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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka hur toddlares samspel ser ut i den fria leken i förskolan 

samt om åldern påverkar hur dessa samspel ser ut. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det 

fenomenologiska perspektivet. Barnen som deltog i studien var åldrarna 1−3 år. Den metod som 

användes för datainsamling var främst videoobservation, och i de fall då videoobservation inte var 

möjligt användes löpande anteckningar. Observationerna skedde både inomhus samt utomhus. I 

analysen har en tabell för återkommande samspelsinslag använts för att upptäcka mönster i 

observationerna. Under analysen har toddlarnas icke-verbala samt verbala uttryck studerats 

ingående samt tolkats utifrån vilken kontext de befinner sig i. Studiens resultat visar att toddlares 

interaktioner i stor utsträckning är glädjefulla men att intresse är den dominerande känslan. 

Imitation är ett återkommande drag hos toddlarna vilket är ett uttryck för gemensam mening. Det 

som lockar toddlare till samspel är andra aktiva toddlare. Toddlare samspelar främst kring stora 

föremål, och kring dessa kan många toddlare i olika åldrar samspela. Konflikter uppstår 

huvudsakligen kring utrymme. I konflikter kan toddlare söka stöd hos pedagoger. Studien visar att 

åldersaspekten påverkar samspel mellan toddlare genom att äldre toddlare visar omsorg om de 

yngre. I studien gick det att se att den kroppsliga kommunikationen hos toddlarna var det primära 

men att det verbala användes som förstärkning.  
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1. Inledning 

William (2.9 år), Ida (2.11 år) och Maja (2.1 år) leker i hemvrån. Plötsligt springer William 

mot en vägg som löper längst kortsidan av rummet. ”Det regnar! Det regnar!” ropar han 

och håller händerna över huvudet. Sedan springer han mot andra ändan av rummet. Ida och 

Maja springer efter William och ropar ”Det regnar!” de med och håller händerna över 

huvudet. Alla tre skrattar och springer fram och tillbaka över rummet samtidigt som de 

upprepar ” Det regnar, det regnar!” (Utdrag från videoobservation 20/10-2017). 

  

Ovanstående observation beskriver en typisk samspelssekvens bland toddlare i min studie. Utan 

förståelse för toddlares speciella stil kan deras handlande ses som kaotiskt, men genom att betrakta 

dem som intentionella sociala aktörer kan vi se hur sekvensen i själva verket är ett uttryck för 

gemenskap och meningsskapande där rörelseglädjen är i fokus. Under kursen Ämnesdidaktik med 

valbar fördjupning fick jag möjlighet att forska i ämnet toddlare och naturvetenskap. Detta väckte 

mitt intresse för att studera toddlare mer djupgående, särskilt deras samspel, då det är ett relativt 

nytt forskningsområde. Jag har alltid fascinerats av toddlares samspel och kroppsliga 

kommunikation, och hur mycket de förmedlar även innan det verbala språket har kommit igång. 

Tyvärr har jag upplevt att pedagoger ofta glömmer bort hur kompetenta toddlare är och att de inte 

tar sig tid att tolka deras avsikter. Jag anser att pedagogers förväntningar på toddlare formar deras 

sätt att agera. Om man anstränger sig för att förstå vad toddlare vill förmedla påverkar man även 

uppbyggnaden av deras identitet och självkänsla.  

Jag väljer att benämna barnen i min studie som toddlare efter Løkkens översättning av det 

engelska ordet toddler som syftar till barn mellan ett och tre år. Enligt Løkken är termen toddlare 

utöver ålderskategorin en referens till deras speciella tultande gångstil. Genom att använda ordet 

toddlare som syftar till kroppsrörelse antas ett fenomenologiskt perspektiv (1999, s. 145). Då min 

studie har en fenomenologisk teoretisk utgångspunkt anser jag att toddlare är ett passande begrepp. 

Jag har valt att undersöka hur toddlarnas samspel ser ut i den fria leken. Med fri lek avses här 

aktivitet som inte styrs eller leds av vuxna.  

I min studie behandlas inte vuxnas deltagande i toddlarnas samspel då jag ville fokusera på 

toddlarnas samspel med varandra.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de yngsta barnens samspel kan se ut i den fria leken i 

förskolan och huruvida åldern påverkar samspelet.  

 

Frågeställningar: 

  

1. Vilka återkommande drag utmärker samspelet mellan barnen i den fria leken? 

2. Hur påverkar olika inslag i omgivningen samspelet? 

3. Hur spelar åldern in i det som tas upp i fråga 1 och 2? 
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3. Bakgrund 

Många barn i Sverige börjar förskolan redan i ettårsåldern och från två års ålder går ca 90 % av alla 

barn i förskolan (Skolverkets webbsida [a]). Den svenska förskolans pedagogiska verksamhet med 

en egen läroplan är något ovanligt i internationell jämförelse. Förskolan som den ser ut idag där 

omsorg och lärande kombineras i samma verksamhet har utvecklats sedan 1970-talet. Även om 

förskolan har förändrats utifrån pedagogiska ideal och ekonomiska förutsättningar har uppdraget 

hela tiden varit detsamma, att sätta barnet i centrum. Eftersom de flesta barnen i förskoleåldern 

idag går i förskolan ställer det höga krav på dess pedagogiska verksamhet. Barns utveckling och 

lärande påverkas stort av hur den pedagogiska omsorgen ser ut och en förskola med hög kvalitet 

har inverkan på barns välmående samt lärande långt upp i skolåldrarna (Skolverkets webbsida [b]). 

En förutfattad mening i samhället är att förskolans verksamhet för de yngsta barnen enbart 

handlar om omsorg, men så är inte fallet (Hildén, 2016, s. 6). Enligt Läroplan för förskolan är 

förskolans uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande samt att förskolan ska vara en trygg, 

lärorik och rolig plats för barnen. Verksamheten ska erbjuda en trygg omsorg men även stimulera 

barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet som utgår från barnet 

och dess behov (Lpfö98, 2016, s. 5−6). Utveckling, omsorg och lärande ska bilda en helhet och 

detta gäller även de yngsta barnen på förskolan som ofta benämns som toddlare(Hildén, 2016, s. 6 

och 8).  

Enligt Skolinspektionen är pedagogers förhållningssätt och attityd fundamental för att kunna 

stimulera och utmana barns lust att lära, men även för den pedagogiska kvaliteten på förskolan. Det 

är genom samspel med andra barn och vuxna som barns lärande sker (2016, s. 24).  

I Läroplan för förskolan står det om lekens betydelse för barns lärande och utveckling då leken 

stimulerar barns fantasi, kommunikativa förmåga samt lär dem att samarbeta. Vidare står det i 

läroplanen att barn tar till sig kunskap genom det sociala samspelet (Lpfö98, 2016, s. 6−7).   
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om toddlare samt centrala områden inom deras sociala 

samspel. Denna del kommer även att beskriva skillnaden mellan barnperspektiv samt barns 

perspektiv. Min studie fokuserar på barns perspektiv då ambitionen är att lyfta fram det toddlarna 

själva uttrycker.  

4.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppen barnperspektiv samt barns perspektiv jämställs ofta med ”barns bästa” och barns 

rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Dessa två begrepp är inte synonyma men ofta tagna för 

givet som att de representerar barns värld eller barns röster (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003, s. 1). Barnperspektiv innebär att åskådliggöra barns villkor och förutsättningar i världen samt 

hur dessa påverkar dem i deras dagliga liv. Trots att detta perspektiv syftar till att ha barnet i 

centrum handlar det i slutändan ändå om vuxnas objektifiering av barn (Löfdahl, 2004, s. 30; 

Engdahl, 2011, s. 20−21). Barns perspektiv innebär att se barn som sociala samt kompetenta 

aktörer och där barndomen ses som en social konstruktion. Det finns inte heller en barndom eller 

ett universellt barn, utan många barndomar och många barn (Löfdahl, 2004, s.31). Johansson menar 

att genom ett fenomenologiskt perspektiv kan barns perspektiv avses som ”det som visar sig för 

barnet”, d.v.s. barnets erfarenheter, avsikter samt uttryck för mening. För att kunna förflytta sig till 

de perspektiv som öppnar upp för den andres mening krävs ett intresse och en öppenhet där barnens 

agerande tolkas men inte värderas (2003, s. 44).  

4.2 Toddlare 

Begreppet toddlare syftar till de yngsta förskolebarnen. Løkken myntade begreppet efter det 

engelska ordet toddler som syftar på barn i åldrarna 12−36 månader och deras speciella gångstil 

vilket är tultande (1999, s. 145; 2008, s. 16). Løkken menar att toddlare har en egen toddlarstil där 

”stil” i detta sammanhang syftar till ett fenomenologiskt begrepp som går ut på att göra de typiska 

dragen hos ett fenomen tydliga (2008, s. 38). Toddlarstilen handlar om varierande sätt att hoppa, 

springa, trampa, böja eller vrida sig samt falla och tumla omkring, ofta under rop och skratt. 

Upprepning är även ett typiskt drag hos toddlarstilen och är det som visar att barnen har samma 

mening (a.a., s. 49−50).   

Forskning om barn mellan ett till tre år använder olika begrepp när de syftar till den 

åldersgruppen. Bland annat benämns dessa barn som småbarn, små barn, de yngsta barnen samt 

toddlare. (Løkken, 2008, s. 7; Michélsen, 2004, s. 11; Hildén, 2014, s. 11; Engdahl, 2011, s.15; 

Berkhuizen, 2014, s. 2; Johansson, 2005, s.21). Engdahl väljer dock att skilja på barnen i ålder där 

hon menar att småbarn är barn i åldrarna 1−3 år och de yngsta småbarnen är barn i ettårsåldern 

(2011, s. 15).  

4.3 Kamratkultur 

När små barn möts i specifika miljöer under en längre tid utvecklar de sina egna kamratkulturer. 

Löfdahl har översatt den amerikanske sociologen William Corsaros beskrivning av kamratkulturer 
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som ”en stabil uppsättning av handlingar eller rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som 

barn skapar och deltar i interaktion med varandra”. (2014, s. 13) Med det menas att de processer 

där värden, attityder och normer som uttrycks i lekar och aktiviteter är likadana bland barn som 

vistas tillsammans på samma förskola. Barnen utvecklar kollektiva sociala kunskapssystem genom 

att lära sig hur den sociala statuspositionen ser ut i gruppen samt hur man ska bete sig mot 

varandra. För att få en förståelse för hur kamratkulturer ser ut behöver man studera barnens 

interaktioner med varandra i stället för att ha fokus på det enskilda barnet. I sina kamratkulturer 

tolkar och förstår barn de normer, värden och händelse som de möter i vuxnas och andra barns 

ageranden. De tolkar och omskapar dessa ageranden för att göra det begripligt i sina egna 

handlingar (a.a., s. 13−14).   

Løkken menar att ett – och tvååringar i förskolan har en egen toddlarkultur då de genom sitt 

kroppsliga umgänge förstår varandras mening och avsikter i den gemensamma leken. Hon har 

kommit fram till ett antal huvudingredienser i kultiveringsprocessen mellan små barn: 

1. Genom sina lekhandlingar konstruerar barnen samtidigt en gemenskap och vänskap.  

2. När barnen upprepar lekhandlingarna och härmar varandra skapas rutiner som blir till en 

lekkultur.  

3. Eftersom lekhandlingarna blir till rutiner visar det att barnen har gemensamma avsikter och 

känslor samt en gemensam förståelse sinsemellan.  

4. När lekhandlingarna har blivit återkommande rutiner har en egen toddlarkultur inrättats, 

dock är toddlarkulturen inte oföränderlig utan utvecklas ständigt vidare i nya variationer.  

5. Toddlarkulturen utvecklas även genom att vara en del av den omgivande kulturen i 

förskolan och samhället (2008, s. 19−21).   

4.4 Studier kring toddlares samspel  

När toddlare möts uppkommer ofta samspel. Michélsen har i sin avhandling studerat hur samspel 

mellan toddlare i åldrarna 12–38 månader kan se ut och i hennes studie använder hon termen 

samspel som synonymt med interaktion. Samspel enligt henne är när barn fokuserar på samma sak 

och att deras agerande påverkas av varandra. Det Michélsens studie visar är att mycket händer även 

under korta samspel och trots att de flesta samspel bara varade i några minuter var de väldigt 

händelserika (2004, s. 11 och 64, 2005, s. 57−59). Den större delen av samspel utgörs av 

kroppslekar med stora kroppsrörelser i fokus och ofta kring fria golvytor eller stora föremål. I dessa 

kroppslekar var det vanligt att fler barn deltog och att samspelet varade längre. De 

samspelsfrekvenser där barn samspelade kring små leksaker var ofta korta (a.a., 2005, s. 63−64). I 

samspelsfrekvenserna visade toddlarna många olika känslouttryck genom ljud, mimik, 

kroppshållning samt gester. Intresse var den dominerande känslan som uttrycktes och detta visade 

barnen genom att titta koncentrerat, imitera eller att följa varandra. Glädjeuttryck i form av 

leenden, skratt och utrop var också vanligt och var de känslouttryck som visade sig mest i de längre 

samspelsfrekvenserna. Uttryck för ilska, missnöje och sorg visade sig i konflikter och var ofta 

kortvariga (a.a., 2004, s. 73−75).  

Engdahl har studerat hur toddlare i åldrarna 17−24 månader kommunicerar och involverar 

varandra i samspel. Resultatet visar att även de yngsta toddlarna är kompetenta, sociala aktörer. 

Tillträdesstrategier till lek visade sig huvudsakligen vara baserade på icke-verbal kommunikation 

såsom rörelser, gestik, tonläge och ansiktsuttryck. Även om dessa barn inte pratar lika mycket som 

äldre toddlare använder de sig av ettordssatser för att förstärka sina tillträdesstrategier. Vidare 

skriver författaren hur de yngre toddlarna använde sig av tillträdesstrategier liknande dem som 

Corsaro beskriver i sin studie av äldre förskolebarn i åldrarna 3−6.  Ettåringars tillträdesstrategier 
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till lek var dock inte alltid lyckade, då de kunde bli nekade eller ignorerade av sina jämnåriga 

kamrater. Kapaciteten att kunna ta andras perspektiv visade sig upprepade gånger i barnens lek. 

Känslomässiga uttryck såsom leenden eller skratt kunde ses i samband med turtagande hos 

toddlarna. Sådana reaktioner verkade förstärka kommunikationen mellan barnen. I improviserad 

lek använde barnen sin fantasi och kreativitet och inget enskilt barn dominerade leken. Toddlarna i 

Engdahls studie förhandlade om hur leken skulle fortsätta. Förutom detta förhandlade de även om 

tillgång till särskilda leksaker, om material och om hur leken skulle gå till väga. Ett vanligt sätt att 

avsluta leken var att toddlarna helt enkelt gick ifrån en pågående lek. Detta beteende verkade 

accepteras av de andra deltagande toddlarna, som sällan kommenterade det eller reagerade på annat 

sätt. I vissa fall kunde samma barn återvända upprepade gånger till leken. Där kan det förstås som 

en del av ett mönster av flera korta leksekvenser (2011, s. 1436−1437).  

4.5 Lek och samspel 

Barns rätt till lek anses så grundläggande att den finns inskriven i FN:s barnkonvention, och i 

förskolan finns det en stor medvetenhet om hur betydande leken är för barnen. Det är det bästa 

sättet för små barn att tillförskaffa sig kunskap om sig själva och sin omvärld. I leken får barnen 

förståelse för vad som händer omkring dem samt lär sig hur de kan hantera sin omgivning. Det är i 

leken som barn får kontakt med andra barn, så de kan träna upp sin sociala förmåga och lära sig hur 

man ska bete sig mot andra. Det är också där de stöter på olika känslor, både andras och sina egna. 

När barn leker tränar de upp sina sinnen. De utmanar sig själva intellektuellt genom att 

experimentera och upptäcka, de stimulerar språket genom att kommunicera och de tränar upp 

motoriken genom att röra på sig. Allt vi vill att barnen ska lära sig kan vi lära dem genom leken 

(Niss & Söderström, 2006, s. 56). Enligt Knutsdotter Olofsson finns det tre sociala lekregler för att 

leken ska kunna fungera, dessa är samförstånd, ömsesidighet och turtagande (2009, s. 76−77).  

Det finns två huvudvarianter i toddlarleken enligt Løkken: Lek med toddlarkroppen i centrum 

och lek omkring stora föremål. I toddlarstudier som dokumenterar dessa lekvarianter ifrågasätts de 

invanda tankarna om att barn i de åldrarna lättast leker med små leksaker som inte uppmuntrar till 

sociala interaktioner. Man kan kontrastera detta med grupper av upp till 13 ett- och två åringar som 

kunnat delta i en gemensam lek med kroppen i centrum. Dessa studier visar att toddlare kan leka 

länge, i stora grupper, med få konflikter (2008, s. 50).  Toddlare leker gärna kring stora föremål 

som enligt Løkken kan benämnas som lekmäklare mellan toddlarsubjekten. Exempel på sådana 

stora föremål kan vara en soffa eller en madrass samt bord och stolar, men likväl föremål som är 

tänkt av vuxna att användas till annat exempelvis gardiner, garderober och dörrar. Lek med 

toddlarkroppen i centrum består ofta av att toddlare springer fram och tillbaka under rop och skratt. 

Lekande toddlare kan medföra en del oljud som kan ses som störande av pedagoger. Det kan även 

anses som kaotiskt när barnen springer fram och tillbaka men i båda dessa fall menar Løkken att då 

det är dessa lekkvaliteter som skapar en gemenskap bör vuxna ta detta i beaktning innan de stoppar 

leken (a.a., s. 58 och 66−67).  

Hos barn finns en påtaglig glädje över att få röra sig. Ofta förekommer glada uttryck hos barn i 

samband med kraftfulla, stora, kroppsliga rörelser. Där handlar barnens glädje i första hand om att 

det är kul att göra något fysiskt, att röra på kroppen. Michélsen benämner denna typ av glädje som 

”Rörelseglädje” (2004, s. 94).  

4.5.1 Invit till lek och samspel 

När barn bjuder in andra barn till lek styrs de inte av slumpen, de yngsta barnen har en verklig 

önskan om att leka och samspela med varandra (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 140).  Enligt 
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Michélsen väcks barns intresse och lust till samspel av andra aktiva barn. Det kan vara barn i 

rörelse, barn som låter eller barn som aktivt utforskar och använder en leksak. Författaren menar att 

de små barnens benägenhet att börja samspela med aktiva barn skulle kunna kallas för 

aktivitetssmitta (2004, s. 124).  

Toddlare använder sig av ett flertal strategier för att fånga deras kamraters intresse. De använder 

sig ofta av kroppsliga, icke-verbala, inträdesstrategier. Ibland kombineras dessa med verbala 

kommentarer som förstärkning (Engdahl, 2011, s. 1427). 

Tellgren har i sin licentiatavhandling studerat vad barn använder för strategier för att ta sig in i 

lek utifrån Corsaros tolkningar av tillträdesstrategier. Hon kom fram till att barn först observerar en 

lek, därefter avkodar de leken för att till sist använda sig av olika strategier för att komma in i leken 

(2004, s. 79−80). 

4.5.2 Kommunikation i lek och samspel 

Barn som ännu inte bemästrat det verbala språket kan kommunicera genom att använda sig av 

gestikulerande rörelser, mimik och tonfall. Detta kroppsliga icke-verbala språk kombineras 

efterhand med ljud och ord, men det huvudsakliga är fortfarande kroppens uttryck. Genom de 

ansiktsuttryck, tonfall och rörelser barn gör kan vi förstå det substantiella i kommunikationen, vad 

de vill förmedla. Det kroppsliga uttrycket är syftet och innehållet. Barnets kroppsliga handlingar 

kan tolkas, när ett barn exempelvis gungar och skrattar kan vi förstå detta som ett uttryck för den 

lustfyllda aktiviteten. När vi översätter dessa gester och icke-verbala uttryck kan vi sedan bemöta 

barnen med egna ansiktsuttryck eller ord. Genom att fokusera på barnet som ett kroppsligt subjekt 

kan vi analysera även de yngsta barnens handlingar i samspel med andra. Vi bör dock vara noga 

med att inte övertolka eller feltolka barnets interaktioner då vi påverkas av kontexten som 

samspelet sker i samt våra egna uppfattningar om barnen (Fennefors & Jensen, 2009, s. 29−30). 

Genom lek kan barn utveckla sin kommunikativa förmåga på olika nivåer. Först lär de sig förstå de 

kroppsliga uttrycken för att sedan lära sig behärska det verbala språket. I låtsaslekar lär sig barn att 

använda det talade språket för att förmedla sin fantasivärld (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 83−84). 

Genom att ha en språklig kompetens kan barn utbyta känslor och tankar samt beskriva sina 

fantasier och tidigare erfarenheter och på så sätt tala om något som inte är här och nu (Lindö, 2009, 

s. 72). Dock menar Merleau-Ponty att om vi inte förstod den kroppsliga kommunikationen skulle vi 

inte förstå kommunikation över huvud taget då den är grunden till allt (ref. i Løkken, 2008, s. 35). 

Enligt Berkhuizen finns kommunikation i samspel men samspel behöver inte nödvändigtvis finnas i 

kommunikation (2014, s. 6) 

4.6 Samspel kring gemensam mening 

Imitation är ett vanligt inslag i samspelet mellan de yngsta barnen. Det skapar erfarenheter som 

hjälper barnen att utveckla mer invecklade samspelsformer exempelvis genom det verbala språket 

(Michélsen, 2004, s. 21 och 71). Imitation kan ses som ett sätt att ta den andres perspektiv, och här 

är ögonkontakt samt blickar betydelsefulla då barnen behöver vara uppmärksamma på varandras 

rörelsemönster för att kunna upprepa dessa. När de yngsta barnen upprepar varandra är det deras 

sätt att visa gemenskap genom att de har samma intentioner och på så vis kan lekrutiner skapas 

(Hildén, 2014, s. 20). Imitation och upprepningar kan ses som en dialog mellan barnen då det finns 

en paus mellan när de koordinerar rörelserna. Under andra upprepningar tar det ena barnets rörelser 

vid direkt där det andra slutar så att det blir till ett flöde. Båda dessa typer av upprepningar kan ses 

som att barnen skapar en förståelse av ett gemensamt ”vi”. Upprepning av handling används även 

vid tillträde till lek (a.a., s. 109). Björk-Willén benämner detta som skuggning. Som en ”skugga” 
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imiterar eller upprepar barnet en annan deltagares verbala och/eller icke-verbala handlingar såsom 

gester, hållning samt tonspråk. Barn använder skuggning både för att visa intresse men även för att 

demonstrera sin kompetens – att de är kapabla att förstå lekreglerna. Skuggning är även ett sätt att 

visa en samhörighet med det skuggade barnet (2007, s. 2135−2136). 

Whaley och Rubenstein har i sin studie observerat hur toddlare skapar vänskap och det 

vanligaste kännetecknet var liknande handlingar och att detta ofta var icke-verbalt. Toddlarna 

imiterade varandras beteende i deras interaktioner och på så sätt verkade de skapa en gemenskap. 

Det som lockar till en mänsklig relation är förståelse, uttryck samt att man har samma avsikter och 

detta kan ske genom vardagliga icke-verbala möten. Författarna menar att imitation ger ett budskap 

av att ”vi är tillsammans”. I studien imiterade barnen varandra nästan exakt och många gånger var 

det svårt att tyda vem det var som startade handlingen och vem som imiterade (1994, s. 392−393).  

I Whaley och Rubensteins studie var intimitet ett ytterligare kännetecken på hur toddlare skapar 

vänskap. Intimitet visade sig genom att barnen lekte i par och skärmade sig från andra i rummet 

ofta genom att barnen lekte väldigt nära varandra där de gjorde samma sak men utan någon verbal 

interaktion (1994, s. 390−391).  

Michélsen kunde i sin studie kring små barns samspel se att vissa barn föredrog varandras 

sällskap och sökte sig till varandra. Hon menar vidare att vänskapsrelationer bland små barn även 

kan visa sig i att barnen frågar efter varandra, väntar på varandra på morgonen samt visar att de är 

glada att ses (2004, s. 77).  

4.6.1 Omsorg 

Barn har ett annat förhållandesätt mot yngre barn än de har mot sina jämnåriga kamrater när det 

kommer till omsorg. Ofta är de mer omvårdande gentemot de mindre barnen, även om det inte är 

en självklarhet att de kommer agera omsorgsfullt i alla situationer. De äldre barnen kan tycka att 

det är glädjefyllt att engagera sig i de små, och omsorg uppstår ofta i ett flertal olika sammanhang. 

Exempelvis kan de äldre barnen göra gott för de yngre, de noterar deras behov och önskemål, 

anstränger sig för och tar ansvar för deras upplevelse av glädje samt skyddar, uppmuntrar och 

hjälper dem. Barnen agerar utifrån normen om att de som är små behöver extra mycket omsorg, 

skydd, hjälp och uppmuntran (Johansson, 1999, s. 170). 

Løkken beskriver hur äldre toddlare kan vägleda yngre toddlare in i leken och benämner detta 

som en ”mästare-lärling” – relation. Hon menar att detta kan ske bland så små barn som 13−17 

månader (2008, s. 64−65).   

 

4.7 Konflikter i samspel 

Michélsen menar att konflikter kan ses som viktiga inslag i barns socialisation och kulturskapande 

och att det därför är intressant att uppmärksamma hur konflikter ter sig i små barns samspel. I 

konflikter blir barn ofta medvetna om varandras perspektiv. I resultat såg man att andelen 

konflikter var minst bland ettåringarna och störst i de samspelssekvenser där det fanns både ett – 

och tvååringar. Det konflikterna handlade om var oftast angående leksaker men även om utrymme 

och aversion mot någon. När konflikter om leksaker uppstår kan man fråga sig om det är just 

leksaken barnet vill ha tillgång till eller om konflikten har en social funktion. Michélsen kom fram 

till att de flesta konflikterna i hennes studie kring leksaker måste ha en social funktion då det ofta 

fanns en precis likadan leksak i närheten. Det är antagligen inte leksaken i sig eller barnet som 

använder leksaken som lockar utan kombinationen av båda. Barns hantering av leksaker kan ses 

som en invitation till handling och detta lockar andra barn till samspel. Konflikterna som handlade 
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om leksaker slutade i huvudsak med att någon vann leksaken. Någon gång kunde det hända att 

barnet som vann leksaken erbjöd det andra barnet en annan leksak och detta kan ses som ett 

försoningsbeteende. I Michélsens studie var det förvånansvärt få konflikter i de samspelssekvenser 

som bestod av kroppslekar, trots att det kunde gå vilt till. Barnen var då fysiskt nära varandra, 

skrattade och ropade nej på ett lekfullt sätt som en del av leken men utan att bli osams. Små barn 

har i allmänhet inte så välutvecklad motorik samt kan vara osäkra i sina rörelser, och därför skulle 

man kunna tro att det är bäddat för konflikter, men så var inte fallet.  Tvärtom var det just under 

kroppslekarna som den största glädjen yttrade sig (2004, s. 129−130).  Det Michélsen även såg i sin 

studie var att barnen så gott som jämnt sökte ögonkontakt med pedagogerna när det uppstod en 

konflikt. Detta kan tolkas som att barnen söker stöd för att få sin vilja igenom (a.a., s. 107).  

Hildén beskriver de konflikter hon studerat som samordning av tillträde till plats och/eller 

föremål. Hon menar att kommunikation gör det möjligt för barnen att hävda sin rätt när det gäller 

dessa inträden och att det ofta görs via kroppen. Barnen som har tillträde visar med sina kroppar att 

de bebor platsen eller att de äger föremålet antingen genom att blockera den andre eller genom att 

skydda föremålet med sin kropp (2014, s. 99).  

I Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkemas studie har författarna observerat hur två- och 

treåringars konfliktstrategier skiljer sig åt. De har delat upp strategierna som unilaterala och 

bilaterala där de menar att unilaterala strategier består av fysiska angrepp, tvång och genom att inta 

en fast hållning där den andres önskemål inte räknas. De bilaterala strategierna består av 

kompromisser, förhandlingar och ett prosocialt beteende med hänsyn till den andre.  Studien visade 

att treåringarna använde sig mer av bilaterala strategier i konfliktsituationer och att bilaterala 

strategier möjliggjorde så att den gemensamma leken kunde fortsätta. Författarna menar att 

treåringar använder sig av mer bilaterala strategier då de är mer angelägna att behålla vänskapen. Ju 

äldre barnen blir, desto mer kunskap får de i vilka strategier som lämpar sig bäst för att leken ska 

kunna fortsätta (2012, s. 1661 och 1668−1669).  

Enligt Johansson växlar barns förhållningssätt mellan allvarsamt och lekfullt. En förståelse för 

andra barns negativa upplevelse kan i nästa stund ersättas av att barnen fångas av situationen som 

en lek. Genom att skämta, ta ifrån andra föremål, motverka deras lek, göra andra till objekt för sin 

lek, kontrollera eller ta avstånd från andra utmanar barnen andras lekvärldar och personliga 

gränser. På så sätt kan den egna och andras integritet framträda och det går att se värdet av den 

(1999, s.210−211). 
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5. Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet vilket syftar till att 

synliggöra barns perspektiv. Ordet fenomen härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar 

sig” vilket också är det fenomenologin riktar sitt intresse mot: ” För fenomenologin kan det inte 

finnas något som visar sig utan att det samtidigt finns någon som det visar sig för.” (Johansson, 

2003, s. 43) Merleau Ponty är en framträdande filosof inom fenomenologin. Enligt Merleau Ponty 

är förutsättningarna för att förstå andra människor att vi interagerar med dem. Vi kommunicerar 

med andra genom att vara delaktiga i varandras livsvärldar. Kommunikation handlar inte bara om 

det verbala utan även om att den andras existens samt det icke-verbala vilket skildrar människors 

tankar samt sätt att vara. Det innebär inte att vi ska känna som den andre, däremot en strävan efter 

att förstå varandra. Dock kommer vi aldrig kunna uppleva tillvaron som den andre då vi inte kan 

kliva in i varandras kroppar. Detta betyder att forskare som studerar barn behöver vara medvetna 

om de begränsningar som finns för att fullt ut förstå barns tankar och intentioner. Det gäller att se 

hela situationen där barn och forskare ingår samt förstå att det finns en komplexitet i att möta en 

annans livsvärld. Genom barnets kroppsliga, språkliga och sinnliga uttryck synliggörs vad som 

visar sig för det. Forskarens uppgift är att tolka barns agerande för att förstå deras avsikter och 

uttryck för mening. På så sätt ger det filosofiska perspektivet grunden i hur vi metodologiskt ska 

närma oss fenomenet att förstå barns livsvärldar (a.a., s. 44).  

Merleau Ponty benämner ofta livsvärlden som vara-till-världen och med detta visar han på den 

kommunikativa relationen mellan subjekt och värld. Subjektet bemöter världen genom sin kropp, 

den levda kroppen, som är den sammanvävda helheten av biologisk kropp och medvetande 

(Hildén, 2014, s. 26). Enligt Merleau Ponty går det inte att skilja kroppen från medvetandet. Vi är 

inte enbart åskådare till förhållandena mellan våra kroppsdelar eller våra sinnen, sammanfogandet 

av dessa sker i oss, vi lever genom och är våra kroppar (1997, s. 115 och 177). Vår kropp är inte ett 

ting och kan således inte flyttas runt i rummet som föremål kan, den är ett subjekt som flyttar 

föremålen. Levda kroppar upplever heller inte andra människokroppar som föremål utan som andra 

subjekt. Genom kroppens interaktion med världen uppstår ett levt rum samt en levd tid (Løkken, 

2008, s.30). Merleau Ponty menar att kroppen inte är i rummet eller i tiden: ” Den bebor rummet 

och tiden.” (1997, s. 102) Det fenomenologiska perspektivet enligt Merleau Ponty öppnar för 

möjligheter när man undersöker hur de yngsta barnen upplever andra i samma ålder bland annat 

genom att det mänskliga kroppssubjektet införlivar en omedelbar kunskap om sig själv och andra 

kroppar som likartade. De kroppsliga uttrycken visar även på en ömsesidighet mellan de yngsta 

barnen då det är deras sätt att kommunicera med varandra när det verbala språket saknas (Løkken, 

2008, s. 30 och 33). 

För mig har det varit viktigt att hela tiden vara medveten om helheten, vilket innefattar olika 

livsvärldar som flätas samman i en komplex väv av perspektiv, där även jag som observatör är 

delaktig. Trots en strävan att förstå barnens meningsskapande och avsikter behöver jag ta hänsyn 

till att det i slutändan är mina tolkningar av situationen. I mitt analysarbete har jag studerat 

datainsamlingen noggrant och flera gånger för att få en förståelse av toddlarnas erfarenheter kring 

samspel som formas i det inre och gestaltas i det yttre genom mimik, gester, ord samt hur de 

positionerar sina kroppar.   
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6. Metod 

I detta avsnitt beskrivs vald metod för studien samt motivering av metodvalet. Därefter redogörs 

urvalsgrupper som varit delaktiga samt genomförande av studien. I avsnittet beskrivs även de 

forskningsetiska principerna samt studiens tillförlitlighet och validitet. Avsnittet avslutas med en 

analysbeskrivning.  

6.1 Metodval  

I denna studie används en kvalitativ ansats för att undersöka toddlares samspel. Forskare som 

använder sig av ett kvalitativt perspektiv är intresserade av hur människor upplever sin värld och 

deras mål är att få förståelse snarare än statistiska resultat (Bell, 2006, s.17). Kvalitativa 

undersökningar präglas ofta av att man studerar fenomenet i sin vanliga miljö (Løkken & Söbstad, 

1995, s.30).  

Metoden som används i denna studie för att undersöka toddlarnas samspel är observation. 

Observationer lämpar sig särskilt väl när studiens fokus är små barn eller andra människor med 

svårigheter att uttrycka sig verbalt (Esaiasson et al, 2017, s.315). Som observationsmetod använde 

jag mig främst av videoobservationer men vid några tillfällen samlades även data genom löpande 

anteckningar. Enligt Pramling Samuelsson och Lindahl är den huvudsakliga skillnaden mellan 

observation med papper och penna samt videoobservationer att videokameran kan registrera 

mycket mer än observatören (1999, s. 36). Björndahl menar att det finns två huvudsakliga fördelar 

med videoinspelningar. Det ena är att man konserverar observationer av ett ögonblick som annars 

skulle bli förlorat och att inspelningarna gör det möjligt för observatören att se situationen om och 

om igen. Den andra fördelen med videoinspelningar är den stora rikedom av detaljer som blir 

sparad och att observatören kan upptäcka nya saker varje gång filmen ses om på nytt. Detta gör att 

man kan uppmärksamma det komplexa samspelet mellan verbal och icke verbal kommunikation 

(2005, s. 72). När man genomför direktobservationer går det att ha ett mer eller mindre distanserat 

förhållningssätt i sin observatörsroll (Esaiasson et al, 2017, s. 316).  En icke-deltagande roll brukar 

rekommenderas, vilket också är det jag har använt mig av i min studie. Enligt Fennefors och Jensen 

kan inte den som filmar med kamera vara en aktiv deltagare utan blir mer som en observatör (2009, 

s. 105).  

6.2. Urvalsgrupp 

Valet av förskola där observationerna skulle genomföras baseras på att förskolan har en avdelning 

med barn i åldrarna 1−3 år vilket var ett kriterium för studien, samt att förskolan var bekant för mig 

sedan tidigare. Det som kan bli problematiskt när man som forskare känner aktörerna är att man 

riskerar att tappa den akademiska distansen. Dessa invändningar är relevanta, men bör inte utgöra 

ett hinder såvida man har det i bakhuvudet och kan växla mellan rollerna (Repstad, 2007, s.40). Jag 

anser att det är en fördel att barnen var bekanta med mig sedan tidigare och därmed mer bekväma 

med situationen. Enligt Engdahl är det viktigt att forskaren är accepterad av barnen när studier görs 

utifrån deras perspektiv (2011, s. 62).  
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Förskolan är belägen i en mindre tätort i mellersta Sverige och består av tre avdelningar som är 

åldersindelade. Barnen som ingår i studien består av nio barn födda 2014-2016, varav fem är pojkar 

och fyra är flickor.  

6.3. Genomförande 

Under inledningen av det självständiga arbetet, då syfte samt frågeställningar var formulerade, 

kontaktades förskolechefen på den aktuella förskolan för att ge information om studiens syfte och 

en förfrågan om godkännande från personalens sida. Efter godkännande lämnades 

medgivandeblanketterna ut till vårdnadshavare. Tre dagar innan observationerna skulle påbörjas 

hade sju barns medgivande lämnats in. Dagen då observationerna påbörjades lämnades ytterligare 

två medgivanden.  

Datainsamlingen genomfördes under en veckas tid, både inomhus och utomhus. Barnen 

observerades under den fria leken klockan 9−11 på förmiddagen och klockan 13−14 på 

eftermiddagen. Den observationsmetod som användes mest var videoinspelning men vid några 

tillfällen användes löpande anteckningar då det fanns andra barn i närheten som ej deltog i studien. 

I början var det tänkt att jag skulle använda videokamera för inspelning men efter övervägande 

med handledaren samt personal på förskolan beslöt jag mig för att använda mig av mobiltelefon i 

stället. Att jag ändrade mitt beslut beror på att barn idag är mer vana vid att bli filmade med 

mobiltelefoner än videokameror. För säkerhets skull använde jag ett minneskort enkom för 

observationerna.  

Enligt Lindahl reagerar små barn väldigt olika vid videoinspelningar och vissa kan bli särskilt 

intresserade av det man gör i initialskedet (ref. i Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999, s. 38). Jag 

upplevde inte detta problem under mina observationer förutom vi ett tillfälle då ett barn ville hålla i 

min telefon. Jag avbröt då observationen och lät barnet göra detta. Det fanns även tillfällen där jag 

blev tvungen att avbryta observationerna på grund av att barn höll på att göra sig illa.  

6.4. Forskningsetik 

I denna studie har jag utgått från de fyra allmänna huvudkraven inom Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de berörda ska 

informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet går ut på att deltagarna i undersökningen ska lämna 

sitt samtycke och om deltagarna är under 15 år bör samtycke även inhämtas från vårdnadshavare. 

Med konfidentialitetskravet menas att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att 

information om enskilda individer ej får användas i annat än forskningssammanhang.    

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). Ett kuvert innehållande en informationsblankett samt en 

medgivandeblankett lämnades ut till vårdnadshavarna på den aktuella avdelningen. 

Informationsblanketten beskrev syftet med studien samt hur datainsamlingen skulle genomföras. 

Vårdnadshavarna upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. Jag informerade även om att barnens namn skulle vara fingerade och att det filmade 

materialet ej skulle ses av obehöriga. Vårdnadshavarna blev ombedda att lämna 

medgivandeblanketten i medföljande kuvert och lämna det på barnets hylla i tamburen. Detta för 

att slippa ge pedagogerna på avdelningen extraarbete med att samla in materialet.   
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6.5. Studiens reliabilitet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet mäter till vilken mån ett tillvägagångssätt eller verktyg ger samma 

resultat vid olika tidpunkter under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2006, s. 117). Då mina 

observationer ägde rum under en hel veckas tid och då jag fick en stor mängd insamlad data anser 

jag att studien är tillförlitlig. Eftersom samspelssekvenserna huvudsakligen filmades minimerades 

risken för eventuella slarvfel. Vid observationer med papper och penna kan bristande reliabilitet 

uppstå genom oläsliga anteckningar på grund stress eller trötthet eller felaktiga tolkningar vid 

observationstillfället (Esaiasson et al, 2017, s. 64). Då anteckningar togs under ett fåtal tillfällen 

upplever jag inte detta som ett problem. Under observationerna strävade jag efter att inte påverka 

eller störa barnen med min närvaro. Även om videoinspelningar gör det lättare att fånga in det som 

händer måste även här göras urval i vad som filmas och detta kan få konsekvenser för studiens 

slutsatser (Esaiasson et al, 2017, s. 323). 

6.6. Studiens validitet 

Validitet brukar definieras som överensstämmelse mellan teori samt datainsamling och analys, 

frånvaro av metodiska fel samt att vi mäter det som vi säger att vi mäter (Esaiasson et al, 2017, s. 

58). För att observationerna ska ha hög validitet är det viktigt att dessa förhåller sig till syftet som i 

mitt fall handlar om samspel. Den största anledningen till att en studie får en låg validitet är att det 

brister i överensstämmelsen mellan teori och metod (a.a., s.59). Då de yngsta barnens samspel var 

mitt fokus anser jag att observationer – och särskilt videoobservationer var ett bra val för 

datainsamling. För att kunna studera de yngsta barnen med ofta en begränsad verbal förmåga krävs 

det en metod som kan fånga och återge deras intresse. Genom att observera hur barnens samspel 

ser ut och vad de fokuserar sitt medvetande på kan observatören få en inblick i deras tankevärld, 

och genom videoobservationer vidgas denna möjlighet (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999, 

s.33). 
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6.7. Analysbeskrivning 

Vid analys av observationer kan man gå tillväga på samma sätt som vid analys av andra kvalitativa 

data. Detta betyder att man transkriberar, studerar materialet upprepade gånger samt gör detaljerade 

kategoriseringar. På så sätt kartlägger man systematiskt fram djupgående mönster i sitt material 

(Esaiasson et al, 2017, s. 325). Det är en fördel att använda sig av dataprogram som hjälper till att 

synliggöra de kategorier och teman som dyker upp (Repstad, 2207, s. 150). Under min analys hade 

jag som mål att hitta teman som karaktäriserade fenomenet. Jag tittade på det insamlade materialet 

upprepade gånger för att sedan beskriva vad som händer i sekvenserna kortfattat genom nyckelord. 

Efter det sammanställde jag resultatet i en tabell.  

 
Platser, objekt och 

lekar 
Interaktionsvariabler 

Imitation Föremål Konflikt Rörelse Kontakt 
Samspel på soffan 

X     
Samspel vid tågbanan 

X X X X X 
Samspel vid grinden 

 X X   
Samspel vid låga bordet 

X X    
Samspel med 

leksaksbjörnar X X X X  
Samspel med vattenflaska 

      X       X X 
Samspel med duplo 

 X X  X 
Samspel vid målarbordet 

X     
”Det regnar” (Lek) 

X   X  
Samspel i sandlådan 

 X    
Samspel på flygplanet 

 X    
Samspel med rutschkanan 

X X  X  
Samspel med bobbycar 

 X  X  
Samspel med spring 

X X  X  
 
I vänstra spalten beskrivs de samspelssekvenser som kändes mest relevanta i mitt empiriska 

material. De flesta sekvenser innehöll flera olika interaktionsvariabler (teman) och här valde jag det 

jag tolkade som mest framträdande. Efterhand kunde jag rensa bort de variabler som inte återkom i 

någon större utsträckning.  De fem mest återkommande temana i mitt material är även de rubriker 

som används i resultatdelen fast i annan omskriven form.  

Analysarbetet efter detta bestod av att studera det insamlade materialet upprepade gånger. 

Denna process bestod av att jag, efter att ha beskrivit en samspelssekvens i sin helhet, återigen 

studerade videoobservationerna för att granska toddlarnas kroppsliga uttryck i detalj. Ofta ledde 

detta till nya insikter som gav mig en annan förståelse av händelseförloppet. Jag vill dock 

poängtera att det i slutändan handlar om min tolkning.  
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7. Resultat och analys  

I min undersökning om toddlares samspel i den fria leken hade jag som utgångspunkt att först hitta 

vilka återkommande drag som visade sig i toddlarna samspel samt om det fanns en åldersaspekt för 

att sedan djupgående analysera dessa ur ett fenomenologiskt perspektiv. Jag har tematiskt delat in 

mitt resultat i områdena inbjudan till samspel, samspel i rörelse, samspel kring föremål, samspel 

kring gemensam mening samt konflikt i samspel.  

7.1 Inbjudan till samspel  

I följande två sekvenser beskrivs situationer där toddlare söker kontakt för att inleda ett samspel 

med andra barn. Jag har studerat toddlarnas uttryck, både det verbala och det icke-verbala för att se 

om det går att tolka deras avsikter. I den första sekvensen är sex toddlare från småbarnsavdelningen 

ute med barn från de andra avdelningarna plus fyra pedagoger. Maja (2.1 år) och William (2.9 år) 

sitter i sandlådan.   

Maja tar upp en kratta och krattar i sanden. Hon stannar upp och observerar William som 

öser sand på en leksaksbåt. “Jag kör båt” säger Maja till William och sträcker sig fram mot 

båten “ Nej, min båt” svarar William och lägger handen på båten. Maja tar då upp en spade 

och börjar ösa sand på båten hon med. Båda öser sand och har ögonkontakt emellanåt. En 

kort stund efter går Maja därifrån (Utdrag från videoobservation 16/10 – 2017). 

Här kan man se att Maja är mer intresserad av Williams aktivitet än sin egen. Hennes fokus ligger 

på vad William gör och hon studerar hans handlingar. Genom att sträcka sig efter båten samt 

genom hennes verbala uttryck visar hon en önskan att ta föremålet som William använder. När 

William sedan försvarar sitt ägande av föremålet väljer Maja i stället att imitera honom och på så 

sätt få tillträde till leken. Det förekommer dock inga leenden eller andra glädjeuttryck utan 

ögonkontakten är den enda kommunikationen toddlarna emellan. Detta kan vara en orsak till att 

Maja väljer att gå därifrån.   

Nästa observation beskriver hur en äldre toddlare tar kontakt med ett yngre barn. Det är 

förmiddag och fem barn är inomhus med en pedagog. I utklädningshörnan står två par 

gummistövlar på golvet. På fönsterbrädan bredvid står ett antal 50 centiliters petflaskor med färgat 

innehåll.   

Ida (2.11 år) går fram till utklädningshörnan och tar på sig gummistövlar. Efter det går hon 

fram till fönstret och tar en flaska från fönsterbrädan. Hon har flaskan i munnen och låtsas 

dricka ur det medan hon går fram till en yngre toddlare. Ida tittar på toddlaren en stund 

innan hon går tillbaka till utklädningshörnan och hämtar ett annat par gummistövlar som 

hon ger toddlaren. Ida ställer ner flaskan på golvet och hjälper toddlaren att ta på stövlarna. 

Sedan går hon fram till fönstret och hämtar en till flaska som hon ger till toddlaren. ”Här! 

Drick” säger Ida och stoppar sedan sin flaska i munnen. Ida går över rummet med flaskan i 

munnen och stampar i golvet med stövlarna. Hon tittar bakåt för att se om toddlaren följer 

efter. Plötsligt sparkar hon av sig stövlarna och går bort från toddlaren. ”Jag vill rita” 

säger hon och sätter sig vid ett bord (utdrag från observationsanteckningar 19/10-2017).  

I observationen kan man se att Ida tar kontakt med ett yngre toddlare och man kan anta att hon 

försöker initiera en lek. Hon hämtar liknande föremål och attribut som hon själv använder till 
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toddlaren. Hon är tydlig i sina rörelser för att visa vad hon förväntar sig att toddlaren ska göra. 

Genom att titta bakåt vill hon få det bekräftat att toddlaren följer henne. Hon upprepar även sina 

handlingar för att etablera lekregler. Trots att Ida är den som inleder samspelet väljer hon att gå sin 

väg. Det kan vara så att Ida inte upplever att toddlaren bidrar med egna initiativ och därför går 

därifrån. En alternativ tolkning av situationen kan vara att Ida vill testa och se om toddlaren följer 

hennes instruktioner. När hon får det bekräftat väljer hon att avbryta samspelet.  

Dessa två observationer beskriver hur toddlare kan söka kontakt med andra barn. Genom olika 

strategier försöker toddlarna initiera samspel. I observationen där Ida interagerar med den yngre 

toddlaren verkar det inledningsvis som att hon instruerar toddlaren in i leken. Detta kan kopplas till 

Løkkens beskrivning av en ”mästare-lärling”-relation där äldre toddlare vägleder yngre toddlare in 

i en lek. Trots att Ida är den som initierar till ett samspel väljer hon att avbryta samspelet genom att 

gå därifrån. Enligt Engdahl är detta ett vanligt sätt för toddlare att avsluta ett samspel som 

accepteras av de andra barnen (2011, s. 1436−1437). Även Maja använder sig av detta sätt att 

avsluta sitt samspel. I sekvensen med Maja kan man tyda att hon är intresserad av det William gör 

när han leker. Här kan man fråga sig om det är föremålet eller Williams aktivitet som lockar. Majas 

strategi för att ta sig in i samspelet med William kan kopplas till Tellgrens tolkningar av Corsaros 

tillträdesstrategier. Två av dessa strategier var att göra en avbrytande entré samt verbalt göra 

anspråk på föremålet (2004, s. 79-80). I denna sekvens använder Maja en kombination av dessa 

strategier genom att hon fysiskt sträcker sig fram efter föremålet samt verbalt uttrycker sin avsikt; 

hon vill köra med båten. När hon inte lyckas med sin strategi väljer hon i stället att imitera William.  

7.2 Samspel i rörelse 

I följande två sekvenser beskrivs hur toddlare samspelar under rörelsefyllda aktiviteter vilket var ett 

vanligt inslag i mina observationer. Det är förmiddag och sex barn är inomhus med en pedagog. 

William (2.9 år), Ida (2.11år) och Maja (2.1 år) leker i hemvrån
1
.  

Plötsligt springer William mot en vägg som löper längst kortsidan av rummet. ”Det regnar! 

Det regnar!” ropar han och håller händerna över huvudet. Sedan springer han mot andra 

ändan av rummet. Ida och Maja springer efter William och ropar ”Det regnar!” de med och 

håller händerna över huvudet. Alla tre skrattar och springer fram och tillbaka över rummet 

samtidigt som de upprepar ” Det regnar, det regnar!” (Utdrag från videoobservation 20/10-

2017).  

I denna sekvens kan vi se hur William startar ett samspel med kroppen i fokus. Alla tre toddlarna 

uttrycker glädje genom höga skratt och genom sina ansiktsuttryck. Ida och Maja imiterar Williams 

beteende. Trots att samtliga toddlare ropar att det regnar är det tveksamt om hela sekvensen är ett 

uttryck för en fantasilek. Det kan ha börjat med att William associerade gesten, att hålla händerna 

ovanför huvudet, med att det är något man gör när det regnar. Handlingen kan ha startat med en 

fantasilek från Williams sida är det men det är upprepningen samt rörelseglädjen som gör att leken 

fortsätter.  

Nästa sekvens utspelas på eftermiddagen. Maja (2.1 år) som har suttit i sandlådan följer efter 

Lukas (2.4 år) som går till en träbuss på gården som man kan sitta flera i.  

Lukas sätter sig längst fram i bussen och Maja sätter sig bredvid. De sitter en stund bredvid 

varandra och har ögonkontakt samt ler mot varandra. Lukas reser sig upp och springer till 

en sten som är ca halvmeter högt. Han klättrar upp på stenen. Maja skrattar när hon 

                                                      
1
 Med hemvrå menas en plats i rummet bestående av ett kök i miniatyr, husgeråd, dockor samt mjukisdjur. 
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springer till stenen. Hon står kvar på marken och ler mot Lukas. Lukas kanar ner från stenen 

och går till ett flygplan som är byggd av en trästock. Han klättrar upp på flygplanet. Maja 

följer efter och klättrar upp även hon. Lukas klättrar ner, skrattar och springer iväg. 

”Stanna!” ropar Maja efter honom. Lukas går till en rutschkana. Maja följer efter men 

vänder sedan tillbaka till en Bobbycar som står en bit bort. Hon tittar mot Lukas för att se 

om han följer efter. När hon ser att Lukas sitter kvar på rutschkanan lämnar hon bilen och 

går dit (Utdrag från videoobservation 20/10 -2017).  

I denna observation ser man hur toddlarna upplever förskolegården samt de stora föremål som finns 

genom sina kroppar. De klättrar, springer och kanar tillsammans under leenden och skratt. Trots att 

Lukas springer från Maja visar hon inte några ledsna uttryck, detta tyder på att Maja upplever 

jagandet som en lek. Det förekommer mest kroppsliga uttryck såsom blickar, gester, kroppsrörelser 

samt leenden och skratt. I slutet på sekvenser försöker Maja initiera turtagande i leken genom att gå 

till bilen och vänta in Lukas. Då detta inte lyckas väljer hon att återgå till att följa efter honom.  

Den första sekvensen speglar toddlarnas speciella stil. Løkken beskriver hur toddlarkroppen är i 

centrum i denna typ av lek där barnen springer fram och tillbaka under rop och skratt. Hon 

beskriver även hur upprepning är ett typiskt drag inom toddlarstilen och visar att barn har samma 

mening (2008, s. 67). Detta är något som kan ses i exemplet ”Det regnar” när de springer fram och 

tillbaka flera gånger. I båda ovanstående observationer är det tydligt att barnen tycker det är 

lustfyllt att röra på sig. Detta kan ses genom barnens glada ansiktsuttryck samt deras skratt. 

Michélsen beskriver denna kroppsliga glädje som ”rörelseglädje” (2004, s. 94). Skillnaden i 

toddlarnas rörelselekar inomhus och utomhus var att inomhus sprang toddlarna från vägg till vägg 

och utomhus sprang de mellan föremål på förskolegården. Detta kan bero på att ytan på 

förskolegården är större och därför behöver toddlarna ha vissa punkter att stanna till på precis som 

de gör mellan väggarna inomhus. 

7.3 Samspel kring föremål  

Under mina observationer märkte jag att barnen ofta samspelade kring stora föremål. Bland annat 

samlades de gärna kring ett lågt bord i hemvrån. Följande sekvens utspelar sig under en förmiddag 

då det är åtta barn inomhus med två pedagoger.  

Moa (2.4 år), Oskar (1.10 år), Ida (2.11 år), Adam (1.4 år) är samlade i hemvrån. Oskar 

sitter vid bordet medan Ida och Moa dukar upp bordet med leksaksmuggar, tallrikar och 

bestick. Adam sitter på golvet med ett plastdjur. ”Här är goda maten!” säger Ida och lägger 

upp ett mjukisdjur i form av en fisk på Oskars tallrik. ”Mmm” säger Oskar och tittar på 

fisken. Sedan stoppar han den i munnen och tuggar på den. Moa står bredvid med en 

kastrull och en sked som hon rör runt med i kastrullen. Adam kryper fram till bordet och 

ställer sig upp. Han håller sig i bordet med en hand medan han griper tag i plastsked med 

den andra handen. Han tittar på de andra medan han slår med skeden på bordet. Oskar 

sträcker sig efter en plasttillbringare och säger ” Det hää”. Han får den samtidigt som han 

säger ”Taa”. Ida sträcker fram en mugg till Moa som ställer ifrån sig kastrullen. Moa tar 

emot muggen och håller i den. ”Här är te” säger Ida och låtsas hälla ur en kanna som hon 

har i handen. Moa håller muggen mot munnen. ”Akta! Det är jättevarmt!” säger Ida. Oskar 

tittar på båda och sträcker sedan fram sin kanna mot Moas mugg. Han låtsas hälla. Moa 

håller upp muggen mot munnen. ”Är det också varmt?” frågar Ida. Moa nickar (Utdrag från 

observationsanteckningar 18/10- 2017).    
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I denna observation händer mycket under en relativt kort tid. Flera toddlare i olika åldrar är med i 

samspelet som fortlöper utan konflikter. De äldre toddlarna uttrycker sig verbalt under lekens gång 

och involverar de yngre toddlarna. Toddlarna verkar ha ett samförstånd samt en gemensam mening. 

Det är tydligt att de äldre toddlarna leder leken medan de yngre deltar genom att kommunicera med 

sina kroppar samt ett fåtal verbala uttryck. Oskar svarar på Idas kommentar om ”goda maten” och 

visar att han förstår vad som förväntas av honom genom att säga ”Mmm” och därefter tugga på 

fisken. ”Det hää” kan tolkas som ”jag vill ha det här” och ”Taa” som ”tack”. Toddlarna använder 

de små föremålen som rekvisita i sin fantasilek. Oskar imiterar Idas handling med kannan genom 

att först ha observerat vad hon har gjort. När Moa och Ida kommenterar och nickar om att Oskars te 

också är varmt bekräftar de hans roll i leken.  

Det är tidig förmiddag och sju barn är inomhus med två pedagoger. Under observationen nedan 

går det att se en förhandling kring ett föremål samt lekens riktning. Ida (2.11år) samt (Maja (2.1år) 

leker tillsammans.   

Ida sitter på en stor leksaksbjörn i tyg. Hon hoppar på björnens mage, skrattar och säger 

”Hopp hopp”. Maja sätter sig bakom Ida och hoppar hon med. Ida reser sig upp och drar i 

björnen. Maja ställer sig upp. Ida drar omkring björnen och säger nu ”Kör vi! Jag kör!” 

Maja sätter sig på björnen igen. ”Nej! ”säger Ida, ” Det är min pappa björn!” Maja hämtar 

en annan björn som är mindre. ”Här är mamma björn!” säger Maja. Ida springer iväg med 

den stora björnen och Maja springer efter med den mindre björnen. Båda skrattar och 

springer fram och tillbaka i rummet (Utdrag från videoobservation 18/10- 2017). 

Samspelet börjar med att Ida använder björnen att studsa på. Hon visar glädje genom skratt och 

kommenterar handlingen. Detta lockar Maja till samma aktivitet och hon imiterar Ida. Efter detta 

väljer Ida att göra något nytt genom att ställa sig upp och dra i björnen. Det går att tolka Majas 

reaktion på flera sätt. Genom att sätta sig på björnen kan man anta att hon antingen inte har förstått 

lekens nya riktning eller så har Maja förstått det men väljer ändå att sätta sig på björnen för att 

leken ska fortsätta som tidigare. Ida protesterar verbalt och försvarar föremålet. Maja väljer då att 

hämta en annan björn för att leken ska fortsätta. Därefter övergår leken till en mer kroppslig lek. 

Även om toddlarna håller i föremålen står kroppsrörelsen i fokus.   

Ute på gården var det ofta barnen samlades kring sandlådan men samspelen pågick även kring 

de större föremålen. I följande två sekvenser är det eftermiddag och Maja (2.1 år) samspelar med 

barn kring stora föremål. Det börjar med att Maja går fram till ett flygplan gjord av en trästock där 

ett äldre barn befinner sig.  

Maja klättrar upp på flygplanet för att sedan hoppa ner igen skrattandes. Hon ställer sig 

framför flygplanet och snurrar på propellern samtidigt som hon söker ögonkontakt med 

barnet och skrattar. Lukas (2.4 år) kommer fram till dem och sätter sig på flygplanet. En 

kort stund senare är Maja och Lukas ensamma. Lukas ler mot Maja. Hon klättrar då upp 

och sätter sig framför Lukas och ropar: “Da da!! Da da!“ Det ekar i skogen bakom när 

Maja ropar och hon ser ut att uppmärksamma det. Lukas är tyst (Utdrag från 

observationsanteckningar 20/10 – 2017). 

Man kan se att Maja försöker fånga det äldre barnets uppmärksamhet genom att söka ögonkontakt. 

Hon visar glädje genom sitt skratt. Man kan anta att Maja väljer att stanna hos Lukas istället för att 

följa efter det äldre barnet eftersom Lukas ler mot henne. När Maja ropar ” Da da!” upprepade 

gånger syns det att hon är intresserad av ekot. Det kan vara så att Lukas inte väljer att imitera Maja 

då även han lyssnar på hennes eko. Samspelet mellan toddlarna fortsätter.   

Lukas klättrar ner från flygplanet och går fram till en Bobbycar som står mitt på gården. 

Maja går efter. “Jag vill också ha bil” säger hon och sätter sig på bilen bakom Lukas. De 
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kör på bilen cirka tjugo meter och skrattar. Lukas reser sig upp och springer iväg till en 

annan Bobbycar som står en bit bort. Maja kör efter med bilen. “Åker där” säger hon och 

visar med handen. Lukas kör sin Bobbycar framför Maja och tittar bakåt efter henne. Maja 

kör efter och ropar ” Åhej!”(Utdrag från videoobservation 20/10 – 2017).  

Under sekvensen samspelar toddlarna tillsammans med hjälp av bilarna utan konflikt. Maja visar 

med hjälp av sitt språk att hon också vill köra bil vilket Lukas går med på.  Av någon anledning 

väljer Lukas att hämta en annan bil. Kanske ansåg han att det blev för trångt och genom tidigare 

erfarenheter vet att det går lättare att köra bil på egen hand. Det är inte troligt att Lukas vill ta 

avstånd från Maja då han tidigare genom skratt visat att leken är lustfylld. Han tittar även bakåt 

efter Maja för att kontrollera att hon följer med. Maja i sin tur visar både verbalt samt icke-verbalt 

var hon vill att Lukas ska köra. Genom att köra efter Lukas förstår vi att hon inte enbart är 

intresserad av föremålet utan även av samspelet med Lukas.  

I alla ovanstående sekvenser kan man se hur toddlarna samspelar kring stora föremål. I den 

första sekvensen kan man genom tidigare observationer ana att det inte är de små föremålen som 

gör att barnen samlas på denna plats. Däremot är det bordet och de små stolarna som alla är i 

barnens höjd som gör att barnen väljer att samspela här. Det är flera toddlare som samspelar 

tillsammans, både äldre och yngre. Detta stämmer med det Michélsen har kommit fram till i sitt 

resultat där hon menar att toddlare gärna samspelar kring stora föremål och att det är vanligare med 

fler deltagare kring stora objekt (2005, 63-64). Løkken benämner stora föremål som lekmäklare 

mellan toddlarsubjekten och ger just bord och stolar som exempel (2008, s. 67). Även björnarna, 

flygplanet samt de stora bilarna kan ses som lekmäklare. Under observationen vid bordet visade de 

äldre toddlarna omsorg om de yngre toddlarna genom att inkludera dem samt bekräfta deras 

handlingar. Johansson beskriver att barn ofta har ett annat förhållningssätt mot yngre barn än sina 

jämnåriga exempelvis genom att ta ansvar för deras upplevelse av glädje (1999, s. 170). Detta 

tyckte jag mig tydligt se under samspelet. Knutsdotter Olofsson menar att leken behöver innehålla 

samförstånd för att kunna fungera (2009, s. 76). I samspelet mellan Maja och Ida kunde leken 

fortsätta när Maja förstod Idas intentioner och hämtade en egen björn. Hade hon istället valt att sitta 

kvar kunde en konflikt ha uppstått. Majas handling strider emot det Singer, Van Hoogdalen, De 

Haan samt Bekkema tar upp om toddlarnas konfliktstrategier. Enligt författarna väljer de yngre 

toddlarna mer unilaterala konfliktstrategier utan hänsyn till den andra parten (2012, s. 1668-1669). 

När toddlarna börjar springa med björnarna övergår leken till en rörelselek där toddlarna uttrycker 

glädje. Liksom i tidigare observationer kan man koppla detta till Michélsens beskrivning av 

”rörelseglädje” (2004, s. 94).  

7.4 Samspel kring gemensam mening  

I mina observationer kunde jag tyda en vänskap mellan vissa toddlare. I nästföljande två sekvenser 

syns en gemenskap mellan Ida (2.11 år) och Maja (2.1 år) när de samspelar med varandra. Under 

första observationen är det förmiddag och toddlarna är inomhus tillsammans med fem andra 

toddlare samt två pedagoger.  

Ida går fram till en låda med leksaksfordon och hämtar en leksaksbil. Maja gör likadant. 

Båda går fram till soffan. Ida klättrar upp på soffan och sätter sig på knä med ansiktet mot 

ryggstödet. Hon tittar på Maja och börjar köra bilen fram över ryggstödet. Maja klättrar 

upp på soffan. Hon står upp och kör bilen hon med. Båda kör bilarna fram och tillbaka men 

utan ljud. Emellanåt söker de ögonkontakt genom att titta på varandra samt le (Utdrag från 

videoobservation 16/10 – 2017).  
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Här ser man hur Maja imiterar Idas handling. Toddlarna samspelar tillsammans utan några verbala 

uttryck men med sina kroppar genom att bekräfta varandra med blickar. Dom riktar kropparna 

likadant mot ryggstödet och växlar blickarna mellan bilarna samt varandra. Genom deras leenden 

syns att det finns en känsla av gemenskap mellan dem. I nästa sekvens syns deras gemenskap 

genom imitation och glädje ännu mer tydligt. Det är förmiddag och toddlarna sitter vid ett bord i 

väntan på att få måla på papper.  

Ida och Maja sitter vid bordet utan tröjor på sig. Pedagogen tar fram papper som hon 

lägger framför dem på bordet. Ida skrattar och gapar. Hon smackar med munnen och 

låtsasäter. Maja tittar på henne och skrattar för att sedan gapa och smacka hon med. Maja 

blåser upp sin mage medan hon tittar på den. Ida gör likadant. “Min mage” säger Ida. 

Pedagogen ställer fram en burk med färg. “Jaa!” ropar Maja och sträcker händerna upp i 

luften. Ida gör likadant. Båda skrattar. Maja tittar på Ida medan hon börjar klappa sig på 

magen och skratta. Ida klappar sig också på magen. Båda skrattar högt (Utdrag från 

videoobservation 16/10 – 2017).  

I denna sekvens ser man hur Maja och Ida imiterar varandra samt att de gör det växelvis. Det syns 

att de är medvetna om sina egna samt varandras kroppar, särskilt då de har bar överkropp. 

Samtidigt som de visar glädje och en gemensam mening verkar de undersöka vad de kan göra med 

sina kroppar. Detta syns när de blåser upp sina magar. Glädjen syns ännu mer när de sträcker upp 

händerna upp i luften och ropar ”Jaa!” för att sedan klappa sig på magen.  

Skapande kring gemensam mening sker även när toddlare ansluter sig till äldre barn från andra 

avdelningar, särskilt utomhus där de har möjlighet till sådant samspel. Nästa sekvens visar ett 

exempel på detta. Under en eftermiddag har alla barn samlats kring en rutschkana. Det har regnat 

kraftigt under förmiddagen och en stor vattenpöl har bildats vid sidan om rutschkanan. William 

(2.9 år) öser vatten med spade och hink.         

Efter en stund ansluter sig William till två äldre barn och åker rutschkana med dem. Han 

imiterar deras handlingar och åker in i dem medan han skrattar. Sedan övergår samspelet 

till en brottningslek där William imiterar de andra genom att stå vid sidan om rutschkanan 

och lägga sig på de andra. William ropar “Aaa” varje gång han ligger ner (Utdrag från 

observationsanteckningar 19/10 – 2017).   

Här ser man att William har en nära kroppskontakt med de äldre barnen. Han visar tydlig 

rörelseglädje när han åker in i de andra. Genom att först observera vad de gör vet han sedan hur han 

ska imitera handlingen. När William ropar ”Aaa” är det på eget initiativ, och han ser ut att använda 

det verbala uttrycket som en förstärkning av hans rörelse. Då han upprepar sitt rop tillsammans 

med handlingen kan det vara så att han kopplar dem samman.  

Under dessa observationer går det att se hur viktig imitationen är när toddlare samspelar 

tillsammans. Imitationen kan både ses som aktiviteten i sig men även som ett sätt att visa 

samförstånd. Genom imitation förmedlar de att ”nu har vi roligt” och ”vi gör något gemensamt”. 

Glädjen tycks komma från att toddlarna får en respons från den andre men även en bekräftelse på 

att de har en gemensam mening. I alla exempel som beskrivits handlar det om en icke-verbal 

kommunikation, särskilt Maja och Ida visar att de behärskar alla grunddrag i en dialog genom att 

turas om och vänta in varandra när de samspelar vid bordet. Detta bekräftar det Hildén beskriver 

om imitation som dialog (2014, s. 109). Maja och Ida visar tecken på att de har en 

vänskapsrelation. Det är inte enbart i ovanstående observationer som jag har sett dem samspela, 

utan de verkade återkommande föredra varandras sällskap. Whaley och Rubenstein menar att 

intimitet är ett kännetecken på hur toddlare skapar vänskap, genom att skärma sig från andra, leka 

fysiskt nära utan verbal interaktion (1994, s. 390-391). Samspelet vid bilarna är ett tydligt exempel 
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på det författarna beskriver. I observationen där William samspelar med de äldre barnen är han 

väldigt fysisk tillsammans med dem andra, men utan att några konflikter uppstår. Detta kan kopplas 

samman med Michélsens studie om kroppslekar, där barnen lyckades samspela under glädjefyllda 

omständigheter trots att lekarna kunde gå vilt till (2004, s. 130).   

 

7.5 Konflikt i samspel  

Vid några tillfällen förekom det konflikter mellan toddlarna. I den första samspelssekvensen är det 

förmiddag och fem barn har fri lek inomhus med en pedagog. På golvet står ett lågt bord med en 

tågbana fastklistrat på det.  

Maja (2.1 år), Oskar (1.10 år), Olle (2.1 år) och William (2.9 år) står vid tågbanan. Maja 

och William kör ett varsitt tåg längst med rälsen medan de gör motorljud. De går hela tiden 

runt tågbanan. Oskar har även han ett tåg men halvligger mer på tågbanan. Olle observerar 

de andra innan han också börjar gå runt med en kaffepanna i handen. Ida (2.11 år) kommer 

fram med en nalle som hon lägger på tågbanan. ”Nej! ” ropar Maja. Ida går därifrån. Olle 

hittar ett tåg och börjar köra den medan han går runt tågbanan. Maja sjunger något 

ohörbart. Oskar börjar också gå runt tågbanan och nu är alla fyra barnen i rörelse. Det blir 

trängsel runt ett ställe och Olle försöker tränga sig fram före Maja och William. Pedagogen 

går fram och visar var Olle kan köra i stället. Samspelet kring tågbanan fortsätter (Utdrag 

från videoobservation 18/10 – 2017).   

I den här sekvensen samspelar ett antal toddlare kring tågbanan. När Maja och William gör 

motorljud kan man anta att de associerar motorljud med fordon. Olle observerar dem och börjar 

sedan även han gå runt tågbanan, dock med en kaffepanna i handen istället för ett tåg. Detta kan 

tolkas som att det är kroppsrörelsen som är det väsentliga enligt Olle. Idas handling kan ses ur olika 

aspekter. Då jag har sett en antydan till en vänskapsrelation mellan Ida och Maja kan Idas handling 

tolkas som att hon är avundsjuk på att Maja verkar ha roligt med andra barn. Det kan också tolkas 

som att Ida generellt ser att toddlarna har roligt utan henne och därför väljer att försöka avbryta 

deras samspel. Det kan även vara så att Ida vill starta upp en ny lek med hjälp av nallen. När Maja 

försvarar leken verbalt respekterar Ida detta genom att gå därifrån. Då Olle byter ut kaffepannan till 

ett tåg kan detta tolkas som att han har förstått lekens innebörd. Att Maja sjunger kan bero på att 

hon är glad alternativt att hon associerar tåg med någon sång hon hört tidigare. När även Oskar 

börjar gå runt uppstår trängsel kring ett ställe trots att det finns gott om utrymme. Barnen verkar 

vilja samlas på samma ställe. Olles handling visar att han hävdar rätt till sitt interaktionsutrymme 

vilket skapar en konflikt när de andra försvarar utrymmet. Med hjälp av pedagogen kan samspelet 

fortsätta.   

Senare samma förmiddag sker följande interaktion kring en barngrind som står i dörröppningen 

mellan avdelningen och nästa avdelning. Dörren till avdelningen är stängd men det finns ett litet 

utrymme mellan dörren och grinden.  

William (2.9 år) och Maja (2.1 år) springer tvärs över rummet fram och tillbaka medan de 

skrattar. William springer fram till grinden. Olle (2.1 år) står vid sidan om med en 

dockvagn. William ställer sig bakom grinden och stänger igen den. Maja springer fram, 

öppnar upp grinden och ställer sig bredvid William. Båda drar igen grinden och ler mot 

varandra. Olle går fram till dem och säger “ Jag vill gå in” medan han öppnar upp grinden. 

“Nej!” ropar Maja och håller igen grinden. Olle lyckas öppna upp grinden och ställer sig 

bredvid Maja. Grinden står öppen. Oskar (1.10 år) springer fram och backar in bredvid Olle 
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samtidigt som Maja och William går bort från dörren och stänger grinden framför Oskar 

och Olle. William tittar på Maja och säger “ Ha ha ha! Vängelse!” med en retsam ton. Maja 

försöker då öppna grinden men Olle håller igen den. Nu trycker Maja igen grinden i stället 

och då försöker Olle öppna den medan han säger “Nej! Open!” Maja trycker igen grinden 

och Olle gråter. En pedagog kommer fram och tröstar (Utdrag från videoobservation 18/10 

– 2017).  

William och Maja visar i början ett samförstånd genom att le mot varandra samt utföra samma 

handling. Olle uttrycker både verbalt och kroppsligt en önskan att dela utrymme med de andra 

toddlarna. Maja försvarar samspelet med William samt interaktionsutrymmet. Trots detta lyckas 

Olle med sin handling. Oskar observerar det de andra gör och verkar förstå att det är något som 

händer bakom grinden och backar in. Han har sett att barnen står med sina kroppar med ryggen mot 

dörren och positionerar sig likadant. När William och Maja stänger grinden kan detta tolkas som att 

William då associerar den stängda grinden med fängelsegaller. Det kan diskuteras om Majas 

reaktion efter det beror på att hon känner empati för Olle och Oskar. I sådana fall är det oklart om 

hon delar Williams association till fängelse eller om den retsamma tonen i sig väcker hennes 

empati. När Maja försöker öppna grinden håller Olle igen den. Olle demonstrerar fysiskt att han 

vill ha grinden stängd vilket kan bero på att han vill leka det som de andra gjorde tidigare. Maja 

svarar då genom att trycka igen grinden hårdare. Olle visar obehag över detta när han verbalt säger 

nej men trots det fortsätter Maja. Kanske upplever hon att det är spännande att testa Olles gränser.     

Under en annan förmiddag sitter William (2.9 år) på golvet och bygger med duplo. I rummet 

befinner sig även en pedagog och fem andra barn.  

 

William bygger ett torn av duplo. Han har blicken fäst på bygget och har tungspetsen ute. 

”Så ja!” säger han och ser glad ut. Bredvid tornet ligger några lösa duplobitar. Karl (1.0 

år) tultar fram, sätter sig på huk och sträcker sig efter en dublobit. ”Nej!” säger William 

håller handen för duplobiten. Han tar de lösa duplobitarna och ställer dem på rad. Karl 

observerar och söker ögonkontakt med William. Karl sträcker sig efter en duplobit igen. 

William håller handen för och säger ”Nej, aa, aa” i en lugn ton. Samtidigt som han säger 

det råkar han fälla tornet med sin högerhand. ”Arrgh!” säger William och böjer sig fram 

mot Karl medan han visar stopp med sin hand mot Karls ansikte. Karl sträcker sig fram igen 

efter en duplobit. William säger ”Nej” och söker ögonkontakt med en pedagog. Karl gnäller 

till. Pedagogen frågar William om Karl kan få en duplobit. William skjuter fram en duplobit 

till Karl som ignorerar den och sträcker sig efter tornet. William drar till sig tornet, håller 

det nära kroppen och fortsätter bygga. Karl observerar William en liten stund och väljer 

sedan att ta en duplobil som ingen använder (Utdrag från videoobservation 17/10- 2017).    

Här kan man tyda att William är djupt koncentrerad i sitt bygge genom att avläsa hans ansikte. Han 

visar stolthet över sin prestation när han säger ”såja” och ler. Karl är nyfiken på det som William 

håller på med. Det går att diskutera om det är William och handlingen i kombination som lockar 

Karl snarare än duplot i sig, i likhet med observationen där Maja söker kontakt med William i 

sandlådan. Karl demonstrerar en önskan efter att få en duplobit och kanske även interaktion med 

William genom att sträcka sig efter duplobiten. William nekar Karl då han tydligt gestikulerar ett 

stopptecken samt säger nej. Samtidigt som han vill markera sina gränser så är han ändå omsorgsfull 

genom sitt ljusa tonfall som påminner om sättet en vuxen använder när de vänligt vill tillrättavisa 

ett barn. William råkar ha sönder sitt eget bygge under handlingen och visar sin frustration både 

verbalt och med sin kropp. Det ser ut som att han vill förmedla ”Se vad du fick mig att göra!”. 

Hans ton är nu argare och det ser som att han hejdar sig från att trycka till Karl då handen är väldigt 

nära Karls ansikte. Då Karl inte verkar respektera Williams önskan söker William hjälp hos 
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pedagogen genom ögonkontakt. Karl visar sitt missnöje över att inte få duplobiten när han gnäller 

till. När William sedan skjuter fram en duplobit på pedagogens begäran och Karl ignorerar den kan 

detta tolkas som ett ytterligare tecken på att det är aktiviteten och inte föremålet som intresserar 

honom. Till sist när Karl förstår att han inte kommer att få tillgång till tornet väljer han att endast 

observera William för att därefter ta duplobilen i stället. I denna händelse går det att spekulera om 

situationen hade sett annorlunda ut om Karl kunnat uttrycka sin avsikt verbalt. Självklart hade 

skeendet kunnat vara detsamma men det kunde även ha slutat med att toddlarna interagerat 

tillsammans om Karl kunnat förklara att han ville vara med.  

Även om konflikterna som jag såg i mina observationer var subtila anser jag ändå att de är värda 

att tas upp då det är intressant att se dessa ur en forskningssynpunkt. I konflikter lär sig toddlare hur 

de ska agera i situationer där deras vilja strider mot någon annans. I samtliga konflikter fick 

pedagogen ingripa, antingen genom att erbjuda en lösning eller att trösta i efterhand. Michélsen 

beskriver i sin studie att de konflikter som var vanligast handlade om leksaker eller utrymme (2004, 

s. 129). Detta förekommer i samtliga konflikter jag beskriver. I sekvensen med William och Karl 

analyserar jag om konflikten handlar om föremålet i sig eller aktiviteten. Detta kan kopplas till 

Michélsens slutsats om att de flesta konflikter om leksaker har en social funktion då det ofta fanns 

en likadan leksak i närheten (2004, s. 129). Även om Karl fick tillgång till duplobiten han försökt 

att ta fortsätter han att försöka få tillgång till det William leker med. Trots att Karl stör Williams 

lek är William inledningsvis mer omsorgsfull i sin ton. Johansson talar om hur barn agerar utifrån 

normen om att de som är små behöver extra mycket omsorg (1999, s. 170). Under min tid på 

förskolan såg jag att pedagogerna ofta visade toddlarna hur de skulle agera mot kamrater som 

störde leken genom att göra ett stopptecken med handen. Detta gör William men utöver det säger 

han även ”aj aj” i vänlig ton vilket han troligtvis observerat att pedagogerna gör när de tillrättavisar 

de yngsta toddlarna.  I samma sekvens söker William ögonkontakt med pedagogen. Michélsen 

menar att när barn söker ögonkontakt i konflikter kan detta tolkas som att de söker stöd för att få 

sin vilja igenom (2004, s. 107). Barn som har tillträde till ett föremål visar med sina kroppar att de 

äger det genom att blockera den andre eller genom att skydda föremålet med sin kropp (Hildén, 

2014, s. 99). Williams handlingar i konflikten om tornet är ett beskrivande exempel på detta.  

I sekvensen vid grinden verkar Maja först ta hänsyn till det Olle känner för att därefter ignorera 

hans protester och i stället trycka in honom med hjälp av grinden. Detta kan tolkas som att hon vill 

testa hans gränser vilket Johansson talar om. Enligt Johansson kan barn växla mellan det 

allvarsamma där det finns en förståelse för den andres perspektiv och det lekfulla där barnen fångas 

av situationen och därmed utmanar andras lekvärldar och personliga gränser (1999, s. 211). Att 

barnen leker kring grinden har jag även sett i tidigare observationer. Detta kan kopplas till när 

Løkken benämner stora föremål som lekmäklare och att dessa kan vara föremål med ett annat syfte 

än lek (2008, s. 67).    
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8. Diskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur toddlares samspel kan se ut i den fria leken 

i förskolan och på vilka sätt åldern kan påverka samspelet. När det gäller toddlares samspel har jag 

kommit fram till några återkommande drag som kännetecknar den fria leken. Mitt fokus har legat 

på att få en förståelse för hur dessa återkommande drag ter sig samt hur inslag i omgivningen kan 

ha en påverkan.  

8.1 Vilka återkommande drag utmärker samspelet mellan toddlare 
i den fria leken?  

Studien visar att det finns mycket glädje i toddlares samspel i den fria leken, vilket kan iakttas i 

nästan alla observationer. De glada kroppsliga uttrycken återspeglar det de gör samt känner, och är 

enkelt att läsa av.  Glädjen genomsyrar nästan allt toddlare gör och är en självklar aspekt i deras 

tillvaro. Glädjeuttrycken kunde se olika ut. Ibland var det mer kraftfulla uttryck såsom höga skratt 

och glädjetjut kombinerat med kroppsrörelser medan det ibland var mer subtilt exempelvis genom 

leenden eller att se nöjd ut. Trots detta har jag i likhet med Michélsen kommit fram till att glädje 

inte är den mest framträdande känslan i min studie utan intresse, då intresse är ett kriterium för att 

samspel överhuvudtaget ska uppstå. Däremot är glädje en viktig del för att samspelen ska fortgå en 

längre stund (2004, s. 125). Imitation var även ett återkommande drag som främst visade sig när 

barnen samspelade med en gemensam mening. Genom imitation visar toddlarna sin 

kommunikativa kompetens, att de förstår grundstrukturen i en dialog (Hildén, 2014, s. 109). Det 

studien visade var att toddlarna väntade in den andre i sina rörelser när de imiterade varandra precis 

som man gör i ett samtal. Det syntes även att toddlarna verkade glada när de imiterade varandra. 

Detta kan tolkas som att de uppskattar när de får respons genom liknade handling och därmed 

känner sig bekräftade. Studien visade att toddlarna ofta sökte kontakt med varandra och att de hade 

olika strategier för att inleda ett samspel. De toddlarna som inte behärskade det verbala språket 

använde sig av ögonkontakt, imitation och leenden. De toddlarna som hade ett verbalt språk 

använde detta som förstärkning till sina fysiska handlingar. Det som lockade toddlarna till samspel 

var andra aktiva toddlare vilket stämmer överens med Michélsens studie. Det kan vara barn i 

rörelse, barn som aktivt använder en leksak eller barn som låter. Detta fenomen benämns som 

aktivitetssmitta (2004, s. 124). I de konflikter som uppstod bland toddlarna i min studie handlade 

det mestadels om tillträde till utrymme vilket visar ett annat resultat än Michélsens studie där de 

flesta konflikter handlade om leksaker (2004, s. 129).  

Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkema talar om unilaterala samt bilaterala 

konfliktstrategier hos toddlare och menar att yngre toddlare ofta väljer unilaterala strategier 

bestående av fysiska angrepp utan hänsyn till den andres önskemål (2012, s. 1668). Detta anser jag 

bör diskuteras då jag i min studie har sett hur yngre toddlare kan tyda varandras avsikter och 

anpassa sig efter dem vilket jag anser pekar på att de är kapabla att ta hänsyn till den andre. 

Däremot kunde toddlarnas, och särskilt vissa yngre, inträde till samspel missförstås av andra då de 

ej hade den verbala förmågan att förstärka sin avsikt.  

Omsorg om de yngre toddlarna kunde ses i sekvenser då toddlarnas samspel kan beskrivas 

enligt Løkkens begrepp om ”mästare-lärling”-relation där äldre toddlare vägleder de yngre (2008, 

s. 64-65). Studien visar även hur de äldre toddlarna imiterar vuxna genom att ha samma tonfall i 

rösten när de tillrättavisar toddlarna på ett omsorgsfullt sätt. Att visa omsorg om de yngre kan ses 
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som en norm toddlarna agerar efter då de har lärt sig att de som är små behöver extra mycket hjälp 

och hänsyn (Johansson, 1999, s. 170). En företeelse som var intressant i min studie var att det fanns 

antydan till vänskap mellan toddlare som visade sig genom att de sökte sig till varandra, skärmade 

sig från den övriga toddlargruppen samt bekräftade varandra genom imitation. Dessa kännetecken 

på vänskap är något som stämmer överens med Whaley och Rubensteins studie (1994, s. 390-393).  

Något jag har reflekterat över är att i vissa fall verkar toddlarna visa ett behov av att vara 

ensamma. Jag tyckte mig se detta genom att de var kroppsligt reserverade när en annan toddlare tog 

kontakt med dem. Detta verkade inte röra sig om aversion mot den andra toddlaren då jag sett 

samma toddlarpar samspela i andra situationer. Jag håller med aktuell forskning om att barn är 

sociala aktörer och socialt kompetenta men menar samtidigt att de precis som äldre barn samt 

vuxna kan ha ett behov av ensamtid.  

8.2 Hur påverkar olika inslag i omgivningen samspelet? 

I min studie har jag observerat hur toddlare samspelar kring föremål. Där har jag kommit fram till 

att det främst är de stora föremålen som lockar till samspel och att det då är fler toddlare som 

samspelar. I vissa fall använder de små föremålen som rekvisita men det är ändå det stora föremålet 

som agerar lekmäklare. De stora föremålen är lekmäklare mellan toddlarsubjekten (Løkken, 2008, 

s. 67). Förutom att använda föremål som finns i miljön tänkta för lek samspelar toddlarna även 

kring andra stora föremål såsom en grind.  

Ett vanligt inslag i toddlarleken var att toddlarna använde sina kroppar för att förmedla 

rörelseglädje. Detta syntes både inomhus och utomhus. Skillnaden var att inomhus sprang 

toddlarna från vägg till vägg och utomhus sprang de mellan föremål på förskolegården. I dessa 

rörelselekar var både äldre och yngre toddlare delaktiga.  I mina observationer var det sällan fler än 

sex toddlare i taget när de var inomhus. Trots detta kunde det uppstå konflikter kring utrymme. 

Barnen samlades inom samma utrymme och i konflikten hävdade de genom sina kroppar rätten till 

platsen. Hildén menar att barn genom sina kroppar visar att de bebor platsen och gör det genom att 

blockera den andre (2014, s.99). Barnens konflikter kunde även visa sig i samspel kring små 

föremål. Jag kan liksom Michélsen mena att dessa konflikter i själva verket har en social funktion 

(2004, s. 129). Det framgick tydligt i min studie att toddlare i olika åldrar ofta samspelade 

tillsammans kring stora föremål samt att dessa samspel sällan slutade i konflikter.     

8.3 Slutsats 

Toddlare är sociala kompetenta aktörer som har en tydlig avsikt med sina handlingar. Toddlare är 

enligt Løkken barn mellan 1−3 år med en egen toddlarkultur, där de har en egen toddlarstil som 

utmärks av kroppsliga uttryck som att hoppa, springa och tumla runt under rop och skratt (2008, s. 

49−50). Liksom Løkken menar jag att barn i åldrarna 1−3 år har en egen toddlarstil. Åldern får 

betydelse i omsorgssammanhang, genom att de äldre toddlarna ofta vägleder de yngre i (mästare-

lärling relationer), samt att de bekräftar, uppmuntrar och vänligt tillrättavisar de yngre toddlarna.  

Jag har observerat hur toddlare använder olika verktyg i sin kommunikation. Det är inte åldern 

som är det viktiga i det här sammanhanget utan hur de kommunicerar. Generellt sätt är äldre 

toddlare mer verbala och kan använda det som ett verktyg för att förtydliga sina avsikter men i min 

studie såg jag även yngre toddlare som behärskade det verbala språket och på så sätt kunde 

förmedla sina avsikter mer effektivt. Detta kan enligt mig kopplas till toddlarnas livsvärldar genom 

att de som behärskar det talade språket lättare kan förmedla sina associationer om något samt 

förmedla sina tidigare erfarenheter på ett tydligare sätt, vilket kan vara lättare för andra barn att 
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förstå när de leker. Genom att ha en språklig kompetens kan barn beskriva sina fantasier och 

tidigare erfarenheter och på så sätt tala om något som inte är här och nu (Lindö, 2009, s. 72). Jag 

tolkar Merleau-Pontys beskrivning av det levda rummet som ett möte mellan subjekt och fysisk 

värld. Subjektet för med sig sina erfarenheter och associationer till det fysiska rummet. Toddlare 

förmedlar sina livsvärldar främst genom sina kroppar. Jag vill hävda att det talade språket 

förstärker detta kroppsliga budskap av livsvärlden och gör det enklare för andra att tolka. Som i 

exemplet kring det låga bordet. Ida förmedlar verbalt att teet är varmt vilket kan tolkas som att hon 

har erfarit detta tidigare. De andra toddlarna förstår hennes association och kan koppla det till sina 

erfarenheter. Detta skulle även kunnat ske om Ida i stället blåst på muggen men tack vare det 

verbala språket framgår det tydligare. Samtidigt vill jag ändå betona vikten av den kroppsliga 

kommunikationen, eftersom den enligt Merleau-Ponty är ett krav för att förstå kommunikation 

överhuvudtaget (ref. i Løkken, 2008, s. 35). 

Observationen med Karl och William är ett tydligt exempel på hur det fenomenologiska 

perspektivet kan hjälpa mig i min roll som framtida förskollärare. I min första analys av situationen 

antog jag att Karls intention var att få tag på föremålet. Detta grundade jag på förutfattade 

meningar. När jag sedan återvände till videoinspelningen och studerade Karls kroppsspråk mer 

ingående och verkligen försökte förstå vilket fenomen han riktade sig emot kunde jag se att det var 

något annat än föremålet han var intresserad av, troligen ett samspel med William. Detta fick mig 

att inse vikten av att studera toddlarnas kroppsspråk i detalj för att kunna tolka deras avsikter, 

särskilt de icke-verbala toddlarna, och på så sätt bättre kunna anpassa mina egna handlingar.  

8.4 Förslag på vidare forskning 

I min studie har inte pedagogerna varit i fokus. Det som vore intressant att forska vidare om i 

relation till toddlarkulturen är pedagogernas attityd gentemot toddlarnas kroppslekar. Løkken 

menar att vuxna bör ta i beaktning att rörelselekar är lekvaliteter som skapar en gemenskap bland 

toddlare (2008, s. 67). Det skulle kunna undersökas huruvida pedagogerna gör detta eller ej och i så 

fall varför.   
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