
EXAMENSARBETE

Ett- och tvååringars samspel
På en småbarnsavdelning

Cecilia Johansson
Jessica Vikström

2014

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 
 

      

 

Ett- och tvååringars samspel 

-på en småbarnsavdelning 

Cecilia Johansson & Jessica Vikström 

 

 

Lärarexamen, grundnivå 

Lärarexamen, 210 HP 

 

 

 

 

 

A0010P Examensarbete 15 hp 

HT 2013 

Handledare: Gretha Wikgren



 

 

 

 

 

 
 

 

Förord 

Vi vill passa på att tacka de pedagoger som engagerade sig och avvarade lite av sin tid för våra 

intervjuer samt till de föräldrar och barn som gjorde det möjligt för oss att genomföra våra 

observationer. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare, Gretha Wikgren, som hjälpt oss 

genom vårt arbete samt Andre Vikström som hjälpt oss med korrekturläsningen. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Arbetsfördelning 

 

Vi har båda två tagit del av litteraturen. I författandet av bakgrunden har vi haft olika områden vi 

fokuserat särskilt på, men har sedan samarbetat i färdigställandet av textens olika delar. Detta 

arbetssätt har vi använt oss av i hela arbetet. Vi har löpande fört diskussioner kring uppsatsens 

innehåll och struktur. Genom att ta del av varandras resonemang har vi upplevt att våra 

diskussioner gett oss ökad förståelse både för innehållet och uppsatsens struktur. Observationerna 

har vi utfört tillsammans på samma avdelning. Intervjuerna har vi gjort enskilt på olika 

avdelningar, men vi har i efterhand suttit ned tillsammans för att diskutera dem. Vi har delat upp 

transkriberingen.  



 

 

 

 

 

 
 

Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att få kunskap och förståelse om småbarns sätt att samspela och 

kommunicera med varandra i den fria leken, både verbalt och icke verbalt. Efter att vi bearbetat 

tidigare forskning genom relevant litteratur till vårt syfte har vi diskuterat fram den metod som vi 

ansett kunna ge oss svar på vårt avsedda undersökningsområde. Vi valde att observera småbarnen 

i deras fria lek som kända icke deltagande observatörer. Detta gjordes under två dagar på en 

förskoleavdelning. Vi befann oss båda två på samma avdelning, men vi försökte dela på oss och 

befinna oss på olika platser. Vi valde även att genomföra intervjuer med erfarna pedagoger. Det 

gjorde vi för att få svar på vår frågeställning som handlar om att få reda på deras beskrivningar 

om barnens sätt att samspela och kommunicera med varandra. Vi intervjuade tre stycken 

pedagoger från två olika förskolor, med minst tio års erfarenhet av att arbeta på 

småbarnsavdelningar. Genom våra genomförda barnobservationer och pedagogintervjuer fick vi 

fram ett samlat resultat. Detta visade att barnen samspelar och kommunicerar på flera olika sätt 

med varandra, kroppen är central i barnens samspel. Rörelser är en viktig ingrediens i samspelet. 

Gester, mimik, tonfall och rörelser är några av de sätt som barnen kommunicerar och samspelar 

genom. I barnobservationerna och pedagogintervjuerna framkom det att barnens glädje och 

intresse är något som är centralt i deras samspel.  
 

 

Nyckelord: Småbarn, samspel, kommunikation, småbarnsavdelningar, förskola, 1- och 2åringar, 

sociokulturell teori, livsvärldsfenomenologisk teori. 
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1. Inledning 

 

Vår ambition är att få veta mer om hur småbarn i 1-2 års ålder samspelar och kommunicerar med 

varandra, samt vad pedagogerna har för syn på småbarns samspel och kommunikation. Av egna 

erfarenheter har vi upplevt att det finns en generell uppfattning om att barn i 1-2 års ålder inte har 

något direkt samspel med varandra. Michélsen (2005) beskriver hur de från början inte såg 

småbarnsavdelningarna som någon pedagogisk verksamhet utan att det var mest en nödvändig 

omsorgs- och tillsynsuppgift som pedagogerna hade. Denna uppgift krävde ingen utbildad 

förskollärare utan det var mest barnskötare som arbetade med småbarn. Hon framhåller att det 

ansågs vara finare att arbeta med större barn. Michélsen tar upp vad som ansågs om de minsta 

barnen i barnstugeutredningarna där de menade att barnen saknade den sociala förmåga som 

krävs för att de ska kunna ha något utbyte av jämnåriga. Engdahl (2011) uppger att barndomen 

spenderas både i hemmet och i förskolan vilket kan ses som en förändring både ur en social och 

historisk aspekt. Hon menar att denna förändring ger barnen möjlighet att skapa kamratrelationer 

i förskolan och begränsar inte barnens sociala liv endast till familjen. Denna studie kan hjälpa oss 

att upptäcka vilket samspel som finns barnen emellan, men även ge oss kunskap för att i 

framtiden stimulera och utveckla småbarns sociala samspel. 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att få kunskap och förståelse för småbarns sätt att samspela och kommunicera med 

varandra i den fria leken, både verbalt och icke verbalt.  

1.3 Frågeställningar 

 

● Hur visar sig småbarns samspel och kommunikation med varandra? 

 

● Hur beskriver erfarna pedagoger småbarns samspel och kommunikation? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

 

I den här studien kommer begreppen småbarn, samspel och kommunikation att vara centrala och 

här kommer en kort definition av begreppen och dess betydelse för att det ska vara lättare att 

förstå vad som menas med dessa.  

 

Med småbarn menar vi de minsta barnen på förskolan som är i åldern ett till två år. Michelsen 

(2005) beskriver småbarn på samma sätt. 
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Med samspel menas det sätt som barnen använder sig av för att få kontakt och skapa 

meningsfulla möten med övriga barn i samma ålder. Det vill säga hur småbarn som ännu inte har 

ett rikt talspråk samspelar med varandra. Michélsen (2004) definierar samspel i sina studier som 

de tillfällen när barnen har gemensamt fokus eller när de i sitt agerande påverkas av varandra på 

ett eller annat sätt.  

 

Med kommunikation menas det sätt som småbarn förmedlar sig på och använder sig av när de 

samspelar med övriga i deras ålder. Johansson (2003b) framhåller att kommunikation handlar om 

våra gester, ansiktsuttryck, vårt tonfall och vår existens. Det handlar inte bara om talspråket. 

 

Med erfarna pedagoger avser vi pedagoger som har minst tio års erfarenhet av att jobba med 

småbarn, detta för att vi upplever att de tillägnat sig stor erfarenhet av arbete med småbarn i 

förskolan. 

 

2. Bakgrund 
 

Vi kommer här att ta upp en kort sammanfattning av tidigare forskning och antaganden om 

småbarn samt den förändrade synen som inträffat när det gäller deras samspel. För att från början 

ansett att de saknar samspel till att de nu visst sker ett samspel barnen emellan. Vi kommer 

senare att ta upp den senaste forskningen angående småbarns samspel där det beskrivs hur dessa 

samspelar och kommunicerar med varandra. Elin Michélsen, Gunvor Løkken, Eva Johansson 

samt Ingrid Engdahl är centrala för oss. Detta kapitel avslutas med att presentera de två teorier vi 

valt att utgå ifrån. Dessa är den sociokulturella teorin samt den livsvärldsfenomenologiska teorin. 

 

2.1 Förändrad syn på små barns samspel 

 

Lindahl (1995) tar upp det som framkommit i barnstugeutredningen från 1968. I den framgick 

det att de yngsta barnens sociala förmågor var begränsade och att det inte fanns något samspel 

barnen emellan. Barnen såg varandra som föremål som de kunde utforska på ett hårdhänt sätt. 

Utredningen hävdade att barnen i tvåårsåldern endast lekte för sig själva och att inget samspel 

med övriga hade utvecklats. Att ha jämnåriga barn tillsammans hade ingen inverkan på barnens 

sociala utveckling. Det samspel som ansågs finnas var det mellan barn och vuxna. Lindahl 

(1995) framhåller att synen på småbarn börjar ändras och detta är något som hon fått fram genom 

socialstyrelsen från 1978. Där betonas att barnet redan från början intresserar sig för andra 

människor. Barn behöver tidigt få utforska sin omvärld och kunna dela med sig och påverka 

andra med sina erfarenheter. 
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Michélsen (2004) uppger att det under de senaste 25-30 åren inneburit ett perspektivskifte i 

synen på vad barn är och hur barnens utveckling kan förstås. Hon menar att forskningen om 

småbarns samspel påbörjades redan på 1920- och 1930-talet. Forskningsresultaten sa emot den 

tidens barnsyn, som hävdade att barns sociala samspel var sällsynta, kortvariga och aggressiva. 

Løkken (2000) menar att barnens samspel är förvånansvärt harmoniska och glädjefyllda. Hon 

hävdar att Piagets teorier om det egocentriska barnet kom att dominera tidens barnssyn. Detta 

kom att få stor genomslagskraft, och resulterade i att forskningen och intresset kring småbarns 

samspel nästan upphörde under 40 år. Michélsen framhåller att forskningen om småbarn kommer 

igång igen på 1970-talet. Nya studietekniker börjar nu användas för att inhämta empiri, 

exempelvis genom videoinspelningar. Hon menar att forskning visar en förändrad bild av 

småbarns samspel. Det framkommer att barn tidigt är sociala och har förmåga att samspela med 

jämnåriga barn, även med de som de inte känner sedan tidigare. 

 

2.2 Senaste forskningen 

 

Här kommer vi att ta upp en del av den senaste forskningen angående småbarn och deras sätt att 

samspela och kommunicera med varandra. 

2.2.1 Samspelets betydelsefulla ingredienser  

 

Løkken (2000) framhåller glädje som den dominerande känslan i småbarns samspel. Michélsen 

(2004) menar att intresset är den största drivkraften för barnen att ta samspelsinitiativ, hon 

benämner intresse som en känsla hos barnen. Glädjen har också stor betydelse för barnens 

samspel enligt henne, men intresset har större betydelse. Michélsen hävdar att när barn visar 

intresse för varandra varierar uttrycket från iver och engagemang till saklig koncentration. Det är 

vanligast att barnen samspelar kring något, exempelvis rörelser eller en leksak. Det är mycket 

ovanligt att barnen bara utbyter blickar eller skratt. Aktiviteten, leksaken och kamraten är 

centralt och det som väcker barnets intresse, barnet växlar även fokus mellan dessa i samspelet.  

 

James Gibson (1979 refererad i Michélsen 2004) har skapat begreppet affordance. Affordance 

har används vid flera olika tillfällen med flera olika innebörder. Gibson använder begreppet för 

att beskriva vad den fysiska miljön kan erbjuda människor, det vill säga hur den omgivande 

miljön påverkar människor. Michélsen beskriver och använder begreppet affordance för att 

karakterisera vad det är som sker hos barn när de inspireras till att ta initiativ till 

samspelshandlingar. Odelfors (1988 refererad i Michélsen 2004) ger exempel på hur affordance 

kan användas för att studera vad barn uppmärksammar och vad som har mening sett ur barnens 

perspektiv. Michélsen menar att affordance även kan användas för att beskriva vad den fysiska 

visuella miljön erbjuder. Begreppet används för att beskriva hur miljön inbjuder till samspel. 
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Exempelvis kan förskolemiljön erbjuda en lång korridor att springa i eller en leksak att sträcka 

sig efter. 

 

Barn som är aktiva och rör sig bjuder in till samspel och social kontakt framhåller Michélsen 

(2004). När barnet rör sig väcks intresse hos de andra barnen, man kan se en social affordance, 

alltså en invitation till samspel. Hon hävdar att det inte är lika vanligt att barn riktar 

samspelsinitiativ mot ett barn som sitter stilla. Det är ett aktivt barn som är i rörelse, hoppar, 

springer eller låter högljutt som lockar andra barn till samspel. Via föränderligheten i sina 

rörelser lockar barnet andra barn till samspel. Ett vanligt initiativ till samspel är att barnet går in i 

rörelseleken och imiterar rörelserna. Hon har även kommit fram till att samspel som har ett 

växlande dominansmönster är mer bejakande än när dominansmönstret är ensidigt.  

 

Michélsen (2004) har sett att barn samspelar oftare i grupper om fler än två när de utför stora 

rörelser tillsammans, exempelvis hoppar, springer eller rullar tillsammans. I andra samspelstyper, 

exempelvis vid leksaker, är det vanligare att barnen samspelar i par. Samspelslekarna där barnen 

är i rörelse varar ofta längre tid än exempelvis samspelet kring leksaker. Rörelselekarna är färre i 

antal, men tar upp cirka hälften av barnens samspelstid. Hon menar att de små barnen finner stor 

glädje i att röra sig tillsammans. Barnen besvarar sina kamraters skratt, leenden och glada tillrop 

med samma beteende. Uttrycken för glädje är mer kraftfulla hos tvååringar än hos ettåringar 

enligt Michélsen. Detta menar hon beror på att glädjen ofta uppstår i rörelse och att tvååringar är 

mer rörliga än ettåringar. Michélsen (2004) har kommit fram till att kroppslekar tycks generera 

mer glädje än när barnen samspelar kring leksaker. Enligt Michélsen hänger detta ihop med att 

kroppsrörelser är lätta att imitera. När barnen gör likadant med sina kroppar känner de 

gemenskap och identifikation i rörelselekarna. 

 

2.2.2 Leksaker och stora föremåls betydelse för barnens samspel 

 

Man har länge hävdat att barn inte är intresserade av varandra utan att det istället var leksaker 

som var orsaken till att barnen närmade sig varandra. Michelsen motsäger sig detta genom att ta 

upp det som Eckerman & Peterman (1975 refererad i Michélsen 2004) kom fram till när de 

undersökte barnens samspel både med och utan leksaker. I dessa studier visade barnen socialt 

beteende mot varandra. Michélsen förstärker denna upptäckt genom Mueller & Vandell (1979 

refererad i Michélsen 2004) som upptäckt att även stora leksaker framkallar ett positivare 

samspel mellan barnen. Løkken (2000) har sett att stora föremål som exempelvis en soffa, en 

madrass eller stora kuddar har stor betydelse för barnens samspel. Barnen samlas för att leka 

rörelselekar vid dessa stora föremål. 
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Michélsen (2004) menar att barn i rörelse och barn som aktivt undersöker eller använder en 

leksak ofta lockar andra barn till samspel, i jämförelse med ett stillasittande barn som inte 

hanterar någon leksak. Michélsen förstärker detta genom att hänvisa till Eckerman & Stein (1990 

refererad i Michélsen 2004) som i sin samspelsforskning kunde se att små leksaker hade positiva 

effekter för barns samspel, därför att en leksak i handen lockade till sig andra barn. Leksaken 

kunde ses som ett erbjudande, en affordance. Men i jämförelse med de stora lekredskapen hade 

små leksaker mer negativa effekter för barnens samspel enligt Michélsen. 

 

2.2.3 Barn lär av varandra 

 

Barn lär av varandra framhåller Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000). I samspel 

och interaktion med varandra utbyter de erfarenheter och det sker ett samlärande. Författarna 

hävdar att detta är något som startar tidigt och visar sig av olika karaktär. Lindahl (1995) har 

kommit fram till att de små barnen vill vara där det händer något. De riktar sin uppmärksamhet 

mot något som de tycker är intressant, och letar därför upp det sociala umgänge och göromål 

som intresserar dem och lockar deras nyfikenhet.  Stern (1991, refererad i Michélsen, 2004) 

menar att småbarn redan från några månaders ålder aktivt försöker samspela socialt med sin 

omgivning, detta genom ögonkontakt, joller samt att barnet letar efter människors ansikten och 

röster. Lindahl framhåller att småbarn redan från början har skapat flera relationer i sin 

omgivning. Därför har de lättare att skapa relationer med jämnåriga när de börjar förskolan. Hon 

menar att barnen på förskolan har fler relationer än vi anar och de samspelar med varandra på 

flera plan. Barnen skapar vänskapsrelationer samt visar varandra omsorg i förskolan. 

 

2.2.4 Konflikter bland småbarn 

 

Att konflikter är viktiga och betydelsefulla i barns socialisation och kulturskapande, framhåller 

Michélsen (2004). Løkken (2000) menar att konflikter bland de yngsta barnen är ovanliga. 

Michelsen påtalar att det är vanligast att konflikter förkommer när barnen samspelar i par. 

Konflikter uppstår oftare i åldersblandade grupper än i grupper om jämnåriga barn. Hon menar 

att innehållet i konflikterna oftast handlar om leksaker eller ett utrymme. Barn kan visa aversion 

mot ett annat barn, vilket är ett tillsynes oprovocerat beteende mot ett annat barn. Konflikterna 

slutar oftast med vinst eller förlust, det är ovanligare med kompromisser för barnen enligt 

Michélsen (2004). Det barn som förlorat konflikten blir arg eller ledsen och får tröst hos 

pedagogen. Ibland blir andra barn engagerade och går in i konflikten och försöker att skipa 

rättvisa. Michélsen förklarar att barn som är i konflikt ofta söker hjälp hos de pedagoger som 

finns inom synhåll. Barnen visar att de behöver hjälp i konflikten genom att ta ögonkontakt med 

pedagogen.  
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2.2.5 Kamratkultur 

 

Løkken (2000) introducerar begreppet toddlarkultur och menar med det den särskilda kultur 

barngruppen skapar tillsammans i förskolans miljö. Hon beskriver att kulturen i förskolan skapas 

av barnen, och vilka aktiviteter de skapar tillsammans. Løkken har upptäckt att det som 

kännetecknar de yngsta barnens kultur i förskolan är glädje och spänning över att få vara 

tillsammans. Løkkens toddlarkultur innefattar även den särskilda hälsningssituationen bland 

barnen. Hon har uppmärksammat att småbarn i förskolan, de som hon kallar för toddlare, har ett 

särskilt sätt att hälsa på varandra vid ankomsten till förskolan. Løkken har haft utgångspunkt i 

Merlau-Pontys fenomenologi, och menar att småbarns kommunikation baseras på att de är 

småkroppar. Detta kallar Løkken för Body-subjekt vilket innebär hur småbarn kommunicerar. 

Løkken kallar detta samspel för the toddling-style vilket kan visa sig genom att barnen 

exempelvis springer, hoppar, ropar och skrattar. Även Michélsen (2004) tar upp 

hälsningssituationen. Hon benämner den med återseendets glädje, vilket karaktäriseras av att 

barnen springer mot varandra med förtjusta rop när de varit ifrån varandra tillfälligt eller vid 

barnets ankomst till förskolan. Michelsen menar även att det yngsta barnen har förmåga att 

känna empati och gärna vill trösta och stötta sina kamrater när de är ledsna. Løkken lade märke 

till att barnen kunde bemöta det ledsna barnet med kramar eller försöka att muntra upp genom att 

erbjuda en leksak. Hon framhåller vikten av att betrakta barnen i förskolan som små 

samhällsmedborgare som bidrar till hur vårt samhälle ser ut. 

2.2.6 Avbrott i samspelet och hur barnen håller igång samspelen 

Michélsen (2004) tar upp att orsaken till att samspel avbryts bland annat är att vuxna förmanar 

eller lägger sig i. Andra orsaker kan vara att barnen tappar intresset för samvaron, något annat 

fångar barnens intresse, barnen blir osams eller gör varandra illa. Ibland är det även förskolans 

rutiner som löser upp samspelen. För att barnens samspel ska fortsätta uppger Michélsen barnens 

skratt som en viktig bejakande ingrediens. Kommentarer från barnen sinsemellan som bekräftar 

glädjen förstärker även samspelet. Händelser som är oväntade eller överraskande anses också 

vara positiva för samspelet. Variation och förändring i rytm, tempo, rörelsemönster, tematiskt 

innehåll är viktigt för att barnen ska behålla intresset för samspelet. 

2.2.7 Pedagogers sätt att se på småbarns samspel 

Pedagoger inom förskolan lägger fokus vid mål som omsorg, trygghet och glädje, enligt 

Johansson (2003a). Lekens betydelse och kunskap om miljön är något som glömts bort och 

endast ett fåtal arbetslag väljer att arbeta med. Hon menar att det är mindre vanligt att pedagoger 

framhåller att barn lär av varandra. De få gånger det uppkommer menar pedagogerna att barnen 

lär av äldre barn. Det är de äldre barnen som lär de mindre att leka, de är som förebilder till 

småbarnen. Främst betonar hon att det då handlar om att de försöker imitera de äldre barnen för 

att lära sig.  Michélsen (2004) anser däremot, genom att hänvisa till Eckerman, att barns 
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imitation är typisk för småbarns beteendemönster samt att barns imitation nu har omvärderats till 

ett socialt kompetent sätt att samspela. Michélsen framhåller att barn finner stor glädje i att bli 

imiterade samt att imitationen kan uppfattas som en bekräftelse på ett lekinitiativ. 

 

Johansson (2003a) har i sin undersökning kommit fram till att det finns en inställning hos 

pedagoger om viss omognad när det gäller småbarn och deras tillägnande av erfarenheter. 

Pedagogerna anser att det är vi vuxna som står för den biten när det gäller barnets tillägnande. 

Barnens samspelsituationer tas inte alltid tillvara på, enligt Johansson. Det glöms bort att 

kommunicera i de samspelsituationer som finns. Hon hävdar att detta förhållningssätt har 

konsekvenser för barnens egna samspel mellan varandra. Det är viktigt att dialog och samspel 

inte alltid handlar om pedagog och barn, utan att även samspelet barn emellan tas till vara på. De 

lär av varandra och tar till sig av varandras kommunikativa färdigheter. 

2.3 Teorier 

 

Det här arbetet kommer att utgå ifrån två olika teorier. Vi kommer först börja med att beskriva 

den sociokulturella teorin. Den har sin utgångspunkt i att vi både lär av och lär varandra samt i 

en social, kulturell och historisk miljö, enligt Säljö (2000). För att sedan gå vidare till den 

livsvärldefenomenologiska teorin. Även den teorin menar Bengtsson (2005) baseras på att vi 

påverkar och påverkas av varandra, vi lär och uttrycker oss med hela vår kropp, den levda 

kroppen är ett centralt begrepp i denna teori. Eftersom vi ska studera småbarns samspel och 

kommunikation samt hur pedagoger beskriver detta, så har vi valt att utgå ifrån dessa teorier. 

Småbarn på förskolan har ännu inte tillägnat sig ett rikt talspråk och kommunicerar med 

omvärlden på andra sätt. Därför anser vi att dessa teorier är bra utgångspunkter. 

2.3.1 Sociokulturell teori 

 

Säljö (2000) beskriver den sociokulturella teorin och betonar att vi lär oss först i samspel med 

varandra för att det vi lärt oss sedan ska bli en del av oss, av vårt tänkande och handlande. Han 

menar att det vi lär oss som individer inte enbart handlar om våra biologiska förmågor. Vi lär i 

den omgivning vi befinner oss i och påverkas av den kulturella miljön. Engdahl (2011) 

framhåller att de faktorer som påverkar barns sociala utveckling är många, varierade och 

komplicerade. Hon menar att hur barn blir sedda, vilka förväntningar man har på dem och hur 

man förstår deras utveckling är beroende av olika sociokulturella kontexter och kan inte tas 

förgivet. Engdahl betonar att barns sociala barndom påverkas av särskilda platser, tid och kultur 

men också av förskola och familj och hur de är strukturerade.  

 

Skollagen (2010:800), kapitel 8, andra paragrafen, framhåller att förskolan ska vara en plats där 

social gemenskap erbjuds. I läroplanen för förskolan, LPFÖ 98 (rev 2010) framkommer det att 
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förskolan ska ses som en social och kulturell mötesplats för barn och vuxna. Läroplanen betonar 

att barns lärande sker i samspel med omgivningen, interaktivt och relationellt. Lärandet i 

förskolan ska därför baseras på samspelet mellan vuxna och barn samt på att barn lär av 

varandra. Samspel och gemenskap är något som är ständigt återkommande och centralt i både 

skollagen, lpfö 98 och den sociokulturella teorin. 

2.3.1.1 Delta i samspel med andra 

 

Inom den sociokulturella teorin finns ett antagande om att yngre eller mindre erfarna behöver 

stöd av en mer erfaren person för att förstå den sociala jargongen (tänka, tala mm) hävdar 

Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson (2000). Lpfö 98 (rev 2010) framhåller att vi som 

verkar inom förskolan ska ge stöd och stimulera barnen i deras sociala utveckling samt språk- 

och kommunikationsutveckling. Säljö (2000) menar att vi människor påverkas av den kultur och 

den miljö vi befinner oss i. Miljön som vi föds in i, kulturen och vår omgivning och de 

människor vi har runt omkring oss kommer att påverka vårt sätt att vara, tänka och handla. Detta 

sker i ett samspel mellan individer och miljö. Utvecklingen sker med hjälp av de redskap och 

verktyg som vår kultur står för genom ett aktivt deltagande i kulturella aktiviteter. Med redskap 

och verktyg menas inom den sociokulturella teorin, det som vi använder oss av när vi förstår vår 

omvärld, de språkliga och fysiska, Säljö (2000). Redskapen, artefakterna används automatiskt 

utan att reflektera och tillägnas när man deltar i sociala sammanhang. Han tar upp skillnaden 

mellan Piaget och Vygotskijs syn på hur utvecklingen startar. Piaget menar att barnet från början 

är egocentriskt, de förstår omvärlden utifrån sin egen utgångspunkt, för att sedan övergå till ett 

samspel mellan individer. Vygotskij hävdar att barnet redan från början samspelar med 

omgivningen och att utvecklingen startar i detta samspel. Säljö framhåller att barnet redan från 

födseln samspelar med omgivningen. Redan från början befinner vi oss i en ram av social 

påverkan av andra. Vi påverkar andra och vi utvecklas tillsammans i vår omgivning. Han menar 

att barnet är beroende av de vuxna, det är de vuxna som lär barnen det sociala samspelsregler 

som finns, exempelvis tittut lekar och annat liknande. 

 

Inom den sociokulturella teorin anses det att vi människor lär oss genom att delta i samspel med 

andra, både kommunikativt och praktiskt enligt Säljö (2000). Vi tar del av varandras resonemang 

och gör det till vårt eget. Inom den livsvärldsfenomenologiska teorin, som vi tar upp nedan, 

hävdar den franske filosofen Merleau-Ponty (1962) att vi påverkar och påverkas av varandra. 

Han framhåller att vi måste delta i samspel med andra för att vi ska förstå vår omvärld och kunna 

delta i andras livsvärldar. Lenz Taguchi (1997) dra paralleller mellan dessa två teorier och menar 

att de båda har ett antagande om att vi måste delta i andras världar för att kunskap och mening 

ska skapas. 
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2.3.2 Livsvärldsfenomenologisk teori 

 

För att studera barns samspel mellan varandra är det även relevant att utgå ifrån den 

livsvärldsfenomenologiska teorin som den franske filosofen Merleau-Ponty förespråkar. 

Bengtsson (2005), tolkar Husserl, som framhåller att livsvärldsfenomenologi handlar om den 

värld som vi människor lever i, vår livsvärld. Han menar att vi förstår världen genom olika 

relationer. Vi lever i livsvärlden tillsammans med andra människor som vi kommunicerar med. 

Livsvärlden är en social värld, enligt Bengtsson. Han beskriver Merleau-Pontys sätt att se på 

livsvärldsfenomenologin som menar att vi påverkar och påverkas av den värld vi lever i. Den 

levda kroppen är en utgångspunkt i denna teori och med det menas att vi tolkar och upplever 

världen med vår kropp och alla våra sinnen. Han framhåller att vi lever i en värld som är både 

fysisk och kulturell. Ur kulturell syn menar han att världen är historisk och social. Vi upplever 

andras erfarenheter i denna sociala, kulturella och historiska värld.  

 

Johansson (2003b) som är inspirerad av livsvärldsfenomenologin, menar att detta är något som 

visar sig genom våra ansiktsuttryck, gester, kroppshållning, ord och uttryck. Johansson påpekar 

att denna syn är något som är bra att utgå ifrån vid studier med småbarn. Detta för att vi ska 

kunna förstå småbarns samspel och kommunikation. Hon tar även upp Merleau-Pontys mening 

om att vi måste möta och samspela med andra människor för att vi ska kunna förstå dem. Det är 

genom kommunikation och samspel med andra människor som vi kan delta i varandras 

livsvärldar.   

 

2.3.2.1 Den levda kroppen 

 

Enligt livsvärldsfenomenologin som Merleau-Ponty (1962) förespråkar och Johansson (2003b) 

använder i sin forskning, är det inte bara talspråket som är det betydande när vi kommunicerar 

med omvärlden. Kommunikation handlar likväl om de gester, ansiktsuttryck och tonfall vi 

använder, samt vår existens. Den levda kroppen innebär att vi upplever världen med våra kroppar 

och vår kropp är ett föremål för vår uppfattning. Lpfö 98 framhåller att samspel och 

kommunikation är centralt, vi lär och skapar vår kultur i samspel och interaktion med andra 

människor. 

 

Merleau-Ponty (1962) framhåller att medvetandet och kroppen hela tiden är i samspel och att det 

inte finns en enda impuls i den levda kroppen som är helt slumpartad i förhållande till psykiska 

intentioner. Bengtsson (2005) menar att kroppen inte kan ses som ett objekt utan som ett subjekt. 

Den levda kroppen är subjekt för alla erfarenheter och därför är den aldrig identisk med ett 

objekt. Han framhåller att den levda kroppen är en individuell upplevelse och tillåter inte någon 

perspektivväxling. Bengtsson hävdar att alla fysiska objekt utmärkts av att de är givna ur något 
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perspektiv och att vi kan byta perspektiv. Våra egna levda kroppar är alltid givna i våra egna 

upplevelsehorisonter. Engdahl (2011) beskriver fenomenologin och framhåller att kroppen inte 

kan ses som ett objekt, utan som ett subjekt som agerar i livsvärlden. Kroppen och själen ses som 

en enhet när man får nya erfarenheter. Hon framhåller den levda kroppen som en enhet av tankar, 

känslor, förnimmelser, motorisk aktivitet och psykologi. Med dessa samverkar och 

kommunicerar vi i vår kropp på en viss tid och plats i vår livsvärld. Detta är något som hon 

kommit fram till genom att ta del av Johanssons, Løkkens och Rasumssens tankar om detta. 

 

2.4 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi kort tagit upp om den förändrade synen på småbarn under de senaste 40 

åren. Från att ha ansett deras samspel vara obefintligt till att hävda att barnen redan från början 

samspelar med sin omgivning. Efter det har vi tagit upp den forskning som vi tagit del av för att 

få kunskap om småbarns samspel och kommunikation. De forskare som varit centrala för oss är 

Elin Michelsén, Gunvor Løkken, Eva Johansson och Ingrid Engdahl. Vi har i detta kapitel 

beskrivit vad de kommit fram till angående småbarns olika sätt att samspela och kommunicera 

med varandra. Vi har bland annat tagit upp vilken betydelse intresse, glädje, konflikter, avbrott, 

affordance samt kamratkulturer har för barnens samspel. Vi har även genom dessa forskare 

beskrivit hur småbarn kommunicerar med varandra samt vilka olika uttryckssätt de använder sig 

av. 

 

I det sista avsnittet i detta kapitel har vi beskrivit de två teorierna som vi har haft som 

utgångspunkt i detta arbete. Den sociokulturella teorin har vi beskrivit först. Säljö (2000) 

förespråkar denna teori och framhåller att vi lär av och lär varandra inom en sociokulturell värld. 

Vi påverkas av den historiska och den kulturella värld vi befinner oss i. Vi lär oss genom att ta 

del av varandras erfarenheter och göra dem till våra egna. Efter att vi tagit upp den 

sociokulturella teorin kommer vi in på den livsvärldsfenomenologiska teorin som vi också har 

som utgångspunkt i detta arbete. I denna teori menar Bengtsson (2005) att vi också påverkas av 

och påverkar varandra. Den levda kroppen är central. Med det menas att vi kommunicerar och 

uttrycker oss med hela vår kropp. Med dessa teorier som utgångspunkt har vi valt de metoder 

som vi använt oss av för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Metoden kommer vi 

att beskriva i nästa kapitel som följer här.  

3. Metod 

Vi kommer i det här avsnittet att ta upp våra val av metoder. Vi har utfört observationer bland 

barnen och intervjua erfarna pedagoger. Valet att använda sig av två metoder gjordes för att höja 

undersökningens validitet och reliabilitet. Genom detta val av metoder ska vi få svar på vårt syfte 
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och våra frågeställningar. Nedan kommer vi att beskriva hur vi valt att genomföra de olika 

metoderna för att sedan beskriva både för- och nackdelar med dessa. Vi kommer att ta upp de 

etiska överväganden som vi tagit del av innan vi genomfört vår undersökning. Vi har studerat 

småbarn på förskolan i deras fria lek. Som metod för att studera dem, deras samspel och 

kommunikation i den fria leken har vi valt att göra observationer. Vi har tagit reda på erfarna 

pedagogers beskrivningar om småbarns samspel och kommunikation och har som metod till 

detta valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa två metodval kommer vi att beskriva 

här nedan, och kommer att börja med observationerna för att sedan övergå till den kvalitativa 

forskningsintervjun. Bengtsson (2005) framhåller att kravet för hur metoden ska väljas är att 

valet görs utifrån det område som ska undersökas. För att få vårt syfte och våra frågeställningar 

besvarade har vi valt dessa metoder. Bengtsson betonar att det kan vara en fördel att använda sig 

av olika metoder i en studie, men då krävs det att metoderna kompletterar varandra. Kapitlet 

kommer att avslutas med hur vi ska bearbeta och analysera vårt resultat. 

 

3.1 Strukturerad icke deltagande observation 

 

Vi genomförande observationer i barnens fria lek, där vi ska studera deras samspel och 

kommunikation. Vi genomförde strukturerade observationer även kallad systematisk 

observation. Detta innebär att vi enligt Patel och Davidson (2011) har preciserat vilka situationer 

och beteenden som ska ingå i observationen. Vi insamlade empiri med hjälp av ett 

observationsschema, där vi noterar de beteenden vi avser undersöka. Vi var kända icke 

deltagande observatörer. Vi upplever att icke deltagande observationer är den teknik som är mest 

passande för att studera barns samspel. Att vara en känd observatör innebär enligt Patel & 

Davidson, (2011) att de som vi observerar vet att vi är där för att observera dem, exempelvis att 

de ser att vi för anteckningar. De hjälpmedel som använde oss av är observationsschema och 

penna. Björndahl (2005) framhåller att om du ska observera ett tydligt avgränsat fokus är det 

oftast bäst att följa ett tydligt strukturerat sätt att föra anteckningar. Det är inte uteslutet att 

barnen blir intresserade av oss och det som vi gör, och att vi påverkar resultatet. Björndal 

framhåller att observatörerna måste vara medvetna om detta. Vidare hävdar han att våra tidigare 

erfarenheter och vårt första intryck av det vi ska observera har stor påverkan för hur vi ser på det 

vi ska observera. Vi har valt att göra observationerna på en förskoleavdelning där vi inte varit 

tidigare. Vi har därför inte några förutfattade meningar om just de barnen och deras samspel. 

Björndal framhåller att det är lätt att vi observerar någonting i nuet med den information som 

finns i vårt långtidsminne, vilket kan utgöra en felkälla när man ska återge observationerna. 

Eftersom studien riktar sig mot 1-2åringar så måste personalen involveras i urvalsprocessen. 
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3.1.2 Fördelar och nackdelar 

 

En ostrukturerad observation är enligt Patel & Davidson (2011) fördelaktig om du försöker att 

inhämta så mycket kunskap som möjligt om ditt undersökningsområde. Vår ambition är att 

inhämta kunskap kring småbarns samspel, det vill säga ett särskilt fokus inom ett särskilt 

område. Strukturerade observationer är enligt Patel och Davidson (2011) optimala när vårt 

problem är så väl preciserat att det är givet vilka situationer och beteenden som ska ingå i 

observationen. Detta stämmer överens med vårt problemområde. Patel & Davidson framhåller att 

det kan vara problematiskt i början för en känd icke deltagande observatör tills dennes närvaro 

blivit accepterad och kan då komma att påverka individerna som observeras. Därför bör 

observatören avvakta med att börja observationerna tills individerna vant sig vid att observatören 

finns där, och deras beteende återgår till det vanliga. Detta är något som vi bör ha i åtanke när vi 

genomför våra observationer.  

 

Patel & Davidson (2011) hävdar att observation är den enda användbara metoden för att inhämta 

information hos de som saknar förmåga till verbal kommunikation, som spädbarn eller småbarn. 

Det kan anses som oetiskt att vara en okänd observatör, det vill säga att de som blir observerade 

inte vet om det och kan protestera. Småbarnen som vi ska observera har mest troligt ingen 

förståelse för vad det innebär att bli observerade, men de ser klart och tydligt att vi ser på dem 

och registrerar deras beteenden. Ur en etisk synvinkel är det bättre att vara en känd observatör än 

en okänd. 

3.2 Kvalitativ forskningsintervju 

 

För att ta reda på pedagogernas beskrivningar om småbarns samspel och kommunikation 

planerar vi att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

en forskningsintervju bygger på att både intervjuaren och den som blir intervjuad kommer att 

skapa kunskap i interaktion med varandra. En kvalitativ forskningsintervju syftar till att 

exempelvis ta reda på intervjupersonens beskrivningar om något fenomen i dens livsvärld. Kvale 

& Brinkmann framhåller att intervjuaren ska ställa öppna frågor som ska ge den intervjuade 

tillåtelse till beskrivningar med egna ord. Samtalet ska skapa mening för båda parter. Vi måste ha 

god förkunskap om ämnet vi tänkt oss att utforska som intervjuare. Detta för att kunna tolka och 

skapa mening av det som beskrivs, framhåller Kvale och Brinkmann. De menar att vi måste ha 

kunskap för att kunna läsa av och tolka kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck med mera.  

 

Vårt syfte är att ta reda på erfarna pedagogers beskrivningar av småbarns samspel och 

kommunikation och därför väljer vi att göra en kvalitativ forskningsintervju. Som hjälpmedel 

kommer vi att använda oss av ljudinspelning. Detta för att få med så mycket som möjligt av det 

som sägs. Vid användning av endast anteckningar gäller det att vara snabb och hinna skriva ned 
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allt som sägs. Eftersom vi vill ha berättande svar på våra frågor så kan det bli långa svar att 

skriva ned. Att spela in tillåter samtalet att fortlöpa och vi som intervjuare kan koncentrera oss på 

samtalet. Hartman (1998) samt Kvale & Brinkmann (2009) kallar denna berättande intervju för 

halvstrukturerad. De framhåller att det handlar om att ta reda på den intervjuades syn, attityder 

och kunskap om något. Kvale & Brinkmann menar att eftersom frågorna som ställs är öppna kan 

det liknas vid ett vardagligt samtal, men ändå på en professionell nivå eftersom intervjun har ett 

syfte. 

3.2.1 Fördelar och nackdelar  

 

Kvale & Brinkmann (2009) framhåller att en fördel med denna typ av forskningsintervju är att 

det ger den intervjuade tillfälle att berätta och beskriva sin syn på fenomenet. En fördel med 

dessa intervjuer i jämförelse med enkätundersökning, enligt Hartman, är att intervjun blir mer 

personlig. Med en enkätundersökning så förlorar forskaren den personliga kontakten som du får i 

en intervju. Vid ett personligt möte i en intervju får denne möjlighet att förtydliga frågorna ifall 

detta skulle behövas. Det krävs också av den som ska intervjua att ha goda förkunskaper om det 

fenomen som ska undersökas, exempelvis genom att ha tagit del av tidigare forskning. Detta är 

något som Hartman anser kan vara en svårighet. Han menar att eftersom frågorna i intervjun 

kräver en hög grad av öppenhet så krävs det också att den som intervjuar har god förkunskap om 

området. Detta är något som är tidskrävande, men samtidigt är det en bra metod eftersom vi får 

ta del av den intervjuades syn på undersökningsområdet. Att spela in intervjun kan ses som en 

nackdel på grund av att det krävs mycket tid att skriva ut intervjuerna, samt att bara 

medvetenheten om att samtalet spelas in kan hämma den intervjuade, menar Patel & Davidson 

(2011). Samtidigt är det en fördel eftersom intervjun går att lyssna till flera gånger och man går 

inte miste om något uttalande, som vid enbart anteckningar av det som sägs enligt Patel & 

Davidson. 

3.3 Urval/genomförande 

 

Vi har observerat småbarn i 1-2 års ålder på förskolan i deras fria lek. Den fria leken utspelar sig 

på morgonen efter frukosten. Detta valde vi för att det är den tiden på dagen som vi upplever 

innehåller minst avbrott i samspelssituationerna. Observationer genomfördes på en 

småbarnsavdelning i Norrbotten. Vi har båda genomfört observationerna på denna avdelning 

men vi delade på oss och befann oss på olika platser i avdelningens lokaler. Detta gjordes under 

två dagar vilket resulterar i fyra stycken observations tillfällen, två stycken vardera. Däremot var 

det få närvarande barn i barngruppen vid ett av observationstillfällena, vilket innebar att barnen 

ibland befann sig på samma ställe. Vi kunde då observera samma händelser. Det finns två 

förskolor i den orten där studien har gjorts. Vi valde att utföra våra observationer på den 

förskolan vi inte vikarierat eller haft vår verksamhetsförlagda utbildning under det senaste året. 
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Vi valde dessutom denna avdelning eftersom alla barn är i 1-2års ålder. Detta gjorde vi för att 

underlätta för oss själva. Genom detta val behövde vi inte hålla reda på vilket barn som inte 

skulle studeras, vi kunde därmed studera alla barn och behövde inte utesluta något. På den andra 

avdelningen finns det barn som är 3 år och uppåt. Detta fick vi reda på när vi kontaktade de båda 

förskolorna. Åtta stycken barn medverkade i observationerna under dessa två dagar. 

 

Intervjuerna utförde vi på två olika förskolor för att få fler pedagogers beskrivningar av vårt 

undersökningsområde. Dessa genomförde vi efter att vi observerat barngruppen. Vi valde att 

utföra observationerna före intervjuerna för att vi inte ville bli påverkade av pedagogernas 

beskrivningar. Valet av pedagoger, gjordes genom att vi tillfrågade vilka som var villiga att ställa 

upp på intervjun. Dock hade vi som krav att de skulle ha 10 års erfarenhet av att jobba med små 

barn. Detta för att vi ville ha erfarna pedagogers beskrivningar. För att få variation av 

beskrivningarna intervjuade vi pedagoger från två olika småbarnsavdelningar på två olika 

förskolor. Vårt urval kan ses som det som Hartman (1998) kallar, ett kvalitativt urval, 

ändamålsenligt urval. Det innebär att vi riktar in oss på de personer och de tillfällen som vi vet 

kan ge oss svar. Som urvalsprincip i både observationerna och intervjuerna har vi valt att 

använda oss av homogena fall som enligt Hartman (1998) handlar om att personerna som 

undersöks är så lika som möjligt. Detta används för att få en förståelse på djupet av ett särskilt 

område, det kallas ofta för minimering. Observationerna och intervjuerna genomförde vi efter att 

ha avtalat lämpliga tider och dagar med pedagogerna.  

3.3.1 Bortfall  

 

Inget bortfall har skett i observationerna av barnen eftersom alla föräldrar gav sitt godkännande. 

Vi upplevde bortfall vid ett intervjutillfälle. Vi planerade att genomföra intervjuer med fyra 

pedagoger, men på grund av sjukdom blev tre pedagoger intervjuade. 

 

3.3.2 Etiska överväganden 

 

Eftersom vi har planerat att göra observationer på en förskola där vi ska studera småbarn är det 

viktigt att vi informerar föräldrar och ber om deras samtycke ifall barnen får delta i vår studie. 

De ska få möjlighet att ge ett skriftligt samtycke angående detta. Det här är något som 

Vetenskapsrådet (2005) framhåller. I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer ska även 

föräldrarna ges information om att de när som helst kan avbryta och ta tillbaka sitt medgivande 

om att barnen får delta. Vi har även att informerat pedagoger och föräldrar om att denna studie 

innebär full anonymitet. Det kommer inte finns möjlighet att spåra vare sig plats, ort eller 

individer. De inspelade intervjuerna kommer att makuleras efter färdigställt arbete och de 
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verkliga namnen på personerna som deltar i studien kommer inte att finnas med. Istället kommer 

vi att använda oss av fiktiva namn. 

3.4 Bearbetning och analys 

 

För att bearbeta vårt insamlade material har vi valt att göra en kvalitativ bearbetning. Vi började 

med att göra observationer där vi förde löpande anteckningar om händelseförloppen. Efter våra 

avslutade observationer satt vi ned tillsammans och reflekterade över vad vi sett och skrev ned 

våra tankar. Patel & Davidson (2011) framhåller att föra löpande analyser är en fördel när man 

jobbar med kvalitativ bearbetning. Det är bra att analysera medan situationerna är färska i 

minnet. Efter att vi reflekterat och diskuterat med varandra har vi tillsammans skrivit ut det 

inhämtade materialet från observationerna. Detta resulterade i totalt åtta stycken handskrivna 

sidor. När vi presenterar resultatet av våra observationer kommer vi att välja ut de situationer där 

barnens samspel visat sig för oss.  

 

Efter att vi genomfört observationerna och transkriberat dem så genomförde vi intervjuerna i 

avskiljda rum på pedagogernas arbetsplatser. Intervjuerna spelade vi in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Längden på intervjuerna var (avrundat till hela minuter) 15, 17 respektive 20 

minuter. Efter avslutade intervjuer har vi enskilt transkriberat de intervjuer som vi själva 

genomfört. Intervjuerna resulterade i cirka 3, 2 och 2 datorskrivna sidor råmaterial per 

genomförd intervju. När vi transkriberat dem så har vi tillsammans suttit och analyserat de 

material som vi fått fram. Efter det skedde den slutgilltiga bearbetningen av råmaterialet. Till stor 

del har det som sades hamnat i den slutgiltiga bearbetningen, vi har uteslutit utfyllnadsord samt 

en del upprepningar. Vi upplevde inte att intervjupersonerna kom med svar utanför ämnet och 

behövde därför inte utesluta de svaren. Vi har valt att skriva vårt resultat av intervjuerna i 

berättandeform och kommer i vår sammanställning rubricera de olika områdena som 

pedagogerna beskrivit. 

 

Efter att vi genomfört våra observationer och intervjuer så har vi analyserat vår rådata med hjälp 

av tidigare forskning och våra valda teorier. Patel & Davidson (2011) kallar detta arbetssätt för 

induktivt. Via detta arbetssätt följer forskaren upptäckandets väg och kan då studera 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare undersökning. 

Forskaren formulerar teorier och slutsatser av sin egen undersökning och kopplar i efterhand sin 

egen undersökning till tidigare undersökningar.   

3.5 Sammanfattning 

 

Vi har i det här kapitlet tagit upp de metoder som vi valt att använda oss av för att inhämta den 

empiri vi behöver för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Observationerna 
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genomförde vi på en småbarnsavdelning och till vår hjälp har vi haft ett observationsschema som 

vi utformat utifrån den bakgrundslitteratur som vi tillägnat oss. Efter våra observationer 

genomförde vi våra intervjuer bland pedagogerna. Intervjuerna gjorde vi enskilt på varsin 

avdelning. Vi har avslutat kapitlet med att presentera den bearbetningsmetod som vi valt att 

använda oss av för att analysera vår empiri. Här nedan kommer vi att presentera det resultat vi 

fått fram genom vår inhämtning.  

4 Resultat 
 

Här kommer vi att presentera vårt resultat uppdelat i två delar. Vi börjar med att redogöra vad vi 

sett vid våra observationstillfällen i berättelseform. Sedan följer en presentation av intervjuerna 

som vi gjort. Vi har sammanställt intervjupersonernas svar under varje rubrik och även skrivit 

dessa i berättelseform. 

4.1 Observationer 

 

Vi har valt att presentera åtta stycken av de observationer vi gjort. De barn som har deltagit i 

observationerna har fått fiktiva namn. Här följer en presentation av de medverkande barnen; Olle 

(1,2 år), Erik (2,3 år), Kim (2,5), Fia (2,1), Carlos (2,3), Anders (2,2), Lisa (2,1), Alva (2,0). En 

del av barnen förekommer bara i en observation, medan andra barn återkommer i flera 

observationer.  

 

Pojke med boll 

 

Olle (1,2 år) sitter vid ett bord och undersöker en leksakshäst. Erik (2,3 år) bär på en boll 

och kommer fram till bordet. Båda pojkarnas blickar möts och de visar varandra 

leksakerna. Barnen ler mot varandra. Erik går vidare med sin boll och försöker ge den till 

Fia (2,1 år) som redan är sysselsatt med en docklek. Hon vänder sig bort och fortsätter 

med sin lek med dockan. Erik går vidare. 

 

Olle och Erik visar varandra glädje och gör ett försök till samspel. Erik går vidare och gör ett 

försök till samspel med Fia som redan leker med en docka. Hon avvisar Eriks försök till samspel 

och Erik går vidare. 

 

Springlek med fordon 

 

Kim (2,5 år) leker med traktor då Erik kommer dit och försöker ta av honom den. Detta 

uppmärksammas av en pedagog som stoppar händelsen och erbjuder Erik att ta ett 

flygplan istället. Pedagogen tar planet i sin hand och berättar och visar hur det ser ut när 



 

 

 

 

 

17 
 

planet flyget i luften. Erik tar då planet och fortsätter flyga. Han börjar springa med 

planet tvärsöver lokalen. Erik ler och skrattar. Kim uppmärksammar detta och börjar nu 

köra efter med sin traktor. Deras blickar möts och de ler mot varandra när de springer 

med sina leksaker tvärsöver rummet. De springer några varv fram och tillbaka i rummet, 

tills pedagogen anser att barnens lek är för livlig och ber dem att köra med sina leksaker 

på en bilmatta istället. Erik skjutsar iväg flygplanet så det hamnar tvärsöver rummet. Han 

möter Kims blick och de ler mot varandra. Kim skjutsar i väg sin bil på samma sätt och 

barnen skrattar. Barnen springer efter och hämtar sina fordon och gör om samma 

procedur några gånger tills samspelet blir upplöst eftersom Erik lämnar platsen. 

 

Samspelet börjar med en konflikt mellan Erik och Kim som en pedagog uppmärksammar och 

hjälper barnen att lösa. Hon gör ett försök att locka Erik med en annan leksak. Detta accepterar 

Erik och börjar springa i rummet. Kims uppmärksamhet fångas och han börjar nu också att 

springa. Barnen har nu startat ett samspel dem emellan där de visar varandra glädje genom skratt 

och leenden. Barnen utför en rörelselek där de springer efter varandra. Interaktionen slutar med 

att Erik tappar intresset och går vidare.  

Lek i madrasspölen 

 

Erik går till den runda madrasspöl som finns på avdelningen. Han bär på en mjuk 

leksakssåg och hoppar i madrasspölen. Kim ser på Erik i madrasspölen och går dit med 

en mjuk leksaksborr. Kim och Erik hoppar bägge två i madrasspölen och tittar på 

varandra. Erik börjar med att rikta sin såg mot Kim och gör ett läte med munnen -ti-ti-ti. 

Kim riktar nu sin borr mot Erik och låter ti-ti-ti. Barnen skrattar och hoppar samtidigt 

som de låter med sin mun. Efter ett tag avtar leken. Barnen börjar istället bygga med 

kuddarna som finns i madrasspölen. De har ögonkontakt med jämna mellanrum och 

studerar vad kamraten gör. 

 

Kim blir intresserad av vad Erik sysselsatt sig med och gör ett försök till samspel med Erik. Kim 

upprepar det som Erik gör. Barnen har roligt och de skrattar tillsammans. De kommunicerar med 

varandra med hjälp av läten och kroppsrörelser. Barnen gör ett aktivitetsbyte men fortsätter ändå 

sitt samspel med varandra när de bygger med kuddarna. Genom ögonkontakt med varandra och 

möte av varandras blickar kommunicerar de med varandra och studerar vad den andre gör. 

 

Bygg med klossar 

 

Kim sitter och staplar med mjuka klossar. Carlos (2.3 år) kommer in i rummet och tittar 

på Kim och klossarna. Carlos sätter sig bredvid Kim. Han börjar bygga tillsammans med 

Kim. Kim river ner allt. Barnen skrattar, för att sedan börja bygga upp allt igen. Olle 
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sätter sig bredvid Carlos och Kim och tittar på vad de andra två barnen gör. Efter att ha 

studerat sina kamrater en stund börjar Olle bygga ett eget torn. Kim river sitt eget torn. 

Carlos lämnar först platsen och sedan lämnar Kim platsen. Olle sitter kvar och bygger. 

 

Efter ett tag lämnar även Olle klossarna. Carlos återupptar leksituationen och sätter sig 

vid klossarna än en gång och börjar bygga. Han sitter och bygger med de mjuka klossarna 

bredvid en större ladugård i trä. Efter en stund kommer Kim tillbaka och samspelet 

återupptas. Barnen bygger ett gemensamt staket runt ladugården. Barnens blickar möts 

med jämna mellanrum och de skrattar. Carlos och Kim börjar nu använda en leksakssåg 

och en leksaksborr. De tittar på varandra och ler. Samspelet löses upp när det är dags för 

utelek. 

 

Carlos blir intresserad av vad Kim gör och studerar honom. Kim gör ett försök till samspel och 

de börjar tillsammans bygga med klossarna. Kim river ned klossarna och detta är något som de 

båda upplever som roligt och de skrattar båda två. Rörelsen och att det flyger klossar i rummet är 

något som de båda verkar tycka är roligt. Olle som sitter bredvid gör också ett försök till 

samspel. Han sitter bredvid kompisarna och iakttar dem. Han gör ett försök att bygga likadant. 

Kim och Carlos lämnar samspelet. Olle blir kvar ensam och lämnar även han rummet efter ett 

tag. Kim och Carlos återupptar samspelet på samma plats en stund senare. De samspelar med 

blickar och skratt. Samspelet avbryts på grund av förskolans rutiner. 

Lek med dockvagnar 

 

Tre barn leker med dockor och har samlats kring en pedagog. Ett av barnen Fia kör med 

en barnvagn och pedagogen frågar de andra barnen, Erik och Anders (2.2 år) om de också 

vill ha en vagn att köra med. Erik och Anders följer med pedagogen och hämtar varsin 

vagn. De tre barnen iakttar varandra ett ögonblick. Barnen kör med vagnarna, bredvid 

och efter varandra. De utbyter blickar och leenden. Erik lämnar leken med vagnar för att 

gå och baka med en playdoh-deg. Fia hjälper Anders med att bädda ner dockan som 

Anders leker med i dockvagnen. De ler mot varandra. Fia kör med sin vagn och vänder 

sig om och möter Anders blick. Barnen ler mot varandra och Anders kör efter Fia. Detta 

upprepas några gånger och leken med dockvagnar upphör när Anders ansluter sig till 

leken med playdoh. Även Fia ansluter sig till leken med playdoh efter en stund.  

 

Fia kör med dockvagnen. Pedagogen fångar eller väcker Anders och Eriks intresse för att också 

köra med en dockvagn. Samspelet barnen emellan börjar med att de söker varandras blickar och 

imiterar varandra. De skrattar och visar glädje. Erik lämnar samspelet, Anders och Fia fortsätter 

med vagnleken. Fia söker efter ögonkontakt och att hjälper Anders med hans docka. Barnen 
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söker i samspelet hela tiden ögonkontakt för imitera eller imiteras. Leken med dockvagnen 

verkar ge dem glädje. Leken avbryts för ett annat slags samspel.  

 

Lek med Playdoh 

 

Fyra stycken barn, Anders, Erik, Fia och Lisa (2,1), sitter vid ett bord och arbetar med 

Playdoh. Lisa ropar högljutt att de andra ska se vad hon gjort, hon har rullat en boll. De 

andra barnen tittar upp och ser på vad hon har gjort och ler mot henne, men fortsätter 

sedan med sitt. Lisa börjar då sjunga Blinka lilla stjärna med hög och glad ton. De andra 

barnen stannar upp med sitt, börjar lyssna, ser på henne och ler. De återupptar sitt efter en 

stund och Lisa slutar sjunga. Nu ropar Fia glatt Titta!. De andra tittar upp, men fortsätter 

snabbt med sitt. Samspelet vid playdoh avslutas när att barnen hör att någon kommer in i 

hallen. 

 

Barnen vänder sina blickar mot hallen och Fia springer mot dörren och öppnar den. De 

andra barnen springer efter. Det är Alva (2,0) som kommit och barnen ser på henne och 

ler. När Alva har klätt av sig ytterkläderna följs de alla åt och går in på avdelningen igen. 

De skrattar och ler mot varandra, men delar på sig.  

 

Lisa söker de andra barnens uppmärksamhet när hon ropar att de andra barnen vid bordet ska se 

vad hon har gjort. Hon försöker än en gång få de andra barnens uppmärksamhet när hon med 

sången Blinka lilla stjärna bjuder in de andra barnen till samspel. Barnen visar Lisa att de blir 

glada av hennes sång genom att le mot henne. Även Fia bjuder in de andra barnen till samspel 

när hon ropar titta, kanske inspirerad av Lisa som också visade vad hon gjort. Barnen visar glädje 

över att Alva kommit till avdelningen. De möter henne och följer henne in, något som verkar 

göra alla barnen glada. 

Leksakshuset 

 

Olle hoppar i den stora mjuka madrasspölen, och ropar hoppa hoppa. Alva går in i det 

stora leksakshuset som finns på avdelningen. Olle tittar in genom fönstret in i huset. Alva 

säger komma in. och tittar på Olle. 

 

Olle och Alva har ett kort samspel. Alva bjuder in Olle till samspel verbalt genom att be honom 

komma in när han visar intresse för vad Alva gör.  

 Lek med aktivitetsboll och telefon 

 

Olle har en mjuk boll, han säger hoppa hoppa. Han bär bollen i handen och gör en rörelse 

upp och ned som om bollen hoppar. Olle visar bollen för pedagogen. Alva och Erik 
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samlas kring pedagogen, bollen och Olle. Pedagogen frågar om Alva såg att bollen 

hoppade. Erik kastar bollen till Olle. Pedagogen frågar Olle om han ska kasta bollen till 

Alva (som en slags uppmaning). Olle rullar bollen till pedagogen. Barnen tittar på 

varandra och ler. Alva börjar springa tvärs över lokalen och skrattar. Hon tittar på Erik 

som springer efter henne, tvärsöver lokalen. Barnens blickar möts och de skrattar. Olle 

springer efter Alva och Erik. Barnen samlas vid pedagogen och de börjar kasta bollen 

mellan varandra, med pedagogens ledning. Erik börjar hoppa på stället och tittar på Alva 

och pedagogen. Erik och Alva börjar springa runt i en större cirkel på stället. 

 

Nu går Alva till leksakshuset, hon går in i huset. Erik tittar på henne och går till 

leksakshuset. Han plingar på dörrklockan och går in i huset till Alva. Nu springer Alva i 

väg till andra sidan av lokalen, Erik springer efter Alva. Erik tar en leksakstelefon som 

finns i hyllan och de springer tillsammans och visar telefonen för pedagogen samt Olle. 

Olle försöker att ta telefonen, men eftersom det var Erik som lekte med telefonen för 

tillfället erbjuder pedagogen Olle en annan leksak. Det är en aktivitetsboll, med hål för 

olika formade klossar. Olle försöker ta telefonen av Alma som nu har den. Alma tittar på 

bollen och tar en kloss och lägger den det hål som passar. Hon tittar på Olle. Nu tar Olle 

en kloss och försöker sätta den i ett hål som passar för klossen. Alma tar en skramlande 

kloss från bollen och lägger telefonen åt sidan. Alma tar bollen närmare sig. Hon ger den 

skramlande klossen till Olle som skramlar med den. Olle ger den skramlande klossen till 

Alva som lägger in den i ett passande hål i aktivitetsbollen. Barnen tittar på varandra och 

skrattar och ler.  

 

Här är ett längre samspel, som ändrar fokus. Barnen samlas kring pedagogen för att samspela, 

bollen och pedagogen har en viktig roll för barnens samspel. Barnen visar glädje med sin hela 

kropp och dess rörelser. Olle visar intresse för telefonen som Erik har men får i stället en 

ersättning, aktivitetsbollen. Alva tar telefonen som Erik lekt färdigt med. Olle visar fortfarande 

intresse för telefonen. Alva, som kan betraktas som mer erfaren än Olle, försöker visa Olle hur 

man ska göra med aktivitetsbollen. Olle tappar intresset för telefonen och både Alva och Olle 

visar nu intresse för aktivitetsbollen. Det verkar som om båda två tycker att det är roligt och 

intressant att samspela vid bollen. 

4.1.2 Sammanfattning av observationerna 

 

Glädjen är central och förekommer i samtliga observationer, även intresse är en viktig känsla i 

barnens samspel. Något som också är återkommande i observationerna är att barnen iakttar 

varandra och blir inspirerade av vad de andra gör. Det är tydligt att leksaker har en viktig del i 

barnens samspel. Barnen lockas till samspel när de ser att något annat barn är i rörelse eller leker 

med någon leksak. Lekar vid stora föremål lockar barnen till rörelselekar där även glädjen är 
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central. Barnen blir glada när någon kompis kommer till förskolan. De blir nyfikna och vill se 

vem det är som kommit. Konflikter är inte något ständigt återkommande i våra observationer. 

Det förekom endast vid ett observationstillfälle och där hade pedagogen en betydande roll för 

barnens fortsatta samspel. Barnen verkar även vara villiga till att hjälpa sina kamrater och visa 

hur de anser att aktiviteten ska utföras. 

4.2 Intervjuer 

 

Här kommer vi att presentera de svar som vi fick av pedagogerna vid intervjutillfällena. Vi 

intervjuade tre stycken pedagoger. De intervjuade har fått de fiktiva namnen Gunhild, Karin och 

Sofia. Vi har valt att sammanfatta de tre pedagogernas svar under varje rubrik. 

Erfarna pedagoger berättar om de små barnens samspel;  

 Småbarn, ett- och tvååringarna, beskrivs av Gunhild vara observanta och dras dit där det 

händer någonting. De känner på sig när någonting händer och lockas dit, för att de ser att 

något är på gång eller att någon (vuxen) eller barn gör något. Exempelvis om något barn 

hoppar i madrasspölen kommer andra småbarn snabbt dit, eller om ett barn hämtar en bok 

samlas också andra barn snabbt kring boken. Barnen går dit där de ser att någon annan 

håller på med någonting. Gunhild berättar att barnen söker sig till varandra och leker 

även bredvid varandra.  

Sofia beskriver småbarns samspel som att de består av mycket ögonkontakt, att de tittar 

på varandra och tittar på saker. Barnen iakttar varandra, gör likadant och inspirerar 

varandra. De härmar varandra i stor utsträckning men på ett positivt sätt. Barnen beskrivs 

bli lyckliga av att se ett annat barn göra likadant som dem själva. Hon berättar att barnen 

gör massor som vi inte alltid vet vad det är, men som de gör tillsammans och visar glädje. 

Karin berättade att även om barnen är små så kan de samspela. Hon betonade att det var 

förvånansvärt hur mycket de kunde fastän de var så små. De inspirerar varandra och 

härmar varandra, men på ett positivt sätt och beskrivs bli glada och lyckliga av det. 

Hur samspelet visar sig 

Gunhild menar samspelet visar sig genom att barnen lockas av varandra och dras dit det 

händer något. Det visar sig även genom att barnen har ögonkontakt, tittar på varandra och 

även iakttar varandra. Sofia berättar; -Barnen gör likadant som sina kamrater och blir 

lyckliga av det. Det är mycket fysiskt och spring.  De flesta utav ett- och tvååringarna är 

ju inte särskilt verbala men de kommunicerar ju med allt annat, allt kroppsspråk, allt 
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ljud, all mimik, alla gester. Hela kroppen. Karin betonar att samspelet handlar om 

turtagning, ge varandra saker men även att de tar saker av varandra.  

Samspelet i hälsningssituationen 

Alla pedagogerna beskriver att barnen går och möter sina förskolekamrater och tar dem i 

handen. Karin menar också att det är vanligt att barnen tar sina kamrater i handen och 

leder in dem vid ankomsten till förskolan. Hon anser att detta är vanligare bland 

tvååringarna. Hälsningssituationen beskriver de som så att barnen säger -Hej och hälsar 

glatt på sina förskolekamrater. Det är vanligt att barnen springer fram till sina kamrater 

och utdelar en kram. Barnen vinkar och tittar även på sina kamrater när de kommer till 

förskolan. 

Samspelet vid stora föremål 

Alla intervjuade pedagogerna hänvisade till den stora madrasspölen när vi frågade om 

samspelet kring stora föremål. Samspelet kring madrasspölen uppgavs som vanligt vid 

småbarnsavdelningar. Barnen kastar sig och rullar i den. Snart samlas andra barn och gör 

likadant. Det är mycket vanligt att barnen inspireras av varandra och gör likadant. Sofia 

påpekar att det inte bara förekommer rörelselekar i madrasspölen, att barnen också sitter 

bredvid varandra och exempelvis tittar i varsin bok. 

På den ena avdelningen finns det ett stort lekhus som barnen ofta samlas kring. Vid detta 

hus ansåg Gunhild att samspelet fungerade bra och att det är vanligt att barnen här leker 

utifrån deras erfarenheter. Ett exempel som angavs var att barnen leker att de renoverar. 

Rörelselekar 

Alla pedagogerna beskriver rörelselekarna som sådana lekar där barnen springer, hoppar 

studsar, härmar och följer efter varandra. Karin framhåller att barnen lockas när de ser att 

ett barn springer och att de då följer efter och vill göra samma sak. Hon berättar att 

barnen blir glada av rörelselekarna och visar denna glädje genom skratt. Gunhild 

framhåller att det är dessa lekar som smittar av sig och att även de allra minsta barnen 

lockas av dessa lekar. Enligt Sofia och Karin fångas barnens uppmärksamhet av 

rörelselekar. Barnen lockas till det som rör sig. De menar att till exempel springlekar är 

något som fångar barnens uppmärksamhet. Sofia beskriver vidare att färgglada saker och 

höga ljud är något som fångar barnens fokus. Gunhild beskriver att barnen dras dit där det 

händer något, minsta lilla aktivitet lockar barnens uppmärksamhet. Hon menar att barnen 

inte vill vara ensam och att de befinner sig ofta i närheten av någon vuxen.  
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Lek med leksaker 

Det är här som det uppstår mest konflikter i samspelet mellan barnen, enligt Karin och 

Gunhild. Gunhild beskriver att konflikterna handlar om att barnen ofta vill ha samma 

leksaker och försöker ta av varandra. De erbjuder då barnet en ersättning, en annan 

leksak. Ibland accepterar barnen ersättningen och ibland väntar de tills att leksaken blir 

ledig. Men då kan barnets intresse för leksaken redan hunnit avta. Sofia beskriver att 

samspelet med leksaker ofta är kortare och att intresset växlar fort. Fast detta är något 

som skiljer sig från barn till barn. En del barn leker längre medan andra barn ofta byter 

aktivitet. 

Skillnad i lek mellan stora och små leksaker 

Sofia berättar att barnen är mer tillsammans när de leker vid stora föremål, än när de 

leker med mindre saker. Med småleksaker så uppstår det mer konflikter och det går mer 

ut på att ta dem av varandra. Alla pedagogerna anser att det är mer interaktion mellan 

barnen när de leker vid exempelvis madrasspölen. Karin upplever att det är mer skratt 

och glädje vid de stora leksakerna. Barnen hoppar studsar och skrattar. Hon menar att när 

de leker med exempelvis en liten bil så är de mer stillasittande och skrattar inte lika 

mycket. Gunhild tänker efter och berättar att det är lättare för barnen att ta av varandra 

mindre leksaker. Barnen är tvungna att samsas kring större leksaker och föremål, detta 

för att de är svårare att flytta fysiskt.   

Glädjens betydelse 

Karin framhåller vikten av glädjen när det gäller småbarnens samspel. Hon menar att 

barnen blir glada av varandra och att de saknar varandra när någon är borta. Om något 

barn är på dåligt humör berättar hon att det blir det väldigt lite samspel, men fortsätter 

med att de andra barnen kan uppmärksamma detta och då vill trösta detta barn. Hon 

betonar att detta också är ett slags samspel mellan barnen. Glädjen är något som visar sig 

i hela barnens kropp. Sofia, en av de andra pedagogerna betonar även hon vikten av 

glädjen i barnens samspel. Hon säger att glädjen är otroligt viktig. Man ser på barnen när 

de tycker att något är roligt. De skrattar och gör miner. Det syns i deras ögon, det syns på 

hela dem. Gunhild berättar att barnens glädje sägs smitta av sig och att barnen skrattar 

mycket, både tillgjort och på riktigt. Även skrattet smittar av sig. Hon berättar att hon 

upplever att småbarnen oftast är glada, och att om något barn är ledset visar andra barn 

empati och blir berörda. 
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Konflikters betydelse 

Gunhild anser att det förkommer mycket konflikter mellan barnen i ett- och tvåårsåldern. 

Barnen konkurrerar om leksaker eller personal, mest om leksaker. I konkurrensen uppstår 

konflikter mellan barnen, men de är för små för till exempel hämnd. Konflikter är en utav 

orsakerna till avbrutet samspel, vidhåller Gunhild. Sofia beskriver konflikter som ett sätt 

för barnen att läsa sig hur man ska vara mot varandra. De lär sig vad man får göra och 

inte göra. Sofia berättar: -man får inte slå inte ta av, barnen blir ledsna, de måste tröstas. 

Pedagogen menar att barnen har svårt att se när de själva gör fel, även för äldre barn. När 

andra barn är i konflikt kan de se att det är fel att slåss eller att ta av andra leksakerna, när 

det gäller barnen själva är det så mycket annat som spelar roll berättar pedagogen. -Men 

utan konflikter tror jag inte att de skulle förstå det, de skulle inte veta, man lär ju sig av 

upplevelser. Utan konflikter tror jag inte att de skulle förstå hur det fungerar. 

Karin berättar att konflikter är ett sätt för barnen att lära sig sociala regler. Hon berättar 

att det är viktigt vad pedagogerna gör när barnen är i konflikt, att de säger och gör rätt 

saker. Barnen lär sig turtagning, att dela med sig. -Det är jättemycket som de lär sig, 

egentligen!, enligt pedagogen. Hon anser att pedagogerna ska lära barnen att de inte 

behöver gå in konflikt, att de ska förstå att man kan lösa saker med hjälp av språket eller 

genom att lösa konflikten med hjälp av en pedagog. -Hur arg man än blir får man inte 

slåss. Man ska lösa konflikter genom att man pratar med varandra, hur små de än är 

talar vi om det för de. 

Småbarns sätt att kommunicera med varandra 

Gunhild berättar att hon anser att en stor del av småbarns kommunikation består av 

ögonkontakt, detta särskilt innan de utvecklat ett verbalt språk. När de blir lite äldre 

kommunicerar barnen med ett verbalt språk. De små barnen använder även sina händer 

för att kommunicera, de känner, petar och stryker på sina kamrater enligt pedagogen. 

Karin och Sofia berättar att småbarnen kommunicerar med gester, med att visa visuellt, 

med mimik, genom att de leder rent fysiskt och använder rösten. Oavsett om barnen har 

ett verbalt språk eller inte så använder barnen sin röst vid kommunikation. -Även om de 

inte har ord, de har tonfall, de sätter ljud till sina gester, berättar Sofia. Karin och Sofia 

berättar också att gester och mimik är en stor del av barnens kommunikation, barnen 

använder gester och mimik kombinerat och var för sig. Barnen använder sig också av sin 

kropp, inte bara för att göra gester. Att hämta saker, flytta saker och visa är också ett sätt 

för barnen att kommunicera enligt Karin. Här fick vi väldigt lika svar av de båda 

pedagogerna, därför är deras svar samlade i ett stycke. 
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Intresse eller glädje? 

Vi berättade för Sofia om Løkken (2000) respektive Michelsens (2004) åsikter kring 

drivkraften i de småbarnens samspel. Løkken hävdade som bekant att glädje är den 

största känslan medan Michelsens åsikt var att intresse var en dominerande känslan i de 

småbarnens samspel. Därför ställde vi följdfrågan om vad som var den dominerande 

drivkraften för småbarn att inleda samspel. Vi fick svaret;  

-Jag tror nog att intresset för de andra är störst, men om du tar bort glädjen ifrån det då tror jag inte 

att de uppmärksammar de andra på samma sätt. Om de inte känner glädje i sig själv, det beror på vad 

man menar med glädje. Men jag tror  nog mer på intresse, de är väldigt sociala och de vill vara där 

de andra är. De barnen som är yngst de kan söka sig till varandra och vara två stycken de sitter och 

plockar med sina dockor eller sina bilar eller vad det är och vi förstår inte vad det är. De kör med 

bilarna och tittar, sitter mittemot varandra och nästan speglar varandra. Men även om de är själv så 

sitter de inte ensam och är avskärmade utan de drar sig dit där de andra är, de promenerar runt och 

bland oss allihopa. De vill oftast inte vara själv, visst nog kan de gå undan, det är inte så men de dras 

till varandra, de inspirerar varandra. De hör liksom på ljuden när det händer något som är roligt 

eller när det låter intressant ,då är det dit man går. Plus att man drar sig dit man vet att de saker som 

man intresserar sig för finns. 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuerna 

 

En generell uppfattning bland pedagogerna är att de anser att barnen söker sig dit där det händer 

någonting, samt att de är väldigt sociala. Det framkommer att kroppen och barnens kroppsspråk 

har stor betydelse för deras kommunikation. Rörelse är en viktig del i barnens samspel och lek 

enligt samtliga pedagoger. Stora föremål verkar vara en central del i de små barnens samspel. 

Det beskrivs som en samlingsplats dit barnen söker sig, ofta för att det är här det händer 

någonting. Barnen utför rörelselekar som lockar till sig andra barn. De små leksakerna anses vara 

de föremål som ofta skapar konflikter bland barnen. Detta för att barnen vill ha det som kamraten 

leker med och försöker ta av kamratens leksak. Pedagogerna framhåller även att leksakerna är 

något som lockar barnens intresse till samspel. Glädje är något som samtliga pedagoger anser, i 

olika utsträckning, är viktiga inslag i barnens samspel. När vi frågade om konflikter fick vi olika 

svar av pedagogerna. En av de intervjuade pedagogerna hävdade att konflikter var vanliga bland 

de små barnen. Två av de intervjuade pedagogerna ansåg att konflikter var ett sätt för barnen att 

lära sig sociala regler.   
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4.3 Sammanfattning av resultatet 

 

I vårt slutliga resultat ser vi att glädjen och intresset i barnens samspel är centralt. Glädjen verkar 

ha stor betydelse för barnens interaktion med varandra. Rörelselekar verkar vara något som 

lockar baren till samspel och sprider glädje hos dem. Lek vid stora föremål verkar positivt för 

barnens samspel och det leder i sin tur till rörelselekar. Det verkar råda en kamratkultur och 

barnen har en relation till varandra. De glädjes att återse sina kamrater när de anländer till 

förskolan. Barnen är sociala, empatiska, hjälpsamma. Konflikter är ovanliga, och i de fall 

konflikter förkommer handlar de ofta om leksaker. Leksaker tycks vara viktiga för barnens 

samspel, och är något som barnen lockas av eller samspelar kring. Barnen är nyfikna och vill 

vara i händelsernas centrum. De inspireras av varandra och gör likadant som sina kamrater.  

 

Utifrån detta resultat och med hjälp av tidigare forskning samt våra valda teorier kommer vi att i 

nästa kapitel diskutera resultatet. Vi kommer även att diskutera vår insamlingsmetod.        

I kapitlet som följer nedan kommer vi nu att diskutera vårt resultat om insamlingsmetod.  

5. Diskussion 

 

Vi kommer här att diskutera hur väl vårt val av metod fungerat för att inhämta empiri samt 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi avslutar diskussionskapitlet med en 

resultatdiskussion. Detta avsnitt kommer att diskuteras fram med hjälp av den 

bakgrundsforskning och de teorier som vi valt att utgå ifrån.  

5.1 Metoddiskussion 

 

Vi har diskuterat hur väl vårt val av metod fungerat för att ge oss de svar som vi behövde för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Våra observationer upplever vi som lärorika. Med 

hjälp av vår förförståelse som vi tillägnat oss genom bakgrundslitteraturen, har vi formulerat ett 

observationsschema. Våra kunskaper som vi erövrat via arbetet med bakgrunden låg till grund 

för vår förståelse av de situationer som vi observerade. Utan den förförståelse vi tillägnat oss 

upplever vi att vi inte hade uppmärksammat viktiga delar i samspelet, delar som vi tidigare inte 

haft kunskap om. Detta är något som både Hartman (2000) och Kvale & Brinkmann (2009) 

framhåller som viktigt när man ska göra en intervju. De menar att vi som intervjuare behöver ha 

goda förkunskaper för att kunna ställa öppna frågor. Hartman anser att det kan vara en nackdel 

eftersom man måste förbereda sig så markant och det är tidskrävande. Vi upplever däremot att 

det var positivt att ha dessa förkunskaper eftersom det varit till stor hjälp för oss. Detta gäller 

även de observationer som vi genomfört. Det var positivt att vi genomförde observationerna på 

samma avdelning eftersom det gav oss möjlighet att diskutera de observerade situationerna. 
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Vi upplever att vi fått de svar vi behövt för att kunna besvara våra frågeställningar angående 

pedagogers beskrivningar om barns samspel och kommunikation. Detta eftersom vi använt oss 

av en kvalitativ forskningsintervju och formulerat våra frågor på ett sådant sätt som tillåtit 

pedagogerna att beskriva och berätta utifrån deras erfarenheter. Att spela in dessa intervjuer har 

gett oss möjlighet att kunna sitta ned och lyssna på intervjuerna och möjlighet att kunna koppla 

till de anteckningar som vi fört under intervjuerna. Som vi föreställt oss så gav denna typ av 

intervju oss långa och berättande svar. Vid exempelvis enbart anteckningar hade vi aldrig hunnit 

få med allt som sades och vi hade gått miste om en del information. Patel & Davidson (2011) 

menar att inspelning av intervjuerna kan vara till nackdel för de svar som intervjun ger. Att detta 

varit till vår nackdel kan vi inte uttala oss om eftersom vi inte vet ifall de skulle svarat 

annorlunda ifall vi inte använt oss av inspelning. Däremot kan vi säga att det varit till vår fördel 

eftersom vi då kunnat lyssna på intervjun i efterhand. 

 

Eftersom våra erfarenheter av intervjuer är begränsade så upplever vi att resultat kanske kunde 

sett annorlunda ut om vi varit mer erfarna. Särskilt att formulera och tänka ut passande 

följdfrågor under den löpande intervjun. Däremot har vi haft stöd i den kunskap som vi fått när vi 

läst om genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer genom Kvale & Brinkmann och 

Hartman (1998). Dessa kunskaper har legat till grund för vårt genomförande av intervjuerna. 

Observationerna tycker vi har varit lättare att utföra i jämförelse med intervjuerna. Dessa ställde 

mindre krav på vår egen prestation av kunskapsinsamlingen inom undersökningsområdet. Vi är 

medvetna om att vi kanske hade kunnat få fram ett annat resultat om vi varit deltagande 

observatörer. Vi vet av tidigare erfarenheter av observationer att fokus hamnat på oss när vi varit 

deltagande observatörer. På grund av dessa erfarenheter har vårt val av observationsmetod gett 

oss de svar vi haft möjlighet att få. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Vi kommer här att diskutera vårt resultat av den insamlade empirin. Detta kommer att göras i 

jämförelse med andra studier och de teorier som vi valt att utgå ifrån. 

 

5.2.1 Jämförelse med andra studier och teorier 

 

Michélsen (2004) hävdar att ett vanligt samspelsinitiativ är att barnen går in i rörelseleken och 

imiterar varandras rörelser. Detta är något som bekräftades när vi genomförde intervjuerna. 

Pedagogerna berättade att rörelselekar ofta lockar till sig fler barn. Att barnen dras dit där det 

händer någonting, om någon gör något, exempelvis hoppar i madrasspölen kommer fler barn dit 

och gör likadant. I intervjuerna och observationerna bekräftade även detta när två pedagoger 

beskrev att barnen lockades att springa när de såg att ett annat barn sprang. Detta får medhåll av 
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Lindahl (1995) som även hon framhåller att barnen dras dit där det händer något och de riktar sin 

uppmärksamhet mot det som intresserar dem. 

 

I våra observationer kunde vi se att barnen var väldigt sociala och hade många relationer. 

Lindahl (1995) framhöll att de små barnen i förskolan skapade vänskapsrelationer och visade 

varandra omsorg. Att barnen visade varandra omsorg fick vi bekräftat under våra intervjuer då 

samtliga intervjuade pedagoger i olika utsträckning framhöll att barnen visade varandra empati 

och omsorg. I våra observationer kunde vi se, bland annat i observationen Lek med playdoh, hur 

ett barn blev välkomnat till förskolan. Løkken (2000) tar upp den särskilda hälsningssituation där 

småbarn välkomnar och hälsar på sina kamrater när de anländer till förskolan. I observationen 

Lek med playdoh fick vi se hur en flicka välkomnades av sina kamrater när hon anlände till 

förskolan, något som verkade ge dem alla glädje. Även i våra intervjuer berättade pedagogerna 

om hur barnen hälsade på varandra och verkade bli glada. 

 

I våra studerade observationssituationer, bland annat, Lek med dockvagnar, lek med aktivitetsboll 

och lek med klossar, har vi uppmärksammat att barnen studerar varandra och härmar vad den 

andre gör. Utifrån den sociokulturella teorin som Säljö (2000) förespråkar samt den 

livsvärldsfenomenologiska teorin tolkad av Bengtsson (2005), framkommer det att vi lär oss 

genom att delta i samspel med andra. Även att vi inspireras och tar del av varandras resonemang 

och erfarenheter och gör det till vårt eget. Vi har här dragit slutsatsen att barnen genom att iaktta 

och studera varandra tar del av den andres erfarenheter och gör de till deras egna. Att barn lär av 

varandra framhåller Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), detta är ett resonemang 

som vi håller med om. Även i våra intervjuer framkom att barnen inspireras av och lär av 

varandra. Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson poängterar att barn i samspel och 

interaktion med varandra, lär av varandra. De utbyter erfarenheter och ett samlärande sker. De 

hävdar att barnen behöver stöd av en äldre mer erfaren person i deras lärande. Detta är något som 

vi sett exempel på i våra observationer, bland annat i lek med aktivitetsboll. Där såg vi att det 

äldre barnet vägledde det yngre barnet och visade hur han skulle gå tillväga. Att barn lär av 

varandra är även något som skolagen (2010:800), kapitel 8, andra paragrafen, samt läroplanen 

för förskolan, LPFÖ 98 (rev 2010) fastslår. 

 

Glädjen är central i hela vår studie. Löpande har vi fått bekräftat att glädje är en viktig ingrediens 

i barnens samspel. Løkken (2000) poängterade att glädjen var mest drivande för barnens samspel 

medan Michénsen (2004) hävdade att intresse var den stora drivkraften för de små barnens 

samspel. Under våra observationer kunde vi fortlöpande se att glädje uppstod i samspelet mellan 

barnen. Vår slutsats utifrån våra observationer är att intresset, för det andra barnet eller för 

leksaken som barnet hanterar är det som inleder samspelet. Glädjen väcks i samspelet och är 

mycket viktig för det fortsatta samspelet. Glädjen visar sig ofta genom att de små barnen rör på 
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sin kropp, hoppar, springer, kramas mm. Engdahl (2011) tolkar fenomenologin och hävdar att 

kroppen och själen är en enhet när man tillägnar sig nya erfarenheter.   

 

Barn som är i rörelse lockar till sig andra barn, det sker en slags inbjudan en social afordance när 

barnet rör på sig enligt Michélsen (2004). Detta får medhåll av våra intervjuade pedagoger som 

även de påtalade att barnen lockas dit där det händer något, till exempel att någon hoppar eller 

springer. Løkken (2000) anser som tidigare nämnt att glädjen är den största drivkraften för 

småbarns samspel. Vår slutsats är att barn som är i rörelse oftast visar glädje via rörelser med sin 

kropp och därför är glädjen en mycket viktig ingrediens i småbarns samspel. Att barnen visar 

glädje med sin kropp, fick vi bekräftat både via våra observationer och via våra intervjuer. Den 

intervjuade pedagogen ansåg att glädjen var en viktig ingrediens, men att intresset var den 

centrala drivkraften. 

 

Konflikter rådde det delade meningar om. Løkken (2000) hävdar att konflikter bland småbarn är 

ovanliga. En av de intervjuade pedagogerna ansåg att det förekom många konflikter på 

småbarnsavdelningarna. Michélsen (2004) framhåller att konflikter är viktiga och betydelsefulla 

för barns socialisation och kulturskapande. Två av de intervjuade pedagogerna ansåg att 

konflikter är ett sätt för barn att lära sig sociala regler. En av de intervjuade pedagogerna ansåg 

att det var av stor vikt vad pedagogerna gjorde när barnen var i konflikt. Här kan man dra 

paralleller till Michélsens åsikter angående betydelsen av konflikter för barnens kulturskapande, 

att konflikter är viktiga för barnens kulturskapande. Under våra observationer la vi också märke 

till att det är viktigt vad pedagogen gör när barnen är på väg att hamna i konflikt. Springlek med 

fordon samt lek med boll och telefon är exempel på samspel som påbörjats i en begynnande 

konflikt, men pedagogens avledning och erbjudande om en annan leksak får samspelet att ändra 

riktning. Vår slutsats utifrån våra observationer är att konflikter inte är speciellt vanliga i 

samspelet mellan de små barnen, av våra åtta observationer var det endast två observationer som 

hade inslag av konflikter det vill säga en begynnande konflikt som inte hann uppstå. Om man 

utgår från Michélsen som anser att konflikter är viktiga för barnen samt två av våra intervjuade 

pedagoger, kan det ses som negativt att barnen inte är i konflikt. Däremot gjorde pedagogens 

avledning att ett nytt samspel uppstod.  

 

Michélsens (2004) åsikt är att småbarns konflikter ofta handlar om leksaker eller utrymme. Två 

av de intervjuade pedagogerna hävdade att konflikter var vanliga i de små barnens samspel vid 

leksaker. Konflikterna handlar om att barnen tar av varandra leksakerna, att barnen vill ha det 

som det andra barnet leker med. En av pedagogerna menade att konflikter var vanligare när 

barnen samspelade vid små leksaker än i jämförelse med större leksaker, som enligt pedagogen 

var fysiskt svårare att flytta. Hon ansåg att det var lättare för barnen att ta av varandra små 

leksaker. Under våra observationstillfällen såg vi endast två samspel som höll på att sluta i 
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konflikt. Dessa begynnande konflikter vi kunde observera handlade om att barnen ville ha den 

leksak som det andra barnet sysselsatte sig med. De slutsatser vi kan dra utifrån våra 

observationer är att leksaker är positiva ingredienser i de små barnens samspel. Alla våra 

observationer handlade om att barnen hanterade en leksak, eller vistades vid ett större föremål 

som madrasspölen eller leksakshuset. Dessa samspel kan karaktäriseras som en rörelselek. Lek 

med dockvagnar handlade om mellanstora föremål, där barnen lekte med dockvagnar men leken 

som kan karakteriseras som en rörelselek. Observationerna pojke med boll, springlek med 

fordon, lek med aktivitetsboll, lek med playdoh samt bygga med klossar är situationer där barnen 

hanterar och leker med leksaker. I samspelen springlek med fordon och lek med telefon och 

aktivitetsboll, inleds samspelet med att barnen samspelar vid leksaker men glädje hos barnen 

yttrar sig i rörelser. Samspelen byter då karaktär från att handla om en leksak till att bli en 

rörelselek.  

 

I observationen Springlek med fordon avbryts barnens rörelselek av pedagogen som anser att 

samspelet är för livligt. Hon ber barnen att sätta sig ner på bilmattan istället för att springa fram 

och tillbaka i lokalen. Att samspel avbryts av pedagoger som anser att samspelen är för livliga 

uppmärksammade vi när vi tog del av Løkken (2000) samt Michélsens (2004) undersökningar. 

De gav exempel på samspel som avbryts på grund av att de ansågs för livliga. Michélsen uppgav 

att en vanlig orsak till att samspelen avbröts var att vi vuxna la oss i eller förmanade. Variation i 

rytm, tempo och i rörelsemönstret ansågs som en viktig bejakande ingrediens enligt Michélsen. 

Den slutsats vi kan dra av detta är att pedagogerna kan ta ifrån barnen en viktig bejakande 

ingrediens i samspelen om de i för stor utsträckning hindrar barnen från att röra sig och på så sätt 

uttrycka sin glädje. Därför bör pedagoger ha detta i åtanke och i högre utsträckning låta barnen 

utföra rörelselekar. Med Engdahls (2011) tolkning av den sociokulturella teorin i vår ryggsäck; 

att hur barn blir sedda, vilka förväntningar man har på dem och hur man förstår deras utveckling 

är beroende av olika sociokulturella kontexter och kan inte tas förgivet. Vårt sociokulturella 

synsätt i tolkningarna har medfört att vi haft ett kritiskt förhållningssätt till de observerade 

situationerna, det vill säga att vi inte sett barnens beteende som givna utan att de även påverkas 

av den kontext som de befinner sig i exempelvis att pedagoger och förskolans struktur har stor 

påverkan på barnen.  

 

Vad gäller barnens icke verbala och verbala kommunikation har genom våra observationer 

uppmärksammat att barnen använder sig mycket av ögonkontakt. Samt att barnen genom höga 

läten försöker fånga sina kamraters uppmärksamhet. Detta var något som vi märkte extra mycket 

i lek med playdoh, där både Lisa och Fia högljutt försökte fånga kamraternas uppmärksamhet. 

Detta bekräftas av pedagogernas beskrivningar i intervjuerna. Där framkom det att en av 

pedagogerna ansåg att småbarn kommunicerar främst genom ögonkontakt. De andra två 

intervjuade påtalade att de använder sig av gester, mimik, tonfall och att de sätter ljud till sina 
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gester. De menar att barnen använder sig av sin kropp när de kommunicerar med sina kamrater 

och övriga. Detta sett att se på kommunikation är något som även framhålls inom den 

livsvärldsfenomenologiska teorin, tolkad av Johansson (2003b). Där menas det att vi inte bara 

kommunicerar med omvärlden genom vårt verbala språk. Det handlar likväl om de gester, 

ansiktsuttryck och tonfall som vi använder oss av. Med hjälp av denna teori har vi lättare kunnat 

se och tolka våra observationer. Vi har genom detta synsätt dragit slutsatsen att kamraterna 

reagerar med intresse och visar nyfikenhet för Fia och Lisas höga ljud. Barnen log mot dem och 

det fanns även här en glädje. Vi kunde även se att barnen genom sina kroppsrörelser avvisade 

kamraternas försök till samspel. Detta såg vi exempelvis i observationssituationen Pojke med 

boll. Erik försöker bjuda in Fia till samspel men hon visar inte något intresse för detta och 

avvisar genom att vända sig bort och fortsätta med sitt. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har i våra observationer uppmärksammat pedagogers påverkan i småbarns samspel när det 

gäller avbrott och bejakande ingredienser, så som glädje och rörelselekar. Det skulle vara 

intressant att studera detta närmare. Vi upplever att barnen avbryts alltför ofta i samspelen på 

grund av att pedagogerna anser leken vara för livlig. Det skulle vara intressant att se i vilken 

utsträckning barnen hämmas i deras samspel och glädjeuttryck. Vi upptäckte även i våra 

observationer Bygg med klossar att barnen återupptog ett tidigare samspel. Även detta anser vi 

skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning det förekommer samt hur pedagoger 

kan främja barnens återkoppling till tidigare, avslutade samspel. 

 

Något annat som skulle vara intressant att undersöka i fortsatt forskning är miljöns betydelse för 

barnens samspel. Vi såg i vår empiriinsamling att stora föremål hade stor inverkan på barnens 

samspel, därför skulle det vara intressant att studera detta vidare.  

 

5.4 Egna reflektioner inför vår framtida yrkesprofession 

 

Detta arbete har hjälpt oss att upptäcka det positiva med konflikter och livliga lekar som i vanliga 

fall anses vara negativa situationer. Nu kan vi i större utsträckning se lärandet i dessa situationer. 

Vi har fått ny och bredare kunskap och förståelse om vårt undersökningsområde.  

I vårt kommande yrke som förskollärare är våra nya kunskaper användbara för att vi bättre ska 

kunna ta till vara på barnens samspel dem emellan. Via vår ökade förståelse kan vi undvika 

situationer som hämmar barnens samspel. Detta kan bidra till att vi i våra kommande yrken har 

möjlighet att skapa en verksamhet som främjar och tar tillvara på barnens samspel.  
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Bilaga 1 

Hej Föräldrar! 

 

Vi heter Cecilia Johansson och Jessica Vikström. Vi läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet och arbetar just nu med vårt 

examensarbete. 
 

Vi planerar att göra fältstudier på er avdelning under höstterminen och undrar 

därför om ni tillåter oss att studera miljön och barnen på er avdelning.  Barnen och 

avdelningen kommer att förbli anonyma genom hela arbetet. 
 

Vänligen skriv under om du samtycker att ditt barn bidrar till vår studie. 
 

 

   

 

    Ditt namn 

 

 

 

 

   Med vänlig hälsning 

  

 

  Cecilia Johansson & Jessica Vikström 
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Bilaga 2 

 

Observationsschema 
 

Vi vill ta reda på hur småbarns samspel och kommunikation visar sig i deras fria lek.  
 

-Hur visar sig barnens samspel och kommunikation i: 
 

● hälsningssituationen: 
 

● lek med stora föremål: 
 

● rörelselek: 
 

● lek med leksaker: 
 

● intressen: 
 

● Vad är det som lockar de småbarnens uppmärksamhet? 
 

● Vad är det som fångar de små barnens intresse?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Berätta om de småbarnens samspel dem emellan: 

 

-Hur beskriver du de små barnen samspel med varandra? 

 

-Hur visar sig småbarns samspel? 

Berätta om hur de småbarnens sampel ser ut vid: 

 

-Hälsningssituationer? (ex. vid ankomst till förskolan) 

 

-Lek bredvid stora föremål? (ex. madrasspöl mm) 

 

-Rörelselekar? 

 

-Lek med leksaker? 

 

-Är det någon skillnad mellan lek med stora och små leksaker?  

Vad är det som fångar de små barnens uppmärksamhet under den fria leken? 

 

-Vad är intresserar dem? 

 

-Vilken betydelse har barnens glädje för deras samspel? 

 

-Hur visar sig barnens glädje? 

Vilken betydelse har konflikter för barnens samspel? 

Berätta om hur de småbarnen kommunicerar med varandra? 

 

- På vilket sätt kommunicerar småbarnen med varandra? 

 

 -Verbalt? 

 

 -Icke verbalt? 


