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Abstrakt 

Leken är en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Syftet med 

denna studie är att undersöka små barns samspel och kommunikation i leken i 

förskolan. Med små barn menar vi ett- och tvååringar som vistas på 

småbarnsavdelningar. Det vi vill synliggöra med den här studien är alltså hur 

barnen inleder sin lek, och vad de gör för att upprätthålla leken och hur leken 

avslutas, alltså vad det är som gör att samspelet bryts. För att nå vårt syfte har 

genomfört videoobservationer av barn i förskolan. Vi har tagit i beaktning att 

vi som observerar gör en tolkning av barnens samspel och resultatet redogör 

därför inte för en absolut sanning. Vårt resultat är de observationer vi gjort, vår 

uppfattning över barnens uttryck samt vår tolkning av vad dessa kan betyda. 

Resultatet visar att barnen använder sig av ansiktsuttryck och kroppsspråk för 

att kommunicera och samspela i leken och att leken karaktäriseras av imitation 

och återupprepning. 
 

Nyckelord; förskola, lek, små barn, samspel, kommunikation. 
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Inledning 

En av de anledningar som ligger till grund för intresset till studien i vår 

uppsats är denna sekvens som en av oss har sett utspela sig på en förskola.  

     

Två flickor i 1,5 års ålder, sitter på golvet i köket på förskolan och 

leker. Eftersom att jag står och dukar av efter frukosten ser jag dem 

hela tiden. Under en längre tid efter frukosten har flickorna vistas runt 

mattan där bilarna finns, de har tömt ut och plockat i bilarna i lådan 

vid ett flertal tillfällen samt kört med dem på mattan. Hela tiden 

tillsammans sida vid sida. Vid ett tillfälle hör jag hur de ger ifrån sig 

ljud som jag uppfattar som glädjetjut, jag stannar upp och observerar 

dem. Det är små bilar utspridda runt dem och en av flickorna har en 

bil i handen. I just den här situationen verkar inte bilarna vara i fokus. 

Det som fångar min uppmärksamhet är hur flickorna kommunicerar 

och samspelar med varandra. Flickorna ger ifrån sig glädjeljud så som 

skratt och rop och de ler och tittat på varandra hela tiden. Efter inte 

ens en minut avtar glädjeljuden och flickan med bilen i handen, tar sig 

upp från golvet och tultar därifrån, fortfarande med bilen i handen. 

Jag återgår till att duka av efter frukosten.  

 

Vi vet inte varför flickorna skrattande utbytte blickar och leenden med 

varandra och inte heller varför den ena flickan valde att gå därifrån, men 

tillfällen som dessa är någonting som vi båda uppmärksammat och som vi 

blivit fascinerade av. Små barns lek är för oss ett område som väcker 

nyfikenhet, men där vi kan känna att vår kunskap är relativt begränsad. Därför 

vill vi studera detta fenomen närmare och då i relation till lekens uppbyggnad. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) framgår att leken är en betydande 

faktor för barns utveckling och lärande. Under våra år på 

förskollärarutbildningen har vi vid ett flertal tillfällen fått höra att de små 

barnen i förskolan inte använder sig av lek tillsammans med varandra, utan 

det är bredvid-lek, så kallad parallellek som dessa barn utövar. Det betyder 

dock inte att barnen helst leker ensamma utan de söker sig ofta till kamrater. 

Detta är någonting som Williams (2007) också lyfter då hon skriver att redan i 

ettårsåldern utvecklas en samhörighetskänsla hos barnen och när barn träffas 

regelbundet skapas kamratrelationer. I likhet med detta har vi observerat att 

även små barn väljer sina kamrater och har sina egna kamratkulturer där de 

interagerar med varandra och utåt sett ser ut att ha ett stort utbyte av varandra 

i leken. Engdahl (2008) menar att samspelet barnen emellan bör ses som 
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komplementär och nödvändig. Hennes studie visar att små barn är aktiva 

meningsskapare i deras relationer till andra människor och att de är medvetna 

och vill samspela med andra i sin omgivning. Ett exempel på detta är hur små 

barn kommunicerar och samspelar med andra i lekande sammanhang. 

Författarens studie visar speciellt på, att de allra yngsta barnens lek i förskolan 

är öppen för många att delta i. På så sätt fungerar leken för de små barnen som 

en arena för samspel, relationsskapande och utveckling.  

 

I Michélsens (2005) forskning som handlar om de små barnens samspel på 

småbarnsavdelningar beskriver hon sin uppfattning gällande barnens 

samspelssekvenser. Hon såg leken utifrån en inledningsfas, en mellanfas och 

en avslutningsfas i sina observationer, på så sätt beskriver hon sedan lekens 

uppbyggnad. Vi har inspirerats av detta och i vår studie fokuserar vi på dessa 

områden; vad det är som startar leken mellan små barn, hur leken håller igång 

och slutligen, vad det är som avslutar leken. Detta tänker vi synliggör lekens 

uppbyggnad på ett tydligt sätt, samt ger oss en ökad förståelse för små barns 

lek. Med små barn menar vi de allra yngsta barnen i förskolan, barnen som är 

ett- och två år gamla och vistas på småbarnsavdelningar.  
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Bakgrund 

Vi vill med denna studie undersöka, förstå och beskriva de små barnens 

samspel och kommunikation i leken i förskolan. I vår bakgrund har vi valt att 

presentera begreppsbeskrivning - små barn i förskolan, tidigare forskning 

inom; samspel och kommunikation, barns lek, lekens betydelse och konflikter i 

leken samt våra teoretiska referensramar, allt i enlighet med vad vi anser är 

relevant för vår uppsats. Den forskning som vi tagit del av är baserad på 

metoder som vi kan relatera till vår egen metod, detta för att få så relevant 

forskning som möjligt inom ramen för vår egen studie.  

 

Små barn i förskolan 

Inom vårt valda forskningsområde har vi valt att fokusera på små barn i 

förskolan. Det vill säga ett- och tvååringar som vistas på förskolans 

småbarnsavdelningar. Nästan alla små barn i Sverige tillbringar sina första år i 

förskolan, vilket också statistik visar. Antalet ett- och tvååringar i en 

kommunal förskola i Sverige har ökat med närmare 18 000 mellan 2006 och 

2013. Det blir alltså allt vanligare med små barn i förskolan. Andelen ett- och 

tvååringar i förskolan idag är nästan lika stor som andelen äldre barn 

(Skolverket, 2013).  

 

“Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid 

väl avvägd dagsrytm och miljö” (Skolverket, 2011, s. 7). Förutom detta citat, 

skrivs det i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) idag inte fram någon 

speciell skillnad mellan barnens ålder. Alla barn innefattas av läroplanens mål 

och riktlinjer. De mål och riktlinjer som skrivs fram sätts idag i relation till 

barnen egna behov och förutsättningar, vilket i sin tur kan se olika ut. I relation 

till olikheter kan också barngrupperna inom förskolan se olika ut. Det vill säga 

antingen ålderhomogena eller åldersheterogena grupper. Dessa grupperingar 

innebär någon form av avgränsning avdelningsvis. I åldersheterogena grupper 

vistas barn från ett till fem år, medan det i åldershomogena barngrupper 

innefattar barn i samma åldersgrupp eller barn mellan ett och tre år, så kallade 

småbarnsavdelningar. Småbarnsavdelningar är en miljö för små barn som 

medvetet skapats för att möjliggöra för deras lärande och utveckling 

(Michélsen, 2005).  

 

Samspel och kommunikation 

Då det lilla barnet börjar förskolan tar kamratsamspelen sin början i nya 

former och konstellationer. Michélsen (2005) använder sig av begreppet 

kamratsocialisation för att beskriva detta fenomen. Begreppet beskriver hon 
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som det lilla barnets socialiserande till andra än den primära 

vårdnadshavaren. Alltså det konkreta samspelet med jämnåriga kamrater. 

Inom ramen för detta begrepp faller utvecklingen av sociala kompetenser i 

samspel med andra barn. Författaren menar att det finns en ömsesidig fostran 

mellan jämnåriga kamrater och detta sker i det konkreta samspelet. 

Kamratsocialisationen i förskolan är starkt knutet till de små barnens sociala 

utveckling, menar hon. Däremot påverkas denna typ av samspel av barnets 

tidigare samspelserfarenheter tillsammans med vårdnadshavaren. De 

erfarenheter av samspel som barnet har, påverkar i sin tur hur barnet sedan 

samspelar med andra då de börjar i förskolan. Niss och Söderström (2006) 

framhåller att den vuxne är en viktig lekkamrat under småbarnstiden för att 

barnen ska lära sig leka med varandra.  

 

Redan tidigt i ett barns sätt att samspela i leken på förskolan kan man som 

observatör urskilja samförstånd, ömsesidighet och turtagande. (Michélsen, 

2005). Niss och Söderström (2006) skriver att redan före ettårsålder har barn 

stort intresse för andra barn. När de ses visar de glädje och de saknar varandra 

när någon är borta. Små barn visar social kompetens och intentioner i sitt 

kontaktsökande, barnen ger även intryck av att kamraterna är viktiga och att 

barnen väljer de kamrater som de vill leka med (Engdahl, 2012). Williams 

(2007) skriver att tidigare har utvecklingspsykologiska teorier menat att små 

barn inte kan samspela med andra, eftersom de inte kan ta ett annat barns 

perspektiv. Till skillnad från detta visar Shins (2012) studie att små barn är 

aktiva meningsskapare i sina relationer till andra människor. De är medvetna 

och de vill samspela med andra människor i sin omgivning. Ett exempel på det 

är hur små barn kommunicerar och samspelar med andra i lekande 

sammanhang. De små barnens samspel är viktigt och det är genom samspel 

med andra som grunden för barnets lekförmåga byggs, detta är någonting som 

pågår under hela småbarnsperioden. Det är tillsammans med andra i leken 

som barn utvecklar sin sociala förmåga (Niss & Söderström, 2006). Williams 

(2007) lyfter även hon vikten av samspel och skriver att i samspel i leken lär 

barnen av varandra och för barn är det viktigt att få vara tillsammans med 

kamrater. Intresset till den andra människan är den primära känslan som alltid 

finns med i leken. Detta intresse kombineras med andra känslor, menar 

Michélsen (2005), men utan intresset sker inget samspel i leken.  

 

Michélsen (2005) såg i sin studie att det ofta går att urskilja samspel som visar 

på positiva känslor och glädje samt ett genuint intresse för varandra i små 

barns lek. Då små barn uttrycker glädje vänder de sig nästan alltid mot en 

kamrat. Glädjeuttryck så som skratt, leenden och glada rop uppmärksammas 
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och bekräftas i stort sett alltid. Detta sätt att uttrycka sig kan ses som en 

kommentar till det barnet gör eller till den situation barnet befinner sig i. 

Barnet tycks berätta för sina kamrater vad den gläds åt genom att uttrycka sig 

på detta sätt. Författaren poängterar dock, att små barns sätt att kommunicera 

med varandra kan se olika ut och att de oftast använder sig av flera sätt 

samtidigt. Kroppsspråket är här dominerande, med blickar samt ögonkontakt 

som komplement. Kroppsspråket och gesterna är det absolut viktigaste för 

små barns sätt att kommunicera och det är dessa sätt att kommunicera som är 

avgörande för om barnet får med sig en kamrat in i leken (Röthle, 2006). 

 

Små barns språk 

Redan tidigt har barn en vilja av att bli sedda och samtidigt själv se, och genom 

blickar etablerar små barn kontakt. Att bli sedd medför en bekräftelse av sin 

närvaro (Röthle, 2006). Engdahls (2011) resultat visar tydligt på att små barn 

har ett speciellt språk, ett unikt sätt att kommunicera med varandra. Små barn 

samspelar genom att imitera varandra, vilket kan ta sig i uttryck i små barns 

rörelselekar. Det resultat som Shins (2012) studie visar är att små barns sätt att 

kommunicera är stark knutet till imitation. Författaren menar att små barns 

imitation är ett socialt sätt att samspela i leken, vilket även Løkken (2008) 

framhåller när hon skriver att imitation är en viktig del i leken och upprepning 

är en vanlig företeelse hos små barn i förskolan. Williams (2007) skriver att 

imitation handlar om att försöka förstå vad de andra barnen gör. Imitation och 

kroppslig samordning fungerar som ett konkret och ordlöst samförstånd, en 

slags bekräftelse. (Michélsen, 2005). Små barn använder sig ofta av ordlös 

kommunikation, ett så kallat tyst språk, när de kommunicerar med varandra 

innan de har utvecklat ett verbalt språk. Detta tysta språk inbegriper 

kroppsrörelser och olika former av ansiktsuttryck. Kroppsspråket som det 

tysta språkets röst och en stor del i de små barnens kommunikation med 

varandra, det vill säga det ickeverbala språk som förmedlas med hjälp av 

kroppsrörelser. Genom kroppsspråket förmedlar och kommunicerar små barn 

meningsfulla budskap och det är först när de förstår varandras budskap som 

de kommunicerar (Engdahl, 2012; Lewis, 1980; Løkken, 2008). Vikten av 

förmågan att uttrycka sig med hjälp av kroppsspråket framhålls av Lewis 

(1980), som menar att det är grundläggande för att barnet ska utveckla sin 

sociala förmåga.  

 

Kroppshållning, gester, ansiktsuttryck och blickar är delar av kroppsspråket, 

men kroppsspråket kan även bestå av fysisk närhet och kontakt (Svensson, 

2009). Løkkens (2010) forskning visar att små barns sätt att kommunicera med 

varandra bland annat innefattar hälsningar, pekande, blickar, kramar, enstaka 
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ord och leenden. En hälsning är en form av bekräftande som för den sociala 

relationen vidare och att peka är ett sätt för små barn att kunna hälsa på långt 

håll, menar Løkken (2006). Författaren visar på, att små barns sätta att 

kommunicera med varandra innehåller kännetecken på god språklig 

kommunikation, ömsesidigt intresse, uppmärksamhet och turtagning. 

Kommunicerandet innehåller också olika former av stödstrukturer, det vill 

säga olika sätt att stödja varandra i samtalet. De små barnen hittar själva olika 

former av samtalsstöd för att hjälpa varandra framåt i kommunikationen, 

menar hon.  

 

Barns lek 

Röthle (2006) definierar barns lek och menar att för att leken ska kunna 

betecknas som lek måste det vara en lek med något eller någon, antingen en 

leksak eller en kamrat. Handlingen, alltså vad leksaken eller kamraten gör, 

utlöser sedan vilken form av lekande aktivitet det blir. Leken är något som 

formas av en öppen kommunikation och den lockar och engagerar barn, menar 

hon. Författaren poängterar att den absoluta drivkraften till lek och samspel 

som hon kan se hos små barn ligger i upplevelsen till den andra människan. 

Detta går att jämföras med Shin (2012) som i sin studie lutar sig mot forskning 

som visare att barn i första hand väljer att leka tillsammans med andra. 

Författarens egen forskning visar att de allra yngsta barnen i förskolan gärna 

söker sig till andra barn att leka med. Resultatet av studien upplyser om att 

små barn är mer intresserade av samspelet med den andre individen än till 

exempelvis en leksak. Små barns vilja att leka tillsammans och gemensamt 

med kamrater, synliggörs tydligt i hennes forskning. Niss och Söderström 

(2006) visar också på, att när en pedagog sitter och leker med ett barn lockas 

ofta fler barn till att vara med. Detta i likhet med Løkken (2010), som menar att 

samspelet i leken alltid innefattas av ett Vi. Det vill säga att ett lekande samspel 

oftast sker i relation till en annan människa. Däremot kan lekens samspel se ut 

på olika sätt, dels kroppslekar då de små barnens kroppsrörelser är det 

centrala men också lek då olika leksaker är i fokus. I Michélsens (2005) 

forskning synliggörs att då leken involverar stora kroppsrörelser, så som att 

springa och hoppa, är samspelen längre och fler barn deltar. Detta till skillnad 

från lekar då barnen leker med leksaker, där visar sig samspelen var relativt 

korta samt att konflikter ofta träder fram. Författaren upplever att leksaker 

verkar hindra de små barnens långa lekande samspel med varandra, däremot 

visar hennes forskning att någon form av yttre fokus behövs, det vill säga att 

en leksak eller en speciell lekaktivitet är en förutsättning för att de små barnen 

ska interagera med varandra i lekande samspel. Däremot var det sällan som 

författaren bara såg individen som samspelspartner.  
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Små barns lek kännetecknas av leenden, skratt och ljud, enligt Løkken (2008). 

Imitation är också något som kännetecknar deras lek. Författaren skriver fram 

imitation som en huvudsaklig ingrediens i små barns lek och detta relaterar 

hon till lekens kvalitet. Imitation samt upprepning är två viktiga egenskaper i 

små barns lek. Shins (2012) studie visar att små barn följer varandra i leken, de 

imiterar vad kamraterna gör, även om de inte leker med varandra alla gånger. 

Egenskaper i små barns lek så som överraskning och spänning, framför Röthle 

(2006) som viktiga beståndsdelar och då i relation till det som små barn 

upplever som inbjudande i leken. Michélsen (2005) ser i sin studie att de 

egenskaper som lockar små barn till lek oftast gick att relatera till ett aktivt 

barn. Hon kunde se att i kontaktsökandet och i inledningsfasen var ett 

stillasittande barn som inte gjorde någonting inte attraktivt och drog därmed 

sällan till sig andra barn. I dessa situationer kunde författaren se i sin 

forskning, att lek oftast startade kring vissa specifika barn. Detta 

återkommande fenomen, relaterade hon till barnets sätt vara aktiv. Det mer 

aktiva barnet inspirerade andra till lek. I relation till att vara ett aktivt barn 

som inbjuder till lek, visar forskning på kompletterande sätt till att ta kontakt. 

Engdahl (2012) framhåller att barn använder sig av leksaker som ett sätt att 

inbjuda till lek, vilket också Greve (2013) synliggör. Hon visar på att barn ofta 

förs in i leken av de leksaker som de hittar, därefter upptas barnen av leken. 

Leksaken fungerar som ett verktyg till kontaktsökande. När ett barn leker med 

en leksak får den automatiskt ett ökat intresse från kamrater runtomkring, 

eftersom att det barn som leker med den, synliggör leksakens möjligheter inför 

de andra barnen. Det vill säga att när barn leker med varandra inspirerar de 

andra och på så sätt ökar deras lust till lek. (Röthle, 2006).  

 

Blickar, ögonkontakt och kroppsspråk är också verktyg för kontaktskapande 

(Engdahl, 2012; Michélsen, 2005). Med ögonkontakt visar barnen ömsesidig 

förståelse och de använder även sitt kroppsspråk för att visa sina intentioner. 

Eftersom de små barnen inte har ett verbalt utvecklat språk kommunicerar de 

och visar sin förståelse med hjälp av kroppen. Barnen finner en ömsesidig 

medvetenhet utan att använda ett verbalt språk. Visad glädje lockar till lek och 

att imitera ett annat barn är även en användbar strategi. (Engdahl, 2012). 

Engdahls (2011) forskning visar att de kommunikationsmetoder små barn 

använder sig av i starten av sina lekar, det vill säga i inledningsfasen, handlar 

mestadels om icke verbal kommunikation. Med icke verbal kommunikation, 

menar hon ansiktsuttryck, handlingar och förflyttningar. Däremot tycks den 

verbala kommunikationen och skratten ha en ökad effekt på det gemensamma 

engagemanget små barn emellan. Michélsen (2005) skriver om detta i relation 
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till bekräftande och bejakande. Hon menar, att den verbala kommunikationen 

och att skratta är exempel på bekräftande och bejakande inslag i små barns lek. 

Bekräftande och bejakande inslag i små barns lek ser författaren som 

nödvändigt för att leken ska kunna fortsätta, om detta inte finns försvinner 

lusten och intresset och leken upphör.  

 

Williams (2007) menar att barn får förståelse får hur de får tillträde till lekar 

genom att kommunicera och interagera med varandra. Öhman (2011) skriver 

att det är vanligt att barnen närmar sig kamrater som leker och gör likadant 

som de gör. Barnen kan stå i närheten och studera leken innan de gör ett försök 

till att få vara med. Författaren framhåller att barn prövar olika sätt för att få 

tillträde till en pågående lek. Öhman (2011)  skriver att det vanligaste sättet att 

försöka få tillträde till en pågående lek är att fråga; ”Får jag vara med?” De 

barn som inte ännu har det verbala språket innefattas inte i denna 

anslutningsstrategi utan får använda sig av andra strategier, som tillexempel 

att föra in en leksak i leken. De flesta barn lär sig att anpassa sina 

anslutningsstrategier efter situationen. De barn som har svårt med detta kan 

behöva stöd av en vuxen skriver Öhman (2011). 

 

Forskning som Engdahl (2011) grundar sin studie på visar, att imiterandet och 

bekräftandet i leken är det samspel små barn emellan som för leken framåt. 

Skapandet av nya mer kreativa lekar grundar sig i de längre samspelen där 

imiterande och bekräftande inslag är centrala. Skratt visar sig vara den mest 

framstående kommunikationsmetoden som små barn använder sig av, dels för 

att visa på någonting de uppskattar i leken, det vill säga de små barnen 

bekräftar med skratt. Imitera andra barn som skrattar visar sig också vara en 

metod som små barn använder sig av för att bekräfta att det håller med. 

Bekräftelsen är avgörande för hur leken utvecklar sig. Beroende på hur 

leksaken eller kamraten leker tillbaka, desto mer intensiv och varaktig blir 

leken. (Röthle, 2006). I relation till att hålla igång leken ser Michélsen (2005) i 

sin forskning att de längre leksekvenserna var vanligare bland tvååringar. Det 

vill säga, att de lekar som höll igång längre bland de små barnen oftast var 

relaterade till kroppslekar, så som att springa och hoppa. Hon drar slutsatsen 

att eftersom tvååringarna är mer utvecklade motoriskt och rörelsemässigt, har 

de förmågan att leka längre och mer utvecklade kroppslekar än ettåringarna, 

av den anledningen är de kroppsliga leksekvenserna med tvååringar längre, 

menar hon. Det kroppsliga och något annorlunda och tokiga verkar också vara 

källor till små barns glädje, menar författaren. Författaren ser i sin forskning att 

glädjen handlade om att göra något kroppsligt, att röra sig. Hon kan också 

urskilja att när något inte stämmer överens med regler och förväntningar samt 
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när något överraskade ökade glädjen bland de små barnen. Däremot kan hon 

se att små barns glädje primärt tycks handla om åsynen av ett annat barn.  

 

Lekens betydelse 

Tidigare forskning visar att leken är av stor betydelse för barn. Leken är det 

mest naturliga elementet i ett barns livsvärld och den är starkt knutet till vad 

som anses bra för barnet. Att leka är en naturlig sysselsättning som utgör 

större delen av barnets vistelse i förskolan. (Engdahl, 2011; Greve, 2013; 

Løkken, 2010; Shin, 2012). Greve (2013) och Shin (2012) visar på forskning där 

barns samspelande i leken skrivs fram som grunden till deras lärande och 

utveckling. Detta går att relatera till forskning som Løkken (2010) tar upp i sin 

artikel. Hon skriver fram barns samspel i lek i relation till barnens behov. 

Forskningen visar bland annat på att barn inte kan hålla tillbaka behovet av att 

samspela med andra människor, att barn av egen vilja och på ett naturligt sätt 

söker sig till andra barn på ett osjälviskt vis. De positiva känslor, den glädje 

och det genuina intresse som förekommer i små barns lek, är en social 

erfarenhet som påverkar barnets identitet och självbild positivt på både kort 

och lång sikt. Dessa erfarenheter gör i sin tur att små barn forsätter att söka sig 

till andra barn. När leken däremot ofta kantas av negativa känslor, avvisningar 

samt kamraternas negativa känslouttryck, påverkas barnet negativt 

(Michélsen, 2005).   

 

Röthle (2006) för fram värdet av att leka i relation till social kompetens. Hon 

menar, att barn upptäcker de lagar som råder i den verkliga världen just 

genom leken. Öhman (2011) skriver att lek ger en känsla av egen kompetens 

och kontroll. Att kunna tyda leksignaler är viktigt för att bli en bra lekare, 

menar författaren. Att barnen förstår lekens sociala regler - samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande är avgörande för om barnen klarar av att leka 

eller inte. Shin (2012) synliggör att leken också handlar om utveckling av ett 

barns innersta. Hon lutar sig mot forskning som bland annat visar på att 

förmågan att ta andra människors perspektiv och utvecklingen av den 

empatiska förmågan sker i lekande samspel med andra. Att barnen är trygga 

är viktigt för att de ska våga leka, menar Knutsdotter Olofsson (2009) och 

skriver att otrygga barn står ofta vid sidan av och tittar på.  

 

Greve (2013) och Løkken (2010) visar på forskning där lekens betydelse för ett 

barns utveckling tydliggörs. Ett barns utveckling sätts här i relation till mening 

och meningsskapande, vilket forskningen visar är en viktig del i ett barns lek. 

Små barn använder sig av avsiktliga kroppsliga handlingar, för att på så sätt 

förstå sig själv, andra och världen runt omkring dem. Løkken (2006; 2008) 
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skriver att små barns gester är styrda av mening och meningsskapande och de 

små barnen använder lek som ett verktyg till att söka efter meningsfullhet. 

Detta är även något som Arnér och Tellgren (2006)  medhåller i när de skriver 

att barn behöver uppleva sin situation som meningsfull. 

 

Konflikter i leken 

Michélsen (2005) urskiljer i sin studie få tillfällen i leken då det förekommer 

konflikter. Då det förekom konflikter handlade det oftast om ett barn som 

intog en dominerande rollen i leken eller då de hävdade sin rätt. När de små 

barnen hävdade sin rätt var det oftast i relation till leksaker eller utrymmen. 

Vid dessa tillfällen kan författaren också se att det vanligtvis förekom någon 

form av avvisning. Då ett barn hanterar en leksak blir den socialt motiverad, 

menar hon. Hanterandet av leksaken fungerar som en invitation till lek, alltså 

att barnet och leksaken lockar kamrater till att samspela. Det skapas en önskan 

hos barnet att på något sätt delta i eller kontrollera det kamraten gör med 

leksaken. Författaren ser i sin studie att det är oftast då leksaken får en 

funktion, alltså när ett barn börjar leka med den, som andra kamrater först blir 

intresserade av leksaken. Barnet i kombination med leksaken var det 

intressanta och lockande. Däremot i de situationer då författaren uppfattar 

barnen som extra motiverade, koncentrerade och intresserade i leksituationer, 

förekom det i stort sett inga konflikter alls. Dessa leksituationer var bland 

annat lekar med stora rörelsemönster, exempelvis spring och hopplekar.  

 

Shin (2012) poängterar, att konfliktsituationer är viktiga för små barns sociala 

utveckling och förståelse. Vilket också Michélsen (2005) skriver fram i sin 

forskning. Hon menar, att konflikter är viktiga för små barns socialiserande 

samt för skapandet av de egna kamratkulturerna. Men även om konflikter 

skrivs fram som viktiga för små barns sociala utveckling innebär konflikter 

konsekvenser för små barns lek. Niss och Söderström (2006) ser konflikter som 

en anledning till att leken avbryts. Författarna skriver fram antalet barn i leken 

samt leksaker som anledningar till att konflikter startar i små barns lek. De 

menar, att för att leken ska kunna upprätthållas är det viktigt att det inte är för 

många som är med i leken eftersom små barn har svårt att leka många 

tillsammans. För att flera barn ska kunna leka samtidigt behövs det på 

småbarnsavdelningarna många likadana leksaker, eftersom små barn gärna 

vill leka med samma leksak.  

 

Michélsen (2005) kan som sagt urskilja få tillfällen då det förekommer 

konflikter bland de små barnen. Men då konflikter förekom tog det sig till 

uttryck genom ilska, missnöje och irritation gentemot varandra. Dessa känslor 
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ledde ofta till gråt och sorgsenhet hos barnen. Författaren kunde också se, att 

kompromisslösningar sällan förekommer utan det var mer vanligt att de små 

barnen gav igen med samma mynt. Det vill säga att uttrycktes känslor med 

handling, exempelvis knuffar, gav det andra barnet oftast igen genom att 

knuffas tillbaka. I relation till små barns konflikter skriver författaren fram små 

barns försoningsbeteenden. Hon såg att det förekom spontana omedelbara 

handlingar direkt efter en konflikt som hamnar inom ramen för ett 

försoningsbeteende. Däremot poängterar hon att detta beteende är mer vanligt 

förekommande bland äldre barn, men hon kunde ändå urskilja situationer då 

detta återfanns även bland de små barnen i hennes studie.  

 

Teoretisk referensram 

Sterns utvecklingsteori 

Stern (1932-2012) var en amerikansk psykiater och psykoterapeut och arbetade 

som professor i psykologi. Stern fokuserade på relationer och samspel i sin 

forskning och han anses vara en av de stora forskarna inom 

utvecklingspsykologin (Stern, 2003; 2011). Stern har bidragit med bilden av det 

kompetenta barnet, vilket går i linje med vår egen uppfattning och bild av 

barnet. Därför har vi valt Sterns teori för att skapa förståelse för hur små barn 

samspelar med varandra och på så sätt gynna vår förståelse för hur små barns 

lek kan se ut i förskolan. Även om Stern främst resonerar kring relationen 

mellan barn och vuxen upplever vi hans tankar relevanta för vår uppsats och 

för vår förståelse.  

 

Sterns (2003) teori beskriver barnets uppfattning av sig själv och dess 

självutveckling som ett resultat av de erfarenheter och upplevelser som barnet 

erfar och deltar i. Dessa erfarenheter och upplevelser är starkt knutet till de 

relationer som ett barn har, det vill säga relationerna till de närmast anhöriga, 

framförallt mamman, och de samspel som sker och upplevs i dessa relationer. 

Författaren menar, att barn redan vid födseln börjar samspela med andra 

människor. Efter födseln skapar det lilla barnet en rad olika erfarenheter och 

upplevelser av att samspela med andra människor, vilket i sin tur sedan 

påverkar samspelen senare i livet. Stern (2011) visar på att barnet redan från 

och med tre månaders ålder får ett speciellt intresse för andra barn och när 

barnet sedan blir ett år visar de en större nyfikenhet speciellt till andra barn. 

Det lilla barnets sociala erfarenheter är hela tiden inriktat på att skapa ett 

socialt samspel till en annan människa. Ur dessa erfarenheter av att samspela 

och vara tillsammans med andra skapar barnet inre bilder som speglar hur 

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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barnet uppfattar dessa situationer är. Dessa inre bilder blir sedan vägledande 

för hur barnet handlar.  

 

Det lilla barnets samspel och relationer sätter Stern (2003) i relation till barnets 

uppfattning av sig själv. Stern talar om olika former av att uppleva sig själv 

och sig själv tillsammans med andra, dessa sätt växer fram under barnets 

första tre år och utvecklas sedan under resten av livet. Erfarenheterna av att 

vara tillsammans med andra skapar en känsla av samhörighet och förening. 

Däremot kan upplevelsen och känslan av samhörighet först uppstå då det lilla 

barnet har en fått en känsla av ett själv, det vill säga att barnet har en 

uppfattning om att vara en självständig aktör. Små barn som börjar i förskolan 

har oftast utvecklat en känsla av att vara en självständig aktör, herre över sin 

egen kropp, det vill säga en känsla av kärnsjälv. Författaren menar att det lilla 

barnets upplevelser av sig själv är ett resultat av sociala erfarenheter och detta 

är i sin tur den viktigaste utvecklingsmässiga förändringen ett litet barn gör. 

Utveckling av kärnsjälvet medför att barnet kan styra samspel med hjälp av 

ansiktsuttryck och blickar som oftast resulterar i härmanden. Dessa samspel är 

ett resultat av en förståelse för andra människors existens och inre liv och 

barnet kan därmed dela upplevelser med andra. En förståelse för andra 

människor samt delandet av upplevelser ger en känsla av samhörighet och 

gemenskap. Samspelet blir ett sätt att relatera till en annan människa, menar 

Stern (2003; 2011). Författaren skriver att det framförallt är genom just ansiktet 

och blickar som det lilla barnet kan avläsa andra människors känslor och 

avsikter. Han visar på, att med ansiktet kan barnen åskådliggöra emotionella 

förlopp. Ansiktets alla muskler kan förmedla en mängd olika känslor. Ögonen 

är grunden till ordlös kommunikation, menar han.  

 

Stern (2003) skriver om grundformer av självet som växer fram redan som 

spädbarn, dessa grundformer utvecklas och byggs vidare på varandra. Då 

Stern (2011) talar om den ordlösa kommunikationen som grund för språket, 

blir detta tydligt. Författaren beskriver det lilla barnets avgörande uppgift att 

lära sig grunderna för ordlös kommunikation som sedan språket kan bygga 

vidare på. Författaren framhåller, att språket för ett barn på ett och ett halvt år 

är trögt. Han menar vidare, att handling så som gester och minspel är sådant 

som går fort. När barnet sedan börjar kommunicera med ord skapas 

förutsättningar för att uppleva sig själv och sig själv tillsammans med andra på 

ännu fler sätt. Stern (2003) talar om ett verbalt själv som utvecklas, denna 

utveckling ökar möjligheterna för samspel med andra.  
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Då barnet kommit längre i utvecklingen och har förmågan att samordna den 

mentala biten tillsammans med handling, menar Stern (2003), att barnet har 

överskridit den omedelbara upplevelsevärlden. Det vill säga att barnet nu har 

en förmåga att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser och bearbeta 

detta i fantasins värld. Att kunna bearbeta erfarenheter och kunskaper i 

verkligenheten eller genom fantasin är ett viktigt framsteg, poängterar 

författaren. Detta innebär i sin tur att samspelet som barnet nu har med andra 

individer innefattar minnen, verklighet och framtid som grundar sig i barnets 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Då barnet kan kommunicera detta med 

ord skapas gemensamma betydelser tillsammans med andra individer.  

 

Michélsens lekfaser  

Michélsens (2005) bok Samspel på småbarnsavdelningar bygger på hennes 

doktorsavhandling Kamratsamspel på småbarnsavdelningar. Syftet med 

avhandlingen och boken var att synliggöra små barns spontana samspel. 

Studien som ligger som grund genomfördes på fem småbarnsavdelningar och 

de små barnens fria lek videofilmades under tolv tillfällen. 

 

Michélsens (2005) beskriver sin uppfattning gällande samspelssekvenserna 

från sin studie. Hon ser leken utifrån dess speciella uppbyggnad och att leken 

kan kategoriseras utifrån tre huvuddelar. De små barnens olika sätt att 

samspela med andra synliggjordes genom en inledningsfas, en mellanfas och 

en avslutningsfas. Dessa kategorier innefattade sedan olika faktorer. Michélsen 

(2005) beskriver inledningsfasen som kontaktsökande, det vill säga den fas då 

de små barnen söker kontakt med någon annan. Detta kunde ta sig till uttryck 

genom exempelvis ögonkontakt. Beroende på hur den andre individen sedan 

svarar på kontaktsökandet tar sig därefter mellanfasen sin början. Hur de små 

barnen håller igång sin lek kännetecknar mellanfasen. Avslutningsfasen ser 

olika ut beroende på hur mellanfasen fortskrider. Exempelvis kan konflikter 

eller ett intresse för någonting annat vara orsaker som gör att de små barnens 

lek avslutas.  

 

Sammanfattning 

Vi har i vår bakgrund tagit upp vad det är som definierar lek och vad som 

karaktäriserar lek för de små barnen i förskolan samt lekens betydelse för 

dessa barn. Vidare har vi beskrivit små barns samspel och sätt att 

kommunicera med varandra i leken. Leken har stor betydelse för små barn och 

är en viktig del i de små barnens liv. Små barn är intresserade av samspel med 

sina kamrater och använder sig av kroppsspråket för att kommunicera med 

varandra. Samspelet lägger grunden för barnens lekförmåga och genom att 
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leka med varandra och därigenom samspela utvecklas barnens sociala 

förmåga.  

 

Michélsens (2005) faser är ingen teori som hon utgår ifrån utan snarare något 

som dykt upp och synliggjorts genom hennes observationer av små barns fria 

lek på småbarnsavdelningar. Däremot är dessa faser något som vi utgår ifrån i 

vårt resultat. Allt för att på ett tydligt sätt synliggöra lekens uppbyggnad samt 

att ge oss en ökad förståelse för små barns lek. Sterns (2003; 2011) 

utvecklingsteori används i vår analys för att förstå de små barnens samspel i 

leken.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka, förstå och beskriva de små barnens 

samspel och kommunikation i leken i förskolan. Med små barn menar vi ett- 

och tvååringar som vistas på småbarnsavdelningar. Det vi vill synliggöra med 

den här studien är hur barnen tar kontakt med varandra, alltså hur de inleder 

sitt samspel, hur samspelet ser ut och vad de gör för att upprätthålla detta 

samspel och sist hur samspelet avslutas, det vill säga vad det är som gör att 

samspelet bryts.  
 

I genomförandet av denna studie kommer vi att koncentrera oss på två 

frågeställningar som preciserar vårt syfte. Dessa är som följer: 

 

Frågeställningar 

 

 Hur ser samspel och kommunikation ut i de små barnens lek på 

förskolan? 

 Vad är det som inleder, upprätthåller och avslutar de små barnens lek? 

 

Metod 

Här beskriver vi den metod vi använt oss av i denna studie. Utifrån vårt syfte 

att studera samspel och kommunikation i de yngsta barnens lek, har vi valt att 

använda oss av videoobservationer för insamlandet av data. Vi har även fört 

stödanteckningar till de inspelade observationerna. Björkman (2010) framhåller 

att hur insamlandet, bearbetningen och tolkningen av datamaterial görs har 

betydelse för vad analysens resultat visar.  

 

Etnografi 

Vi har valt att inspireras av en etnografisk ansats i valet av metod till vår 

studie. Lalander (2011) skriver att etnografi handlar om upprepande möten 

med människor, på deras villkor, i deras miljö och vardagsliv. Etnografi 

grundar sig i viljan att förstå någon annans tillvaro, och för att få förståelse för 

detta vistas i de miljöer där det som studeras kan tänkas äga rum, vilket vi kan 

relatera till i vårt val av metod. Lalander (2011) beskriver observationer och 

etnografi som metod för studerande av människor. Författaren skriver här 

fram värdet i att få tillträde till studieobjektens miljö och vardagsliv samt att 

och bli accepterad av dem. Etnografiska studier utspelar sig under en längre 

tid och eftersom vi skriver en kortare studie har vi därför valt att anta en 

etnografisk ansats.  
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Arvastson och Ehn (2009) skriver att för att göra en etnografisk observation är 

det flera beslut som behöver tas. Vi som forskare behöver fundera över vad vi 

ska observera, hur länge vi ska observera och vad vi har för syfte med våra 

observationer. Var vi befinner oss i förhållande till det vi studerar har 

betydelse. Författarna skriver att etnografiska observationer handlar om att 

diskutera värdet i dessa och därför blir det viktigt att reflektera över villkoren 

för undersökningen, så som vår valda observationsmetod och de teoretiska 

perspektiven. Lundgren (2009) skriver att de teoretiska utgångspunkterna som 

forskaren har alltid betydelse för hur materialet betraktas. Arvastson och Ehn 

(2009) framhåller att beroende på vem som gör observationerna kan 

iakttagelserna av ett och samma fenomen variera. Vi tänker därför att vi får ett 

bredare material genom att genomföra våra observationer tillsammans.  

 

Løkken och Søbstad (1995) skriver att en observation kan definieras som en 

uppmärksam iakttagelse när det handlar om pedagogiska sammanhang. 

Författarna framhåller att observationer av den fria och spontana leken är 

fördelaktigt när det kommer till att ta reda på vilka relationer som finns mellan  

barnen. 

 

Videobservationer 

Valet av videoobservationer skapar en möjlighet för oss att på ett mer 

fullständigt sätt dokumentera beteendemönster, kommunikation och samspel i 

sociala sammanhang. Det är en visuell metod som kompletterar skrivande 

anteckningar på ett mer övergripande sätt än vanliga fotografier. (Sverrisson, 

2011). Att göra videoobservationer gör att händelserna som spelas in går att 

titta på upprepade gånger och sådant som under observationstillfället inte 

setts intressant utifrån syftet med studien kan efter en analys visa sig vara 

relevant för studien, detta är någonting som Løkken (Løkken & Søbstad, 1995) 

har erfarenhet av. Genom att använda oss av videoobservationer kan vi skapa 

oss en tydligare bild av små barns verbala och icke verbala samspel och 

kommunikationsmönster. Utifrån detta anser vi att videoobservationer är det 

bästa sättet för att samla data till vår studie. 

 

Jönsson (2009)  skriver att inom etnografin talar man ofta om deltagande 

observation, vilket betyder ett tillvägagångssätt där forskare aktivt deltar i den 

verksamheten där människorna som studeras befinner sig. Lalander (2011) 

diskuterar fördelen med deltagande observationer. Författaren menar, att 

genom deltagande samspel dämpas forskningseffekten. Det vill säga att utan 

att på något sätt ta över i barnens lek ändå samspela med barnen och vara 

närvarande och delaktig. När forskaren deltar har denne möjlighet att leva sig 
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in i den andres värld, en observatör som endast betraktar passivt registrerar 

enbart det synliga (Lalander, 2011).  

 

Vi har även tagit i beräkning att barnen kanske inte känner sig bekväma med 

situationen att vi observerar dem. Stukát (2005) skriver att barnen kan agera på 

ett annorlunda sätt än de brukar när de vet att de är under observation. En 

invänjningstid kan vara att föredra för att inte barnen ska blir störda av oss 

som observerar. Vi vill att barnen ska agera på samma sätt som de skulle ha 

gjort om de inte var under observation.  

 

När vi påbörjar en observationsstudie går vi in med olika förväntningar och 

hypoteser om vad vi tror att vi ska få se och hur barnen ska agera. Stukát 

(2005) skriver att detta kan påverka observationen och det är någonting som vi 

var medvetna om. Även Løkken och Søbstad (1995) framhåller vikten av att 

vara medveten om att vi påverkar de personer vi observerar och skriver att det 

kan vara bra att skriva ner reflektioner gällande detta. 

 

Urval 

Vid skrivandet av en uppsats måste vi som skriver tänka över vilka val vi gör, 

eftersom vi senare i resultatet ska kunna argumentera för de val vi har gjort 

och varför vi valt att göra så (Fejes & Thornberg, 2009). Alvehus (2013) 

framhåller också vikten av att urval görs. Han menar, att urval behöver göras i 

någon form i alla typer av undersökningar.  

 

Vi började med att diskutera kring valet av förskolor. Vi kom fram till att vi 

ville göra vår studie och våra observationer på förskolor med 

småbarnsavdelning, vilket drastiskt minskade antalet förskolor att välja på. Vi 

valde att göra våra observationer på en förskola placerad i centrala staden 

samt en omkring två mil utanför staden. På den centralt belagda förskolan 

finns två avdelningar och på förskolan utanför staden finns tre avdelningar. På 

båda förskolorna fanns en avdelning avsedd för små barn, en så kallad 

småbarnsavdelning.  

 

Urvalet vi gjort när det gäller våra observationer är baserat på definitionen av 

lek som beskrivs i vår bakgrund. De sekvenser vi valt att transkribera är sådant 

där två eller flera barn har någon form av samspel sinsemellan. Vi har valt bort 

sekvenser där pedagoger har initierat leken, däremot har vi tagit med 

sekvenser där pedagoger är delaktiga då det är barnen som tagit initiativ till 

leken och upprätthåller den själv utan pedagogens hjälp. Både kortare och 

längre situationer av ett tydligt samspel, samt även de situationer där barnens 
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samspel inte är så framträdande har vi valt att ta med. Vi har valt faser utifrån 

vårt syfte - vad som startar, upprätthåller och vad som avslutar samspelet och 

leken och delat in de olika sekvenserna i tre delar (Michélsen, 2005). 

 

Etiska överväganden 

Vi har använt oss av de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002) för att få vägledning i genomförandet av vår studie.  

 

Informationskravet innebär, att det personer som vi observerar ska få veta 

studiens syfte men den informationen som ges kan vara mer eller mindre 

detaljerad. Vi informerade om vår studies syfte i god tid innan vi påbörjade 

våra observationer. I det här fallet då barnen varit ett och två år gamla har 

vårdnadshavaren varit den primära mottagaren samt den som gett 

godkännanden för barnens medverkan.  

 

Samtyckeskravet innebär, att de som deltagit i studien har haft rätt att 

bestämma över sin medverkan, de har haft rätt att bestämma på vilka villkor 

de ska delta och de har också haft rätt till att när som helst avbryta utan att 

utsättas för påtryckning eller påverkan med negativa följder. Detta har 

innefattat vårdnadshavaren samt barnet. Vi har tagit hänsyn till barnens vilja 

att delta genom att då barnen på något sätta visat att de inte vill bli filmade har 

vi valt att avsluta observationen.  

 

Konfidentialitetskravet innebär, att personerna i undersökningen inte ska 

kunna gå att identifiera. Största möjliga konfidentialitet har alltså upprättats 

när det gäller personer och uppgifter i undersökningen. För att låta personerna 

vara anonyma har deras namn fingerats och namnen på de förskolor de går på 

nämns inte.  

 

Nyttjandekravet innebär, att uppgifterna vi samlat in endast har används för 

vårt forskningsändamål. Vi meddelade vårdnadshavarna till barnen vi 

observerat samt förskollärarna som arbetar på förskolorna i god tid, att 

datamaterialet från våra observationer endast används i vårt arbete och att de 

inspelade observationerna förstörs efter att vi bearbetat dem och uppsatsen är 

färdig och godkänd.  

 

Genomförandet 

Inför vår observationsstudie började vi med att ta kontakt med förskollärare 

som vi är bekanta med sedan innan. Därefter tog vi kontakt med 
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förskolecheferna för att få ett godkännande för att göra vår studie på dessa 

förskolor. Vi skrev ett missiv med en fullmakt där föräldrarna fick ge sitt 

medgivande på om deras barn fick delta i vår studie. Vi besökte sedan 

förskolorna för att lämna missiven och tog hjälp av pedagogerna på 

avdelningarna till insamlandet av namnunderskrifterna. Vi hade regelbunden 

kontakt med förskolorna om föräldrarnas underskrifter, detta för att visa 

intresse och uppskattning för att de hjälpte till med insamlandet av 

underskrifter.  

 

Vår uppsats inleddes med en pilotstudie där vi fick prova videoobservation 

som metod för insamlandet av data. Att samla in, tolka och analysera ett 

mindre empiriskt material och därefter reflektera, gav oss nya erfarenheter 

som gynnade oss i det fortsatta observerandet för vår studie. Pilotstudien gav 

oss nya erfarenheter och nya tankar, vilket i sin tur ledde till utveckling av 

metoden. Vi upplevde att barnens intresse till iPaden behövde brytas för att 

inte detta intresse ska ta allt fokus från det vi ville studera, det vill säga att 

barnens lek och samspel påverkades för mycket av iPadens närvaro i rummet.  

 

Tack vare pilotstudien bestämde vi oss för att vara mer deltagande i 

observationen än vi först planerat. Lalander (2011) diskuterar fördelen med 

deltagande observationer. Författaren menar att genom deltagande samspel 

dämpas forskningseffekten. Det vill säga att utan att på något sätt ta över i 

barnens lek ändå samspela med barnen och vara närvarande och delaktig. 

Genom att en av oss deltar i barnens lek, kan den andre fokusera på att 

observera. Detta innebär inte att den deltagande observatören inte observerar 

alls, utan denne observerar och tar till sig vad som händer för att sedan föra 

anteckningar så snart efteråt tillfälle till detta ges (Lalander, 2011). På detta sätt 

får vi dels videoobservationer men också ett inifrån och utifrån perspektiv på 

barnens lek och samspel. När forskaren deltar har denne möjlighet att leva sig 

in i den andres värld, en observatör som endast betraktar passivt registrerar 

enbart det synliga (Lalander, 2011). 

 

Barnen på den ena avdelningen uppfattade vi som mycket kontaktsökande och 

då speciellt till de pedagoger som arbetar på avdelningen. Detta bekräftade 

den förskollärare som vi varit i kontakt med. Av den anledningen kunde inte 

förskolläraren säga om det var något av rummen på avdelningen som var mer 

eller mindre attraktivt att leka i bland barnen, eftersom att barnen gärna 

befann sig där de vuxna var. Detta påverkade i sin tur vårt observerande på så 

sätt att pedagogernas närvaro blev nödvändig för att vi skulle kunna studera 

barnens lek och samspel. Med närvarande pedagoger som barnen kände sig 
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trygga med kunde barnens agerande synliggöras mer naturligt, än vi tänker att 

det skulle ha gjort om vi inte närvarat.   

 

När man som forskare påbörjar en observationsstudie går man in med olika 

förväntningar och hypoteser om vad man tror att man ska få se och om hur 

barnen ska agera. Stukát (2005) skriver att detta kan påverka observationen 

och detta är någonting som vi varit medvetna om. Även Løkken och Søbstad 

(1995) framhåller vikten av att vara medveten om att vi påverkar de personer 

vi observerar och skriver att det kan vara bra att skriva ner reflektioner 

gällande detta. Många av de stödkommentarer som vi skrivit ner och de 

samtal som vi haft efter observationstillfällena har därför handlat om just 

detta. Vi har kontinuerligt talat om vår egen påverkan och vad vi kan göra för 

att undvika detta i allt för stor utsträckning.   

 

Vi har observerat omkring sex timmar tillsammans på vardera förskola, vilket 

gett oss tolv timmars observationer inför denna studie. Dessa observationer är 

uppdelade på två timmar åt gången för att passa vår studies syfte och de 

verksamheter som vi besökte. Vi filmade inte under två timmar i streck utan vi 

har filmat ett stort antal kortare sekvenser. Vi upplevde det som att barnen 

blev mer bekväma och agerade mer naturligt ju längre tid som gick med oss 

närvarandet på avdelningen.  

 

Vi ser det som en fördel att vi varit två som kunnat vara med barnen och göra 

videoobservationer samtidigt. Vi har också kunnat vara i olika rum för att på 

så sätt få ta del av fler barns samspelsituationer i deras lek. Vi fick efter varje 

observationstillfälle med oss både filmade sekvenser av barnens lek samt 

sådant vi sett utanför kameran som vi antecknar och använder oss av i vår 

analys. 

 

Databearbetning  

Vi startade transkriberingen och bearbetningen av observationsmaterialet så 

snart vi kunde efter varje observationstillfälle. Bryman (2011) framhåller vikten 

av att inte vänta med kodningen tills all data är insamlad. Björklund (2010) 

skriver att när videomaterialet börjar studeras är det ofta så att nya saker 

upptäcks som observatören inte uppfattat under observationstillfället. Att nya 

episoder upptäcks i materialet gör det därför svårt att få ett material helt 

färdiganalyserat menar författare. Videoobservationerna tittade vi på ett flertal 

gånger, både tillsammans och var för sig. Att göra detta samma dag som 

inspelningarna gjordes bidrog till att vi mindes händelser runtomkring som 

hade betydelse för det som filmats. Vid transkriberingen av våra 
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videosekvenser valde vi att inte använda oss av ett specifikt program. Då de 

flesta av våra sekvenser var relativt korta ansåg vi att det gick bra att skriva 

direkt i ett ordbehandlingsprogram.  

 

Vi har valt att transkribera de delar av observationerna som vi finner svarar till 

syftet med vår studie, alltså delar där två eller flera barn samspelar 

sinsemellan. Björklund (2010) framhåller att en fokusering mot något, i detta 

fall vårt syfte och våra frågeställningar, gör det lättare att välja ut episoder i 

datamaterialet med önskat innehåll. I en del sekvenser som filmats sker inget 

samspel och dessa delar har vi därför valt att ta bort. 

 

Vi valde att göra större delen av transkriberingen tillsammans för att redan där 

påbörja analysarbetet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att redan vid 

transkriberingen börjar analysen eftersom det är då materialet struktureras för 

att ge en överblick. Detta är även något som Björklund (2010) menar är viktigt 

att lyfta fram, redan i transkriberingsskedet, när vi gör en beskrivning av vad 

vi ser i videobservationerna, görs ett urval. Vad vi väljer att skriva ner från 

observationer och hur vi skriver ner detta är viktigt att tänka på. Arvastson och 

Ehn (2009) framhåller formuleringen som viktig när en etnograf ska 

transkribera sina observationer till text. Vi behöver fundera över vilka ord vi 

ska använda för det som vi ser och hur mycket som vi redan har tolkat i detta. 

När analyserandet från bild till text börjar är det viktigt att beskriva vad det är 

som sker så att läsaren kan få en episod av observationen i text. Björklund 

(2010) framhåller att här är det viktigt att forskaren inte gör tolkningar eller att 

några förutfattade meningar blir synliga. Vi upptäckte hur svårt det var att 

beskriva det som sker utan att lägga någon värdering i det.  

 

Efter att transkriberingen var gjord skrev vi ut transkripten för att kunna 

sortera de olika delarna och få en helhetsbild över vad barnen gjorde. Vi gick 

igenom varje transkribering för sig och delade in de observerade sekvenserna 

efter vad som startade samspelet och leken, hur leken upprätthölls och vad det 

var som gjorde att den avslutades. 

 

Eftersom vi valde att medverka båda två vid alla observationstillfällen hade vi 

både videobservationer samt handskrivna anteckningar att använda oss av i 

analysen. De handskrivna anteckningarna bidrog till att hjälpa oss minnas 

kringhändelser som uppstod. Eftersom funderingar kring analysen tar sin 

början redan under själva observationstillfället ser vi därför att det var viktigt 

att vara öppen och lyhörd för all information som ges till oss vid det tillfället. 
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Analysen 

Genom att skriva ut observationerna och kategorisera dem efter vårt syfte och 

våra frågeställningar fick vi en tydligare bild av vad som sker i 

observationerna. I sorteringen, organisering samt beskrivningen av vårt 

material har vi använt oss av Michélsens (2005) lekfaser. Vi började vårt 

analysarbete med att studera alla våra observationers inledningsfas, det vill 

säga hur leken och samspelet mellan två, eller fler barn startade. Därefter 

sorterade vi varje observation i mindre högar för att på så sätt kategorisera de 

olika strategierna som vi sett att barnen använder sig av i inledningsfasen. På 

samma sätt gick vi sedan igenom mellanfasen, där vi studerade vad som 

gjorde att leken upprätthölls och slutfasen som visar vad det är som gör att 

samspelet avslutas. 

 

Vi gick igenom faserna i tur och ordning. I vårt analysarbete har vi använt oss 

av Stern (2003; 2011) som teoretisk referensram. Vi har alltså försökt förstå det 

som vi ser att barnen gör genom Sterns utvecklingsteori. 

 

Metoddiskussion 

Avsikten var från början att vara endast en observatör utan delaktighet i 

verksamheten och vad barnen gjorde, men vi upptäckte under pilotstudien att 

det inte fungerade så som vi önskat. Valet att en av oss skulle vara deltagande 

observatör var alltså inte något vi hade planerat från början, men som visade 

sig vara en fördel i våra observationer. Det positiva med en delaktig observatör 

är att vi upplever att vi fick se annat som vi inte fått se utan delaktighet. Vi ser 

andra saker än om vi bara skulle stå och filma. När vi filmade var vi 

koncentrerade på iPaden och att titta i den att det ibland var svårt att få med 

det som skedde runtomkring. Här ser vi en otroligt stor fördel i att vara två vid 

varje observationstillfälle, på så sätt hade vi större möjligheter att 

uppmärksamma det som skedde barnen emellan. Genom att vara två fångade 

vi upp händelser på varsitt och håll och vi kunde även se en och samma 

händelse på olika sätt vilket vi ser som en fördel i vårt analysarbete. Att vi var 

två som observerade tillsammans och har våra egna tolkningar tänker vi ger 

ett mer rättvisande resultat i den bemärkelse att vi båda går in med olika 

uppfattningar som vi sedan kan diskutera med varandra i vårt analysarbete av 

datamaterialet. Under transkriberingen upplevde vi att det var stor fördel att 

sitta tillsammans, då vi alternerade med att videofilma och vara den 

deltagande observatören och vi var därför olika medveten och insatt i barnens 

samspel och händelserna därikring. 

 



27 
 

Vi finner vårt val att vara flera sammanhängande dagar på samma förskola för 

att utföra observationerna var bra, då detta gav en chans att bekanta oss med 

barnen och vi upplever barnen som mer bekväma och trygga med oss ju längre 

tid som gick. Vi har i våra transkript sett att barnen ofta söker kontakt med oss 

bakom kameran, vi tänker att detta handlar om att barnen söker 

uppmärksamhet och vill bli sedda och bekräftade. Denna bekräftelse sökte 

barnen även hos pedagogerna på avdelningen. Vi upplevde inte att detta 

agerande från barnens sida var annorlunda mot oss jämfört med pedagogerna. 

 

Att studera barn och försöka tänka sig in i hur barnen upplever situationer 

uppfattar vi som svårt. Vid observationer ligger alltid tolkningen hos 

observatören och tolkningen påverkar resultatet. Trots det kan vi inte se hur en 

annan metod skulle kunna synliggöra samspelet mellan barnen på ett tydligare 

sätt, speciellt inte när det kommer till de yngsta barnen i förskolan som inte 

har ett utvecklat språk ännu.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Att använda sig av videobservationer ställer krav på lyhördhet, 

uppmärksamhet och förmåga att analysera, detta för att datamaterialet ska 

kunna tolkas på ett tillförlitligt sätt (Björklund, 2010). Tillförlitlighet och 

generaliserbarhet bör bedömas utifrån de situationer som råder vid de olika 

observationstillfällena. Det vill säga att observationerna kan påverkas av yttre 

faktorer och av den anledningen bör tillförlitlighet och generaliserbarhet ses i 

sitt sammanhang. Med det menar vi att omständigheter kan komma att 

påverka våra observationer, exempelvis pedagogernas förhållningssätt samt 

vid sjukdom på avdelningarna, vilket medförde färre barn att observera.  

 

Vi ser alla våra observationer som likvärdiga i den bemärkelsen att vi 

observerat med samma fokus vid varje tillfälle. Det vill säga att vi observerat 

utifrån vårt syfte vid varje tillfälle. Vår fokus har legat på samma sak 

oberoende av de yttre faktorer som kunnat påverka våra observationer. Varje 

observationstillfälle är emellertid unikt och detta har tagits i beaktning. Det vi 

menar är, att hur vi förhållit oss under observationerna samt hur pedagoger 

agerat inverkar på hur barnen samspelar med varandra. 

 

Metodkritik 

Stukát (2005) framför en nackdel med observation som metod och det är att det 

kan vara svårt att observera hur barnen känner och tänker då det först och 

främst är de yttre beteendena som studeras. Att vi som observerar påverkar de 
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observerade är vi medvetna om, dock kan vi inte veta i vilken utsträckning 

som barnens beteende förändrades i och med vår närvaro. Det är svårt att veta 

hur barnen skulle ha agerat om vi inte var där, men vi fick hjälp av 

pedagogerna som arbetade på förskolorna vi gjorde våra observationer på och 

enligt dem fann sig barnen snabbt tillrätta i sin miljö trots att vi var på plats. 

 

De flesta av våra transkriberingar gjorde vi tillsammans, men vi var tvungna 

att dela upp några sekvenser sinsemellan. Där märkte vi att vi saknade 

varandras tankar om det som pågått runtomkring och som hade betydelse för 

de händelser vi såg på observationerna. Detta kan vi se som både en fördel och 

nackdel, då det även var bra att sitta ensam eftersom det då gick att 

koncentrera sig på ett annat sätt. 

 

Svårigheten, som vi ser det, har varit att veta vilka sekvenser som vi ska ha 

med i vårt resultat och analysarbete. Eftersom vi valt att fokusera på samspelet 

barnen emellan har många observationer där pedagoger deltagit valts bort. Vi 

märkte även att pedagogerna på förskolorna tog lite avstånd ibland för att de 

inte ville störa när vi filmade. Detta tänker vi medför att situationerna skulle 

utspelat sig annorlunda om vi inte varit där, samt att barnens agerande 

självklart också påverkades. Vi uppfattade det som att pedagogerna var lite 

rädda att de skulle förstöra för oss och att våra observationer inte skulle bli 

som vi önskade. Vid vissa situationer, så som konflikter mellan barnen såg vi 

hur de var tänkt att ingripa med hejdade sig. Hade vi inte varit närvarande 

hade förmodligen pedagogerna ingripit tidigare än vad de nu ibland gjorde. 

Det vi kunde se i och med att barnen inte blev avbrutna direkt vid en konflikt 

var att de klarade i flera fall av att lösa den tillsammans med varandra och 

fortsätta leken. 
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Resultat och Analys 

I denna del redogör vi för resultat med utgångspunkt i vårt syfte att 

undersöka, förstå och beskriva små barnens samspel och kommunikation i 

leken i förskolan. Vi beskriver hur barnen inleder sitt samspel, vad de gör för 

att upprätthålla detta samspel och hur samspelet avslutas. Genom att beskriva 

händelseförloppen utifrån detta skapas en tydligare bild av det som sker 

mellan barnen. Vi har delat in resultatdelen för att skilja dessa tre delar åt och 

på så sätt tydliggöra de tre delar av samspelet i leken som vi fokuserat på. 

Under varje del av samspelet i leken har vi underrubriker som kategoriserar 

det vi fått syn på.  
 

Hur samspelet inleds 

Det vi kan se är att kontaktskapandet och hur leken startar ofta börjar med att 

barnen uppmärksammar och studerar vad de andra barnen gör. Kanske bara 

ett ögonblick innan de sedan tar kontakt på ett eller annat sätt. Vi ser att 

barnen visar med kroppsspråk och blickar att de vill samspela. 

 

Inledandet av samspel har vi delat in i fyra olika kategorier. Vi har även med 

en femte kategori; försök till samspel, där dock ingen lek inleds. 

 

Individen är det intressanta  

I dessa observationer visar barnet intresse av att leka med en specifik kamrat. 

Barnet visar bland annat intresse för ett annat barn genom att ropa och 

använda dennes namn. Tydligheten för vem barnet vill leka med synliggörs 

både genom ord och genom kroppsspråk. Samhörighet och samspel till ett 

annat barn är det primära.  

 

Här nedan ser vi en observation som visar på hur individen är det intressanta 

när samspelet inleds.  

 

Malin ligger under en soffa och ropar; – Olle! Olle lägger sig ner på 

golvet, kryper under soffan och lägger sig bredvid Malin.  

 

I inledningsfasen kan vi utläsa hur barnen medvetet söker kontakt med andra 

barn. Många gånger kan vi se hur barnen är mer intresserade av en kamrat, än 

exempelvis en leksak.  
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Inbjudan med leksak 

I denna kategori synliggörs leksaken som grund i barnens lek. Omtänksamhet 

är något som visar sig tydligt i denna kategori. Många gånger har vi sett att 

barn som leker med en leksak vill att ett annat barn också ska leka med en 

liknande leksak. Detta i sin tur startar en lek och ett samspel dem emellan.  

 

Här nedan har vi tre observationer som visar hur barnen inbjuder till lek 

genom att använda sig av leksaker.  

 

Elsa ger en liten boll till Karl. Karl kastar bollen mot Elsa.  

 

Alma och Moa sitter på golvet med en klosslåda mellan sig. Alma 

försöker sätta sig till rätta och Moa sitter och studerar en grön kartong 

som hon har i handen. Det ligger klossar runt dem på golvet. Alma 

börjar skicka en kloss till Moa och säger; - Moa, tack!  

 

Anna och Leah står med varsin boll i famnen. Anna går fram till Leah 

och studsar sin boll mot Leahs boll.  

 

Olika leksaker kan vi se vara anledningen till att lek och samspel startar. 

Beroende på leksakens funktion startar lek och samspel mer eller mindre ofta. 

Leksaker som innehåller överraskningsmoment, det vill säga när bollar rullar 

åt olika håll eller byggmaterial som rasar, kan vi se mer ofta i inledningsfasen. 

 

Ett barn börjar leka, ett annat barn kommer dit 

Kategorin beskriver lekens inledningsfas genom en redan pågående lek. Ett 

eller flera barn leker och ett eller flera andra barn lockas av deras lek och ett 

samspel inleds.  

 

Jonna ligger på rygg på golvet med benen i vädret. Alma skriker 

glädjefyllt och kommer fram till henne och tar tag och gungar Jonnas 

ben fram och tillbaka. Jalle kommer fram till dem.  

 

Levi har bäddat ner sig i ett ”mysutrymme” med kuddar och filt. 

Noah kommer dit och lyfter upp filten framför Levis ansikte. Noah 

vänder sig till fröken och säger – Aaaa, samtidigt som han visar med 

armen/handen att han klöser. Han gör likadant mot Levi. Levi tar bort 

filten för ansiktet, han ler. 
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Jalle sitter på golvet och leker med ett rör, han rullar det och stoppar 

saker i det. Ida kommer fram, hon ställer sig och tittar på vad Jalle gör. 

Jalle kastar en toalettrulle genom röret. Ida böjer sig ner och plockar 

upp den. Hon stoppar tillbaka den i röret.  

 

Här är det någonting intressant i en redan pågående lek som fångar barnens 

intresse. Vi kan se att spänning och nyfikenhet är det som lockar barnen till 

den redan pågående leken. Leken kan vara fartfylld eller innehålla någon form 

av överraskningsmoment. Vi ser inte specifikt att det är leksaken eller det som 

barnen leker med som är det som lockar, utan det som händer när någon leker 

med det. 

 

Imitation  

Under denna kategori beskriver vi härmandet som inledning till ett samspel i 

leken.  

 

Lelle håller på att öppna och stänga en garderobsdörr. Isak sitter och 

tittar på vad Lelle gör. Isak reser sig upp och gör likadant. Pojkarna 

öppnar och stänger tillsammans. 

 

Karl och Jonna sitter i vardera ända av rummet och tittar mot 

varandra. Karl dunkar sitt huvud mot väggen och tittar på Jonna. 

Jonna gör då som Karl och dunkar sitt huvud bakåt mot väggen hon 

med.  

 

Genom att härma och imitera andra barn ser vi att barnen visar en känsla av 

samhörighet, detta kan vi se visar sig i barnens blickar och ansiktsuttryck. Att 

härmas eller att bli härmad ser vi blir en bekräftelse till kamraten, alltså vad 

barnet gör uppmärksammas.  

 

Försök till kontakt 

Det finns sekvenser då barn försöker ta initiativ till lek men då de blir avvisade 

genom att det andra barnet visar med kroppsspråk och ord att det inte finns 

något intresse till samspel. Exempelvis kan vi se, att barnet motar bort det 

andra barnet med sin hand. 

 

Olle kommer fram till Cesar som sitter och kör tåg på tågbanan. Olle 

har hittat en ensam vagn som är ledig. Cesar har två längre tåg med 

många vagnar som han kör. Olle närmar sig tågbanan med sitt tåg.  
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– Neeejjj, skriker Cesar. Olle tittar upp. Cesar kör sitt långa tåg. Olle 

tittar på och sätter sedan händerna i sidan och ser sur ut. Olle går fram 

till det tåg som Cesar inte kör just nu. – Neeejj, säger Cesar till Olle.  

-Nej, jag hade den. Jag hade den, säger Cesar. – Cesar du behöver inte 

skrika. – Jag hade den, säger Cesar igen. – Ja jag vet att du hade den, 

säger en pedagog. – Olle, den vagnen kan du köra med, säger 

pedagogen och pekar på den ensamma vagnen som Olle körde med 

tidigare och som ligger bredvid tågbanan. Olle har sin hand på Cesars 

tåg. – Neejj, säger Cesar igen. Olle reser sig upp. – Neeejjj, skriker Olle 

och sträcker ut armarna en bit och spretar med fingrarna. – Nej, säger 

Olle igen och går sedan därifrån. 

 

Analys 

Kärnsjälvet är barnens känsla av sig själv, en uppfattning om sig själv som 

självständig. Denna förståelse och utveckling möjliggör för barnets känsla av 

samhörighet tillsammans med andra, menar Stern (2003). Vi kan se i 

observationerna att barnen visar en känsla av samhörighet genom att härma 

och imitera andra barn. Känslan av samhörighet, som vi ser det, visar sig i 

blickar och ansiktsuttryck. Författaren skriver, att utvecklingen av kärnsjälvet 

medför att barnet kan styra samspelen med ansiktsuttryck och blickar som 

oftast resulterar i härmanden. Härmanden, menar Stern (2003), är en förståelse 

för andra människors existens och inre liv. Då denna förståelse finns kan 

barnet dela upplevelser med andra. Barnen i våra observationer som använder 

härmande i inledningsfasen, skapar på så sätt en grund för att dela upplevelser 

med andra barn. Genom att göra någonting likadant tillsammans skapas på så 

sätt samhörighet. Vi kan också se, att imiterandet blir en slags bekräftelse på 

att bli sedd. 

 

Stern (2003; 2011) talar om det lilla barnets sätt att kommunicera och att 

kommunikationen med ord skapar nya förutsättningar för att uppleva sig själv 

tillsammans med andra. Utvecklingen av det verbala självet ökar 

möjligheterna för samspel med andra. Vi kan utläsa i våra observationer, att då 

möjligheten finns att ropa andra barns namn samt att kommunicera med ord 

på olika sätt underlättar samspelet barnen emellan. I inledningsfasen kan vi se 

att barnen ofta använder namnet på de barn de vill leka med för att starta ett 

samspel, speciellt då intresset för den andra individen är det primära i leken.  

 

Vi ser i våra observationer att barnen inbjuder till lek och samspel genom en 

leksak. Vi kan se att barnen visar förståelse för lek eftersom att de bjuder in en 

kamrat i leken genom att använda sig av en leksak. Stern (2011) skriver om det 

lilla barnet som sökande efter socialt samspel och att dessa erfarenheter skapar 
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inre bilder av hur sociala situationer ser ut. Detta i sin tur vägleder barnet i hur 

barnet handlar vid liknande sociala situationer senare. I relation till detta kan 

vi då se att barnen i våra observationer har erfarenheter och inre bilder av hur 

de ska handla i en situation där lek och samspel tar sin början. De har tidigare 

sett och upplevt att en leksak kan vara ett alternativ till kontaktskapande och 

de använder då detta i liknande situationer för att skapa kontakt med en 

kamrat. 

 

Vi kan vid ett flertal tillfällen se hur en del barn söker kontakt med andra barn 

men utan att få något gehör och därför uppstår inget samspel och ingen 

gemensam lek barnen emellan. Barnet har helt enkelt inget intresse att 

samspela och leka med någon annan just då utan är nöjd som det är. Det kan 

uppfattas som att barnen vid försök till kontakt kommer för att förstöra en lek, 

men vid närmare granskning ser vi hur barnen söker sätt för att få tillträde till 

leken men utan att detta lyckas. Stern (2003) skriver att barn har en vilja av att 

söka efter sociala samspel och att samspela med andra människor. Vi ser att 

barnets handlande visar en vilja av kontaktsökande medan den tilltänka 

mottagaren visar en ovilja att möta barnet efter dennes önskemål och därför 

uteblir leken och samspelet dem emellan.  

 

Hur samspelet upprätthålls 

Här nedan beskriver vi tre kategorier som visar vad det är som gör att barnens 

lek och samspel upprätthålls. Genomgående för upprätthållandet av leken är 

glädjen och skratten som barnen uttrycker när de leker. 

 

Fantasilek 

Vi ser att det finns de barn som leker och fantiserar i likhet med rollekar. 

Barnen låtsas att de är någon annanstans eller att det är något annat.  

 

Leken har pågått en längre stund mellan Anna och Leah, som har lekt 

på olika ställen i de två rummen på förskolan avdelning. Anna 

springer från soffan till matplatsen och kryper in under bordet. Hela 

tiden tittar hon bakom sig och försäkrar sig om att Leah följer efter, det 

gör hon. Olle ser flickorna under bordet och springer fram till dem och 

kryper själv under bordet. Han ler mot flickorna. De sitter under 

bordet en längre stund och pratar med varandra. [...] Anna tittar på 

Leah och Olle och säger – Det regnar ute. Hon börjar röra armen upp 

och ner och säger samtidigt – Regne regne regne! Hon ler. Olle gör 

likadant. Anna säger - Osså blåser de jätte kallt, så hä. Hon sätter upp 

handen för att visa något. Leah tittar hela tiden på Anna och Olle. Olle 
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försöker ta en plånbok som Anna har i andra handen. Hon lägger den 

på huvudet. Olle sträcker ut handen och säger – Nee! Sedan slänger 

han ut med armarna och säger – Aaa ja! Han tittar på Anna. Anna ger 

honom plånboken. Han börjar undersöka den. Malin kommer, Olle ser 

henne vänder sig mot flickorna och säger – Titta! Han börjar skratta 

när Malin börjar krypa in under bordet hon också. Med hjälp av Anna 

gör de plats för Malin också. Anna fortsätter att hyscha de andra. 

Malin vänder sig mot Sandra (som filmar dem) och säger – Schyyy! 

Olle börjar skratta och titta sig runt på de andra. Han ger ifrån sig ett 

glädje tjut och Anna lägger hennes hand för hans mun. Anna tittar på 

Malin och berättar att det regnar ute. Malin kryper därifrån och lägger 

sig på golvet utanför. Olle forsätter skratta och slänger sig om Annas 

hals, han ger henne en hårdhänt kram. Anna ser arg ut och ger ifrån 

sig ett tjut – Iiii! Hon puttar bort honom. Hon är röd i ansiktet. Olle 

börjar undersöka plånboken igen. Anna börjar viska och prata med 

Leah. – Ja ska göra en sak, säger Anna, hon flyttar en stol och backar 

ut därifrån. Hon säger – Han ni va hä lite? Leah säger något ohörbart 

och tittar på Anna. Anna tittar på Leah och forsätter; – Vill du göra en 

liten sak? Leah försöker följa efter. Anna säger – Du få int…hon lägger 

handen mot Leah, som för att få henne att stanna kvar. Anna backar 

och frågar i stället – Vill du följa med mig? Hon tittar på Leah. Olle 

säger –Ja me, och börjar krypa ut från under bordet. – Ska vi komma 

ut? undrar Anna. Hon ställer sig upp och lägger handen på huvudet, 

ler och säger  – Nu regnar det, mitt hår. Hon tittar på Leah. [...]   

 

Vi kan se i denna observation att då barnen har ett så pass utvecklat språk att 

de kan ropa andras namn samt kommunicera mer utförligt med ord har 

samspelet och leken underlättat barnen emellan. I fantasileken är den verbala 

kommunikationen mer utbredd och det är till stor del den verbala 

kommunikationen som är det upprätthållande i leken och som driver leken 

framåt. Barnen imiterar det som de är med om i sin vardag och vi kan se att 

det är de äldre barnen som intar den mer styrande rollen i dessa lekar. 

 

Kroppslek 

Detta är lekar när barnen använder sina kroppar och rör sig med stora 

kroppsrörelser tillsammans med andra barn. Barnen i våra observationer 

hoppar ofta omkring.  

 

Olle tar pedagogen i handen och går mot mattan. Olle säger – Hoppa! 

Malin tittar på pedagogen och säger – Hopp hopp! Leah går också till 

mattan. Nu står Leah, Olle och Malin på mattan och hoppar. De 

skrattar, ler och tittar på varandra. Malin låtsas ramla på golvet, Olle 
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springer fram till en madrass på golvet och gör detsamma. Olle börjar 

springa och Malin ligger lite längre bort på golvet, Leah är kvar på 

mattan och hoppar. Olle kommer tillbaka, sätter sig mitt på mattan 

och skrattar. Malin kommer också tillbaka till mattan. 

 

Vi kan se att barnens kroppslekar så som hopp och spring smittar av sig till 

barn som är i närheten. Det vi kan se vara den upprätthållande faktorn i 

kroppsleken är återupprepandet, glädjen och samhörigheten. Lekar där barnen 

återupprepar saker är de lekar som håller igång länge, barnen ger uttryck för 

att tycka om att göra saker om och om igen. 

 

Lek med leksak 

I dessa tre observationer se vi att det är leksaken som är den upprätthållande 

faktorn av leken.  

 

Annas boll hamnar under ett bord och hon kryper dit och hämtar den. 

Leah går runt med sin boll i famnen. Anna går sedan efter Leah som 

rullar sin boll, Anna gör likadant och yttrar glädjetjut samtidigt som 

hon hoppar runt efter sin boll. Leah tittar mot Anna efter att hon 

plockat upp sin boll och ler med hela ansiktet. Anna studsar sin boll 

och hoppar efter den. Leah gör detsamma. Upprepande gånger 

imiterar de varandra och ler stort. De rullar bollen fram över golvet 

och springer efter den och olika håll. 

 

Jalle står först och tittar på men försöker sedan stoppa in de små rören 

i det stora röret. Det går inte för Anton håller i röret och börjat flytta 

sig. Anton säger – Neee! Jalle börjar le och skratta. Han lyckas tillslut 

stoppa in dem och Anton tippar röret så de mindre rören åker ut, Jalle 

ler och skrattar, han säger – Dää. Anton ställer ner det stora röret och 

Jalle plockar upp de mindre rören för att stoppa i dem i det stora igen. 

Jalle säger – Nehe nehe medan han stoppar de mindre rören i det 

stora. Anton går därifrån och börjar plocka på sig toapappersrullar. 

Jalle lyfter själv det stora röret och de mindre rören åker ut. Isak 

kommer med ett eget rör och ställer det bredvid det stora röret, han 

sätter sig sedan ner på golvet. Jalle välter det stora röret medan Anton 

försöker stoppa toarullarna i röret. Anton släpper toarullarna och 

ställer upp röret igen. 

 

Alma och Moa sitter på golvet med en klosslåda mellan sig. Alma 

börjar skicka en kloss till Moa och säger - Moa, tack! Moa tar emot den 

och lägger den i knäet. Detta återupprepas på samma sätt tolv gånger. 
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I denna kategori är det leksaken som är grunden till leken och genom leksaken, 

och det som leksaken frambringar i leken upprätthålls leken och samspelet. De 

upprätthållande faktorerna här kan vi se vara spänningen och 

överraskningsmomenten, när tillexempel bollen studsar åt olika håll eller när 

saker stoppas ner och försvinner i röret för att sedan komma fram igen.  

 

Beroende på vilken leksak som det är barnen fokuserar på ser vi olika 

egenskaper som mer framträdande. En boll tyder vi som det som blir 

oförutsägbart, barnen vet inte hur bollen ska studsa eller var den ska hamna. 

Leksaken är grunden för denna lek men genom leksakerna och hur dessa 

används kommer tillexempel spänning och överraskningsmoment som gör att 

barnen fortsätter leken.  

 

Analys  

Då barnet kommit längre i sin utveckling och då barnet har övergått från att 

bara se världen runt omkring, till att ha förmågan att dela erfarenheter och 

kunskaper i fantasins värld, har barnet tagit ett viktigt framsteg, enligt Stern 

(2003). Vi kan se i våra observationer att barnen mer eller mindre har en 

förmåga att gå in i fantasins värld. I dessa fall innefattar lekarna oftast moment 

som har med verkligheten att göra. Det vill säga saker som barnet kanske 

upplever dagligen, exempelvis matlagning.  

 

Den fantasilek som vi kan se innefattar också mer verbal kommunikation än de 

andra kategorierna och vi kan se att de ofta finns en styrande roll hos ett barn. 

Vi kan också se imitation av saker de kan vara med om i sin vardag. I denna 

kategori kan vi se mer tydligt framträdande hur långt barnen har kommit i sin 

lekförmåga och att de är de äldre barnen som har en styrande roll i dessa lekar. 

Vi kan se en tydlig koppling till Sterns (2003; 2011) utvecklingsteori gällande 

barnets verbala själv. Författaren för fram den språkliga utvecklingen som en 

möjlighet att uppleva sig själv tillsammans med andra på nya sätt. Vilket vi 

kan se i våra observationer. Låtsaslekarna som är mer utvecklade än andra 

lekar, innehåller oftast mer verbal kommunikation bland barnen. Vi kan se att 

de kommunicerar mer med ord för att föra leken framåt, upprätthålla den och 

göra sig förstådda. Författaren menar, att då barnet använder fantasin 

tillsammans med andra för att dela erfarenheter och kunskaper, skapas 

gemensamma betydelser för detta barnen emellan, vilket sker i barnens 

fantasilek.  

 

Vi ser att när barnen använder kroppen som redskap i leken återupprepar de 

sina rörelser vilket i sin tur leder till imitation från andra barn som är i 
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närheten. Hoppandet smittar alltså av sig. Många gånger när de hoppar eller 

springer kan vi se att barnen söker bekräftelse. Barnen kallar till sig 

uppmärksamhet från andra, både barn och pedagoger. Vi kan se att barnen vill 

bli sedda och bekräftade för det de gör. Återupprepandet, glädjen och 

samhörigheten är oftast det som gör att den kroppsliga leken håller igång. I 

relation till detta skriver Stern (2003; 2011) om barnets förmåga att dela 

upplevelser tillsammans med andra. Han menar, att barnets förmåga att 

härma andra är ett resultat av deras förmåga att förstå en annan människa. 

Samspelet blir ett sätt att relatera till en annan människa. Då leken och 

samspelet kantas av härmande och återupprepning kan vi se att leken oftast 

håller igång längre. Den återupprepade faktorn kan pågå under en längre tid 

trots att inget nytt införs i leken, vi ser att barnen gillar att göra saker om och 

om igen. 

 

Hur samspelet avslutas 

Här nedan beskriver vi fyra kategorier som visar vad det är som gör att 

barnens lek och samspel avslutas.  

 

Pedagogen avbryter 

Pedagogerna är i flera fall anledningen till att leken tar slut. Här nedan visar vi 

på två observationer som synliggör detta. 

 

Ett barn börjar banka i väggen, ett annat barn härmar. De slår med 

sina händer mot väggen. Barnen skrattar och ser ut att tycka att det är 

roligt. Det blir högre och högre dunkar när de slår i väggen, de två 

barnen skrattar tillsammans. Ett tredje barn ansluter och börjar banka 

på väggen. En pedagog säger åt barnen att sluta med det där 

bankandet och barnens lek och samspel avslutas abrupt. 

 

Flera barn leker tillsammans på golvet. En pedagog kommer och 

frågar om något av barnen har bajsat, hon går runt och luktar i 

rummet. – Isak har du bajsat, frågar hon. Leken störs och dör därmed 

ut. 

 

Det vi ser är att dels kan pedagogerna avbryta för att de tycker att leken är 

högljudd, men även omsorgsbiten med omkringliggande rutiner kan vi se 

avbryter leken. I observationer då en pedagog avbryter leken på grund av 

något som har med rutiner eller omsorgsbiten att göra, kan vi se att barnen 

ofta protesterar på något sätt. Att säga nej med ord eller visa detta genom 

kroppsspråk samt att springa iväg är några exempel på barnens protester.  
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Intresset förflyttas 

Här är det faktorer runt omkring barnen och deras lek som gör att leken inte 

fortsätter. Någonting någon annanstans är mer intressant. 

 

Två pojkar försöker lägga sig ner men det är lite trångt. De halvligger 

där inne en stund och tittar på sådant som händer utanför utrymmet. 

Noah börjar klättra ut och Levi glider av madrassen. Båda pojkarna 

går åt varsitt håll utan att titta på varandra. 

 

Isak och Lelle leker tillsammans med en garderobsdörr, de öppnar och 

stänger dörren. Lelle börjar titta upp i taket och säger – lampan. Han 

rör sig från garderobsdörren och Isak hela tiden med ögonen fäst i 

taket. Isak tittar på Lelle och fortsätter öppna och stänga dörren. 

 

Intresset avtar  

Det är barnens egen vilja till att inte fortsätta leken och vi kan i dessa 

observationer se att barnen bara går ifrån leken, i de flesta observationerna 

lämnar barnen rummet. Vi kan se ett mönster i att när det slutar hända saker, 

alltså när spänningen avtar, tar leken ofta slut. 

 

Konflikter 

När barnen inte kommer överens och konflikter uppstår avslutas i de flesta fall 

den pågående leken.  

 

Anna släpper bollen och jagar den på golvet. Olle tar bollen och 

springer iväg med den. Anna springer tjutandes efter. 

 

Pedagoger är i dessa fall delaktiga på så sätt att de försöker stödja barnen i 

konflikten. Dock har vi även kunnat se att barnen i flera fall klarat av att lösa 

konflikterna själva. Konflikter kan vi se oftast uppstår då en eller flera leksaker 

är en stor del i barnens lek och samspel. Det handlar då ofta om vilket barn 

som anser sig ha rätten till leksaken, ofta barnet som hade leksaken från 

början.  
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Analys 

Stern (2003; 2011) beskriver ett barns sätt att styra samspel genom blickar och 

ansiktsuttryck. Han visar på att barnet själv styr hur samspelet ska se ut 

genom att använda sig av detta sätt. Detta blir tydligt bland annat då barnens 

uppmärksamhet förflyttas, men också i observationerna då en pedagog 

avbryter barnens lek och samspel. Vi kan se hur barnen protesterar med bland 

annat blickar i fall då pedagogen avbryter leken. Här kan vi också se hur 

barnen använder kroppsspråket som verktyg för att protestera. I relation till 

författaren kan vi i observationerna se hur barnet försöker styra samspelet med 

pedagogen på olika sätt. Däremot får pedagogen här oftast sin vilja igenom.  

 

I de observationer då en pedagog var delaktig och försökte stödja barnen i de 

konflikter som uppstod, kan vi se att barnen skapade nya erfarenheter och 

kunskaper gällande just konflikter. Det vill säga att pedagogen medförde en 

förståelse kring varför konflikten uppstod. Enligt Stern (2003), utvecklas barnet 

i relation till andra. Vilket blir tydligt då en pedagog är delaktig och bekräftar 

samt stödjer barnen i olika situationer, framförallt i de konfliktsituationer vi 

sett.  

  

Sammanfattning 

De barn vi observerat är ett och två år gamla och dessa barn söker 

kontinuerligt kontakt med de andra barnen i barngruppen. De använder sig av 

verktyg så som ansiktsuttryck och kroppsspråk för att kommunicera detta. 

Relation till den andra individen kan vi se är det intressanta, även fast barnen 

har en leksak kan vi se att det ändå är individen som är den huvudsakliga 

anledningen till att leken upprätthålls. Kontakten mellan barnen präglas av att; 

jag vill leka med dig för att du är du.  

 

I inledningsfasen och kontaktskapandet tydliggörs barnens vilja att samspela 

med andra barns. Här är de huvudsakligen den andre individen som är det 

intressanta. Nyfikenhet, spänning och överraskningsmoment är andra 

komponenter som bidrar till att samspel och lek startar bland barnen. Detta är 

då oftast knutet till en leksak. Omtänksamhet är också något som visar sig 

tydligt i denna kategori. Många gånger har vi sett att barn som leker med en 

leksak vill att ett annat barn också ska leka med en liknande leksak. Detta i sin 

tur startar en lek och ett samspel dem emellan.  

 

I upprätthållandet av leken synliggörs barnens olika lekförmågor tydligt. Hur 

olika långt de små barnen har kommit i sin lekförståelse blir synligt. De barn 
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som har kommit längre är ofta de dragande i leken och starten till en lek 

tillsammans med sina kamrater. Härmanden och återupprepningar är något 

som återkommer i våra observationer och är anledningar till att leken 

upprätthålls. Bekräftande inslag är också något som är återkommande i 

barnens sätt att upprätthålla leken.  

 

Det är när det är fokus på leksaken istället för på kamraten som det oftast 

uppstår en konflikt, vilket synliggörs i den avslutande fasen. Pedagogen kan 

här också vara en anledning till att leken avslutats, antingen av olika omsorgs- 

eller rutin skäl eller då de anser att lekarna blir för högljudda.  
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Slutdiskussion 

Syftet med den här studien är att synliggöra hur barnen tar kontakt med 

varandra i leken, alltså hur de inleder sitt samspel, vad de gör för att 

upprätthålla detta samspel och vad det är som gör att samspelet och leken 

bryts.  
 

Samspel och kommunikation 

Vi har i vår studie kommit fram till att små barn visar en medvetenhet och en 

vilja att ta kontakt med andra barn. Detta har vi sett synliggörs via olika sätt att 

kommunicera, det vill säga med kroppsspråk, ansiktsuttryck och ord. Den 

andra individen har många gånger visat sig vara det intressanta och 

anledningen till att barnen söker kontakt samt att de små barnen tydligt visar 

en vilja att leka med en specifik kamrat. Det vi såg i våra observationer 

bekräftas av det Niss och Söderström (2006) och Engdahl (2012) skriver om 

små barns sociala kompetens. Författarna framhåller att små barn redan vid ett 

års ålder har ett stort intresse för andra barn. Barnet visar redan tidigt att 

kamraterna är viktiga samt att de väljer de kamrater de vill leka med. I våra 

observationer kunde vi se att samhörighet, samspel och kommunikation 

barnen emellan var det primära i deras lek.  

 

Vi såg att barnens sätt att kommunicera genom kroppsspråk oftast handlade 

om härmande. Röthle (2006) skriver att kroppsspråket och gesterna är det 

absolut viktigaste för små barns sätt att kommunicera. Författaren fortsätter 

med att poängtera kroppsspråket som en avgörande del för om barnet får med 

sig en kamrat in i leken. Barnens härmanden som synliggjordes i våra 

observationer, kan vi se ofta fungerade som en start till lek och samspel mellan 

två eller flera barn. Små barn samspelar genom att imitera varandra (Løkken, 

2008; Shin, 2012). I relation till detta kan vi se att imitation är en stor del i de 

små barnens sätt att kommunicera med varandra.  

 

Vi såg att de små barnen härmade varandra och delade glädjefyllda ögonblick 

tillsammans i leken. Genom att härma och imitera ett annat barn upplever vi 

att barnen visade en känsla av samhörighet, vilket visade sig i blickar och 

ansiktsuttryck. Michélsen (2005) och Röthle (2006) skriver fram imitation som 

en form av bekräftelse, det vill säga att barnen bekräftar varandras närvaro, 

vilket styrker det vi sett i våra observationer. Williams (2007) skriver att 

imitation handlar om att försöka förstå vad de andra barnen gör. Våra 

observationer visade, att när barnen imiterade varandra bekräftades deras 

handlingar genom att de visade glädje så som leenden och skratt. Glädje så 
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som skratt är också något som lockar till sig fler kamrater i leken, vilket vi 

kunnat utläsa ur våra observationer. I relation till detta framhåller Michélsen 

(2005) att glädjeuttryck så som skratt, leenden och glada rop nästan alltid 

uppmärksammas och bekräftas, vilket synliggjorts för oss i våra observationer 

då barnen medvetet söker sig till kamrater vars lekar innefattar mycket 

glädjefyllda uttryck.   

 

Små barn har olika sätta att kommunicera på, de behöver inte det verbala 

språket för att kunna kommunicera och samspela med varandra utan 

använder sig av kroppsspråk och gester (Michélsen, 2005; Engdahl, 2011; 

2012). Våra observationer visar på just detta. Olle är en pojke som återkommer 

i våra observationer, han kommunicerade med glädjerop och stora 

kroppsrörelser för att uttrycka sina känslor. I kontaktskapandet med andra 

barn uppstod det ofta konflikter på grund av att Olle hade en retsam attityd 

och tog det som kamraterna lekte med. Dock hade Olle inget emot att lämna 

tillbaka det han tagit. Ofta förstod Olle snabbt att kontaktsökandet gick fel och 

lämnade då tillbaka det han tagit. Ibland behövde han inte ens pedagogens 

stöd till detta. Vi såg detta som ett sätt för Olle att ta kontakt.  

 

Lekens uppbyggnad 

Vi kunde se i inledningsfasen att barnen uppmärksammade och studerade vad 

de andra barnen gjorde innan de tog kontakt på ett eller annat sätt. Med 

kroppsspråk och blickar visade de att de ville samspela. De visade även med 

ord då de ropade på kamraterna med namn vilka de vill leka med. Dessa 

observationer visar att våra tankar gällande kamratkulturer även gäller de 

allra yngsta barnen i förskolan. Detta bekräftas av tidigare forskning som lyfter 

att små barn visar medvetenhet och social kompetens i sitt kontaktsökande. De 

är aktiva meningsskapare i sina relationer till andra människor, de vill 

samspela och kommunicera med andra individer i sin omgivning. Forskningen 

visar att små barn ger intryck av att kamrater är viktiga samt att de väljer vilka 

de vill leka med. Ett exempel på detta är just att titta på hur små barn 

kommunicerar och samspelar med andra barn i leken. (Engdahl, 2012; Shin, 

2012). Däremot kunde det ibland vara svårt att se de små barnens samspel i 

leken och förstå att de faktiskt lekte tillsammans, eftersom de inte följde 

varandra hela tiden. Barnen kunde vara en bra bit ifrån varandra, i olika delar 

av ett större rum, men deras blickar möttes ibland och uppbringade leenden 

och skratt, vilket tydliggjorde för oss att barnen var medveten om varandra 

och samspelade med varandra.  
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I våra observationer rörde sig barnen ofta med stora kroppsrörelser och denna 

kroppslek såg vi som mycket framträdande i deras lek. Detta är även 

någonting som Michélsen (2005) skriver om, att barnen gärna använder 

kroppen och hoppar och springer runt. Dessa lekar framhåller författaren är 

lekar där fler barn deltar. Då barnen vi studerat lekte lekar med stora 

kroppsrörelser lockade detta till imitation och leken fick på så sätt fler 

deltagare. Imitation var också någonting som ofta inledde en lek och även det 

som vi kunde se bidrog till att upprätthålla leken.  

 

I observationer då barnen leker med leksaker kan vi också utläsa ett större 

intresse från andra barn, det vill säga att barnen ofta blev intresserade av 

leksaker som kamrater lekte med. Omtänksamhet är något som visar sig 

tydligt i dessa sekvenser. Många gånger såg vi att barn som lekte med en 

leksak visade en önskan om att ett annat barn också ska leka med en liknande 

leksak, detta i sin tur startar en lek och ett samspel dem emellan. Leksaker kan 

vi se som ett verktyg för kontaktskapande bland de små barnen, det vill säga 

att de många gånger använder sig av en leksak för att samspela med ett annat 

barn. Michélsens (2005) forskning visar att någon form av yttre fokus är en 

förutsättning för att de små barnens interagerande med varandra ska mynna 

ut i ett lekande samspel. Engdahl (2012) och Greve (2013) skriver också om 

detta, att barn använder sig av leksaker som ett sätt att inbjuda till lek. 

Leksaker återfinns i fler än hälften av alla samspelssekvenser skriver 

Michélsen (2005) i sin studie. Dessa sekvenser skriver hon ofta är korta, men 

det vi kan se är att detta är beroende på vilken leksak som barnen leker med 

och vad det är som händer kring dessa leksaker. Vid upprepningar samt då de 

sker något som kan anses som överraskande ser vi att leken kan fortgå under 

en längre stund.  

 

I inledningsfasen då ett eller flera barn redan leker och ett eller flera andra 

barn kommer till, såg vi tydligt att spänning och nyfikenhet var de 

komponenter som var lockande. I dessa observationer var det någonting 

intressant i en redan pågående lek som fångade barnens intresse. Leken kunde 

vara fartfylld eller innehålla någon form av överraskningsmoment. När 

någonting verkar överraskande för barnen eller inte stämmer överens med hur 

de har tänkt sig syns också ökad glädje hos barnen, detta stämmer överens 

med Michélsens (2005) forskning. Röthle (2006) framhåller att egenskaper i 

små barns lek så som överraskning och spänning är viktiga beståndsdelar och 

då i relation till det som små barn upplever som inbjudande i leken. Vi har 

kunnat se att för att leken ska fortsätta och att barnen ska finna leken intressant 

behöver det hända någonting. Det kan vara att det kommer till ett ytterligare 
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barn i leken som tillför den spänning som behövs för att leken ska fortsätta. De 

barn som är erfarna lekare och som har kommit en bit i sin förståelse av leken 

kan komma med idéer som gör att leken upprätthålls. Här kunde vi se att 

imitation är en viktig del då de mindre erfarna lekarna imiterar sin kamrat och 

på så sätt blir delaktig i leken.  

 

Vi ser i våra observationer hur olika långt de små barnen har kommit i sin 

lekförståelse. De barn som har kommit längre kunde vi se som den dragande i 

leken och starten till en lek tillsammans med sina kamrater. Detta bekräftas 

genom Michélsens (2005) studie som visar att de egenskaper som lockar små 

barn till lek ofta relateras till ett aktivt barn och att lek oftast startade kring 

vissa specifika barn. Vi kunde också se att ju mer aktivt ett barn var desto mer 

intresserade blev kamraterna. I dessa situationer kunde vi också se att de barn 

som inte hade kommit lika långt i sin lekförståelse hade ett stort stöd av de 

barn som kommit längre. Det vill säga att de barn som kommit längre i sin 

lekförståelse stöttade de andra barnen genom att tala om vad de gjorde i leken 

hela tiden då de lekte.  

 

Michélsen (2005) skriver om konflikter som hon kunde utläsa i sin studie. Då 

barn intog en dominerande roll i leken eller då de hävdade sin rätt, var oftast 

situationer då de uppstår konflikter. Hon kunde också se, att när de små 

barnen hävdade sin rätt var det ofta i relation till en leksak eller ett utrymme 

och i dessa fall förekom det också någon form av avvisning. Detta stämmer 

överens med det vi kunnat urskilja i våra observationer, både i redan 

pågående lek samt i kontaktskapandet då barnen försöker ta kontakt. När 

barnen inte kom överens och konflikter uppstod avslutades i de flesta fall 

också den pågående leken. Michélsen (2005) såg få tillfällen då detta hände, 

vilket också stämmer med vår studie. Konflikter förekommer mer sällan än 

vad vi först trott. 

 

Nya iakttagelser 

Vad vi har kunnat se som förvånade oss, var att många leksekvenser var långa 

och sträckte sig över en längre tid, upp till fem minuter och även några få 

sekvenser längre än så. Dessa sekvenser innefattar ofta fler lekar med samma 

barn och i dessa sekvenser kan vi också urskilja en större förståelse för 

fantasilek bland ett eller flera barn. Vi så även olika styrka i leken i dessa 

sekvenser. Barnen startade med något som sedan avtog, barnen satt då 

bredvid varandra och gjorde ingenting, leken kunde sedan komma igång igen 

med ny intensitet. I många av de små barnens lekar och samspelssituationer 

hände något som gjorde att barnen lämnade rummet för att sedan komma 
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tillbaka och fortsätta den lek de höll på med. Leken har inte avslutats helt utan 

något annat har intresserat dem för en stund. Leken har sedan kunnat 

återupptas med samma entusiasm, eller med ett nytt intresse. Det som vi fann 

viktigt här, är att som pedagog låta barnens lekar få var ostörda, att det som 

barnen byggt upp i sitt samspel inte ska plockas undan så fort barnen lämnar 

platsen för i många fall är leken inte slut. Ett exempel på detta är Anna och 

Leahs bollek som pågick länge med kortare avbrott. Flickorna återupptog sitt 

samspel och leken med bollarna många gånger under de två timmar som vi 

var där och observerade. De leksekvenser som var mycket korta och ombytliga 

innefattar att barnen lätt tappar fokus från det som de håller på med, speciellt 

om det var mycket som hände runt omkring dem. De hittar något annat som 

lockar och som gör att det pågående samspelet avbryts. I relation till detta 

kunde Michélsen (2005) se något liknande i sin studie. Författaren skriver att 

de små barnens lekar ofta var korta. Däremot, desto fler barn som fanns i 

rummet vid samma tidpunkt under våra observationer, desto lättare upplever 

vi att det var att se ett samspel barnen emellan. Det hände mer när det var fler 

barn i rörelse och barnen intresserade sig mer för varandra och vad som 

händer runtomkring dem, det fanns då mer som lockade. Vid tillfällen när det 

var få barn i ett och samma rum kunde samspelet helt utebli och barnen satt 

var för sig. 

 

Pedagogers betydelse 

Även då vi har koncentrerat oss på samspelet barnen emellan såg vi att 

pedagogen var en viktig del i de små barnens samspel i leken. Niss och 

Söderström (2006) framhåller att den vuxne är en viktig lekkamrat under 

småbarnstiden. I vissa situationer då vi observerat har en pedagog suttit 

tillsammans med ett barn och ännu ett barn har anslutit sig och ett samspel har 

då uppstått barnen emellan. Här såg vi att det var viktigt att pedagogen 

stannade kvar eller höll sig i närheten för att leken och samspelet skulle 

upprätthållas samt för att inga konflikter ska uppstå som i sin tur kan avsluta 

leken.  

 

Vi har under studiens gång sett att de vuxna har betydelse för små barns 

samspel i leken. Niss och Söderström (2006) poängterar att för att barnen ska 

lära sig leka med varandra behövs de vuxnas hjälp. Detta bekräftas av våra 

observationer som visar att de vuxna ofta behövs för att ge barnen verktyg till 

att inleda en lek, men de är även viktiga för att leken ska kunna upprätthållas 

och utvecklas utan att konflikter raserar den och barnen går åt olika håll. 

Likväl som pedagogerna ofta behövs för att leken ska upprätthållas är det 

pedagogerna som i flera fall är anledningen till att leken tar slut. Bland annat 
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vid tillfällen då barnens lekar blir livliga och högljudda med vad som kan 

uppfattas som störande ljud.  

 

Slutord 
Engdahl (2012) lyfter fram studier gällande de yngsta barnen i förskolan och 

deras kamratskapande och ställer sig frågande till hur detta kamratskapande 

förstås av pedagogerna. Vi tänker att barnen behöver tid till sitt 

kamratskapande och där förståelsen hos pedagoger att även yngre barn väljer 

sina kamrater är betydelsefullt. Om pedagoger inte ser barnen och deras lek 

och samspel utan allt som oftast ser det som parallellek kanske värdet i 

barnens relationer inte tas på allvar.  

 

Tack till 

Vi vill tacka vår handledare Maria Styf för ett gott stöd och ett bra samarbete 

på väg mot det färdiga resultatet. Vidare vill vi tacka de två förskolor som tagit 

emot oss och gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi uppmärksammats på att pedagogernas roll i de 

små barnen lek är viktig. Detta finner vi skulle vara intressant att forska vidare 

om. Att pedagogernas kunskap om och inställning till lek har betydelse för de 

små barnens utvecklande av lekförmågan är vi övertygade om. Hur skulle 

detta kunna visa sig? Blir det skillnad att arbeta på en åldershomogen 

avdelning gentemot en åldersheterogen i förhållande till barnens lek och hur 

anpassade miljöerna är efter barnens ålder?  
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Bilaga 1 - Missiv 

 

Östersund den 4 mars 2015 

MISSIV 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar termin 7 på Mittuniversitetet i 

Härnösand. Detta är vår sista termin och vi skriver nu en uppsats om de yngre 

barnens samspel i förskolan. I arbetet med vår uppsats vill vi nu observera 

barn i åldern 1-2 år under deras fria lek i förskolan. 

 

Observationerna kommer att filmas för att återgivningen av dem ska bli så 

korrekt som möjligt. Förskolan, barnen samt förskollärarna kommer att vara 

helt anonyma, vi kommer alltså inte någonstans att publicera några namn utan 

använda oss utav fingerade identiteter. 

 

Observationerna och det som vi ser i dessa och som vi kan knyta till syftet i vår 

uppsats är det som vi kommer att använda oss av i vår studie. Insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas till den här 

undersökningen. När arbetet är klart kommer videomaterialet att förstöras. 

Studien kommer att avrapporteras som en C-uppsats inom 

förskollärarutbildningen. 

 

Vid frågor gällande undersökningen, kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Olofsson & Therese Högberg 

Mittuniversitetet, Härnösand. 

 

Sandra Olofsson       

Tel: XXX-XXXXXXX                                                       

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com   

                                               

Therese Högberg  

Tel: XXX-XXXXXXX 

mail: xxxxxxxxxx@outlook.com 
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Bilaga 2 - Fullmakt 

FULLMAKT 

Vi behöver ert samtycke att låta ert barn vara med i observationer för att 

kunna genomföra vår studie. Ni eller barnen kan när som helst avbryta er 

medverkan. 

 

□ Jag godkänner att mitt barn får delta i studien 

□ Nej jag godkänner inte att mitt barn får delta i studien 

 

Datum:                   Vårdnadshavare 1 _________________ 

Datum:            Vårdnadshavare 2 _________________ 

 

Barnets namn_______________________________________ 

 

 

 

 
 


