de verksamheter där pedagogerna varit varma, empatiska och engagerade i 

barnen har barnet en mer komplex förmåga när det gäller sociala relationer, och att det 

framgår tydligt att pedagogens förhållningssätt och engagemang är den viktigaste 

kvalitetsfaktorn. Detta stämmer överens med resultatet från fokusgruppsamtalen, som hade 

fokus på hur pedagogerna såg på sin inverkan när det gäller de yngsta barnens 

kontakttagande. Vi håller inte med Tellgren som i sin studie från 2004 menar att barns 

interaktion sinsemellan, fungerar mer utvecklande och experimenterande när vuxna inte är 

inblandade. Det är pedagogernas mening att barn behöver närvarande vuxna som kan läsa av 

situationer, och stötta dem när de i behov av stöd. Vår studie har visat på att pedagogerna 

anser att det inte fungerar lika bra för barnen att samspela, och att konflikter lättare uppstår, 

om pedagogerna inte är närvarande. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) 

menar att de vuxna är förebilder och därmed kan hjälpa barnen i deras försök till 

kontakttagande. 

Kommunikation och diskussioner är centrala delar i verksamheten, enligt Hundeide (2006), 

och han menar därmed att kunskap är situerad. Med det menas att lärande sker genom 

deltagande i social praktik, och för att kunna delta i denna praktik måste man även kunna ta 

första steget mot gemenskapen, kontakttagandet. Detta är enligt oss, en anledning till att skapa 

en medvetenhet hos pedagogerna, i hur viktigt det är för barnen att kunna ta kontakt med 

jämnåriga kamrater och, som pedagog, kunna stötta de yngsta barnen i dessa situationer. God 

kunskap i barnens socialiseringsprocesser är något som även Løkken (2008) lyfter. Samhällets 

snabba utveckling är, även den, en bidragande faktor till att den sociala förmågan har fått en 

allt större betydelse för individerna (Frønes, 1994), vilket ytterligare stärker vikten av att 

barnet får möjligheter och hjälp att utveckla den kontakttagande förmågan.  Även i SOU: 

1972:26 framkommer att hur barnen förmår att etablera kontakter och de erfarenheter och 

bearbetningar som barnet gör i dessa situationer är avgörande för deras fortsatta utveckling. 

Vidare menade pedagogerna att de alltid använder ett verbalt språk när de kommunicerar med 

barnen, oavsett om barnet har ett utvecklat verbalt språk eller ej. Detta kunde vara för att 

förtydliga vad man gjorde i olika situationer, men även för att sätta ord på olika situationer 

och på så sätt hjälpa barnen att utveckla en förståelse för det verbala språkets innebörd, vilket 

stämmer med hur Løkken (2008) förklarar att pedagogens kunskap är en viktig tillgång när 

barnen inte själva kan berätta vad de gör. Även Strandberg (2006) och Säljö (2000) menar att 

barnen utvecklas genom att överskrida sin förmåga och få vägledning av vuxna. 

Att leda barnen in i lek, alternativt skapa förutsättning för lek och deltagande genom ett icke 

verbalt språk, menade två av grupperna att de använder sig av. Men deras uppfattning är att 
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det verbala språket alltid är med. Detta var något som vi också såg i våra observationer. Vi 

instämmer helt på deras syn om att det verbala språket alltid är med, då det endast vid ett fåtal 

tillfällen under våra observationer förekom situationer utan något verbalt språk mellan barn 

och pedagog. När det däremot gällde tillrättavisningar och ogillanden från pedagogens sida 

räckte det vanligtvis med en blick och barnets namn. Detta tror vi beror på att barnen redan 

vet att pedagogerna ogillar vissa agerande i olika situationer och att dessa redan sedan tidigare 

har diskuterats mellan barn och pedagog. Detta ser vi som en koppling till det som Engdahl 

(2011a) menar med att barnen i förskolan lär sig hur man förhåller sig och agerar för att få 

vara delaktiga i den gemenskap som finns i olika grupper, så som vilka beteenden som är 

acceptabla och inte. 

Grupp två anser, utifrån fokusgruppsamtalen, att det är viktigt att man som pedagog stannar 

kvar, om man har som intentioner att hjälpa barnen i deras kontakttagande, och observerar hur 

situationen utvecklas. Något som vi kunde se mer som ett undantag än en regel i våra 

observationer. Detta då pedagogen ofta vände fokus till ett annat barn om det inte uppstod en 

direkt konflikt. Vi kan förstå att det är så då det är många barn på förskolan, enligt Skolverket 

(2012b) och få pedagoger som ska uppmärksamma dessa barn under dagens lopp.  

Baserat på hur pedagogerna anser att de bemöter barnen utifrån utvecklingsnivå och ålder, 

samt hur viktigt de tycker det är att barnen tillåts leka med äldre respektive yngre kamrater, 

tolkar vi som att pedagogerna ser på barnen som sociala individer som finner glädje i att vara 

nära och samspela med andra individer och det stärks av Poulsen (1994), som menar att 

barnen redan från 14 månaders ålder kan samarbeta med andra barn. 

Samtliga pedagoger anser att de är viktiga i de yngsta barnens kontakttagande. Detta genom 

att uppmärksamma barnen på de positiva de gör samt för att hjälpa dem i de 

kontaktsituationer där de agerar på ett mindre uppskattat sätt. Trots detta har vi genom 

observationerna sett en tendens till att hindrande agerande är vanligt förekommande när det 

gäller pedagogernas delaktighet i dessa situationer. Detta tror vi beror på att pedagogerna ofta 

är stressade och inte hinner se alla situationer utan bara vissa sekvenser av ett samspel, och 

därigenom inte heller har någon möjlighet att förstå barnens intentioner. 

I två av grupperna menar deltagarna att om man som pedagog hela tiden är uppmärksam på 

vad som händer har man en bättre utgångspunkt för att kunna hjälpa barnen i deras 

kontakttaganden och att man ibland måste man ta ett steg åt sidan och se vad som verkligen 

händer, innan man agerar. Då kan man lättare att se vad barnet avser med sina handlingar. Att 

agera på detta sätt är att utgå ifrån en tolkande ansats (Hundeide, 2006). Vi har alltså sett att 

det förekommer både normativ evaluerande ansats och tolkande ansats hos pedagogerna, 

varpå de verkar medvetna om den tolkande ansatsen, medan den normativ evaluerande 

ansatsen kan ses som ett impulsivt agerande från pedagogen. 

Trygghet och närhet till en vuxen är, enligt pedagogerna som deltagit i studien, en mycket 

viktigt faktor för att barnen ska våga prova på och sedan kunna frigöra sig från pedagogen och 

våga agera själv. De menar att det är pedagogens ansvar att lyfta det positiva, för att 

uppmuntra barnens ageranden, istället för att lägga vikt på det negativa. Lek utvecklas, enligt 

Skolverket (2005), inte av sig själv utan kräver både tid och engagemang av pedagogerna, 
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vilket stämmer överens med hur pedagogerna ser på sin egen delaktighet i barnens 

kontakttaganden. 

Ena gruppen anser att det är viktigt att respektera alla barn, vilket även lyfts i läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010). De menar att det gäller både de som vill ta kontakt och 

de som vill vara ifred och att man då måste tydliggöra detta för det kontaktsökande barnet. 

Varpå ytterligare en grupp resonerade kring dessa situationer och ansåg att det kunde vara 

svårt att avgöra vems parti man skulle ta, eftersom att det blir någon som blir besviken hur 

man som pedagog än agerar. Gentemot studiens syfte anser pedagogerna att det är en svår 

balans som de är medvetna om och de reflekterar över sitt agerande i dessa situationer. 

Något vi upplevde utifrån fokusgruppsamtal, var en önskan om vägledning i hur man som 

pedagog bör gå tillväga i situationer där det alltid finns någon som blir besviken. 

Grupp två menar att hur de som pedagoger förhåller sig till barnen är av största vikt, detta 

eftersom de anser att barnen tar efter deras ageranden och det stärks genom Lpfö98 

(Skolverket, 2011) som menar att vuxna är viktiga som förebilder. Även tidigare studier 

(Engdahl, 2011a) visar på att i de verksamheter där pedagogerna varit engagerade i barnen har 

barnet en mer utvecklad förmåga när det gäller sociala relationer. Pedagogernas dagsform, hur 

denne mår både fysiskt och psykiskt, avspeglas enligt en annan grupp på verksamheten och på 

barnen. Genom att se sina egna brister, har man som pedagog en medvetenhet att ens eget 

agerande påverkar utgången av olika situationer. Hundeide (2006) menar att man ser på olika 

händelser utifrån hur vi själva mår för stunden och att denna medvetenhet är viktig för att 

kunna göra relevanta och rättvisa bedömningar. Vidare menar Hundeide att man som pedagog 

bör ha en förståelse för att mening är föränderlig. 

Samtliga arbetslag menar att man kan bemöta barnen i deras kontakttaganden med jämnåriga 

på både bra och mindre bra sätt, vilket vi även sett i våra observationer. Om man inte finns 

där och ger barnen möjlighet att försöka ta kontakt med sina jämnåriga kan man, enligt 

pedagogerna, hindra deras utveckling istället för att främja den. Utifrån observationerna rör 

det sig om tillrättavisningar av barnen utan att ta reda på deras avsikter, att man använder sig 

av en normativ evaluerande ansats (Hundeide, 2006) medan det enligt pedagogerna handlade 

om att inte kunna stötta barnen i deras försök till kontakttagande. Vi såg utifrån våra 

observationer att när pedagogerna startade gemensamma aktiviteter, stimulerade det barnens 

kontakttagande sinsemellan, detta tog även pedagogerna upp under fokusgruppsamtalen. 

Pedagogerna menar att barnen samarbetar bättre om en vuxen är nära, och att det kan bero på 

att barnen inte får samma uppmärksamhet när pedagogen inte är närvarande. De upplever att 

pedagogens delaktighet i samspelet spelar stor roll vilket stärks av Engdahl (2011a). 

Pedagogerna i samtliga grupper menar att kroppsspråket är det vanligaste sättet att ta kontakt 

bland de yngsta barnen, och där händer det att barnen knuffar varandra för att få 

uppmärksamhet och då måste pedagogerna markera att det inte är okej, men även visa på 

andra sätt att ta kontakt. Även detta agerande från barnen sida stärks av tidigare forskning 

(Brodin & Hyllander 1997; Engdahl 2011a, 2011b, 2012; Løkken 2008). Trots denna 

medvetenhet om hur barn tar kontakt, har vi sett att det i dessa situationer är vanligt 
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förekommande att pedagogerna genom uppmaningar hindrar barnen i deras försök till 

kontakttagande. 

6.3 Studiens validitet och reliabilitet 

Validiteten i studien bygger främst på vårt egna kritiskt tänkande och kunskapen vi 

införskaffat för att kunna utföra studien. Genom hela studien har vi haft i åtanke att saker i 

omgivningen kan påverka hur vi tolkar olika situationer och hur våra egna värderingar och 

erfarenheter spelar in i hur vi tänker och agerar. Vi har även varit medvetna om att våra 

tidigare erfarenheter kan spegla hur vi ser på olika situationer och barnens ageranden. Det har 

därför varit viktigt för oss att, tillsammans, resonera genom hela arbetet. I och med att vi har 

relativt olika bakgrunder har det gett oss en möjlighet att diskutera ur ett bredare perspektiv 

om barnens intentioner gentemot jämnåriga kamrater och pedagogernas agerande mot barnen 

i deras försök till kontakttagande. 

Vidare har vi, genom hela arbetet, försökt vara så tydliga som möjligt, både med att beskriva 

studiens syfte, och våra tillvägagångssätt. Reliabilitet ligger i studiens precision, där vi försökt 

beskriva arbetet så tydligt som möjligt. För att försäkra reliabiliteten ytterligare har vi låtit 

deltagarna i studien läsa sammanställningen för att missförstånd inte ska ha uppstått. Därmed 

gav vi deltagarna en möjlighet att bedöma om vi, genom studien, gett en sann bild av empirin 

de delgett oss. 

Varför vi valde att utföra både observationer och fokusgruppsamtal var delvis för att stärka 

validiteten. Detta genom att använda olika informationskällor, och därmed inte bara ta in vår 

spegling av observationerna eller enbart pedagogernas tankar genom fokusgruppsamtal. 

Eftersom att vi kan koppla resultatet till litteraturen i bakgrunden anser vi att studien har en 

vetenskaplig grund att stå på. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har studerat pedagogens roll i de yngsta barnens kontakttaganden, och syftet med studien 

har varit att beskriva, analysera och förstå pedagogens roll i kontakttagandet mellan barn som 

inte använder ett utvecklat verbalt språk. Som vidare forskning vore det intressant att se hur 

pedagogens roll ser ut i dessa situationer om barnen istället har ett utvecklat verbalt språk. 

Vidare finner vi att det ämne vi valt att studera är mycket intressant och vi hade gärna lagt ned 

mer tid på att följa pedagogerna i dessa situationer samt göra en vidare studie där man ser på 

olika delar av landet och inte bara relativt närliggande förskolor. 
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1 

Sto dfra gor till fokusgruppsamtalen 
 

- Hur anser ni att barnen gör för att ta kontakt med sina jämnåriga kamrater? 

- Hur upplever ni att ni bemöter barnen verbalt i deras försök till kontakttagande? 

- Hur upplever ni att ni bemöter barnen icke verbalt i deras försök till kontakttagande? 

- Vad anser ni att man kan göra för att stimulera barnen i deras försök till 

kontakttagande? 

- Vilket anser ni är det vanligaste sättet för er att agera i barnens försökt till 

kontakttagande? 

- Hur tror ni att ert agerande i de situationer där barnen söker kontakt med sina 

jämnåriga påverkar utgången av situationen? 



Bilaga 2 

 
 

Bilaga 2 

 

Hej vårdnadshavare och pedagoger! 

Vi heter Sandra Granberg och Catrine Sundström Westin och vi studerar till förskollärare genom programmet Lärare, för 
verksamhet i förskola och förskoleklass vid Luleå Tekninska Universitet.  Under hösten 2013 kommer vi att genomföra en 
studie, som en avslutande del i våra studier, om hur små barn utan utvecklat verbalt språk tar kontakt med varandra med 
fokus på vilken betydelse pedagogen har i dessa situationer.  
 
Under höstterminen 2013 kommer vi tidvis att finnas på ert barns förskola för att göra observationer som ska ligga till 
underlag för studien. 
 
Som verktyg för datainsamlingen kommer vi i första hand att använda oss av anteckningar med papper och penna men även 
digitala medel som videokamera, diktafon och mobiltelefon för inspelning av ljud och film. Barnen vi önskar observera har 
ännu inget utvecklat verbalt språk vilket gör det svårt att intervjua och på så sätt samla information. Därför behöver deras 
kontaktsökande studeras och informationen samlas in via observationer. 
 
Vi kommer att följa de regler som finns kring forskning med barn och vuxna i  sverige och som sammanfattas av 
vetenskapsrådet i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.12 
Reglerna innebär i korthet att barnen och förskolan kommer att vara anonyma, i vår studie. Vi ger den och barnen fingrerade 
namn i våra texter. Allt material som vi samlar in kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående, vilket innebär att det 
endast är vi och vår handledare vid universitetet som kommer att bearbeta det insamlade materialet, och det kommer enbart 
att användas för denna studie. Vi kommer heller inte att offentliggöra fotografier eller filmer där barn medverkar. 
 
 
Medverkan i studien kan när som helst avbrytas under studiens gång om ni skulle ändra er. Då får inte heller redan gjorda 
observationer av ert barn användas. 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att maila oss: 
 
Sandra Granberg   Catrine Sundström Westin 
sangra-0@student.ltu.se  catsun-5@student.ltu.se 

  
 
 
Hälsningar  
 

Sandra Granberg  Catrine Sundström Westin 
 
 
 
Härmed ger jag tillstånd att mitt barn ______________________________________får delta i 
småbarnsstudien. 
 
 
 
 

Datum      Underskrift av Målsma

                                                 
12

 Länk till skriften: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Bilaga 3 

 
 

Bilaga 3 

Dessa är de förgreningar vi använde oss av vid analysen av våra observationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observationer 
 

 
 
 
 

Pedagogen deltar   Pedagogen deltar ej 
                                                                       (Ingen vidare förgrening på dessa) 

  
 
 

                                   
 

 
 Verbalt deltagande Icke verbalt deltagande 

 
 

 
 


