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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur toddlarna framträder samt hur de bemöts och 
karaktäriseras av förskollärarna. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med 
tidsmässigt utvalda observationer och öppna intervjuer. De två teorier som ligger till grund för 
undersökningen är det livsvärldsfenomenologiska perspektivet samt det sociokulturella 
perspektivet. Teorierna bygger båda på att man utgår ifrån den andres perspektiv när man 
undersöker och försöker förstå den andres livsvärld vilket vi förhållit oss till i studien. Tio 
toddlare observerades och sex förskollärare intervjuades i syfte att ta reda på om den tidigare 
forskning som definierar en toddlare kan relateras till verkligheten. 

Genom analys och diskussion kom vi fram till att det är svårt att kategorisera toddlarna efter 
en viss ålder eftersom alla barn är olika och uppvisar olika beteenden i olika sammanhang 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på att de säregna beteendena visar sig 
hos toddlarna, men att det kan variera från barn till barn. Samtliga toddlare i vår studie kunde 
gå, använde sig mycket av kroppen, härmade varandra och uttryckte sig genom höga läten i 
olika former. Vad som sägs vara ett typiskt drag hos toddlarna är tultandet, men detta 
framkom inte bland barnen i vår studie.  

 

Nyckelord: Toddlare, Förskolan, Förhållningssätt, Sociokulturell teori, 
Livsvärldsfenomenologi, Kvalitativ forskningsstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka våra familjer och barn som haft tålamodet att stötta men framförallt stå ut med 
oss under detta roliga men ändå tuffa forskningsarbete. Långa dagar och sena kvällar har 
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1. Inledning  
Det händer att förskolans barn blir behandlade som en homogen grupp där barnen har samma 
färdigheter och behov. Skillnaden på barnen kan dock vara väldigt stora beroende på barnens 
ålder och denna generalisering går ofta ut över de allra minsta barnen på förskolan då 
förskolans aktiviteter ofta anpassas efter de äldsta barnen (Løkken, Haugen & Röthle, 2006).  
För att i framtiden kunna uppnå den fostran och omsorg som gynnar de små barnens lärande i 
förskolan är det relevant att studera och tolka småbarnens agerande redan från deras allra 
första möte med förskolemiljön. Forskning visar tydligt på att även de minsta barnen, 
toddlarna1, behöver stimulans i sin lärandeutveckling som en grund inför kommande skolår. 
Lindahl (1995) menar samtidigt att förskolepersonalens möjligheter att främja de små barnens 
utveckling och lärande måste bygga på en medvetenhet om barnens samspel liksom samspelet 
mellan barn, personalgrupp, hem och övrig omgivning.  Vidare menar författaren att man för 
att kunna verkställa detta pedagogiska arbete måste statliga förvaltningar med dess lagar och 
mål stödja och möjliggöra ett metodarbete som utgår ifrån småbarns egna erfarande och 
lärande i förskoleverksamheten.  
 
Genom tidigare erfarenheter via de verksamhetsförlagda delarna i vår utbildning samt 
förhållningssätt på våra egna barns förskolor har vi uppmärksammat att det inte finns 
tillräckligt med kunskap om vilka egenskaper och behov en toddlare har, vilket medför att de 
inte alltid får de förutsättningar de behöver för lärande och utveckling. 
Den forskning som finns i ämnet tar upp hur toddlarna samspelar med varandra men det finns 
väldigt lite forskning kring vad en toddlare egentligen är samt vilka förutsättningar de ges i 
förskolan. Vi hoppas kunna fylla dessa kunskapsluckor genom att ta reda på hur forskningen 
stämmer överens med pedagogernas syn på toddlarna samt om toddlarna ter sig så som 
Løkken (2008) m.fl. beskriver dem. Undersökningen bygger med andra ord på en induktiv 
metod. 
 
Michélsen (2005) menar att större kunskap kring toddlare är nödvändig liksom Jonsdottir 
(2007) som framhåller vikten av att pedagogerna på förskolan är väl insatta i läroplanens mål 
för att kunna utveckla och stimulera barnens utveckling och lärande. Jonsdottir menar även att 
vi bör se på barn som aktiva meningsskapare och att detta sker i samspel med andra barn och 
vuxna. Även Bygdeson-Larsson (2010) belyser vikten av personalens teoretiska kunskaper 
och förhållningsätt gentemot barnen. 
 
Vi tror att en större kunskap och förståelse kring toddlare kan ge pedagogerna bättre 
förutsättningar i arbetet med de yngsta barnen i verksamheten och se dem som viktiga 
kunskapsbärare. ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (skolverket, 2011, s.5) 
 
 
                                                 
1 Toddlare; direktöversättning från engelskans ”Toddler” som syftar till ett- och tvååriga barn.  
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1.1 Arbetsfördelning 
 
Vi har under det senaste året och längre än så funderat över vad vi kan tänkas vilja skriva om i 
den slutgiltiga c-uppsatsen. Vi har med andra ord funderat och reflekterat kring ett 
ämnesområde långt innan rapportskrivningens början. Ämnesvalet bygger på en gemensam 
diskussion och gemensamt intresse. Vi har tillsammans letat fram vetenskaplig litteratur kring 
vårt valda studieområde och fördelat läsning och informationshämtning ungefär lika. 
Inledning, syfte och frågeställningar har vi utformat gemensamt och med stöd i relevant 
litteratur. För att effektivisera arbetet har vi även fördelat vissa forskningsområden och 
punkter mellan varandra för att sedan sammanställa, rätta och granska tillsammans. Johanna 
har till exempel utformat rubriken Sociokulturellt perspektiv medan Frida har sammanfattat 
Livsvärldsfenomenologisk filosofi. 
 
Kontakt med aktuell intervju – och undersökningspersoner är också ett resultat av ett jämt 
fördelat arbete och fördelningen har skett slumpartat. Intervjuer med förskollärare utförde vi 
båda på egen hand, alltså tre stycken var - dels för att effektivisera informationsinhämtningen 
och dels för att inte ge undersökningspersonen en underlägsen känsla vilket Trost (2010) 
beskriver kan vara en nackdel om man är två intervjuare. Transkriberingen av intervjuerna 
gjordes av den som genomfört intervjun, detta för att man har en helhetsbild av hur intervjun 
fortlöpte med kroppsspråk och mimik. Sammanställningen av observationerna och 
intervjuerna har gjorts tillsammans, likaså formuleringen av resultatet och diskussionen. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vad som kännetecknar de yngsta barnen på förskolan 
samt hur pedagogerna ser på dessa ”toddlare”. 
 

2.1 Frågeställningar 

- Hur karaktäriseras en toddlare? 
- Hur bemöter förskollärarna toddlarna? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att lyfta fram forskning kring de yngsta barnen, ett- och tvååringarna 
på förskolan men istället för att benämna dem vid ”småbarn” eller ”de yngsta barnen” så vill 
vi beskriva dem som ”toddlare” vilket vi argumenterar för i texten nedan. Vi vill även belysa 
hur barnsynen har förändrats genom tiderna vilket speglar och understryker vikten av att 
uppmärksamma dessa unga människor. I och med att förskollärarnas barnsyn förändras så 
förändras även deras förhållningssätt till barnen vilket avgör vilken typ av lärande och 
utveckling barnen får. Dessa två aspekter anser vi går hand i hand vilket också förklaras under 
rubrikerna Barnsynens förändring genom tiderna och Förhållningssätt.  

Förhållningssättet till barnen är en viktig del i förskolans verksamhet som vilar på olika lagar 
och förordningar kring hur förskolans verksamhet ska utformas samt vilka krav som skall 
eftersträvas. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser för förskolan där rättigheter 
och skyldigheter för barn och deras vårdnadshavare regleras och står att läsa i förordningen; 
Läroplanen för förskolan 98/2010 (Skolverket, 2011). Om man behöver hjälp att tolka 
läroplanen så kan man använda sig av de allmänna råden med kommentarer för pedagogisk 
omsorg (2012). Vad styrdokumenten innebär och varför vi har valt att framhålla dessa 
framgår under rubriken Förankring i lagar och förordningar. 

Under teoridelen lyfter vi fram och beskriver de två vetenskapsteorier som ligger till grund för 
denna undersökning nämligen, livsvärldsperspektivet och det sociokulturella perspektivet.  

3.1 Tidigare forskning 

Motivet till att vi presenterar den tidigare forskningen före teorier beror på att vi i arbetets 
början satte oss in i den tidigare forskningen i ämnet först för att sedan utifrån det som 
framkom välja teorier som var mest lämpade för studien. Vi har valt att använda oss av ordet 
Toddlare och kommer därför att introducera den tidigare forskningen med vad toddlare 
betyder för att få en förståelse för kommande textinnehåll. Följande textavsnitt bygger också 
på en tanke att lättare kunna följa med i texten det vill säga att vi valt att presentera barnsynen 
före förhållningssätt följt av förankring i lagar och teorier. 

3.1.1 Toddlare 

Løkken (2008) menar att toddlare är en försvenskad synonym till det engelska ordet 
”Toddler” och avser förskolans ett- och tvååringar. Hon anser att det mest framträdande i 
toddlarkulturen är speciella kroppsrörelser som exempelvis ett specifikt sätt att gå och röra 
sig. Toddlarkroppen är själva ankaret i barnens lekfulla samvaro och det är med hjälp av 
kroppen som barn utvecklar lek, humor och hälsningsceremonier. Andra typiska drag hos 
toddlarna är enligt författaren skiftande hit-och-dit rörelser och studier visar på att barnen 
genom att tumla, falla, springa, dunka, skratta och le skapar sina relationer och lär sig social 
kompetens. Sommer (2005) framhåller att människobarnet har de medfödda 
grundkompetenserna t.ex. emotionella, sociala och kognitiva som krävs för att befinna sig i, 
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påverka och lära av sociala relationer. Fredriksson och Ringberg (2010) vill uppmärksamma 
toddlarnas specifika samspel med varandra vilket bildar deras egen toddlarkultur. Emilson 
(2013) beskriver ordet toddlare; 

”Det är en direktöversättning från engelskan, en som tultar och går. De är visserligen små men 
de har fantastiska kompetenser och de kan väldigt mycket” (Emilsson, I-L, personlig 
kommunikation, 10 september 2013) 

 
Emilson (2007) har utifrån sin studie om toddlarnas inflytande i samlingar, kommit fram till 
att deras möjligheter till inflytande väldigt ofta är beroende av pedagogens förhållningssätt. 
Hon menar att toddlarna oftare får valmöjligheter utifrån i förväg valda alternativ eller i vissa 
fall möjlighet att ge förslag på vad som ska ingå i samlingen istället för att fritt få bestämma. 
Sommer (2005) lyfter fram forskning som visar på att om små barn får vara med och 
bestämma i samvaro med andra så stärks deras självkänsla och personliga egenvärde. 
Författaren menar med andra ord att det är viktigt att barnen väldigt tidigt i livet får lära sig att 
ingå i en social gemenskap. 
 
3.1.2 Barnsynens förändring genom tiderna 

Vallberg Roth (2011) beskriver barnsynens utveckling genom tiderna då man under 1800-talet 
präglades av en särbetonad auktoritär människosyn där barnet ansågs vara syndig och 
inlärningspassiv. Dahlberg, Moss och Pence (2002)  menar att man liknade barnen vid tomma 
ark, tabula rasa, eller som ett tomt kärl som skulle fyllas med information, kulturella 
värderingar, färdigheter och kunskap. De yngsta barnen ansågs alltså inte ha några medfödda 
färdigheter utan fröknarnas arbete med de yngsta barnen var att de skulle vara redo att lära sig 
vid den ålder de började skolan. Lindahl (1995) visar i sin studie att arbetet i barngruppen inte 
hade något högt värde och att personalen inte behövde ha några kvalificerade kunskaper i 
området. Sommer (2005) menar att denna grundsyn på barnet har förändrats fullständigt då 
man idag talar om barnets relativa resiliens2. Om man, som exempelvis den klassiska 
psykoanalysen, betraktar det lilla barnet som enbart ett passivt och sårbart väsen vars enda 
krav på omvärlden är skydd mot fara – hamnar de förmågor och resurser som nyare forskning 
har visat att barnet mycket tidigt har i skymundan.  

Stern (2011) framhåller att nyare forskning visat på att barn redan vid födseln är multimodala, 
alltså att de använder sig av olika sinnen för att kommunicera med omgivningen. De har 
medfödda sinnen och färdigheter och inte minst behov av socialt samspel och omsorg. 
Sommer (2005) visar i sin forskning att barn - till skillnad mot vad man tidigare trodde - 
besitter såväl en rad potentialer som utvecklade kompetenser och praktiska färdigheter, men 
det är fortfarande mycket som måste utvecklas under barndomens gång. Barn lär genom sina 
sinnen och det är med hjälp av sinnena som vi kan kommunicera med omgivningen. Vi 
smakar, lyssnar, ser, hör och framförallt så rör vi oss med vår kropp. För en toddlare är 
sinnesupplevelserna ett viktigt verktyg för att kunna inskaffa sig erfarenheter och uttrycka 
                                                 
2 Resilens; Används som motpol till begreppet ”bräcklighet” och betyder flexibilitet, tänjbarhet.  
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sina tankar och känslor (Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Lindahl (1995) framhåller att barn 
som tidigt får positiva upplevelser av bl.a. ömsesidighet, samskapande och tillhörighet i en 
grupp har goda förutsättningar att föra detta vidare och försöka påverka i nya grupper vilket 
påvisar vikten av att små barn behöver varaktiga och nära kontakter med andra än sin 
kärnfamilj. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) stödjer detta resonemang och visar i 
sin studie att toddlare har en insikt om att de kan vara med och påverka andra och dela 
upplevelser och mening samtidigt som de är ståndaktiga att variera sin sociala kontakt.  

Eilard (2010) framhåller små barn som kompetenta och att barndomen speglas som ett socialt, 
historiskt och kulturellt fenomen. Genom att pedagogerna fokuserar på barnens kompetens 
synliggörs deras kunskaper och färdigheter, vilket leder till ett livslångt lärande. Författaren 
menar att man tidigare har fokuserat på barnens brister, fel och sårbarhet. Luttropp (2011) 
stödjer detta resonemang och menar att personalens agerande och attityder är viktiga faktorer 
till hur barn utvecklar sin kommunikation och sitt samspel med andra. Barnsynens utveckling 
har genom åren gått ifrån 1800-talets inkompetenta barn till dagens kompetenta små individer 
tack vare forskning kring små barn vilket lett till ett förändrat förhållningssätt (Vallberg Roth, 
2011). Barn är meningsskapande individer. Engdahl (2011) anser att det finns ett teoretiskt 
perspektiv som stödjer hennes tankar där även mycket små barn bör ses som sociala aktörer 
med social kompetens. I interaktionen med andra så menar författaren att toddlarna ofta 
använder sig av imitationen som deras speciella "språk" och att de lär känna sin omgivning 
med hjälp av kroppen och genom alla deras sinnen.  

3.1.3 Förhållningssätt 

Pedagogiska möten uppstår i pedagogens vilja och strävan att närma sig – och förstå barnets 
livsvärld. Om verksamheten saknar omsorg eller om pedagogen väljer att inte närma sig 
barnets livsvärld uteblir det pedagogiska mötet (Merleau-Ponty, 1962). Bengtsson (2005) 
menar också att man bör utgå ifrån ett livsvärldsperspektiv när man förhåller sig till barn. Vi 
behöver ta ställning till att barn ser, förstår och uttrycker sin syn på omvärlden på olika sätt. 
Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) menar att just därför är det så viktigt att 
vi som pedagoger vågar närma oss barnens perspektiv och försöka se saker och ting ur deras 
synvinkel. Johansson (2005) visar i sin studie att mångfalden av förhållningssätt synliggörs i 
pedagogernas attityder till barn, synen på kunskap och lärande men också i deras 
känslomässiga förhållande till barns livsvärld. 

Inga-Lill Emilsson (personlig kommunikation, 9 september 2013) kursledare i 
småbarnspedagogik på Karlstads universitet menar att det inte bara är de små barnen som lär 
av varandra utan att vuxna och barn lär tillsammans. Vi vuxna behöver förstå att barn 
förhåller sig till världen på ett helt annat sätt än vi gör och att de har en helt annan humor än 
vi. Toddlare tycker t.ex. om att slänga sig på golvet eller skrika höga ljud vilket inte många 
vuxna tycker är särskilt roligt, små barn har med andra ord förmågan att se det roliga i det lilla 
eller som man brukar säga; ”Lite roar små” vilket Inga-Lill ser som en fantastisk egenskap 
hos de allra minsta. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är det just dessa perspektiv som vi 
vuxna och pedagoger måste utgå ifrån när vi förhåller oss till de yngre barnen. Johansson och 
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Pramling Samuelsson (2003) och Pramling Samuelsson (1993) menar att barnets sociala 
konstruktion alltid medför konsekvenser för den pedagogiska verksamhetens innehåll och 
arbete vilket understryker vikten av ett gott förhållningssätt i arbetet med barnen. Att lära är 
att utvecklas och i förskolan måste förskolepedagogen ha en medvetenhet om att barnet 
ständigt lär. Pramling Samuelsson (1993) menar att barnets utveckling beror på vilka 
erfarenheter det får och hur det blir bemött av vuxna. Flink (2011) påpekar att pedagogernas 
förhållningssätt och sätt att bemöta yngre barn i deras sociala samspel har konsekvenser för 
dessa barns möjligheter till lärande och utveckling. Dahlberg, Moss och Pence (2002) hävdar 
också att barn som fått en god utbildning och omsorg under de första fem-sex åren sannolikt 
lyckas bättre i sin kommande skolgång.  

3.1.4 Förankring i lagar och förordningar 

I Skollagen (2010:800) regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras 
vårdnadshavare har men också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. För att 
lättare kunna följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska 
vägledningar inom vissa områden för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som 
finns. Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg (2012) är 
rekommendationer om hur skolor och förskolor bör handla för att uppfylla kraven i 
bestämmelserna. Läroplanen för förskolan (skolverket 2011) är en förordning som utfärdats 
av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I 
läroplanen beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 
arbetet. Den reviderade läroplanen innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa mål 
och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling samt 
förskollärares och förskolechefens ansvar. 

Enligt Skolverkets statistik och utvärdering fram till 2012 (Skolverket, tabell 1b) har antalet 
ett – och tvååringar i förskolan ökat med ca 7 % de senaste sju åren. Denna stora ökning av de 
minsta barnen på förskolan ställer också högre krav på pedagogerna inom 
förskoleverksamheten då ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket, 2011, 
s.5) 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg (2012) pekar på vikten av 
personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen liksom utformningen av den 
pedagogiska miljön. Arbetet i arbetslaget förutsätter gemensamma värderingar och en samsyn 
på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål. För att lyckas med detta krävs en 
gemensam reflektion i arbetslaget för att utvärdera verksamhetens arbete och utveckling 
(Johansson, 2005). Låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter framför allt när 
det gäller de yngsta barnen i förskolan som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter 
som de kan knyta an till. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår 
stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga i framtida skolår (Skolverkets 
allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, 2012). 
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Läroplanen för förskolan, (Skolverket, 2011) beskriver verksamhetens mål och riktlinjer 
vilket gäller för alla barn i förskolan oavsett ålder.  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg 
och lärorik för samtliga barn.  Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och alla 
barn ska få känna den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att 
få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Skolverket, 2011, s.5).  

3.2 Teorier  

En teori är ett system av hypoteser, antaganden eller satser som beskriver en del av 
verkligheten och trots att det inte finns någon tydligen linje mellan dessa fenomen så rankas 
teorier högre än endast hypoteser som prövats empiriskt (Patel & Davidsson, 2011). Denna 
studie kommer att analyseras då teori och verklighet kommer att relateras till varandra. Vad 
säger litteraturen? Stämmer detta överens med verkligheten? Nedan beskrivs två olika teorier 
som ligger till grund för denna kvalitativa forskningsstudie. 

3.2.1 Livsvärldsfenomenologisk filosofi 

Ordet fenomen kommer ifrån grekiskan och betyder ”det som visar sig” vilket är grunden 
inom fenomenologin (Bengtsson, 2005). Fenomenologin innefattar flera perspektiv och 
forskare har valt att beskriva den på olika sätt. Det är i huvudsak livsvärldsperspektivet samt 
kroppen som en länk till omvärlden som är utmärkande för filosofin. Bjurwill (1995), 
Bengtsson (2005), Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram Edmund Husserl (1859-1938) 
som fenomenologins grundare där teorin kan liknas vid ett par glasögon som man medvetet 
eller omedvetet har på sig när man forskar. Dessa glasögon vill ge oss direkt tillgång till 
världen utan några förutfattade meningar om den. De vill att vi ska sammanfläta våra små 
intryck i större sammanhang och uppmärksamma de olika sätt som finns att se världen på. 
Filosofin bygger på en tankemässig medvetenhet, ställningstagande och reflektion över våra 
föreställningar. Man ska vara självkritisk till sina tankar om omvärlden och ompröva våra 
föreställningar innan vi kan förvandla tro till kunskap. Bengtsson (2005) menar att denna syn 
på omvärlden som komplex förklarar varför fenomenologin även kallas för livsvärldsteorin.  

Johansson (2005) beskriver filosofen Merleau-Pontys (1962) fenomenologiska teori om 
livsvärlden som utgångspunkt i människans tillvaro. Författaren beskriver livsvärlden som en 
värld vi riktar oss mot, som vi är en del av och som finns inuti oss själva. Världen är både 
subjektiv och objektiv och vi påverkas och påverkar den genom att leva i den. Merleau-Ponty 
(1962) skriver i sin teoretiska avhandling att människan upplever världen genom sin levda 
kropp. Kroppen är alltså sammanlänkad med världen genom interaktion med andra människor 
och livet uppstår genom kommunikation och ömsesidiga överenskommelser med 
omgivningen. Vi har en medfödd grundtillit till andra och är därför redan från födseln 
sammanlänkade med vår omgivning och världen. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt blir 
pedagogiska möten med små barns livsvärldar en grundstomme för barns lärande och 
utveckling. 
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Engdahl (2011) kopplar ihop förhållningssättet till toddlarna och fenomenologin och menar 
att det är samspelet mellan kroppen och själen som utgör grunden för samspelet. Det kan 
ibland vara svårt att studera de allra yngsta barnen på förskolan men viktigt då är att man 
strävar efter att dela barnets livsvärld och att ägna stor uppmärksamhet till dennes egna 
förutsättningar. Johansson (1999) lutar sig också mot Merleau-Pontys teori om 
livsvärldsteorin och menar att man måste undersöka och försöka förstå barns levda värld 
genom att vara lyhörd och tillgänglig till barnen som en grund till ett pedagogiskt arbete. 

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 
 
Den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) föreställningar om lärandet ligger till 
grund för det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) utgår ifrån det sociokulturella 
perspektivet på lärande och menar att vi människor alltid har lärt av varandra och delat med 
oss av vår kunskap. Han framhåller samtidigt att vi, inom ett sociokulturellt perspektiv, inte 
kan undgå att lära – frågan han ställer sig är istället vad det är vi lär oss i olika situationer. 
Fortsättningsvis beskriver författaren att det inte finns någon ändpunkt i den mänskliga 
utvecklingen eftersom de kulturella artefakterna, verktygen, ständigt är i förändring. Detta 
medför i sin tur att vi inom en social kontext alltid kommer utvecklas vidare. Kommunikation 
och språkanvändning är två centrala perspektiv inom ett sociokulturellt perspektiv vilket 
författaren menar är länken mellan barnet och omgivningen. Genom att vi kommunicerar med 
barnen om vad som händer i interaktionen blir barnet delaktigt i hur människan och dess 
omgivning uppfattar händelser, de kommunikativa processerna är relevanta på människans 
lärande och utveckling. Dysthe (2003) och Strandberg (2009) redogör för Vygotskijs tankar 
genom att beskriva att hans psykologiska processer handlar om att flytta fokus från våra 
individuella kompetenser och istället fokusera på att dessa inre kompetenser och tankar 
uppkommer genom en interaktion med andra. De framhåller samtidigt att det inte enbart är 
genom individuella processer som lärande uppstår utan att det främst är i kontexten där 
samarbetet sker, som kunskapen konstrueras. Fortsättningsvis anser Strandberg (2009) att det 
är genom relevanta, intressanta och utmanande verktyg för ämnet som ligger till grund för att 
ett lärande ska ske. Han menar också att det är den sociala kompetensen och det mänskliga 
samspelet som enligt Vygotskij ligger till grund för utveckling och lärande. Det Vygotskij 
menar med den proximala utvecklingszonen är enligt Säljö (2000) det området som ligger 
mellan det som barnet redan kan och det som barnet kan lära sig genom att imitera, samarbeta 
eller vägledas av och med andra barn eller vuxna, för att kunna klara av sådant som står på tur 
för att läras in. Författaren beskriver detta som en kunskapsförmedling som handlar om att 
information förs vidare från den som kan till den som inte kan. Författaren vill även förtydliga 
Vygotskijs tankar kring detta genom att belysa att det inte enbart handlar om vilken 
kompetens barnet redan har, utan att det främst handlar om vilken potential som barnet visar 
på i sitt agerande.  
 
Säljö (2000) presenterar utöver Vygotskij även en annan inflytelserik psykolog, Jean Piaget 
(1896-1980), som vi inte kommer att presentera mer ingående. Däremot kan det vara 
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intressant att ta upp hur Säljö (2000) beskriver den stora skillnaden mellan dessa två 
psykologers teorier samt med vilka glasögon som de ser på det lilla barnet.   
Piaget konstaterar att det lilla barnet från födelsen är väldigt egocentriskt samt att 
utvecklingen sker först när barnet utvecklar en förståelse av sin omgivning. Att barnet är 
egocentriskt betyder att barnet endast utgår från sig själv när det kommer till att uppfatta olika 
händelser. Vygotskij däremot menar att barnets utveckling, redan från födseln, är beroende av 
olika gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. Vi gör ständigt våra erfarenheter 
tillsammans med andra och dessa medaktörer hjälper oss att förstå hur världen fungerar och 
hur den skall förstås. Genom att uppmärksamma vad omvärlden tillåter och uppmuntrar så lär 
vi oss hur vi bör förhålla oss till verkligheten. Säljö (2000) framhåller att länken mellan barnet 
och omgivningen i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är kommunikation 
och språkanvändning. Han framhåller att det är genom kommunikationen som vi blir 
delaktiga i samspelet med våra medmänniskor i olika aktiviteter. Han belyser också att 
språket är en av de viktigaste medierande redskap för människan. Att vi människor medierar 
omvärlden med hjälp av olika artefakter betyder att vi förmedlar verkligheten via olika 
fysiska, intellektuella och språkliga verktyg. Om vi ska förstå att lärande är en del av sociala 
praktiker måste vi se och förstå hur tänkandet utövas av människor som agerar i dessa sociala 
praktiker med hjälp av olika artefakter. Sist men inte minst menar Säljö (2000) att samtalet 
mellan nybörjaren och den mer kompetente ständigt är pågående och att det är i interaktionen 
mellan människorna som kunskaper och färdigheter får liv.  
 
3.2.3 Sammanfattning teorier 

Efter att ha studerat olika teorier och filosofier så kom vi fram till att det sociokulturella 
perspektivet samt det fenomenologiska perspektivet känns mest relevant för studien inte minst 
för att läroplanen framhåller barn som medskapare i lärprocessen där samspel med andra i ett 
socialt och kulturellt sammanhang är centralt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Det 
fenomenologiska perspektivet hänger oupplöst samman med det sociokulturella perspektivet 
då man genom denna teori bör se på barn utifrån ett livsvärldsperspektiv alltså ur ett socialt 
och kulturellt sammanhang. Lenz Taguchi (1997) stödjer detta resonemang och menar att vi 
måste förstå andras världar för att kunskap och mening ska uppstå. Vidare menar Kvale och 
Brinkmann (2009) att fenomenologin lägger stor vikt vid att försöka förstå 
undersökningspersonens livsvärld vilket också innebär en sociokulturell syn på lärande.  

I metoddelen nedan kommer vi att utgå ifrån det sociokulturella och livsvärldsperspektivet i 
vår insamling av empiri.
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4. Metod 

Metoden bygger på ett konsekvent arbete ur ett forskningsetiskt perspektiv där 
undersökningspersonerna har blivit väl informerade om studiens syfte, deras anonymitet samt 
deras rättigheter att när som helst under studien kunna avbryta sitt deltagande. Denna 
kvalitativa studie innefattar ett fåtal undersökningspersoner med observationer av barn och 
intervjuer med förskollärare. Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv i undersökningen 
och lutar oss mot det fenomenologiska livsvärldsperspektivet i både observationer och 
intervjuer.  

4.1 Forskningsetiska aspekter 

Studiens forskningsetiska aspekter bygger på Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för hur man i 
ett vetenskapligt undersökningsarbete bör förhålla sig till sin omgivning och de personer som 
deltar. Vi kommer att inhämta samtycke kring observationsstudierna och intervjuerna samt 
rådgöra och resonera med personal kring lämpliga tillfällen och tider så att undersökningen 
inte stör i grundverksamhetens rutiner och behov. Observationerna förutsätter de 
forskningsetiska kraven som Johansson och Svedner (2006) tar upp att inte föra någon 
deltagare bakom ljuset, de ska ha gett sitt samtycke till sin medverkan samt kunna avbryta sitt 
deltagande utan följdaktiga konsekvenser. 

Enligt dessa forskningsetiska principer kan man i vissa fall också rådgöra med föräldrar vilket 
vi också kommer att göra eftersom studien riktar sig till barn under 15 år, detta i enighet med 
Vetenskapsrådets (2002) direktiv. Undersökningspersonerna som kommer att intervjuas ska 
ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta 
sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Av konfidentiella skäl kommer 
vi inte att nämna något namn varken på barn eller på förskollärare, då detta heller inte är 
relevant för studien. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att man bör tillfråga studiens 
undersökningspersoner om de vill ta del av det slutgiltiga forskningsmaterialet innan 
publicering medan Trost (2010) hävdar att man kan försätta sig i en knepig situation om man 
självmant erbjuder ett exemplar av rapporten.  Andra forskningsetiska krav enligt både 
Vetenskapsrådet (2002) och Patel och Davidsson (2011) är att man har presenterat sig för 
både lärare och barn vilket vi också tagit ställning till. Vi kommer även att dela ut ett 
följebrev till personal och föräldrar med information om studiens syfte samt vårt 
forskningsetiska förhållningssätt.  

4.2 Kvalitativa undersökningsmetoder 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att man genom att luta sig emot ett fenomenologiskt 
perspektiv i kvalitativa studier visar ett intresse på att verkligen försöka förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Dessutom menar författarna att respondenten i ett 
kvalitativt tillvägagångssätt har större frihet att ge uttryck för sin egen förståelse och 
upplevelse av det som undersöks. De beskriver fortsättningsvis kvalitativa observationer som 
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mer flexibla och ostrukturerade än upplägget på de kvantitativa observationerna. Samtidigt 
förklarar han att en fördel med att välja en kvalitativ studie är att det möjliggör en helhetssyn 
på olika sociala processer och sammanhang utifrån ett mindre antal undersökningsenheter. 

Trost (2010) menar att en kvalitativ forskningsintervju inte bygger på någon färdig mall utan 
att den intervjuade i största möjliga mån får prata öppet och styra ordningsföljden i intervjun. 
Backman (1998) menar också att det är verbala formuleringar, skrivna eller talade som 
kännetecknar en kvalitativ metod. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter också fram denna 
kvalitativa metod men kallar det för en ostrukturerad intervju då svarsanalysen inte följer 
någon speciell mall. Författarna menar att det handlar om ett samspel mellan den som 
intervjuar och den intervjuade. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att vi som 
intervjuare och lyssnare verkligen försöker förstå och tolka den intervjuades meningsuttryck. 
En kvalitativ datainsamling ligger enligt Bjørndal (2005) närmare vardagssamtalet än vad en 
kvantitativ datainsamling gör. Att luta sig mot kvalitativa undersökningsmetoder känns utifrån 
Bjørndal (2005), Kvale och Brinkmann (2009), Backman (1998) och Trost (2010) som de 
mest relevanta för vårt syfte. Nedan följer en djupare förklaring på observationer och 
intervjuer. 

4.2.1 Observationer 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anser att observation är en av beteendevetenskapens 
viktigaste undersökningsmetod och kan användas såväl som enda metod men också i 
kombination med andra. Patel och Davidsson (2011) menar att genom observationer kan vi 
studera beteenden i naturliga sammanhang och samtidigt som det sker. Vidare menar 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002) att en nackdel med observationer kan vara att de ofta 
är tidskrävande men eftersom vi vill studera, vad som sägs vara, typiska toddlarbeteenden så 
känns observationer mest relevant för studien. Enligt Patel och Davidsson (2011) bör vi utgå 
ifrån dessa frågor; 

• Vad ska vi observera?  
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss?  

 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att det är studiens syfte som avgör vad som ska 
observeras och eftersom vi vill studera s.k. typiska toddlarbeteenden så kommer vi att 
använda oss av en direkt observation vilket innebär att vi studerar det som händer när det 
händer. Fördelen med denna metod menar författarna är att det inte finns någon 
tidsfördröjelse mellan händelsen och registreringen. Metoden kan dock vara problematisk och 
kräver största möjliga fokus hos observatören. Vi har därför valt att vara två när vi observerar 
vilket Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar kan vara en fördel om det är komplexa 
situationer och fenomen som ska studeras. Även Bjørndal (2005) anser att fyra ögon är mer 
än två det vill säga att flera personers iakttagelser kan ge en mer fullständig och rättvis bild av 
verkligheten än om man observerar själv. Observationer är oberoende av 
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undersökningspersonernas förmåga att delge information. Metoden kräver inte att gruppen 
aktivt delger information som vid exempelvis intervju där det sker ett samtal mellan 
intervjuare och deltagare. Vid observation delger istället gruppen information genom sitt 
handlande. Man kan alltså med hjälp av observation studera grupper som annars kan vara 
svåra att studera, exempelvis barn eller grupper som inte kan ge egna verbala förklaringar till 
sitt beteende (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Eftersom vi kommer att studera just små 
barn så har vi valt att utföra gruppobservationer där vi båda observerar situationer och 
fenomen och vårt fokus kommer att ligga på beteende, inflytande och kroppen. Vi kommer 
efter observationerna att jämföra våra registreringar vilket författarna menar ökar 
reliabiliteten3 på observationsstudien. 

4.2.2 Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) framhåller att intervjusamtal är en bra metod 
om man vill närma sig – och förstå berättarens uppfattningar och åsikter om det aktuella 
ämnet samt att man kan ställa följdfrågor vilket breddar samtalets innehåll och tillförlitlighet. 
Trost (2010) beskriver vår valda intervjumetod som en fokusintervju eftersom vårt fokus 
ligger på toddlare och aspekter som rör just den målgruppen. Vidare menar författaren att 
metoden är ostrukturerad då svarsmöjligheterna är öppna, det vill säga inga bestämda 
svarsalternativ samtidigt som frågorna har ett bestämt forskningsområde. I valet mellan en 
standardisering och låg grad av standardisering har vi valt en låg grad av standardisering då 
Trost (2010) anser att man på så sätt förhåller sig till den som ska intervjuas och formar 
intervjun och följdfrågorna efter hur intervjupersonen svarar på frågorna. Eftersom vi inte vet 
vilka svar vi kommer att få på våra intervjufrågor samt att vi vill hålla dem väldigt öppna så 
har vi valt en låg grad av standardisering.  

Kvale och Brinkmann (2009) finner det relevant att man är väl förberedd inför en intervju och 
att frågorna är relevanta för det resultat man vill få fram. Vi har också reflekterat kring 
intervjusituationerna och kommit fram till att vi ska fördela intervjuerna så att vi utför 
intervjuerna singularis då Trost (2010) menar att två intervjuare kan innebära att den 
intervjuade känner sig i underläge och av forskningsetiska skäl vill vi undvika detta. 
Författaren tipsar även om att vi inte ska vara rädda för att vara tysta under intervjun. Att 
ställa följdfrågor innan den intervjuade hunnit svara tycker han kan uppfattas som att 
intervjuaren inte är intresserad över den tillfrågades svar. Han anser att man istället ska titta 
på den intervjuade för att se när personen svarat klart. Vi har valt att intervjua en förskollärare 
i taget då vi hoppas kunna få en tydligare och mer rättvis bild av den intervjuades uttryck och 
erfarenheter. Trost (2010) framhåller att gruppintervjuer kan vara bra men att de ibland kan 
bli för komplicerade och genom en grupprocess kan leda till felaktiga tolkanden och svar från 
de som intervjuas. 

 

                                                 
3 Reliabilitet; anger svarens tillförlitlighet. 
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4.2.3 Sammanfattning observation/intervju 
 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002) nämner att det kan vara bra att använda sig av flera 
insamlingsmetoder i en forskningsstudie och därför har vi valt att använda oss av intervjuer 
och observationer som kompletterar varandra. Kjær Jensen (1995) kallar kombinationen av 
flera insamlingsmetoder för triangulering som innebär att man utforskar ett område ur flera 
olika perspektiv. Repstad (2007) menar att observationer tillsammans med intervjuer gynnar 
en undersökning där man vill få fram information om teori och praktik stämmer överens med 
varandra. Detta stödjer vår forskningsmetod där vi vill ta reda på om förskollärarnas syn på 
barnen stämmer överens med den empiri vi får fram genom observationer. Även Bjørndal 
(2005) menar att användning av flera metoder kan ge en helhetssyn på företeelser som ska 
studeras. 

4.3 Urval  

Inför vårt metodval började vi med att väga för- och nackdelar som finns med kvalitativ samt 
kvantitativ studie. Vad är det vi vill ta reda på? Studien syftar till att beskriva vad som 
kännetecknar de yngsta barnen på förskolan samt hur pedagogerna ser på dessa ”toddlare” 
och vi kom fram till att en observationsstudie och en kvalitativ intervjustudie är mest relevant 
för undersökningen utifrån vårt syfte. Vi tog med ett fåtal undersökningspersoner, såväl 
pedagoger som barn för att sammanställningen skulle bli så korrekt och tillförlitlig som 
möjligt - studiens kvalité går före dess kvantitet. Genom vår kunskapssyn på barn som aktiva 
meningsskapare har vi valt att luta oss mot ett sociokulturellt och fenomenologiskt perspektiv. 
Observationerna utfördes på förskolor som vi på något sätt kommit i kontakt med tidigare för 
att utesluta eller i alla fall eliminera risken för att observationerna skulle bli ett 
störningsmoment i toddlarnas fria leksituationer. Vi observerade tio toddlare, både pojkar och 
flickor, på tre olika enavdelningsförskolor4 där det finns barn i åldrarna ett – till fem år. Detta 
för att se hur verksamheten anpassas för de olika åldrarna. Avgränsningen av barn det vill 
säga tio stycken bygger på vår strävan att vi vill vara kända för barnen efter att vi vägt för – 
och nackdelar med att vara en känd alternativt okänd observatör. Patel och Davidsson (2011) 
menar att det kan vara komplicerat för en okänd -, icke deltagande observatör att studera barn 
av bland annat integritet – och etiska skäl. Vi ville också minska risken för att barnen ska bli 
rädda eller blyga vilket kan ge missvisande resultat i studien kring de särpräglande rörelserna 
hos toddlare. Utifrån Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anseende om observationer som 
tidskrävande så valde vi att utföra observationerna i tiominutersintervaller. Mellan kl. 08.40-
09.40 på förmiddagen så utförde vi fyra observationer och ägnade resterande tjugo minuter åt 
att komplettera anteckningar.  
 

                                                 
4 Enavdelningsförskola; En förskola med endast en avdelning. 
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Valet av antal undersökningsmetoder bygger på Hartmans (2004) råd om att inte ha med för 
många undersökningspersoner med risk för att deras olika svar kan ge en skev bild i resultatet. 
De förskollärare som vi valde att ha med i studien är på något sätt kända för oss sedan tidigare 
vilket vi anser underlättade intervjuerna och då också ökar undersökningens validitet och 
reliabilitet. I valet av intervjumetod så valde vi att använda oss av öppna halvstrukturerade 
intervjuer för att försöka inhämta så mycket information som möjligt kring personalens tankar 
och meningsuttryck.  

Intervjufrågorna ställdes till tio förskollärare som är verksamma på olika förskolor i norra 
Sverige. Urval av antal deltagare byggde på vår vision om att studien ska vara kvalitativ men 
ändå ge ett relativt brett svarsutbud. Anledningen till att vi valde olika förskolor berodde på 
att vi ville bredda forskningsområdet samt undersöka hur man förhöll sig till toddlare i olika 
verksamheter. Kvale och Brinkmann (2009) samt Patel och Davidsson (2011) menar att man 
bör vara konsekvent när det gäller urval av målgrupp i observationerna eftersom studien ska 
svara till syftet samt att resultatet kan påverkas om det vi ville ta reda på inte är relevant vid 
observationstillfället. Därför genomförde vi observationerna på förskolor där vi visste att det 
fanns tio ett – till tvååriga barn.  

4.4 Bortfall 

Vår ambition i planeringen av vår studie var att vi skulle observera tio barn samt intervjua tio 
förskollärare. Inom observationerna upplevde vi inget bortfall men då tiden för att genomföra 
intervjuerna började bli knapphändig på grund av att intervjupersonerna blivit sjuka samt en 
tydlig mättnad i intervjusvaren så tog vi ett gemensamt beslut att endast intervjua sex 
förskollärare. Kvale och Brinkmann (2009) menar att om intervjuer som utförs inte tillför 
någon ny väsentlig kunskap så har studien nått en mättnadspunkt. Vi bedömde vårt material 
som tillräckligt för en sammanställning där de sex intervjuerna skulle kunna svara till studiens 
syfte och valde därför att inte utföra de fyra resterande intervjuerna enligt planerat.  
 
4.5 Genomförande 

Vi började med att utforma intervjufrågor utifrån Kvale och Brinkmann (2009) anvisningar 
om hur man bör lägga upp en intervju med direktiv om frågornas ordföljd samt hur 
observationer bör utföras på lämpligast sätt för att öka studiens validitet. Sedan kontaktade vi 
tio utvalda förskollärare via mail där vi frågade om de ville ställa upp på en intervju, samt att 
vi berättade om studiens syfte och informerade om de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Tre av de tillfrågade förskollärarna fick dessutom en 
förfrågan om det skulle gå bra att genomföra observationer på deras arbetsplats. När vi fått 
medgivande från vardera förskolläraren angående intervjuerna så bifogade vi ett 
informationsblad om observationerna samt en medgivarunderskrift till de berörda 
förskollärarna och till de föräldrar vars barn vi ville studera. Repstad (2007) menar att denna 
begäran är ett slags ”inträdesbiljett” i forskningsstudien då den första kontakten med 
forskningsdeltagare är oerhört viktig och det är personen/situationen som avgör vilket 
tillvägagångssätt för att få tillträde, som är lämpligast.  
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I informationsbladet till förskollärare och föräldrar informerade vi att vi gärna ville komma 
och observera de yngsta barnen på deras förskola (ett- och tvååringarna) under den fria leken 
på förmiddagen det vill säga efter frukost till och med eventuell påklädning innan utevistelse. 
Av erfarenhetsskäl så tolkade vi denna verksamhetstid som lämpligast att utföra vår 
observationsstudie på då övrig tid kan vara styrd av verksamhetsrutiner som utevistelse, 
måltider, samlingar och sovstund. Observationerna var ostrukturerade, öppna och 
tidsbestämda eftersom det är beteenden och situationer vi ville registrera. Bjørndal (2005) 
menar att vid en öppen observation kan det vara en fördel att hålla observationen relativt kort 
då man bör registrera informationen omedelbart efter observationstillfället. Vi har valt att 
utföra observationerna i tio-minuters intervaller då vi ansåg att den tiden gav oss den 
information vi behövde samtidigt som vi kunde hålla informationen färskt i huvudet. 

Vid utformningen av vår kvalitativa intervjustudie använde vi oss av Patel och Davidsson 
(2011) riktlinjer gällande utformningen av intervjufrågorna till exempel hur frågorna bör 
utformas, att inte använda sig av ledande frågor, för långa frågor, främmande/svåra ord utan 
istället ställa öppna frågor för att öka intervjuns validitet. Kjær Jensen (1995) framhåller att 
öppna intervjuer passar perfekt att använda sig av i kvalitativa metodens datainsamling. 
Repstad (2007) talar om trattprincipen där man öppnar intervjusamtalet brett och snävar in 
fokus allt eftersom. Författaren menar att öppna generella frågor kan verka svåra att svara på 
men det brukar gå bra om man ställer väldigt konkreta följdfrågor. 

Vid observationerna fanns vi i barnens närhet men valde att inte vara med i situationerna vi 
studerade. Repstad (2007) kallar detta för ett icke deltagande eller att vi var passiva 
observatörer. Vårt val att inte delta i fältstudierna berodde på att vi ville hålla fokus vid vad vi 
såg och samtidigt kunna föra anteckningar. Hundeide (2006) menar att vi bör vara 
medforskande och se oss själva som en intresserad främling när vi använder oss av en 
tolkande ansats5 vilket också speglar den fenomenologiska aspekten att man som forskare bör 
se på situationer ur olika perspektiv och vinklar. 

4.6 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoderna eller informationshämtningsmetoderna som man också kan kalla 
dem bygger på råd och tips ifrån tidigare undersökningar samt vetenskaplig litteratur. 
Eftersom våra observationer var direkta så dokumenterade vi informationen skriftligt på 
papper vilket Bjørndal (2005) menar är den vanligaste typen av registrering vid en 
observation. Vi antecknade i löpande text i ett anteckningsblock och noterade enstaka punkter 
under redan utformade kategorier så som beteende, inflytande och kroppen vilket var punkter 
som vi visste att vi ville studera närmare. 

Intervjuerna spelade vi in med en mobiltelefon dels för att kunna koncentrera oss på de frågor 
vi ställde men också för att kunna göra en djupare analys av svaren då vi har möjlighet att gå 

                                                 
5 Tolkande ansats; försöka tolka budskapet 
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tillbaka och avlyssna intervjun i efterhand vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är den 
vanligaste typen av datainsamling. 

4.7 Databearbetningsmetod 

Efter våra gemensamma observationer där vi skriftligt har noterat det vi såg så satte vi oss ned 
och jämförde våra anteckningar med varandra där vi kunde utläsa huruvida våra noteringar 
stämde överens, om vi hade studerat samma saker, om någon av oss hade missat något. Där 
blev det tydligt att vi hade anammat och noterat ungefär samma saker med undantag för vissa 
detaljer. Diverse observationer textades i ett nytt dokument där alla våra observationer 
sammanställdes. Vi sammanfattade observationerna utifrån vår tolkning av situationerna 
vilket Kvale och Brinkmann (2009) kallar för en meningskoncentrering. Huvudsyftet med 
meningskoncentrering menar författarna handlar om att man pressar samman långa uttalanden 
till mer koncisa, alltså det väsentligaste i svaren formuleras med färre ord. Vårt inhämtade 
material kortades ned från ca tre A4-sidor till en A4 i och med sammanställningen. 

När samtliga intervjuer genomförts så satte vi oss ner med våra enskilda intervjuer och 
transkriberade6 dessa i textform för att på ett mer konkret sätt kunna utläsa resultatet, en 
metod som Kvale och Brinkmann (2009) stödjer. Inspelningen av intervjuerna underlättade 
transkriberingen då vi kunde gå tillbaka, pausa och avlyssna intervjusamtalen flera gånger. 
Det material som vi ansåg vara irrelevant för studien, exempelvis harklingar, pauser, och 
andra avbrott togs bort efter övervägande om detta material skulle ha haft någon betydelse för 
undersökningsresultatet. Det inhämtade materialet har jämförts och granskats, tolkats och 
analyserats för att öka studiens reliabilitet och validitet. Liksom observationerna använde vi 
oss av en meningskoncentrering/meningstolkning för att smalna av forskningsempirin. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att vi som forskare har ett eget perspektiv på det som ska 
undersökas och tolkar intervjuerna utifrån detta perspektiv. Denna meningstolkning gör oss 
forskare till direkta medskapare i undersökningspersonernas uttryck genom våra skriftliga 
formuleringar i framställning och resultat. Vi kommer dessutom att använda oss av den 
analysmetod som författarna anser stödjer ett fenomenologiskt synsätt och som benämns 
meningskoncentrering. De transkriberade intervjuerna kortades ner från cirka 25 A4-sidor till 
fem A4-sidor efter att vi använt oss av meningskoncentreringen.  

                                                 
6 Transkribera; omvandla från en form till en annan 
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5. Resultat 

Resultatet som vi kommer att presentera belyser studiens syfte kring vad som definierar en 
toddlare, hur förskollärarna beskriver en toddlare samt vilken barnsyn pedagogerna har 
gällande de yngsta barnen i förskolan. Resultatet bygger på de kvalitativa observationerna 
som vi gjort på tio barn i åldrarna 1-2 år samt på de kvalitativa intervjuerna med olika 
verksamma förskollärare. För att underlätta för läsaren så har vi valt att presentera resultatet 
från observationerna först eftersom vi presenterat observationerna före intervjuerna 
genomgående i hela arbetet. Av konfidentiella skäl har vi valt att kalla barnen vid T1, T2, T3 
(Toddlare 1, Toddlare 2, Toddlare 3 osv.) i resultatpresentationen och barnen består av både 
pojkar och flickor. Resultatet framställs genom en meningskoncentrering då vi har tolkat och 
sammanfattat empirin för att förenkla förståelsen i resultatbeskrivningen. De citat som 
förekommer i texten nedan är hämtade från de transkriberade intervjuerna och vi kommer att 
benämna förskollärarna vid F1, F2, F3 (Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3, 
osv.). 
 
 
5.1 Observationsresultat 
 
Samtliga barn som vi observerade höll sig inom ramen för vad definitionen toddlare innebär, 
alltså ett och två år gamla. På tre förskolor, lyckades vi observera totalt tio toddlare under fyra 
tiominutersintervaller på förmiddagen (kl. 8.40 - 9.40) och samtliga föräldrar och personal 
hade givit sin tillåtelse till observationsstudien. Alla tio barn gick och någon av dem tultade 
ibland men inget av barnen tultade enbart. T1 och T2 ”trippade” mycket på tå men gick 
annars. 
 

T1 kommer ut ur målarrummet och in i den så kallade ”lekhallen” trippandes på tå. Barnet 
tittar sig omkring och trippar fram till bokhyllan som står mot väggen mittemot. T1 sträcker 
sig upp och plockar ned en bok från bokhyllan och trippar sedan till bordet och sätter sig med 
boken. 

 
Fem av tio toddlare uttryckte sig inte så mycket verbalt medan de resterande fem barnen 
uttryckte sig genom höga läten, skrik och skratt. Uttryck med hjälp av kroppen var 
genomgående för samtliga barn som på något eller några sätt uttryckte sig genom olika 
kroppsspråk såsom att klappa händerna, imitera och dansa. 
 

T4 befinner sig i ett av rummen tillsammans med ett par andra barn som byggde med 
madrasser och kuddar. T4 Tittar på en förskollärare som sitter på golvet mot väggen och pekar 
upp mot stereon som står på hyllan ovanför pedagogen. Förskolläraren frågar om T4 vill 
dansa och T4 nickar och klappar sina händer. När kuddarna är bortplockade och musiken 
sätter igång börjar T4 genast dansa runt i en ring och klappar samtidigt sina händer. T5 
kommer in i rummet och börjar dansa runt i en ring med klappande händer samtidigt som hen 
tittar leende på T4. 
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Dansa gjorde flertalet av barnen vid något tillfälle och speciellt om någon form av musik 
spelades. Flertalet barn hoppade mycket på golvet, på en madrass, kastade sig på mage på 
madrass eller på golvet. Under dessa aktiviteter framkom ofta imitation då flera toddlare ofta 
imiterade gesterna och gjorde likadant, det vill säga kasta sig på golvet och åla runt, skrika, 
skratta och låta högt och ljudligt. 
 

T6 springer fram till hörnet av lekhallen och kastar sig på en madrass som ligger på golvet. 
Hen skrattar och tittar sig över axeln och bak på T8 som kommer efter och kastar sig på mage 
på madrassen bredvid T6. De båda skrattar högt och ljudligt. 

 
De flesta toddlarna, åtta av tio stycken använde sina armar i stor utsträckning för att nå saker 
på golvet, sträcka sig efter saker på hyllor, peka på saker och lyfta saker. Detta var 
genomgående för samtliga barn vare sig de tultade, gick eller trippade på tå. T6, T8 och T9 
valde oftast att springa istället för att gå för att ta sig från en plats till en annan. Detta kunde 
hända någon enstaka gång bland de andra barnen men dessa tre toddlare upprepade 
springandet fram och tillbaka.  
 

T6 springer genom den stora samlingshallen och fram till ett bord där andra barn sitter och 
målar. T6 klättrar upp och sätter sig på en stol men klättrar genast ned och springer ut ur 
rummet igen. 

 
Åtta av tio toddlare klättrade vid något eller några tillfällen, upp på en stol, upp på en bänk, i 
en hylla, i trappan i hallen eller liknande. Några barn klättrade mer än andra men detta var en 
genomgående aktivitet bland de flesta barnen.  
 
 
5.1.1 Intervjuresultat 
 
Samtliga sex förskollärare som vi intervjuat beskriver förskolans rutiner på ungefär samma 
sätt med öppning, frukost, fri lek, utevistelse, lunch, läsvila, mellanmål, utevistelse och 
stängning. Angående frågan hur en toddlares dag ser ut så fick vi en spridning på svaren då F1 
& F2 förklarar förskoledagens rutiner likt ovan med klockslag för aktiviteter osv, F2, F4 & F5 
menar att de yngsta barnens dag ser likadan ut som de äldre förutom att de sover 1-2 h på 
dagen. F5 förklarar att de oftast har en gemensam samling (yngre och äldre barn deltar) men 
att ibland delar de upp barnen efter hur långt de har kommit i sin utveckling så att samlingen 
ska kunna anpassas efter varje barns behov samt att man ska kunna utmana barnen.  
 
På frågan om de visste vad en toddlare var så svarade hälften av undersökningspersonerna 
”Ja”. De förklarade att de var de yngsta barnen på förskolan, ett och tvååringarna. Resterande 
respondenter hade aldrig kommit i kontakt med uttrycket och vi delgav dem därför en 
sammanfattad information om benämningen och hur den beskrivs. Vi tolkar det som att 
samtliga undersökningspersoner var bekväma med att samtala om ”toddlare” som en 
benämning på de allra yngsta barnen i förskolan. Även beskrivningen av vad som 
kännetecknar en toddlare fanns det olika definitioner på då F1 och F5 menar att dessa små 
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barn visar känslor med hela kroppen och använder också kroppen som ett redskap för att 
kommunicera med sin omgivning. F1 belyser också hur ett och tvååringarna gärna upprepar 
saker flera gånger. F2, F3 och F4 pekar på toddlarnas nyfikenhet samt behov av mycket 
närhet. F6 delger sin syn mer detaljerat som att toddlarna tultar, kryper, klättrar och tycker om 
”tittut-lekar”. 
 

De ser världen på ett eget sätt, har inte samma referensramar som vi och inte heller samma 
förutfattade meningar. Därför är det lätt att vi tror att vi förstår vad de tänker när vi egentligen 
har missuppfattat helt. Vi lär oss massor om vi försöker höja oss till deras nivå (F1). 

 
Genomgående för samtliga respondenter i frågan om hur man bör bemöta toddlarna på 
förskolan var att man bör vara lugn och ha tålamod i bemötandet med de allra yngsta barnen. 
F1 menade att man ska respektera barnen och F2 och F4 hävdade att man bör ge barnen 
närhet och framförallt tid. F4 säger så här;  
 

Om barnet är tryggt, med både miljön, sig själva och pedagogerna så kommer 
upptäckarglädjen att vilja ta fart, barnet vågar vara nyfiket, vill vara med i olika 
utforskarmiljöer osv. och där har ju jag som pedagog den absolut viktigaste delen. Mitt 
bemötande inför barnen sätter ju grunden till deras trygghet (F4).  

 
F3 framhåller pedagogisk dokumentation som ett sätt att bemöta och förstå barnen innan det 
verbala språket har utvecklats. ”Genom en pedagogisk dokumentation kan vi bli varse om vad 
barnen vill och intresserar sig för och på så sätt bemöta dem utifrån deras egen förmåga” (F3). 
F5 berättar om vikten av att vara lyhörd och nära barnen för att fånga upp deras tankar och 
funderingar vilket ligger till grund för vidare planering i verksamheten. ”Frågan är inte hur 
utan ATT man SKA bemöta dem. Vi måste veta varför de gör som de gör, kunskap måste 
man ha för att förstå deras livsvärld” (F5). 
 
F1 vill tillägga i studien att bemötandet av de yngsta barnen bygger på en stabil och trygg 
miljö. ”Generellt så har de yngsta barnen större behov av närhet, trygghet, rutiner och fast 
personal runt omkring sig så tyvärr far dessa barn ofta illa av alla besparingar så som färre 
personal i barngrupp”(F1). 
 
5.2 Resultatsammanfattning 
 
Vi anser utifrån vår tolkning av observationerna och intervjuerna att vi har fått svar på de 
frågeställningar som vår studie präglats av. Genom observationerna har vi kommit fram till att 
den forskning som finns om toddlare stämmer överens med vad vi har sett. Däremot kunde vi 
inte se någon tydlig koppling mellan Løkken (2008) beskrivning av toddlarna som tultare och 
våra observationsresultat. Vi uppmärksammade att tultandet förekom, men inte i den 
utsträckning som hon beskriver att det ska göra. De kompletterande intervjuerna gav 
ytterligare en dimension på hur toddlare uppfattas och bemöts, samt vilka förutsättningar de 
får i förskolan.  
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6. Diskussion 
 
Här kommer vi att analysera och diskutera våra undersökningsmetoder, för – och nackdelar 
samt vad olika författare anser om just våra valda metoder. Vi kommer även att ta upp 
resultatet i en diskussion och jämföra detta ur olika perspektiv. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi har utgått ifrån en vetenskaplig metodanalys utifrån Trost (2012), Patel och Davidsson 
(2011), Kvale och Brinkmann (2009) samt Vetenskapsrådet (2002) kommit fram till vår 
undersökningsmetod. Författarna har vissa meningsskiljaktigheter kring vilken metod som är 
lämpligast i en kvalitativ undersökning och har vi valt att använda oss av de metoder som vi 
ansett vara lämpligast för just denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det av 
forskningsetiska skäl vara bra att tillfråga undersökningspersonerna om de vill ha tillgång till 
studiematerialet innan publicering medan Trost (2012) anser att denna metod kan bidra till 
knepiga situationer såsom missförstånd och feltolkningar. Vi har gått efter vetenskapsrådet 
(2002) beskrivning därför att vi anser att alla undersökningsdeltagare har rätt att få ta del av 
undersökningen. Däremot har ingen av undersökningspersonerna efterfrågat materialet så vi 
har utifrån Trosts (2012) råd valt att inte ta upp frågan igen. Vi har också utifrån 
Vetenskapsrådet (2002) och Patel och Davidsson (2011) presenterat oss för 
intervjupersonerna (förskollärarna) samt genom ett följebrev presenterat oss för föräldrar och 
anhöriga till de barn vi observerat. Vi har tacksamt nog inte stött på något problem vad gäller 
godkännande av deltagande men har ändå haft i åtanke att vi kanske måste tillfråga fler 
undersökningspersoner ifall vi skulle ha fått ett nekande av någon/några deltagare. Problemet 
då hade varit att vi hade haft svårt att få ihop de antal undersökningspersoner eftersom studien 
bygger på att vi ville vara kända för barnen och de barn som ingår i studien har vi alltså 
kommit i kontakt med vid något tillfälle tidigare, genom VFU, bekanta, fältstudier osv.  
 
Vid valet av en kvantitativ eller kvalitativ studie så valde vi att utgå ifrån en kvalitativ studie 
då bland annat Trost (2010) menar att denna metod är bra om man vill ha öppna och längre 
svar ifrån undersökningspersonerna. Vi ville få fram information om förskollärarnas åsikter 
och tankar kring toddlare och deras förutsättningar i verksamheten vilket i vårt tycke krävde 
en öppen kvalitativ intervjustudie. Backman (1998), Kvale och Brinkmann (2009) och 
Bjørndal (2005) framhåller alla de fördelar som finns med en kvalitativ studie. Trost (2010) 
menar dock att en kvantitativ studie är större vilket ger en högre validitet än en kvalitativ. En 
kvantitativ studie är dock tidskrävande och ger inte oss det naturliga vardagssamtalet som vi 
vill åt i studien vilket Bjørndal (2005) i sin studie framhåller som positivt. Vi menar dock inte 
att denna kvalitativa studie inte har varit tidskrävande för det har den. Det har tagit lång tid att 
leta fram relevant empiri i ämnet, bearbeta frågor som belyser syftet och utföra diverse 
intervjuer och observationer ute på fälten. Transkribering av intervjusvaren som vi spelat in 
har tagit längre tid än vad vi räknat med vilket också Trost (2012) framhåller som en av 
nackdelarna med att använda sig av ljudinspelade intervjuer. Vi håller med författaren om att 
det tog lång tid att lyssna igenom intervjuerna och ibland var det svårt att höra vad 
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intervjupersonen sa men detta lyfter det positiva med att spela in därför att man då kan gå 
tillbaka och verkligen lyssna på svaren och dess tonfall flera gånger. Trost (2012) trycker 
även på att de delar som man går miste om genom att spela in intervjun, till exempel 
kroppsspråk och mimik som kan ha en betydande roll i sammanhanget och tolkningen av 
intervjusvaren, och vi håller med om att dessa delar försummas genom att spela in intervjun 
men behöver det betyda att de förfaller? Genom att vi direkt efter vardera intervjun satte oss 
ned och antecknade så höll vi intervjun färsk i huvudet. Vi delade dessutom upp 
transkriberingen av intervjuerna utifrån den av oss som intervjuade just för att vi utifrån 
kroppsspråk och mimik kunde få en så korrekt tolkning av materialet som möjligt. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar tvärtemot Trost (2012) att man genom att spela in intervjuerna ges 
möjligheten att uppfatta respondentens kroppsspråk och mimik istället för att koncentrera sig 
på att anteckna. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) anser att en kvalitativ studie bygger på ett fenomenologiskt 
perspektiv vilket också är en av teorierna som ligger till grund för denna studie.  
Författarna menar att den kvalitativa undersökningen möjliggör en helhetssyn på olika sociala 
processer och sammanhang utifrån ett mindre antal undersökningsenheter och är alltså mer 
flexibel än den kvantitativa metoden som syftar till ett större undersökningsområde. 
  
När det gäller observationer så framhåller Einarsson och Hammar Chiriac (2002) samt Patel 
och Davidsson (2011) tidsaspekten som en av nackdelarna. De menar att många väljer bort 
denna metod på grund av just dessa premisser. I vårt fall så kändes det väldigt relevant att få 
gå ut i verkligenheten för att se hur en toddlare beter sig eftersom det var just deras specifika 
drag som vi ville observera. På grund av detta anser vi ändå att tiden som vi la ner på 
observationerna varit givande för vårt resultat. Innan vi gick ut på våra observationer så hade 
vi bestämt att vi skulle använda oss av Repstads (2007) råd om att vara icke deltagande 
observatörer vilket medförde att vi ganska snabbt stötte på svårigheter, vi visste inte riktigt 
hur vi skulle förhålla oss till de barn som kom fram och försökte ta kontakt eller hur vi skulle 
agera gentemot de barn som kom till oss och visade att de ville ha hjälp med någonting. Den 
största tiden vi var ute och observerade så försökte vi hålla oss lite på sidan av barnens fria 
lek, men att vi ändå hjälpte de barn som kom fram till oss och behövde hjälp. Att ignorera ett 
litet barn som inte har det verbala språket kändes inte etiskt rätt. Några av frågorna vi ställer 
oss nu i efterhand handlar mycket om skillnaden mellan att vara en känd eller okänd 
observatör. Hade vårt resultat sett annorlunda ut om barnen inte alls vetat vilka vi varit, om vi 
varit helt okända för dem? Hade dilemmat med kontaktsökande barn blivit mindre om de 
aldrig hade sett oss innan observationstillfället? Eller fick vi ändå ut mer information av 
barnen för att de visste vilka vi var så att de vågade leka fritt utan att bli blyga och gömma 
sig? 
  
Valet av Bjørndal (2005) öppna observationer, som registrerades med penna och papper, 
under en tio-minuters intervall och med förutbestämda kategorier kändes som en lämplig 
metod med lagom lång tid att samla information på. Vi anser båda att vi hann få med många 
aspekter under denna intervall, samtidigt som man kunde komplettera med typiska särdrag om 
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det var någonting som man inte hunnit skriva ner. På detta sätt kunde vi hålla bra fokus under 
dessa minuter för att sedan andas ut, eventuellt komplettera och sedan börja om med 
observationerna utan att man kände att man hade missat någonting från tidigare tidsintervall. 
Efter att vi avslutat observationerna och lämnat förskolan vi observerat på så satt vi oss direkt 
ner för att jämföra det vi sett samt sammanställde ett gemensamt underlag. Att sätta sig ner i 
direkt anslutning och sammanställa observationerna kändes väldigt viktigt eftersom vi båda 
två hade alla observationerna i färskt minne. Att vara två observatörer känns även i efterhand 
som en bra metod att välja för trots att man har den förutbestämda tidsintervallen kan det vara 
svårt att få med alla relevanta händelser. Speciellt vid de tillfällena när det fanns många 
toddlare att observera. Genom denna sammanställning så kunde vi se likheter och skillnader i 
toddlarnas beteenden som senare fick ligga till grund för resultatet. Anledningen till att vi 
valde att observera barnen under den fria leken och med alla barnen närvarande kändes som 
det naturligaste tillvägagångssättet eftersom barnen måste få känna sig trygga i det som 
händer. Vi hade också den sociokulturella teorin i åtanke när vi bestämde oss för att 
genomföra gruppobservationerna eftersom Säljö (2000) menar att vi ständigt lär av varandra 
och detta fick vi samtidigt svar på då vi upptäckte att toddlarna härmade både varandra men 
även de äldre barnen.  
 
När vi planerade studien så föll det sig naturligt att vi, utöver observationer, skulle använda 
oss av intervjuer eftersom vårt syfte dessutom var att ta reda på förskollärarnas syn på 
toddlare vilket enligt vår åsikt lämpar sig bäst genom en intervju. Vi diskuterade om vi skulle 
utföra en större, kvantitativ studie och skicka ut enkätfrågor till ett större antal förskollärare 
för att få ett bredare perspektiv men i enighet med Trost (2010) råd om att det är bra att 
utforma och förhålla sig till den utvalda intervjupersonen så kom vi fram till att vi ville utföra 
direkta intervjuer med ett fåtal förskollärare. Vidare menar Trost (2010) att man aldrig vet 
vilka svar man får på sina frågor vilket i sin tur lämnar luckor kring vilka följdfrågor som 
behöver ställas. Detta hade vi inte haft möjlighet till vid en skriftlig intervju. Vi har dock i 
efterhand kommit på följdfrågor till intervjusvaren vilka vi fick åka ut och ställa i efterhand 
till intervjupersonerna. Dessa kompletterande följdfrågor bidrog till att samtliga intervjuer 
kunde svara till studiens syfte. 
 
Intervjuerna var inte speciellt tidskrävande utan höll sig inom en tidsram på 20-30 minuter 
beroende på hur länge intervjupersonen ville ta sig tid. Däremot var undersökningstiden 
tidskrävande då intervjutillfällena var utspridda över flera dagar på grund av 
intervjupersonernas möjlighet att ta sig tid att svara. Vi hade helst intervjuat dessa sex 
förskollärare under ett fåtal dagar men samtidigt menar Repstad (2007) att det är bra att sprida 
ut intervjuerna då man kan behöva en paus emellan samt få god tid till att anteckna sådant 
som inte synliggörs via en inspelning exempelvis rörelser, mimik och så vidare. 
 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002), Kjær Jensen (1995) samt Repstad (2007) anser att det 
kan vara positivt med en triangulering som insamlingsmetod i en forskningsstudie om man 
vill få en helhetssyn på det som ska undersökas. Vårt val att väva samman observationer och 
intervjuer för att ta reda på vårt syfte känns fortfarande väldigt relevant då vi dels ville ta reda 
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på toddlarnas säregna drag, samt förskollärarnas förhållningssätt gentemot dessa toddlare 
både utifrån observationerna och från intervjuerna. Vi har på detta sätt fått se att 
informationen vi fått in stämmer överens med varandra. Eftersom vi i studiens inledande delar 
valt att luta oss mot livsvärldsfenomenologin så kan vi genom dessa två insamlingsmetoder 
dra paralleller mellan livsvärldsfenomenologin och forskningsmetodiken då man ur båda 
aspekterna försöker förstå världen ur den andres perspektiv. De frågor vi har angående 
triangulering handlar inte så mycket om valet av metoder, utan främst om det hade blivit 
någon skillnad i resultatet om vi börjat med en observationsstudie där informationen som vi 
samlat in senare fått ligga till grund för intervjufrågor till förskollärarna. Hade 
intervjufrågorna sett annorlunda ut då och hur hade det påverkat vårt resultat?  
 

6.2  Resultatdiskussion 
 
Resultatet av studien speglar till stora delar den vetenskapliga forskningens beskrivning av 
vad som kännetecknar en toddlare. Løkken (2008) beskriver att toddlare präglas av speciella 
kroppsrörelser som exempelvis ett specifikt sätt att gå och röra sig. Denna utläggning 
stämmer väl överens med vår observationsstudie då majoriteten av undersökningspersonerna 
använde sin kropp i stor utsträckning, genom att sträcka sig mot något, plocka ned från hyllor, 
ta emot sig när de kastade sig på golvet, dansa, peka och använda sig av kroppsspråk för att, 
som vi tolkar det, visa känslouttryck och klara av saker. Att de använder sin egen kropp som 
redskap i många situationer kan ha att göra med ett speciellt utvecklingsstadie för ett och 
tvååriga barn vilket Sommer (2005) menar bygger på medfödda grundkompetenser hos 
människan. Det kan också, tror vi, handla om att de barn som ännu inte utvecklat det verbala 
språket lärt sig att använda sig av kroppsrörelser för att bli förstådda och kunna kommunicera 
med sin omgivning. Merleau-Ponty (1962) anser att kroppen är kopplad till världen genom 
interaktion med andra människor. Eftersom vi föds med en grundtillit till andra är vi redan 
från födseln sammanlänkade med vår omgivning. Även Løkken (2008) lyfter fram toddlarnas 
kropp som en grundsten i barnens tillvaro där de, enligt henne, utvecklar lek, humor och 
hälsningsceremonier på detta sätt.  
 
Vi upplevde att samtliga barn gick obehindrat och endast någon av dem tultade litegrann 
ibland men inget av barnen tultade enbart. T1 och T2 trippade mycket på tå men gick annars 
obehindrat.  Løkken (2008) kan tyckas generalisera alla ett- och tvååriga barn som toddlare 
där hon menar att tultandet är framträdande. Eftersom de flesta barnen i vår studie inte tultade 
så tolkar vi det som att tultandet ligger närmare en beskrivning på de barn som just lärt sig gå 
istället för att kategorisera ett – och tvååriga barn som tultare. Viktigt att poängtera är att 
ingen av undersökningspersonerna just hade lärt sig gå enligt personalen så vi vet inte om vår 
teori stämmer eller inte utan det är bara ett antagande. Vad gäller språket så upplevde vi att 
hälften av barnen var verbala till viss del, de sa något enstaka ord ibland medan resterande 
fem barn uttryckte sig ljudligt genom höga läten, skratt och skrik. Detta var ingenting som den 
tidigare forskningen tagit upp men vi anser det vara en viktig aspekt att ta lyfta fram eftersom 
vi ansåg detta vara relativt utmärkande för toddlarna. Skratten följdes ofta av en imitation av 
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en kompis eller efter att något av barnen kastat sig på golvet osv. medan skriken oftast 
uppkom i konflikter eller för att, som vi tolkar det, visa missnöje. Där tror vi att det verbala 
språket kan ha en betydelse det vill säga att de barn som ännu inte erövrat språket på något 
sätt måste visa sitt missnöje med kroppsspråk och läten vilket resulterar i höga ljud och skrik. 
Genom att vara närvarande och se på barnen så kunde vi utläsa att barnen även använde sig av 
gester, mimik och höga ljud vid glädje och kontaktssökande vilket stödjer Løkken (2008) 
teori om kroppsspråket som ett sätt att kommunicera. Hade vi befunnit oss i ett annat rum så 
kanske vi hade uppfattat de höga lätena som någonting negativt men genom kroppsspråk och 
vår syntolkning så blev vi varse om att de höga tonerna har delade betydelser.  
 
Samtliga förskollärare menar utifrån intervjustudierna att toddlarna utmärker sig betydligt 
genom sitt sätt att använda sig av kroppen i många situationer. Två av förskollärarna 
underströk kroppens sammanlänkning med känslouttryck medan de fyra resterande 
respondenternas skildring av toddlarna går att parallellisera med Løkken (2008) beskrivning 
av vad som kännetecknar en toddlare. Detta tycker vi visar tydligt på att det finns en generell 
tolkning av vad som är utmärkande för en toddlare. Vetenskaplig forskning så som Løkken 
(2008), våra egna observationer och sex förskollärares syn på de allra yngsta barnen förefaller 
sig väldigt likvärdiga. Hur hög resultatets reliabilitet är kan diskuteras eftersom vår metod 
utgår ifrån Hartman (2004) råd om att inte ha med för många undersökningspersoner. Detta 
menar han kan ge missvisande resultat ifall svaren är alltför olika. Samtidigt kan det vara en 
tillfällighet att just våra respondenter hade en generell barnsyn och syn på toddlarna. Skulle 
sex andra förskollärare ha svarat likadant? Hade svaren sett annorlunda ut med andra 
frågeställningar? Hade en större studie gett ett mer tillförlitligt resultat? 
Dessa frågor har vi haft med oss under studiens gång men litar på att den vetenskapliga 
forskningen som vi lutat oss mot gett oss de bästa möjligheter för att ge studien en hög 
validitet. 
 
Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att de yngsta barnens delaktighet är stor i 
verksamheterna men att flertalet ett- och tvååringar sover en längre stund på dagen vilket 
oftast inte de äldre barnen gör. Detta tror vi medför att förskoleverksamheten efter lunchtid 
och fram till mellanmål (ca kl. 12-14) anpassas främst till de äldre barnen på förskolan. Detta 
är som sagt en studie som bygger på sex förskolor och långt ifrån alla. På en av förskolorna 
har man anpassat gruppindelningen i till exempel samlingar efter barnens utvecklingsnivåer 
och inte efter ålder vilket vi anser är bra eftersom det är allmänt känt att; ”alla är vi olika” och 
lär i olika takt. Emilson (2007) tar upp aspekten om att toddlarnas inflytande är viktigt även 
om det kan handla om att begränsa deras val. På en av förskolorna hade personalen, enligt 
både dem själva och vad vi kunde se anpassat verksamheten på så sätt att även de allra yngsta 
barnen kunde nå saker fastän de stod på hyllor. De hade alltså satt upp hyllor på en låg nivå. 
Däremot hängde några saker högre upp vilket inte handlade om att barnen inte fick använda 
sig av dem utan att förskollärarna ville utmana barnen i att ta kontakt, kommunicera och be 
om hjälp. Här drar vi slutsatsen att de förutfattade meningar som kan finnas om att man ställer 
upp saker för att inte låta de kortaste (oftast yngsta) barnen komma åt dem utan att det istället 
kan finnas en pedagogisk tanke bakom. 
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För att ta reda på vilka förutsättningar som toddlarna ges i förskolan så ansåg vi det relevant 
att ta reda på vilken barnsyn samt vilket förhållningssätt som råder i de olika förskolorna. 
Emilson (2007) visar i sin studie att inflytande och delaktighet är ett resultat av pedagogernas 
förhållningssätt. Samtliga förskollärare framhåller att de yngsta barnen, toddlarna ges lika 
mycket delaktighet som de andra barnen men genom att de ofta sover en stund på dagen så 
tillägnas den tiden de andra barnen. Hur respondenternas svar uppfattas som tillförlitliga eller 
inte är svårt att säga eftersom man kan tänka att de i en intervju vill framhålla deras 
pedagogiska arbete som mycket positivt för alla barn som deltar. Även fast vårt fokus under 
observationerna inte låg på pedagogerna så uppmärksammade vi ändå att samtliga pedagoger 
har ett, ur vårt tycke, bra förhållningssätt gentemot toddlarna då de fick möjlighet att vara lika 
delaktiga som de andra barnen. På en av förskolorna uppmanade pedagogen T1 att gå och 
ställa bort sina skor på sin hylla vilket vi tycker visar på pedagogens förtroende och tillit till 
det lilla barnets förmåga. På en annan förskola visar personalen också på ett förhållningssätt 
där man verkligen tror på toddlarens kapacitet att klara av saker och ting genom att, i det här 
fallet, T4 fick möjlighet att klättra upp i sin stol, smöra sin smörgås, ställa bort sitt glas och 
tvätta händerna själv. I annat fall kan man tänka att pedagogerna gärna hjälper till vid 
liknande situationer i hopp om att minska risken för olyckor, kladd, och slams men det vi såg 
talar för någonting väldigt positivt. Detta var två av flera exempel där toddlarna i de olika 
förskolorna fick stort förtroende av pedagogerna. De fick exempelvis vara med och bestämma 
sånger i samlingen samtidigt som de fick samma tillrättavisningar som de äldre barnen. De 
särbehandlades alltså inte för att de var yngre. Sommer (2005) belyser vikten av att de små 
barnen får känna sig delaktiga och medbestämmande eftersom en positiv känsla bidrar till en 
stärkt självkänsla. Denna starka självkänsla bäddar för en grundtrygghet i inträdandet i en 
social gemenskap med andra. Detta igår också i förskolans uppdrag vilket tydligt framgår i 
läroplanen; ”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” (Skolverket, 2011, s.5). 
 
I en av våra frågor till förskollärarna undrade vi om hur de tycker att man bör bemöta en 
toddlare. De flesta delgav oss skilda svar men ändå väldigt likvärdiga exempelvis att man bör 
bemöta toddlarna utifrån deras egen förmåga, att man bör vara lugn och trygg samt att man 
bör ha tålamod och invänta toddlarnas initiativ till kontaktsökande och kommunikation. 
Däremot fick vi ett svar på denna fråga som utmärkte sig väl bland de andra. Denna pedagog 
underströk vikten av ATT bemöta barnen och inte hur. Hon menade alltså att vi som 
pedagoger måste veta varför toddlarna beter sig som de gör för att vi ska kunna bemöta dem 
på bästa sätt. 
 

”Frågan är inte hur utan ATT man SKA bemöta dem” (F1). 
 
Vi tolkar pedagogens resonemang som att vi bör närma oss och förstå barnets livsvärld som 
ett verktyg till att kunna bemöta dem och ge dem de bästa förutsättningarna för utveckling och 
lärande. Resonemanget kan man koppla ihop med den fenomenologiska livsvärldsteorin där 
vi bör bygga vårt ställningstagande på en reflektion kring hur vi ser på saker till exempel 
vilken barnsyn vi har. Flera författare, exempelvis Michelsén (2005), Jonsdottir (2007) och 



27 

 

Bygdeson-Larsson (2010) anser att vi som pedagoger måste vara medvetna om läroplanens 
mål och hur man ska anpassa dessa för alla barns förmåga till att lära och utvecklas.  
 
Tidigare forskning, bland annat, Lindahl (1995), Vallberg Roth (2011) och Dahlberg, Moss 
och Pence (2002)  framhåller synen på de yngsta barnen från att uppfattas som 
inlärningspassiva och tomma ark där förskollärarnas främsta uppgift var att fylla dessa blad 
med information så att barnen förhoppningsvis småningom skulle klara av skolan. Idag menar 
flera författare att vi ser på de yngsta barnen med helt andra ögon, det vill säga som aktiva 
meningsskapare och medmänniskor vilket både Stern (2011), Johansson och Pramling 
Samuelsson (2001), Sommer (2005) understryker. Utifrån studien vi genomfört så tolkar vi 
det som att fler förskollärare har en större medvetna om denna förändring då samtliga 
respondenter samt observationerna tydligt visar på att förskollärarna idag har ett större 
förtroende för toddlarnas medfödda kvalifikationer och kunnande. Samtliga anser att det är 
genom att utmana barnen utifrån deras egen nivå som de utvecklas på bästa sätt och att man 
måste ge barnen möjligheter att testa för att de ska kunna lära sig. När det kommer till 
verksamheternas utformning gällande barnens inflytande och miljöns påverkan på barnen så 
tolkar vi det även där som att det skett stora framsteg. Toddlarnas delaktighet i 
verksamheterna blir större samtidigt som pedagogernas förhållningssätt gentemot dem 
innehåller en större medvetenhet kring vad en toddlare behöver. Trots att vi ser att 
verksamheternas utformningar har blivit bättre så finns det självklart fler saker att göra.  
 
Slutligen så tolkar vi det som att vi fått en bra beskrivning på hur en toddlare uppfattas av 
förskollärarna och att förskollärarna ser på dem som meningsfulla meningsskapare i 
verksamheten. Vi tolkar förskollärarnas intervjusvar och våra genomförda observationer som 
att toddlarnas start på förskolan är viktig och att en grundläggande aspekt vid bemötandet av 
toddlarna är att man bemöter dem med en känsla av trygghet, värme och lugn. Att barnen 
känner sig trygga med verksamheten och med förskollärarna menar en av respondenterna är 
essentiellt för deras nyfikenhet och lust att lära och utvecklas.  
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7. Studiens relevans för vår framtida yrkesprofession 
 
I förskolan är det viktigt att främja varje barns delaktighet och se till barnens behov oavsett 
ålder (Skolverket 2011). Därför anser vi att det är viktigt att lyfta fram de yngsta barnen 
(toddlarna) eftersom vi av erfarenhetsskäl förstått att de ofta kan ”ramla mellan stolarna” då 
verksamheten, vilket vi tolkar, ofta anpassas efter de äldre barnen. Genom att få en förståelse 
för hur toddlarna ter sig kan man, tror vi, också närma sig barnens perspektiv som ett verktyg 
för att lägga grunden till ett livslång lärande.  
 
 

8. Förslag till fortsatt forskning 

 
Under arbetets gång har vi blivit lite intresserade av att titta på om det finns några markanta 
skillnader mellan pojkar och flickor och därför kan en undersökning kring om 
toddlarbeteendet skiljer sig mellan pojkar och flickor ur ett genusperspektiv. En annan 
frågeställning som vi blivit lite nyfikna på är om det finns några skillnader kring 
pedagogernas förhållningssätt i bemötandet mot toddlare beroende på deras kön? Vilka 
likheter och skillnader finns det?  
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor 
Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut på förskolan? 

Kan du berätta om hur en toddlares/ 1-2 åringarnas dag ser ut? 

Kan du berätta om vad du anser kännetecknar/är utmärkande för en toddlare/1-2 åring? 

Kan du ge några exempel på hur man som pedagog bör bemöta en toddlare/1-2 åring? 

Finns det någonting mer som du vill framföra som rör toddlarna/1-2 åringarna på förskolan?  
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Bilaga 2. 

Följebrev 

Hej! 

Vi läser fjärde och sista året på distansutbildningen förskollärare i Luleå och 

håller just nu på med vårt examensarbete. Syftet med studien är att utreda vad 

som kännetecknar ett och tvååriga barn (toddlare) samt hur förskollärare ser på 

toddlarna i förskolan, vilka förutsättningar de ges osv. 

Av konfidentiella (etiska) skäl så kommer inga namn att nämnas eller antecknas, 

inget ljud – eller videoinspelning kommer att utföras och materialet kommer att 

förstöras direkt efter undersökningen.  

Observationen kommer att utföras (angiven dag) under fm. (8.30 - 9.30) 

 

Har ni några invändningar eller frågor så säg gärna till! 

 

MVH 

 

Johanna Forsgren 

Frida Lovéner 

 
 

 


