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Sammanfattning: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnets grundkänslor kommer till uttryck i 

leken. För att svara upp till syftet har vi använt oss av två frågeställningar: Hur kommer 

barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Hur bekräftar 

barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Vi valde att 

observera barn till barn interaktionen mellan de äldre barnen. För att vi bedömde att det vore 

lättare att urskilja deras känslouttryck och om de bekräftas. Vi observerade två grupper med 

fyra- respektive femåriga barn i deras fria lek. Observationen gjordes på en förskola i 

Mellansverige och blev totalt åtta timmar. Vi har använt oss av en kvalitativ 

observationsstudie och utgått ifrån ett eget observationsschema. I det har vi avgränsat oss 

till grundkänslorna glädje, intresse, ilska och ledsamhet för att observera hur barnen 

uttrycker sin känsla och bekräftar varandras känslor. Vi observerade om både uttrycket och 

bekräftelserna skedde verbalt, kroppsligt eller både på ett verbalt och kroppsligt sätt.  

 

Resultatet visar på att barnen uttryckte och bekräftade varandra till största del med glädje 

och intresse i leken. De skapar att konflikter sällan uppstår och det kan vara en indikation på 

att barnen känner sig trygga med varandra. Grundkänslorna ilska och ledsamhet uttrycktes 

och bekräftades inte av barnen i samma utsträckning. Det fanns några barn i de olika 

grupperna som uttryckte grundkänslorna och bekräftelserna mer frekvent i relation till 

gruppens uttryck och bekräftelse resultat. I uttrycken av grundkänslorna var det två barn i 

både fokusgruppen och övriga gruppen som uttryckte ökad procentandel ilska och 

ledsamhet. I bekräftelsens resultat uttryckte två barn i fokusgruppen ökade procentandelar 

ilska och ledsamhet och i övriga gruppen var det tre barn som uttryckte högre procentandelar 

ilska, ledsamhet och intresse. I samtliga grundkänslor uttryckte barnen sig mest verbalt och 

med både verbalt och kroppsligt sätt. Barn behöver utveckla konstruktiva strategier i 

hanteringen om sina grundkänslor för att kunna agera i sin omgivning. Det skapar empatiska 

relationer och samhörighet i kamratkulturen. 

 

 

 

Nyckelord: grundkänslor, känslouttryck, fri lek, kamratkultur och observation 
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1. Inledning 

     Vi har valt att rikta in oss på etik och barns känslor för att redan i termin ett fann vi ett 

gemensamt intresse för förskolans utveckling i värdegrundsarbetet. Under vår utbildning 

har vi funderat, diskuterat och reflekterat om etiska värdegrundsfrågor och lyft 

problematiska etiska dilemman i lärandesituationer. 

 

     Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi upplevt att det finns en 

avsaknad av förståelse för barnets inre värld och hur det barnet tolkar sin omgivning. Våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder, våra akademiska studier och tidigare 

erfarenheter har väckt vårt intresse för användandet av värdegrundsfrågor i 

lärandesituationer. Barnet behöver få uppleva sig sett, hört och bekräftat i sitt 

känslotillstånd. De individuella känsloupplevelserna behöver bejakas för de lägger 

grunden till hur barnet kommer se på sig själv och sin omvärld. Möjligheterna för barn 

att möta, kommunicera och bekräfta sina egna och andras känslor behövs för att skapa 

förståelse, gemenskap, lärande och utveckling mellan barnens olika erfarenheter. 

 

 

 

1.1 Arbetsfördelning 

     Vi har valt att arbeta gemensamt på universitet med textbearbetning för att gemensamt 

diskutera och reflektera över litteratur och tillvägagångssätt i arbetet. Vi har fördelat 

arbetet med litteratursökning, läsning och behandling jämnt. Vi har använt varandras 

styrkor med kritiskt avkoda, omformulera och redigera texten, så båda parter äger texten. 

Monica har fokuserat på att söka och behandla litteratur på engelska och letat underlag 

hos statliga tillsynsmyndigheter för förskolan samt tagit ansvar för att formulera 

medgivande och varit i kontakt med förskolans ledningsgrupper, vårdnadshavare och 

barn för genomförandet av observationen som studien behöver, bearbetat textövergångar. 

Julia har fokuserat på att söka och behandla litteratur på svenska, förbättringsförslag på 

textflöde om och om igen, tagit ansvar för tidsplaneringens uppdelning av rapportens 

olika moment och bokning av studieplats. 
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2. Bakgrund 

     Skolinspektionens rapport ”Trygghet och lärande för barn under 3 år - en ögonblicksbild 

av förskolans vardag” påvisar brister inom förskolan. I rapporten framkommer det att 

barns enskilda behov av tröst och fysisk närhet samt tid att lyssna på dem tillgodoses. 

Detta sker dock på bekostnad av övriga barn i gruppen som inte får de utmaningar och 

aktiviteter som behövs. Förskollärare söker ingen djupare kontakt och samspel med det 

enskilda barnet. Barn ges inte förutsättningar för förståelsen av sina emotionella 

handlingar (2016, s. 12–13). Detta innebär att förskollärare upplever att det är svårt, om 

inte omöjligt, att fullfölja sitt uppdrag fullt ut. Förskollärarnas åsikter om att barn inte får 

det stöd de behöver i förskolan framkommer i skolinspektionens rapport 

“Förskoleenkäten – resultatredovisning hösten 2016 ”. Där resultatet är att “en av sex 

angav att barnen i låg utsträckning får det stöd de behöver på förskolan” från pedagogerna 

(2017, s. 3). Medan föräldrarnas resultat visade att de har en mycket positiv bild av 

förskolan. Föräldrarna upplevde att deras barn trivs, blir sedda och hörda, ges närhet och 

tröst samt att barnen lär sig mycket (2017, s. 5). De två olika perspektiven om förskolans 

värdegrundsarbete sätter fokus på att barnens känslor och deras känsloupplevelser 

behöver tillgodoses. Förskolläraren behöver kommunicera om känslor i verksamhetens 

olika situationer för att uppnå läroplansmålet att “förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö98, 2016, s. 10). Målet utvecklar barnens 

individuella förmåga att förmedla och använda känslor. Enligt barnkonventionen ska 

“varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet”. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, 

1989, 12§). 

 

    Värdegrundsarbetet och barnens känslor ingår i läroplanen för förskolan. Det står att 

förskolans verksamhet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Verksamheten ska skapa 

förutsättningar för barn att utveckla etiska värden, normer, rättigheter och skyldigheter 

som finns i ett demokratiskt samhälle. Det gör att verksamheten innehåller etiska 

dimensioner och de som deltar i verksamheten är medskapare till dem. Barn behöver 

utveckla förståelse för sin handling och det sker när barn ges möjlighet till att kunna ta 

ansvar. Det utvecklar barnets tillit till sin egna förmåga som grundar sig i barnets 

förståelse av egna känslor och tänkande (Lpfö98, 2016, s. 4 och 12). 

 

     För att barn ska kunna införskaffa sig förståelse för etik och moral behöver barnet uppleva 

och utveckla sina känslor, tänkande och handling. Alla bär på moral och den visar sig i 

individens beteende och handlingar gentemot andra. Individen är inte alltid medveten om 

sina moraliska ställningstaganden eller reflekterat över dem. Medan etik är något 

människan är medveten om och den är reflekterad. Etik syftar till en slags teori inom det 

moraliska området där individen behöver kunna formulera argument för rättfärdiga sina 
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normers ståndpunkt. Individen letar efter antaganden som fungerar tillsammans och som 

helst ska utgöra ett system. Systemets delar bygger på att etiken är medveten, reflekterad 

och motiverande, moraliska ställningstaganden. Det innebär att etik är teori för moral och 

moralen är praktiken (Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s. 16). 

 

     Etik och moral grundas i normativa antaganden om vad som är gott eller ont i olika 

beteenden. Det är en värdering som skiljer sig från normen som säger vad som rätt eller 

orätt. Det gör att i både etiken och moralen finns det värderingar och normer. Sambandet 

mellan värderingar och normer kan vara t.ex. lidande som uppfattas som något ont, 

därmed avstår individen för att vålla lidande för det är en orätt handling. Alternativt när 

kunskap uppfattas värdefull antar vi normen att kunskap ska individen sträva efter 

(Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s.16). Tillsammans utgör dessa 

komponenter en tydlig riktning på att barn till barn känslouttryck, förståelse och 

handlande behöver beaktas för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. 
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2.1 Syfte 

     Syftet med denna studie är att undersöka hur barnens grundkänslor kommer till uttryck i 

den fria leken. 

 

 

 

 

2.2 Frågeställningar: 

Hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? 

Hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? 
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3. Tidigare forskning 

     Läroplanens syfte i bakgrunden gör det intressant att ta del av Daniel Sterns teori om det 

kompetenta barnet. Han använder sig av olika traditionella forskningsstudiers resultat om 

barns yttre beteende. De använder han för att skapa hypoteser om vad som försiggår i 

barnets inre. Hans hypoteser handlar om hur barnet upplever sig själv och sin omvärld, 

där kroppen och själen är helheten. Stern menar att kroppen och själen påverkas av arvet, 

biologin, miljön och psykologin i ett ständigt, ömsesidigt pågående samspel (2003, s. 50). 

Sterns teori har fokus i kommunikationen, om vad som händer mellan människor. 

Kommunikationen bygger på hur barnets inre utveckling betraktas, barnets möjlighet att 

förhålla sig till andra och vilket förhållningssätt barnet möts av i sin omgivning (Brodin 

& Hylander, 1997, s. 12). 

 

     Självet är Sterns arbetshypotes som ger oss förståelse för det normativa barnets bild av 

sin värld (2003, s. 55 - 56). Det normativa barnet utvecklingsförlopp innebär en förväntat, 

typisk och förutbestämda sekvenser av ordning i form av linjära förändringar. De innebär 

en bild av vad som är normalt i en viss ålder för barn (Nordin-Hultman, 2004, s. 162 och 

163). Barnet erfar olika upplevelser av självet utifrån sin mognadsnivå när de 

kommunicerar med andra. Det möjliggör nya perspektiv på självet och hur man avläser 

och tolkar andra (Stern, 2003, s. 60). Sterns teori av det lilla barnet handlar i grunden om 

självuppfattning som innefattar perspektiv om hur vi upplever oss själva i relation till 

andra. Perspektiven handlar om barnets känsla om sig själv och vad barnet har för 

avsikter. Detta ligger till grund för barnets beteende och projicering för sina känslor. 

Sterns utgångspunkter i barnets utveckling är utvecklingslinjer av självet (Stern, 2003, s. 

55–56 och 87). 

 

     Sterns utgångspunkter är att barn föds ensamma och utvecklar en djupare och nyanserade 

samhörighet i kommunikation med andra. Varje ny upplevelse av självet som barnet erfar 

skapar förändring. Barnet sammanfogar tidigare och nya erfarenheter som gör att den kan 

relatera till omgivningen på ett nytt sätt (Stern, 2003, s. 57). Förändringen gör att 

självutvecklingen fortskrider och den sker i överlappning av de olika domänerna som 

utvecklas hela livet (Stern, 2003, s. 87). Domänerna innehåller känslor som skapas i 

självet: det begynnande självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala självet och 

det berättande självet (Brodin & Hylander, 1997, s. 26; Hwang & Nilsson, 2011, s. 179). 
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3.1 Känslor 

     Känslor kallas för emotioner och har sitt fäste i hjärnan. De är en form av kommunikation 

som påverkas av egna och andras rörelser i omgivningen. Våra ansikts- och kroppsuttryck 

sänder ut olika budskap och de kan vara svåra att förstå för de kan betyda olika saker 

(Öhman, 2008, s. 97 och 125; Brodin & Hylander, 2002, s. 17). Från födseln 

kommunicerar barn med kroppsuttryck genom att titta intresserade, vända sig bort eller 

emot någon och använder grimaser och mimik. När barnet börjar jollra ges barnet 

möjlighet att använda sina munrörelser för att få variation i sin röstkvalité, styrka och 

tonfall (Bruce, 2016, s. 152–153). Kroppsuttryck som miner, gester och rörelser förstärker 

och kompletterar språket. Kroppsuttrycket kan till och med vara ett starkare uttryck för 

vad barnet känner än det verbala språket. I användandet av kroppsuttrycket används hela 

kroppen och uttrycket går inte att misstolka för kroppen kan inte ljuga även om barnet 

försöker använda osanning med det verbala språket. Vid osanning visar kroppen en ökad 

puls och rodnad (Bruce, 2016, s. 152). Barn kan inte gömma sig bakom ord, de har inte 

erfarit det verbala språket tillräckligt. Detta gör att barn behöver utveckla sin förståelse 

för känslor och hur man kan hantera dem (Öhman, 2008, s. 97 och 125; Brodin & 

Hylander, 2002, s. 17). Den känsla som barnet har är ett resultat av de minnen och 

erfarenheter barnet besitter. Barnets känsla påverkas av den kultur som omger barnet. Den 

påverkar barnets syn på vad som är lämpliga sätt att uttrycka och förtränga vissa känslor. 

En känsla hos barnet kan först vara en positiv känsla som övergår till en ledsen känsla. 

Alternativt har barnet både den glada och ledsen känslan samtidigt. Orsaken till detta är 

att känslor är sammansatta med varandra (Öhman, 2008, s. 100). 

  

     Barnets utveckling av känslor sker i interaktion med andra som består av deltagarnas 

olika uppsättningar av känslor. Den biologiska upplevelsen av känslan så kallad affekt 

bidrar till att olika känslor utvecklas. Upplevelsen av känslan är ett kroppsligt uttryck som 

möjliggör att vi kan läsa av varandras känslor (Brodin & Hylander, 2002, s. 10). 

Kroppsuttrycket möjliggör för barnet att stödja och komplettera orden och satserna på ett 

spontant, positivt och lekfullt sätt. Det skapar ett tydligare uttryck som är mer lättolkade 

signaler och det bevara den naturliga delen som kroppsuttrycket utgör (Bruce, 2016, s. 

152–153).  Den naturliga delen behöver mötas i olika kulturella sammanhang där barn 

ges möjlighet till att bli berörda av någonting, uppleva och uppskatta situationen (Bruce, 

2016, s. 152). Känslan vägleder oss till att avgöra vad som är bra och dåligt för en själv. 

I Interaktionen behöver barn få uppleva samvaro, samförstånd och samspel när barnet 

kommunicerar med andra (Brodin & Hylander, 2002, s. 9). Barnet styr sina handlingar 

utifrån sina känslor och kan använda prosodiska aspekterna som rytm, satsmelodi och 

betoning. De har en avgörande betydelse för om, hur och vad språket uppfattas och 

förstås. Det är prosodin i språket som uttrycker känslan (Bruce, 2016, s. 157). Denna 

kombination av kroppsuttryck och röstvarianter avtar successivt när barnet erfar 

uppfostran och vad som är socialt lämpligt i olika situationer (Bruce, 2016, s. 152–
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153).  De olika språkliga uttryck handlar om ömsesidighet som möjliggör för barn att bli 

bekräftade, förstådda och sedda i sina känslor och handlingar. Det förutsätter omsorg med 

syfte att kommunicera behov, funderingar och känslor. Barn kan då utveckla förståelse 

för sig själv och andra i sin omgivning (Brodin & Hylander, 2002, s. 9 och 10; Bruce, 

2016, s. 155). Det gör att barn behöver rikta och kvarhålla uppmärksamheten samtidigt 

som de tar del av delaktighet, dialog och bekräftelser för att språket och orden upplevs 

och erfars genom kroppens sinnen (Bruce, 2016, s. 154 och 156).  

 

     I forskning om lärande i förskolan finns det en osäkerhet mellan det lärande barnet och 

det kännande barnet. När de skriver om det lärande barnet handlar det om barnets 

tänkande. Medans det kännande barnet innebär att barnet får omsorg och egna behov 

tillgodosedda (Brodin & Hylander, 2002, s. 12). Detta är problematiskt för barnets tankar 

och känslor utvecklas tillsammans och påverkas av vilken respons den får av andra. 

Barnets tankar och känslor är under ständig förändring utifrån den omgivning barnet 

befinner sig i. Det gör att barnets känslor och läroprocesser går hand i hand (Brodin & 

Hylander, 2002, s. 12 - 13). Detta tar Stern fasta på för han påstår att barn behöver få 

möjlighet att erfara sina känslor, förstå dem och utforska sin omvärld i interaktion med 

andra. För att barnets ska kunna utveckla sin självbild (Öhman, 2008, s. 113 – 114). 

 

 

 

3.2 Leken och kamratkulturen 

     Fri lek sker när barn leker utan att en vuxen utför ingripanden och leken är barnens 

gemensamma aktivitet. I leken ges barn möjlighet till att argumentera och motivera 

varandra (Löfdahl, 2004, s. 41). Det uppstår kollektiva dispyter som utvecklar barnens 

strategier för hur man tillsammans kommer överens. Barnets tillvägagångssätt och 

förhållningssätt är sociala reproduktioner av känslor. Argumentationen och handlingen 

utför barnen både verbalt och kroppsligt. Ibland väljer barn att försvara sitt 

interaktionsutrymme. Det behöver barn få göra för de barn som delar leken vill fortsätta 

dela den lek som de redan delar. Barnen skapar och formar egna kamratkulturer och 

förbereder sig för vuxenvärlden (Corsaro, 2003, s. 40–41 och 65; Corsaro & Rizzo, 1988, 

s. 880; Kyratzis, 2004, s. 631). Barn som visar intresse för andras handlingar och känslor 

kan ta del av social förståelse. Motivationen och förståelse för känsloupplevelser är 

betydelsefullt för att barn ska utveckla etisk medvetenhet i leken (Öhman, 2008, s. 94; 

Corsaro & Rizza, 1988, s. 883). 

 

     Barnens lek är språng mellan fantasi och verklighet. I leken experimenterar barn med tid, 

rum och maktrelationer. Rummet och dess beståndsdelar projiceras av de barn som är 

fysiskt närvarande, har sökt och vunnit tillträde till leken. Det är projiceringen av rummet, 

rumsliga relationer, enskilda objekt, barnen och dess handlingsmönster som skapar en 

symbolisk kvalité i leken (Corsaro, 2003, s. 65 och 91–92; Corsaro & Rizzo, 1988, s. 
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881). Barnet och dess val av handlingsmönster förstärker barnets känsla av möjligheten 

till utövandet av inflytande genom att barnet kan välja och handla. Barnet uttrycker sin 

makt respektive maktlöshet genom användandet av lusten i leken. Barnens fascination 

om olika kulturella fenomen behöver mobiliseras i leken utifrån barnens erfarenheter och 

kunskaper om dem. Detta gör att leken utvecklar och tillvaratar barnens analytiska 

kapacitet. Barnens tankar väcks till att uttrycka sig om vad som är viktigt för olika 

människor, vem som har makt och vad som kan förändras. Detta gör att leken möjliggör 

barnens kritiska förhållningssätt och tänkande (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 84 och 125; 

Kyratzis, 2004, s. 632). I leken utmanar barnen varandra till att utveckla sina lingvistiska 

och kognitiva förmågor. Språket och tänkandet är en nödvändighet för att ta del av 

kommunikation och social interaktion (Corsaro, 2003, s. 40; Corsaro & Rizzo, 1988, s. 

885; Kyratzis, 2004, s. 636). 

 

 

3.3 Emotionell och social kompetens 

     Barnens förmåga av emotionell kompetens är avgörande för att de ska kunna interagera 

och forma relationer. Den emotionella kompetensen stimuleras när barn har tillgång till 

att utöva strategier genom att förhandla, reglera och utbyta varandras emotionella 

erfarenheter (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 

2003, s. 238). Hur barnet tänker om sina känslor avgör hur den väljer att handla. Barn 

som tänker negativa tankar utspelar oftast handlingar som påverkar omgivningen negativt 

medan de barn som har positiva tankar leder handlingen till positiva konsekvenser. Den 

positiva påverkan är viktig för barnens reglering och initiering i sociala utbyten (Öhman, 

2008, s. 129; Corsaro & Rizzo, 1988, s. 888). Den signalerar ett inbjudande 

förhållningssätt som tolkas av andra kom och lek med mig. Omgivningen uppfattar den 

positiva påverkan som sympatisk (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, 

Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 239). 

 

     Social kompetens innebär att barnet innehar emotionella, social och kognitiva förmågor. 

De emotionella kompetens utvecklas i deltagandet av social kompetens. Det positiva 

förhållningssättet i social kompetens genererar till långsiktig inverkan. Den är integrerad 

med emotionella kompetensens aspekter som gör att barnet bättre förstår sina 

känslomässiga förutsättningar. Barn som använder sin emotionella uttrycksfullhet och tar 

del av emotionell kompetens maximerar sin sociala kompetens. Genom att barnet 

granskar hur delarna av emotionell kompetens mobiliserar personliga och miljömässiga 

resurser (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 

2003, s. 239). Barn behöver identifiera varandras kroppsspråk och de känslor som finns i 

sociala situationer. Det kan t.ex. vara när ett barn möts av en arg kamrat så kan det 

mötande barnet förstå att kamraten egentligen är ledsen för den blivit av med en leksak. 

Barnet som har positiva känslor använder dem i t.ex. trösta den som signalerar ilska och 

utvecklar kamratens känslor till att hen är ledsen och rädd. Barn som får mötas i sådan 
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interaktion med en mer känslomässigt kunnig kamrat tillfredsställer samtliga parter. Det 

positiva barnet utvecklar sin empatiska förmåga och uppmuntrar andra till beteenden där 

känslornas kunskap om hur känslornas språk kan skapa sympatiska reaktioner (Denham, 

Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 239). Detta 

innebär att emotionell och social kompetens är skilda konstruktioner men är relaterade 

till varandra. Den sociala kompetensen effektiviserar innehållet i interaktionen när den 

sker med positivt engagemang och självreglering med jämlik interaktion (Denham, Blair, 

DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 238). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

  

     De grundkänslor som finns är intresse, glädje, förvåning, rädsla, ledsamhet, ilska, skam, 

avsky och avsmak (Brodin & Hylander, 2002, s. 26). Barn uppvisar olika känslor i olika 

åldrar. Den första känslan ett nyfött barn uppvisar är rädsla eller fruktan och efter bara 

några timmar uppvisar den förvåning, ledsamhet, glädje och ilska. Barnet uttrycker sina 

känslor med rösten och rörelserna (Hwang & Nilsson, 2011, s. 162). Vi har gjort ett urval 

utifrån dessa nio stycken grundkänslor och urvalet är intresse, glädje, ilska och ledsamhet. 

Detta gjordes för att vi ville förhålla oss till de vanligaste identifierbara känslotillstånden 

i förskolan (Hubbard & Coie, 1994, s. 3). 

 

    Grundkänslor består av en uppsättning av olika begrepp som intresse, glädje, ledsamhet 

och ilska. Varje grundkänsla har ett eget kroppsuttryck, mimik och röstläge (Brodin & 

Hylander, 2002, s. 21). Det underlättar att urskilja känslornas uttryck när det sker i en 

passande situation t.ex. när ett plötsligt ljud hörs och barnet uttrycker skrik kan man dra 

slutsatsen att barnet uttrycker sin känsla för rädsla och inte ilska (Hwang & Nilsson, 2011, 

s. 162). Dessa känslor vägleder oss i hur vi ska förstå händelser i vår omvärld (Brodin & 

Hylander, 2002, s. 26). Barn börjar erfara känslan vid födseln och de finns till för att 

barnet ska bli medveten om självorganiserande processer. Barnet använder sina känslor 

för att kalla på uppmärksamhet och för att reagera på yttre sociala skeenden (Stern, 2003, 

s. 61; Hwang & Nilsson, 2011, s. 161).  Intresse och glädje upplever vi som positiva 

känslor. Intresset motiverar barnet till att närma sig situationen som väckt barnets intresse 

och viljan till att utforska det. Glädjen ger möjlighet till att skapa, upprätthålla och 

fördjupa barnens upplevelse av relationen. Ledsamhet och ilska upplevs som negativt. 

Barnet upplever att det här är inte bra för mig. Det är en värdering av upplevelsen av 

känsla barnet gör och handlar efter den (Öhman, 2008, s. 101–102). 

 

    Grundkänslorna är viktiga skyddsmekanismer som innebär ett överlevnadsvärde. Alla 

olika känslor innehåller funktionella reaktioner som uppstår i upplevelsen av situationen. 

Glädje är upplevelse av att uppnå ett mål. Ilska uppmanar barnet att kämpa för sin rätt 

och stå upp gentemot andra. Skyddsmekanismer gör grundkänslornas hantering viktig för 

barn att uppleva. Barn behöver kunna känna igen och hantera dem för att utveckla sina 

socioemotionella strategier. Upplevelsen av positiva grundkänslor som intresse och 

glädje stimulerar barn till gemenskap och fördjupade relationer. Medan negativa 

grundkänslor som ilska och ledsamhet kan effektivt blockera upplevelser (Öhman, 2008, 

s. 101 och 103; Hubbard & Coie, 1994, s. 4). 
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     Barnets sätt att hantera och forma sina grundkänslor påverkas av barnets upplevelse som 

värderas utifrån självets utveckling som förankrar vilken självbild barnet har. Stern menar 

att barnet använder sig av och utvecklar begreppet känsla av sig själv. I hans teori uppstår 

känsla av sig själv och dess utveckling sker i socioemotionella relationer. Han betonar 

vikten av kvalitén i samspelet och relationerna för barnet. Kvalitén utgör grunden för hur 

barnets utveckling sker i att kommunicera sina känslor med andra (Öhman, 2008, s. 112). 

 

 

 

4.1 Intresse 

     Modern förskolepedagogik beskrivs ha utgångspunkt i barnens intresse. Det är kanske 

mindre vanligt att förskolan ser intresse som en affekt, att det är en individuell 

känsloupplevelse. Där barnet får möjlighet till att dela med sig av sin känsla i intresset. 

Förskollärare som vill och kan inta barnets perspektiv och fokus av intresset förutsätter 

ett utgångsläge för lärande och känslomässig bekräftelse för barnet. Barnet kan då som 

först dela intresset med andra och motivera sig för att utforska vad som väckte deras 

intresse och öka sitt utforskande i sin värld (Brodin & Hylander, 2002, s. 43; Öhman, 

2008, s. 101). Samspelet som barnen utgör smittar av sig genom att väcka andras 

nyfikenhet. Det gör att samspelet, kommunikationen och intresset vidgas samt stärker 

relationerna mellan barnen i deras upplevelse av intresset, gemenskapen och glädjen 

(Brodin & Hylander, 2002, s. 42). 

 

 

4.2 Glädje 

     Glädjens affekt skapar samhörighet och relationer, genom att den uppstår när obehag inte 

finns. Kroppen är avslappnad och glädjen kan även påverkas av yttre stimulering (Brodin 

& Hylander, 2002, s. 47). Glädjen kommer av upplevelsen av ömsesidighet och 

bekräftelse i ett samspel som skapar grunden för en positiv självkänsla (Brodin & 

Hylander, 2002, s. 47–48). När barn upplever glädje, skapas skratt som frigör endorfiner 

i kroppen som ökar barnets välbefinnande. Skrattet ökar samhörighetskänslan i gruppen 

och kreativiteten ökar för atmosfären blir avslappnad, därför är det viktig att skratta 

tillsammans. Glädje är en affekt som är lätt att tona in och förstärka för barn (Brodin & 

Hylander, 2002, s. 48–49). 
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4.3 Ledsamhet 

     Ledsamheten påkallar andra människors uppmärksamhet genom att den väcker 

ömhetskänslor och empati. Många upplever andras gråt som obehaglig och det är detta 

som gör att ledsamheten smittar till kamraterna. Barn som tröstar ledsamma barn kan 

påvisa tecken på att ledsamheten är obehaglig och därför vill de trösta för att det snabbt 

ska avta. Barn upplever ledsamhet när de hamnar i konflikter eller upplever utanförskap. 

Olika former av ledsamhet behöver barn finna strategier för att hantera med hjälp av andra 

och det kan utvecklas i t.ex. konflikter (Brodin & Hylander, 2002, s. 65). Barn som möter 

andra som kan tona in och bekräfta ledsamheten gör att ledsamheten går över ganska fort. 

Det första som avtar är gråten och den som tröstar har då signalerat att det gör inget att 

du är ledsen, jag står ut med det. Den bekräftelsen är den som gör att ledsamheten ebbar 

ut till en annan känsla (Brodin & Hylander, 2002, s. 65). 

 

 

 

4.4 Ilska 

     Ilska används för att hävda sin egen rätt och försvara sig mot kränkningar. Kroppen 

reagerar med att alla muskler spänns. Barnets val av handling har sin grund i hur känslan 

tidigare blivit bemött av andra (Brodin & Hylander, 2002, s. 69). Ilskan hos ett barn kan 

vara en reaktion på omgivningens bemötande av gränssättning. Det kan t.ex. vara när en 

kamrat sätter gränser i handlingsutrymmet. Barnet som upplever ilska kan försätta 

kamraten i en paradox roll. Den behöver sätta gränser samtidigt som den behöver bekräfta 

barnets upplevelse av ilskan. Paradoxen kan utveckla barnens förståelse för grundkänslan. 

Det kan ske när barnet får uppleva ilskan och blir förstådd, bekräftad samt får hjälp med 

att hantera olika strategier för ilskan. Barnet får sin ilska intonad och bekräftad av en 

annan som inte själv är ilsken. Det påverkar barnets ilska till att svalna eller att den övergå 

till ledsamhet. Barnet upplever känslan som accepterad och förstådd (Brodin & Hylander, 

2002, s. 69–70 och 73). 

 

 

 

4.5 Självet 

    Stern utgår ifrån fem stycken själv. Vi har valt att inte ta med det begynnande självet, för 

att detta själv inte är relevant för den ålderskategorin som vi har valt för vår studie. 
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     Kärnsjälvet utvecklas när nya upplevelser sker genom joller, leenden och ögonkontakt. 

Barnets muskelminne börjar registrera och memorerar vad som händer med mimiken, 

kroppshållningen, andningen, rörelsen och rösten (Stern, 2003, s. 125 - 126). Den 

utvecklar sin kommunikativa och social förmåga med sig själv och andra. Barnet urskiljer 

andras kommunikation i sin omgivning och svarar upp utifrån den känsla som uppstår i 

mötet. Känslan gör att barnet härmar de uttryck som den möter och det påverkar 

kommunikationen. Barn har olika lätt för att härma uttryck t.ex. när ett barn reser sig upp 

och går ifrån samlingen så följer ett annat barn med utan att de vet varför de gick. Desto 

yngre barnen är ju vanligare är det att de använder sig av denna form av härmning (Brodin 

& Hylander, 1997, s. 47). 

 

    Stern menar att kärnsjälvet består av fyra erfarenheter: agens, affektivitet, kontinuitet och 

helhet. Barnets agens är en upplevelse av att de kan påverka människor och den fysiska 

miljön. Affektivitet är att barnet skiljer på egna och andras handlingar genom att barnet 

innehar en egen vilja och den kontrollerar sina handlingar. Kontinuitet är barnets känsla 

av varaktighet som finns i minnet. Helheten av kärnsjälvet innebär känsloupplevelser som 

skapar bestående mönster. Erfarenheterna benämner han som själv-invarianter och menar 

att barn lär sig vad som är varaktigt i en föränderlig värld (2003, s. 126 - 127). 

 

    Det subjektiva och intersubjektiva självet innebär att barn går från den omedvetna 

härmningen till en relationsvärld. Barnet börjar förstå att den besitter en inre värld som 

innebär avsikter, känslor, vilja och att andra har en inre värld. Grunden för skapande av 

intersubjektivitet påbörjas när barnet läser av andra och skapar uppmärksamhet som den 

vill dela med en mottagare (Stern, 2003, s. 184 - 185; Stern, 2011, s. 116 - 117). Den 

behöver fånga upp barnets uttryck och översätta det med tydlig språkmelodi i det verbala 

språket. Mottagaren behöver veta hur sin röst låter, hur den stiger och faller och vilken 

känsla den förmedlar. Stern menar att mottagare gör omedvetna känslotoningar när 

anknytningen upplevs positiv när barnet upplever att det den känner, känner mottagaren 

och vi känner något tillsammans (2011, s. 119 - 120).  

 

     Känslointonationen är alltid selektiv för den som tonar in gör ett urval utifrån sin 

personlighet om vilken känsla som förmedlas (Brodin & Hylander, 1997, s. 68). Urvalet 

gör att barnet möter en känslomässig värdering av tillvaron som den omvandlar i sitt egna 

förhållningssätt. Det kan innehålla dubbla budskap som barn möter i sin vardag t.ex. ut 

och spring men akta er för bilarna men att ramla och slå sig lite grann är inte så farligt. 

Denna form av vad som är tillåtet och inte, bra eller dåligt lär sig barn genom den vuxnes 

känslomässiga uttryck (Stern, 2003, s. 199). Tillsammans utgör de delade och erfarna 

uppmärksamheten, intentionerna och känslornas tillstånd att barnet erfar sociala 

erfarenheter om känslor (Stern, 2003, s. 184 - 185; Stern, 2011, s. 116 - 117). Barnet 

upptäcker att den kan uttrycka och förmedla vad den vill göra och kan bli förstådd när 

den använder sig av det psykiska samspelet via kroppsspråket och språket. Barnet sorterar 

intrycken som skapar förståelse och mening för att kunna anpassa sitt agerande till 

omgivningen (Stern, 2011, s. 116 - 117). 
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    Stern menar att känslointoning påverkar barn långsiktigt. Beroende på känslointoningens 

karaktär ger den barnet en känsla av att bli förstod, missförstod eller inte alls förstod. Alla 

situationer av känslointoning adderas till varandra och de bildar ett mönster som påverkar 

barnet fortsatta vilja till förmedling av behov och känslor. I känslointoningen vill barnet 

få bekräftelse på sig själv, sin existens och tillit till sin förmåga. Bekräftelsens 

kommunikativa budskap ligger till grund för barnets förståelse för social ömsesidighet i 

relationen (Stern, 2003, s. 200 - 201). 

 

    När barnet träder in i det verbala självet tar språkutvecklingen fart. Barnet börjar förstå att 

ord skapar mening och med dem kan man förmedla personliga erfarenheter. Språket 

skapar nya möjligheter att umgås med andra. Det skapar en mer varierad och 

mångfasetterad kommunikation som skapar mening för barnet. Språkets samspel behöver 

ske på ett konkret sätt där ordens betydelse symboliseras för att skapa möjlighet till 

självreflektion. De används i barnets tänkande som skapar ett avstånd till den direkta 

upplevelsen för att kunna presentera händelsen verbalt (Stern, 2003, s. 224 - 225). 

Användandet av språket synliggör för barnet att något kan stå för något annat som t.ex. 

leken är symboliserande och barnen frigör sig från den konkreta verkligheten i den och 

föreställer sig både sådant som hänt och inte hänt (Stern, 2003, s. 225). Detta gör att barn 

erfar empati för andras känslor i leken. De kan t.ex. försöka trösta en kamrat utifrån sina 

tidigare erfarenheter (Brodin & Hylander, 1997, s. 82). 

 

    Barnet lever ut det narrativa självet när den befinner sig i berättelsernas värld. De egna 

orden den använder i berättelsen tillför mening och sammanhang. Barnet konstruerar sin 

sociala verklighet och den beskriver sig själv, återger sina känslor och upplevelser i 

berättelsen. Barnets språkuttryck ger möjlighet till att berätta sin livshistoria, förändra 

både sin egna och omgivningen bild av en själv (Stern, 2011, s. 170 - 171). Enligt Stern 

har detta betydelse för identitetsbildningen, där självet konkretiseras och blir stabilt 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 181–182). 
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5. Metod 

    En kvalitativ undersökningsmetod möjliggör en helhetssyn på barnens sociala processer 

och sammanhang när rapporten behandlar ett fåtal undersökningsenheter. Upplägget för 

en kvalitativ undersökningsmetod är ostrukturerat och flexibelt som lämnar utrymme för 

förändring i undersökningsprocessen. Förändringar sker i och med att forskaren får större 

insikter och information om det som studeras. Det gör att varje enskild 

undersökningsenhet är flexibel. Det gör att forskaren får en djupare förståelse av den 

problemställning som studeras (Bjørndal, 2005, s. 18). Flexibiliteten och den djupare 

förståelsen i den kvalitativa metoden gör att forskaren är mindre intresserad av exakta 

siffror. Det möjliggör urval till färre antal personer som ingår i studien (Bjørndal, 2005, 

s. 22–23). Denna form av metod möjliggör att studera hur människor upplever sin 

omvärld. Det gör att forskarens frågor och metoder är mer generella till sin karaktär som 

med undersökningstiden blir mer fokuserade (Bell & Waters, 2014, s. 20). Frågorna blir 

mer fokuserade eftersom datainsamlingen påvisar vardagssamtalets innebörder. Det är 

dess vardagliga uttryck i innebörden som skapar frihet att uttrycka sin förståelse och 

upplevelse av undersökningen. Det ger undersökningens data mer trovärdig och den ger 

möjlighet till tolkningar i varje undersökningsenhet. Problematisering som kan uppstå i 

flexibiliteten är att forskaren samlar in olika data utifrån undersökningsenheterna. Det gör 

att resultatets tolkningar framställs mer entydigt (Bjørndal, 2005, s. 108). 

 

 

 

5.1 Observation 

    Observation innebär att något ska undersökas eller iakttas. Det är något som vi gör 

naturligt i vår vardag men ur ett forskningsperspektiv innebär det en avgränsad bild. 

Medan i pedagogiken menas det med att man tittar efter något specifikt. Den pedagogiska 

observationens intresse är att man tittat på något som ger något studiematerial (Bjørndal, 

2005, s. 26). Observatörens ämneskunskaper inom ett pedagogiskt område som till 

exempel väsentliga begrepp och teorier har stor vikt för hur observationen kommer bli i 

slutändan (Bjørndal, 2005, s. 40). 

 

    Det man behöver tänka på när man använder observation som metod är att man har gjort 

en välarbetad struktur för att få ut det bästa ur observationerna (Bell & Waters, 2014, s. 

233). Strukturen skapas av ett observationsschema som utgår från det fokus som ligger 

till grund för observationen (Bjørndal, 2005, s. 53). Observatören behöver fundera över 

vad för avgränsningar som är nödvändiga. Avgränsningen ger ett ökat fokus på vad man 

önskar att registrera i observationen. När man har fokus på vad som önskas registreras 
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gör man en kartläggning på vad man ska registrera dvs vad som ska skrivas ned. 

Kartläggningen gör observationen strukturerad och gör observatören mer uppmärksam på 

vad som ska observeras (Bjørndal, 2005, s. 45 och 50–51). 

 

    Observation används när man vill veta något om vad eller hur människor gör. Det innebär 

att man som observatör kan ha olika fokus samt att observatören kan uppfatta skeende på 

andra sätt (Bell & Waters, 2014, s. 224). Observatören kan inta en deltagande roll under 

observationstillfället. Den deltagande observatören synliggör olika aspekter om vad som 

händer med individen och gruppen. Genom att deltagandet möjliggör för observatören att 

fråga och lyssna för att skapa sig en förståelse för vad som studeras (Bell & Waters, 2014, 

s. 225). Det är viktigt att den som observerar upprätthåller en etisk hänsyn för de individer 

som man observerar (Bjørndal, 2005, s. 141). Observatören använder sina fem sinnen: 

hör, känner, ser, smakar och luktar. Hen behöver vara medveten om att det blir många 

intryck för sinnena. Det tar tid att sortera ut informationen (Bjørndal, 2005, s. 27). 

 

    Utmaningen för observatören är att kunna skriva ner så mycket som möjligt. Observatören 

behöver vara införstådd i att det är intill omöjligt att hinna skriva ner allt. Det gör att 

observatören behöver göra urval i vad som skrivs ner och anses vara det viktigaste 

(Bjørndal, 2005, s. 47). En god observation utgår ifrån att man har iakttagit det som har 

varit ens fokus under tillfället. Observationens syfte behöver observatören kontinuerligt 

förhålla sig till i sitt genomförande (Bjørndal, 2005, s. 141). 

 

    Det gör att observatören behöver filtrera sitt material som den får från en observation. När 

observatören filtrerar sitt material behöver hen lägga sina egna tolkningar åt sidan. För 

att kunna observera objektivt vad aktiviteten innebär för de som inbegriper i den (Bell & 

Waters, 2014, s. 224). Det är inte bara i filtreringen av materialet observatören behöver 

förhålla sig objektivt. Den behöver förhålla sig objektiv under observationen och när den 

antecknar sina iakttagelser. Objektiviteten behöver hen förhålla sig till oavsett om den är 

en deltagande observatör eller inte (Bell & Waters, 2014, s. 227). 

 

 

 

5.2 Urval av metod 

    Vi riktade in oss redan från första början på att vi skulle observera barn till barn, vad de 

ger för känslouttryck i leken. De didaktiska frågorna om vad vi ska observera och vad vi 

är intresserade av att veta, var tydligt från början d.v.s. hur kommer barnets grundkänsla 

till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt och hur bekräftar barn känslouttryck till andra 

barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda. Därmed har vi under arbetets gång 

försökt kritiskt granska och förhålla oss till varför vi tror att observation kommer att ge 

oss den information som vi behöver för att svara upp på frågeställningarna (Bell & 

Waters, 2014, s. 223). I och med processen i arbetet med rapporten tydliggjordes det för 
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oss att det är observation som kan ge oss den information vi behöver. För observation 

som metod som är noggrant planerad, kan påvisa egenskaper hos individer och grupper 

som andra metoder inte kan. Noggrann planering av observationen bidrar till att få ut det 

mesta möjliga av den (Bell & Waters, 2014, s. 233). 

 

    Det som skiljer de senaste två decenniers barndomsstudier från tidigare är att de har lagt 

till dimensionen på sociala kognitiva processer. Det innebär att intresset för den 

emotionella funktionen i barnet är växande. Forskare intresserade sig på 1970-talet om 

barns förmåga till att inta andras perspektiv och uppfatta deras tankar och känslor exakt. 

Denna forskning ledde till social kognitiv forskning om barns förmåga att lägga märke 

till och läsa av ansiktsuttryck av känslor hos andra individer. Forskningen visade att 

ansiktsuttryck kan identifieras och representera olika känslotillstånd. De vanligaste 

känslotillstånden för förskolebarn att identifiera visade sig vara glädje, sorg, ilska och 

rädsla. Forskarna menar på att ansiktsuttryck kan endast identifiera en mindre uppsättning 

av känslouttryck. Det gör att barn behöver ges möjlighet till förståelse av känslor och inte 

endast lägga märke till och läsa av ansiktsuttryck (Hubbard & Coie, 1994, s. 3). 

  

    I vårt observationsschema (bilaga 1) har vi valt att avgränsa oss till grundkänslorna glädje, 

ledsenhet, ilska och intresse i den fria leken. För att dessa känslotillstånd är de vanligaste 

att identifiera för förskolebarn (Hubbard & Coie, 1994, s. 3). Det kan vara 

problematiserande för observatören att veta att det verkligen rör sig om barnets känslor 

för barnet kan inte alltid berätta om sina känslor. Detta gör att observatören behöver 

förhålla sig till de likheter som finns mellan barnets uttryck och andras uttryck för känslor 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 162). Observationsunderlaget bestod av siffror, symboler, 

känslouttrycken glädje, ledsen, ilska och intresserad samt kroppsuttrycken verbalt. 

kroppsligt och båda. Varje barn var en siffra på observationsunderlaget. Vem som var 

vem hade vi, observatörer planerat upp innan genomförandet. För att ingen utomstående 

ska kunna identifiera vilka barn som deltagit. 

 

 

 

5.3 Geografiskt urval 

    Vi har baserat vårt urval utifrån vårt förra projekt som vi genomförde i valbara 

ämnesdidaktiska kursen. Det projektet innebar att vi undersökte hur två barn läste av, 

tolkade och verbalisera känslor. För att vi ska ges ökad förståelse för barnens 

känslouttryck valde vi att genomföra denna studie med de två barn som deltog i förra 

projektet och deras kamrater. Förskolan är en Montessori-inspirerad förskola någonstans 

i Mellansverige. 

  



 Uppsala Universitet Andersson, Monica & Eriksson, Julia 

22 

 

5.4 Urvalsgrupp 

    De teoretiska aspekterna som ligger till grund för vårt urval är att vi, förskollärare behöver 

vara villiga till att granska oss själva och granska allt som tas för givet. Det öppnar upp 

möjligheten för oss att se verkligheten som tydliggör hur individer beter sig tillsammans 

(Öhman, 2008, s. 9). Vi hade en fokusgrupp med fem barn och en övrig grupp med fyra 

barn. Fokusgruppen av en jämnårig ålderskategori medan övriga gruppen bestod av tre 

stycken barn jämnåriga och ett barn som var av yngre ålderskategori. Det barnet tillhörde 

övriga gruppen för att det lekte mycket mindre med de barn vi hade medgivande för. Av 

etiska skäl valde vi att inte observera barn som lekte med andra som vi inte fått 

medgivande för. Ålderskategorierna på grupperna var fyra respektive fem år. 

 

    Vi valde att studera två grupper för att få syn på hur känslouttryck kan skilja sig åt inom 

den stora gruppen och för beaktande för bortfall av barnantal. Vi använde oss av samtliga 

medgivanden vi fått. Vi ville betona barnens kompetens i innebörden av känslouttryck. 

Barnens betydelse att behärska, visa upp och bedöma utfall av en kompetent 

känsloupplevelse har en central betydelse i barnets vardag (Hubbard & Coie, 1994, s. 1). 

 

 

 

5.5 Genomförande 

    Vi kontaktade förskolan som vi fått medgivande av för att komma överens om 

observationstider. Dagen innan vi kom fick barnen ett brev från oss. I de berättade vi vilka 

vi var och vad vi skulle göra på förskolan. Barnen fick ta del av forskningsetisk 

information t.ex. om man inte vill bli observerade hade de rätt att säga ifrån att de inte 

ville delta. De forskningsetiska principerna gjorde att vi bestämde oss för att vara väldigt 

tydliga med att säga hej och hejdå till de barn som ingick i studien. För att tydliggöra när 

de blir observerade samt ge barnen möjlighet till att säga till om de inte ville delta. Barnen 

förbereds varje dag av oss om kommande dag, om vi kommer och vilken tid. Sista dagen 

tog vi oss lite mer tid till att säga hej då för vi överlämnade ett brev om vad vi upplevde 

barnen gjort. Brevet lästes upp för hela barngruppen. 

 

    Vi har försökt observera inne och ute i olika leksituationer. Alla dagar observerade vi en 

stund samma situation och gjorde samma tolkningar. Detta gjorde att vi försökte 

observera på varsitt håll, i olika situationer. När en av oss observerade en situation så 

observerade den andra de andra barnen som ingick i vår observation. Detta gjorde att vi 

under observationen behövde utbyta information med varandra. För vi fick en del 

frågeställningar som vi noterade s.k. memos. I utbytet av information benämnde vi de 

utifrån de koder som observationsunderlaget bestod av, för att ingen skulle förstå. Våran 
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observationsstudie blev sammanlagt åtta timmar. Varje observationstillfälle bestod av två 

timmar. 

 

    Efter varje observationstillfälle satt vi oss ner för att diskutera vad vi hade registrerat och 

hur vi upplevt våra enskilda registreringar. För att sedan sammanställa våra registreringar 

för dagen. Sammanställningarna jämfördes med varandra för att överblicka likheter och 

skillnader under observationsdagens slut. När samtliga observationsdagar var 

genomförda analyserade vi materialet dag för dag. Vi sammanställde de olika 

kategorierna och underkategorierna för att överblicka och diskutera relevant innehåll i 

förhållande för vårt syfte och frågeställning. Vi valde sedan låta materialet vila några 

dagar för att vi skulle få distans till det. När vi återupptog analysarbetet valde vi att göra 

det på varsitt håll. Sedan satt vi ned tillsammans för att jämföra och diskutera vad var och 

en kommit fram till. Vi valde att framställa analysen och resultatet i procentsatser för att 

de ger en tydlig bild av andelar av uttryck och bekräftelser som sker i de olika 

kategorierna. Procenten visar tydligt negativa ökande andelar och positiva ökande 

andelar. 

 

 

 

5.6 Reflektion av metoden 

    Under alla de tillfällen som vi var där och observerade fick vi en känsla av att barnen 

kände sig bekväma med att vi var där. Vi upplevde att barnen uppskattade vår tydlighet 

med att hälsa när vi kom och att vi sa hejdå när vi gick. Det gav barnen utrymme till att 

ställa frågor till oss som t.ex. när vi kommer tillbaka. Vi upplevde att observation var rätt 

metod att använda i relation till vårt syfte och frågeställningar. Vårt resultat visade på att 

observationsunderlaget hade stor betydelse för vår sammanställning. 

 

    Vi hade en tanke att vi skulle använda oss av en videokamera under våra 

observationstillfällen. Videokamera som redskap kan registrerar sådana saker som man 

inte skulle kunna hinna notera under observationen (Bjørndal, 2005, s. 72). De etiska 

skälen gjorde att detta inte var genomförbart. 

 

 

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

    I vårt arbete har vi utgått från de fyra huvudkraven för forskning som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

informerade förskolan om vad vår forskning hade för syfte. Deltagandet i vår observation 
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var barn. Därmed gav vi ut papper om samtycke från barnen och medgivande från 

vårdnadshavare. Vi informerade att både barn, vårdnadshavare och förskolan kunde 

avbryta observationen. Genom att säga till oss alternativt visa att de inte ville delta. Vi 

informerade om identitetsskyddet, att varken barnens eller förskolans identitet röjs. 

Samtliga parter tog del av informationen om materialet, att det förvaras på ett säkert sätt. 

Där observationsunderlag, samtyckes och medgivande papper förvaras enskilt. Det 

framgick även att protokollet för våra observationer skulle användas för denna forskning 

och förstöras i en dokumentförstörare när studien var avslutad (Forskningsetiska 

principer, 2002, s. 6-14).  
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6. Resultat och Analys 

6.1 Hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det 
via kroppsspråket, verbalt eller båda? 

    Vi har under vår observation totalt registrerat 1026 st känslouttryck hos fokusgruppen. 

Det är vårt underlag för frågeställningen hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är 

det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Fokusgruppen bestod av fem stycken jämnåriga 

barn som uttryckte till största procentandel intresserad på verbalt sätt med 22%. Andra 

största procentandelen uttryckte glädje med både verbalt och kroppsligt sätt med 19%. 

Den tredje största procentandelen glädje uttrycktes verbalt med 16%. Den fjärde största 

procentandelen uttryckte glädje på kroppsligt sätt med 13,5%. På femte och sjätte största 

plats var intresserad med kroppsligt sätt och både verbalt och kroppsligt sätt tillsammans 

med 11% respektive 10,5%. 

 

    Känslouttrycket ilska samt ledsamhet skedde till största procentandel på ett verbalt sätt 

med 3% respektive 2,5%. Deras näst största procentandel var både verbalt och kroppsligt 

sätt med 2% respektive 0,8%. Ledsamhet på ett kroppsligt sätt påvisades med 0,3% och 

ilska på ett kroppsligt sätt med 0%. 

 

    I fokusgruppen fanns två barn som uttryckte en ökad procentandel i ilska på ett verbalt 

sätt med 2,5 % i relation till gruppens totala 3%. Barnen uttryckte även ökad ledsamhet 

med både verbalt och kroppsligt sätt med 0,7% i relation till gruppens totala 0,8%.  

 

Fokusgruppens känsla och 
uttryck 

Procentandelar Antal registrerade 
uttryck 

Intresserad verbalt 22 % 224 

Glad både verbalt och kroppsligt 19 % 195 

Glad verbalt 16 % 166 

Glad kroppsligt 13,5 % 136 
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Intresserad kroppsligt 11 % 116 

Intresserad både verbalt och 
kroppsligt 10,5 % 107 

Ilska verbal 3 % 28 

Ledsen verbal 2,5 % 23 

Ilska både verbalt och kroppsligt 2 % 19 

Ledsen både verbalt och kroppsligt 0,80% 9 

Ledsen kroppsligt 0,30% 3 

Ilska kroppslig 0% 0 

-

 

    Vi har i relation till fokusgruppen observerat en övrig grupp, där vi totalt registrerat 603 

st känslouttryck. Det är vårt underlag för frågeställningen hur kommer barnets 

grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Gruppen bestod av 

fyra stycken barn där tre var av en äldre ålderskategori än fokusgruppen. Barnen uttryckte 

glädje med både verbalt och kroppsligt sätt till största procentandelen med 21%. Den näst 

största procentandelen var glädje på ett verbalt sätt med 18,5% och tredje största var 
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intresserad på ett verbalt sätt med 17%. Fjärde största procentandel var intresserad med 

både verbalt och kroppsligt sätt och glädje på ett kroppsligt sätt. Båda grundkänslorna 

intresserad och glädje med de olika uttrycken utgjorde 11% vardera. Femte största 

procentandelen var intresserad med kroppsligt sätt med 10,5%. Ilska på ett verbalt sätt är 

sjätte största procentandelen med 4,5% och sedan ledsamhet på ett verbalt sätt med 3%. 

Ilska på ett kroppsligt sätt var näst lägsta procentandelen med 1,5%. Lägsta 

procentandelen delar ledsamhet med både verbalt och kroppsligt sätt och ledsamhet 

kroppsligt sätt med 0,8% respektive 0,6%. 

 

    I övriga gruppen fanns det två barn som uttryckte högre procentandelar ilska på ett verbalt 

sätt och ledsamhet på ett verbalt sätt. Ilska på ett verbalt sätt uttryckte de två barnen 

tillsammans med 4 % av gruppens totala 4,5%.  Ledsamhet på ett verbalt sätt uttrycktes 

av de två barnen tillsammans med 2,5% av gruppens totala 3%.  

  

Övriga gruppens känsla och 
uttryck 

Procentandelar Antal registrerat 
uttryck 

Glad både verbalt och kroppsligt 21 % 127 

Glad verbalt 18,5 % 111 

Intresserad verbalt 17 % 103 

Intresserad både verbalt och 
kroppsligt 11 % 67 

Glad kroppsligt 11 % 66 

Intresserad kroppsligt 10,5 % 63 

Ilska verbal 4,5 % 28 

Ledsen verbal 3 % 19 

Ilska kroppslig 1,5 % 10 

Ledsen både verbalt och kroppsligt 0,8 % 5 

Ledsen kroppsligt 0,6 % 4 

Ilska både verbalt och kroppsligt 0,0 % 0 
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6.1.1 Fokusgruppen och övrig gruppens likheter och 
skillnader 

    Fokusgruppen är i både känsla och uttryck till största procentandel intresserade på ett 

verbalt sätt med 22%. Förhåller man sig endast till kategoriseringen är glädje den högsta 

procentandelen för fokusgruppen med 48%. Den övriga gruppens största procentandel i 

både grundkänsla och känslouttryck, är glädje med både verbalt och kroppsligt sätt med 

21%. Förhåller man sig till kategoriseringen glädje i övriga gruppen har den högsta 

procentandelen med totalt 50%. 

 

    Övriga gruppen förflyttar sitt känslouttryck först vi tredje högsta procentandelen på 17% 

till intresserad på ett verbalt sätt. För att sedan förhålla sig till kategorin intresserad som 

andra största känslokategorin med 39%. Fokusgruppen näst högsta procentandel i 

kategoriseringen är intresserad med 44%. Båda grupperna har ilska som den tredje 

kategorin med 6,5% för övriga gruppen och 4,5 % för fokusgruppen. Den fjärde kategorin 

är ledsamhet för båda grupperna med 4,5 % för övriga gruppen och 3,5 % för 

fokusgruppen. 
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6.2 Hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är 
det via kroppsspråket, verbalt eller båda? 

    Vi har under vår observation totalt registrerat 358 st bekräftelser hos fokusgruppen. Den 

bestod av fem stycken jämnåriga barn som uttryckte till största procentandel intresse på 

ett verbalt sätt med 30,5%. Andra största procentandelen uttryckte glädje på ett verbalt 

sätt med 20%. Den tredje största procentandelen glädje på både verbalt och kroppsligt 

sätt med 19,5%. Den fjärde största procentandelen uttryckte intresse på både verbalt och 

kroppsligt sätt med 12%. På femte och sjätte plats är glädje och intresse på ett kroppsligt 

sätt med 8% respektive 5%. 

 

    Grundkänslorna ilska samt ledsamhet sker till största procentandel på ett verbalt sätt med 

3,5% respektive 2%. Deras näst största procentandel var både verbalt och kroppsligt sätt 

med 0,3% vardera. Ledsamhet och ilska på ett kroppsligt sätt påvisades med 0%. 

 

    I fokusgruppen fanns två barn som uttryckte högre procentandelar ilska och ledsamhet på 

ett verbalt sätt. Barnen uttryckte en ökad procentandelar ilska på ett verbalt sätt med 2,5% 

i relation till gruppens totala 3,5%. Ett av barnen uttryckte en ökad procentandel i 

ledsamhet på ett verbalt sätt med 1% i relation till gruppens totala 2%. 

  

Fokusgruppens bekräftelse Procentandelar 

Antal registrerade 
bekräftelser 

Intresserad verbalt 30,5 % 109 

Glad verbalt 20 % 71 

Glad både verbalt och kroppsligt 19,5 % 70 

Intresserad både verbalt och 
kroppsligt 12 % 42 

Glad kroppsligt 8 % 28 

Intresserad kroppsligt 5 % 17 

Ilska verbalt 3,5 % 12 

Ledsen verbal 2 % 7 
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Ledsen både verbalt och 
kroppsligt 0,3 % 1 

Ilska både verbalt och kroppsligt 0,3 % 1 

Ledsen kroppsligt 0,0 % 0 

Ilska kroppslig 0,0 % 0 

 
 

     I relation till fokusgruppen har vi observerat en övrig grupp, där vi totalt registrerat 168 

st. bekräftelser. Gruppen bestod av fyra stycken barn där tre stycken var en äldre 

ålderskategori än fokusgruppen. Barnen uttryckte intresse på ett verbalt sätt till största 

procentandelen med 21%. Den näst största procentandelen var glädje på både ett verbalt 

sätt och på ett verbalt och kroppsligt sätt med 18% vardera. Den tredje största var intresse 

med både verbalt och kroppsligt sätt med 15%. Fjärde största procentandel var glädje på 

ett kroppsligt sätt och ilska på ett verbalt sätt. Båda känslorna glad och ilska med de olika 

uttrycken utgjorde 6% vardera. Femte största procentandelen var intresse på ett kroppsligt 

sätt med 5%. Ledsamhet på ett verbalt sätt var sjätte största procentandelen med 4%. Näst 

lägsta procentandelen var ledsamhet på ett kroppsligt sätt, ledsamhet med både verbalt 

och kroppsligt sätt samt ilska på ett kroppsligt sätt med 2% vardera. Lägsta 

procentandelen är ilska med både verbalt och kroppsligt sätt med 1%. 

 

     I övriga gruppen fanns det tre barn som uttryckte högre procentandelar i ledsamhet på ett 

kroppsligt sätt, ilska på ett verbalt sätt och intresse på ett verbalt sätt samt med både 

verbalt och kroppsligt sätt. Barnet som uttryckte ledsamhet på ett kroppsligt sätt utgjorde 

1,78% av gruppens totala 2%. Barnet uttryckte ilska på ett verbalt sätt och tillsammans 
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med ett annat barn utgjorde de 5,5% av gruppens totala 6%. Tredje barnet uttryckte högre 

procentandelar med intresse på ett verbalt sätt med 8% av gruppens totala 21%. De barnet 

uttryckte också intresse med både verbalt och kroppsligt sätt med 8% av gruppens totala 

15%. 

 

Övriga gruppens bekräftelse Procentandelar 

Antal registrerade 
bekräftelser 

Intresserad verbalt 21 % 35 

Glad verbalt 18 % 30 

Glad både verbalt och kroppsligt 18 % 31 

Intresserad både verbalt och 
kroppsligt 15 % 26 

Glad kroppsligt 6 % 10 

Ilska verbalt 6 % 10 

Intresserad kroppsligt 5 % 8 

Ledsen verbal 4 % 7 

Ledsen kroppsligt 2 % 4 

Ledsen både verbalt och 
kroppsligt 2 % 3 

Ilska kroppslig 2 % 3 

Ilska både verbalt och kroppsligt 1 % 1 
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6. 2.1 Fokusgruppen och övrig gruppens likheter och 
skillnader 

    Fokusgruppen bekräftar varandra till största procentandel med intresse på ett verbalt sätt 

med 30,5%. Tillsammans med fjärde och sjätte högsta procentenheterna med 12% 

respektive 5% utgör de tillsammans 47%. De andra, tredje och femte högsta 

procentandelen är glädje med 20%, 19,5% och 8%. De utgör tillsammans 47%. Detta 

innebär att intresse och glädje utgör lika många procentenheter och innehar den högsta 

procentandelarna för fokusgruppen. Grundkänslorna ilska och ledsamhet består av 3,5% 

respektive 2%. Det som skiljer dem åt är att ilska med verbalt sätt är 1,5% högre än 

ledsamhet med verbalt sätt. De 1,5% gör att ilska kategoriseras som andra och ledsamhet 

som den tredje högsta procentandelen. 

 

    Den övriga gruppens största procentandel i bekräftelsen, är samma som fokusgruppen, 

intresse på ett verbalt sätt fast med 21%. Tillsammans med intressets tredje och femte 

högsta procentandelen med 15% respektive 5%, utgör de kategorin till att bli andra högsta 

procentandelen med 41%. Glädjens andra procentandelar utgörs av delad plats med både 

verbalt och kroppsligt sätt och verbalt sätt med 18% vardera. Den fjärde platsens 

procentandelen utgör 6%. Tillsammans utgör de den högsta procentandelen i 

kategoriseringen med 42%. 
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    Grundkänslorna ledsamhet och ilska består båda två av 8,5% vardera. Det som skiljer dem 

åt är ilska på ett verbalt sätt är den fjärde högsta procentandelen med 6% medan övriga 

ligger på näst lägsta och lägsta andelen procentenheter med 2% respektive 1 %. 
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6.3 Känslouttrycken och bekräftelsen samband mellan 
frågeställningarna 

    I observationsunderlagen för fokusgruppen synliggörs samband i ilska på ett verbalt sätt 

och ledsamhet. I frågeställningen hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via 

kroppsspråket, verbalt eller båda finns det ökat uttryck för ilska på ett verbalt sätt med 

2,5% av gruppens totala 3%. I den andra frågeställningen hur bekräftar barn känslouttryck 

till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda finns det en ökad bekräftelse 

för ilska på ett verbalt sätt med 2,5% av gruppens totala 3,5%. 

 

    I frågeställningen hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, 

verbalt eller båda uttrycker barnen även ökad ledsamhet med både ett verbalt och 

kroppsligt sätt med 0,7% av gruppens totala 0,8%. I den andra frågeställningen hur 

bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda 

finns en ökad bekräftelse för ledsamhet på ett verbalt sätt med 1% av gruppens totala 2%. 

 

    I frågeställningen hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, 

verbalt eller båda uttrycker fokusgruppen största procentandelar i intresse på verbalt sätt 

med 22%. I den andra frågeställningen hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, 

är det via kroppsspråket, verbalt eller båda uttrycks största procentandelar i bekräftelsen 

med intresse på ett verbalt sätt med 30,5%. 

 

    I grundkänslorna utgör glädje högsta procentandelar med 48,5% i frågeställningen hur 

kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda. I 

bekräftelsen delar grundkänslorna glädje och intresse högsta procentandelarna med 47% 

vardera i frågeställningen bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via 

kroppsspråket, verbalt eller båda. 

 

 

 

 

6. 4 Analys 

    Vårt observationsunderlag utgick ifrån det normativa barnets grundkänslor. Det gav oss 

möjlighet att synliggöra normalitet eller avvikelser i enskild individs känslouttryck utifrån 

gruppens genomsnittsvärde av känslouttryck (Nordin-Hultman, 2004, s. 162). Barnets 

erfarenheter av självet utgår ifrån hens mognadsnivå när den kommunicerar med andra. 

Detta göra att barnets mognad skapar nya perspektiv på självet samt hur man tolkar och 

avläser andra (Stern, 2003, s. 60). Den homogena utgångspunkten dvs. likheter i 

känslouttryck gör att olikheterna i gruppen synliggörs i konstruktioner av likheter där 
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olikheterna och skillnaderna kan förstås som avvikelser. Dessa föreställningar om linjära 

förändringar förbinder barnets förflutna med deras tidigare erfarenheter med den 

närvarande tiden och framtiden. Det innebär att de handlingar barnet utför förklaras med 

det som tidigare har hänt dvs. barnets erfarenheter (Nordin-Hultman, 2004, s. 162). 

Handlingarna kan identifiera barnets abstrakta uppfattningar om vänskap och ger oss en 

förståelse för barnets uttryck som skapar en bild av barnets känslovärld (Corsaro & Rizzo, 

1988, s. 879 och 880). Barnet har värderat handlingen utifrån den meningsskapande 

situationen och barnet har värderat handlingen och värdet i meningsskapandet har 

betydelse för framtida handling. Detta gör att nuet förknippas med tidigare erfarenheter 

och framtiden. Det gör att nuet blir kort och underordnat av den pågående händelsen och 

den skapar sitt egna värde för barnet (Nordin-Hultman, 2004, s. 163).   

  

    Observationsunderlaget visade att fokus och övriga gruppen mestadels var glada med 48% 

respektive 50% och intresserade med 44% respektive 39%. Ledsamhet uttrycktes med 

3% respektive 5% och ilska med 5% respektive 6%. Barnen uttryckte att de är trygga med 

varandra genom användandet av alla känslouttrycken. Tryggheten synliggörs i att de 

bekräftar varandra. Den skedde mest i glädje med 47% respektive 42% och intresse med 

47% respektive 41%. De uttryckte även bekräftelse i ledsamhet 2% respektive 8% och 

ilska med 4% respektive 9%. Detta synliggör att barnen delar sina förmågor inom 

grundkänslorna. Det genererar till att de tar del av den ständigt pågående processen i 

utvecklingen av sitt egna själv och att det är delaktiga i skapande av kamratkulturen. Detta 

är något som Daniel Stern också har tagit fram i sin forskning om barnets inre värld (2003, 

s. 55 – 56). 

 

    Den inre världen behöver barn förstå för att kunna läsa av andra för att intersubjektivitet 

ska kunna utvecklas. Vårt resultat för känslouttryck synliggör att barnen aktivt läser av 

och erfar varandras grundkänslor i sin kamratkultur. Barnen läser av varandras 

grundkänslor i användandet av sitt kärnsjälv (Stern, 2003, s. 125 - 126). De utvecklar sin 

kommunikativa och social förmåga med sig själv och andra. Barnet urskiljer andras 

kommunikation och svarar upp med härmning utifrån den känslan som uppstår i mötet 

(Brodin & Hylander, 1997, s. 47). De använder sig av sina erfarenheter i sina själv-

invarianter som består av agens, affektivitet, kontinuitet och helhet (Stern, 2003, s. 126 - 

127). Barnen erfar även varandras känslor och använder sitt subjektiva och 

intersubjektiva själv. De förstår att alla har avsikter, känslor och vilja med sin handling. 

Rapporten visar att barnen uttryckte och bekräftade varandra i intresse, glädje, ledsamhet 

och ilska med olika sorters kroppsuttryck. Stern menar att detta gör att barn utvecklar 

social erfarenhet av känslor när de tar del av dem (2003, s. 184 – 185; 2011, s. 116–117). 

Om barn ska klara av det behöver de visa intresse för andras handlingar och känslor. Det 

ligger till grund för att ingå i delad uppmärksamhet, intentioner och upplevelser med 

varandra (Brodin & Hylander, 2002, s. 43). När barn ingår i delad uppmärksamhet, 

intentioner och upplevelser med varandra kan de utveckla ”förmågan att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” 

(Lpf98, 2016, s. 10). Barnen utvecklar individuella förmågor att förmedla och använda 

sina känslor. 
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    Detta påvisas i vårt resultat eftersom båda grupperna uttrycker intresse med 39% 

respektive 44%. Detta skapar en betydelsefull motivation och känsloupplevelse hos 

barnen för att utveckla etisk medvetenhet i leken (Öhman, 2008, s. 94; Corsaro & Rizza, 

1988, s. 883). 

     

    Utvecklingen av etisk medvetenhet sker genom bekräftelserna av känslouttrycket. 

Resultatet av bekräftelserna i båda grupperna uttrycktes mest verbalt och både med 

verbalt och kroppsligt sätt i samtliga känslor. Det verbala uttryckssättet inom samtliga 

kategorier av grundkänslor bekräftas i högre utsträckning. Det symboliserar att barnen 

har ökad förståelse för varandras verbala uttryck. Uttrycket för bekräftelserna 

symboliserar delat intresse och uppmärksamhet i fenomenet (Stern, 2011, s. 119–120). 

Barn som uttrycker intresse och glädje gör att barn vill närma sig och utforska situationen 

som väckt barnets intresse. Det skapar möjlighet till att skapa, upprätthålla och fördjupa 

barnens upplevelse av relationen. Därför upplevs grundkänslorna intresse och glädje som 

positiva (Brodin & Hylander, 2002, s. 42 och 47–49; Öhman, 2008, s. 101–102). 

 

    I resultatet synliggörs det att ilska och ledsamhet som uttrycks på både verbalt och 

kroppsligt sätt bekräftas i minsta utsträckning med endast 0,3% respektive 1%. Känslan 

signalerar för barnet att situationen är negativ i form av att det här är inte bra för mig. Hur 

barnet väljer att handla när den upplever känslan beror på hur barnet värderar den (Stern, 

2011, s. 116–117; Öhman, 2008, s. 100–102). Ilska och ledsamhets uttrycken indikerar 

på barnets egna vilja, avsikter och känslor. De utvecklar barnens strategier för hur man 

tillsammans kommer överens. Barnen som får sin ilska och ledsamhet bekräftad upplever 

sig förstådda. Det gör att den svalnar och kan övergå till en annan grundkänsla (Brodin 

& Hylander, 2002, s. 65 och 69–70). Deras val av handlingsmönster skapar och formar 

barnens kamratkulturer (Corsaro, 2003, s. 41 och 65; Corsaro & Rizzo, 1988, s. 880; 

Kyratzis, 2004, s. 631). De etiska dimensionerna som förskolan innehåller påverkar 

barnens möjligheter till att kunna utveckla förståelse och tillit för sina känslor, tänkande 

och handlingar. De påverkar i sin tur barnets möjlighet till att kunna ta ansvar (Lpfö98, 

2016, s. 4 och 12).   

  

     I kamratkulturen stimuleras den emotionella kompetensen när barnen förhandlar, reglerar 

och utbyter varandras emotionella erfarenheter (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, 

Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 238). Detta upplevde vi i genomförande 

av vår observation med att barnen kontinuerligt argumenterade och motiverade fram sin 

vilja i leken.  Barnen använde det verbala självet, att ord skapar mening och kan användas 

varierat och mångfasetterat för att uttrycka känslor och sitt tänkande (Stern, 2003, s. 224 

- 225).  I leken använde barnet sitt narrativa själv genom att de använde sina språkuttryck 

för att berätta sin livshistoria. För att försöka förändra sin egna och omgivningen bild av 

sig själv (Stern, 2011, s. 170 - 171). Vi upplevde att de kollektiva dispyterna bestod av 

att barnen samtalade med varandra och utifrån samtalets reglerande känslouttryck och 

bekräftelser förändrades kamratkulturens maktpositioner. Detta är enligt Stern av 

betydelse för barnets identitetsbildning, där självet konkretiseras och blir stabilt (Hwang 
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& Nilsson, 2011, s. 181–182). Vi upplevde att barnen var införstådda i att den reglering 

och bekräftelse som barnet ger förstärker de andre barnets känsla av möjlighet till 

utövande av inflytande. Barnet använde sina tankar om vad som är viktig för olika 

människor, vem som har makt och vad som kan förändras i samspelet och i aktiviteten 

(Bergöö & Jönsson, 2012, s. 84 och 125; Kyratzis, 2004, s. 632; Denham, Blair, 

DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 238). Barnen 

förmedlade sin etik och sin moral när de uttryckte sig och bekräftade varandra. Etisk 

medvetenhet uttryckte dem när de argumenterade för sina normers ståndpunkt. Moralen 

uttryckte dem i sitt beteende och handlingar t.ex. genom att lägga beslag på en spade tills 

de inblandade barnen var överens (Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s. 16). 

Vår upplevelse av att barnen har förståelse för möjligheterna i reglering och bekräftelser 

av grundkänslor styrks i vårt resultat. Det visar att barnen uttrycker sina grundkänslor och 

bekräftade varandra mestadels verbalt och både på ett verbalt och kroppsligt sätt. Det 

innebär att de utmanade varandra i kamratkulturen till att utveckla sina lingvistiska och 

kognitiva förmågor (Corsaro, 2003, s. 40; Corsaro & Rizzo, 1988, s. 885; Kyratzis, 2004, 

s. 636). Detta är enligt Sterns teori en viktig del för barn att ta del av och erfara. Han 

beskriver att självet utvecklas när barnet kommunicerar sina känslor med andra och att 

kvalitén i samspelen och relationerna är avgörande faktorer (Öhman, 2008, s. 112). 

Kvalitén utgörs av språket och tänkandet som förmedlar barnets inre liv. Det möjliggör 

föreställningar och förståelsen för vad andra känner och vill förmedla (Stern, 2011, s. 116 

– 117; Stern, 2003, s. 225). 

 

    Resultatet visar att barn får ibland sin ilska intonad och bekräftad med 3,5% respektive 

8,5% och det påverkar barnets ilska till att svalna. Det innebär att barnen har förståelse 

för kommunikationens påverkan om känslor (Öhman, 2008, s. 97 och 125; Brodin & 

Hylander, 2002, s. 17). Barnet upplever känslan som accepterad och förstådd när den blir 

intonad. Ledsamhet och ilskans resultat består av minsta procentandelarna och det gör att 

vi inte vet om resultatet bygger på att barnen missförstått förståelsen och regleringen för 

känslorna. Det kan vara svårt att förstå vad egna och andras rörelser och ansikts- och 

kroppsuttryck sänder ut för budskap (Brodin & Hylander, 2002, s. 69–70 och 73). Vad 

som väcker denna fundering i resultatet är att i fokusgruppen fanns det två barn som 

uttryckte en ökad procentandel i ilska på ett verbalt sätt med 2,5 % i relation till gruppens 

totala 3%. Samma barn bekräftade med en ökad procentandel i ilska på ett verbalt sätt 

med 2,5% i relation till gruppens totala 3,5%. I övriga gruppen uttryckte två barn en ökad 

procentandel i ilska på ett verbalt sätt tillsammans med 4 % av gruppens totala 4,5%. 

Samma barn bekräftade ilska på ett verbalt sätt som utgjorde 5,5% av gruppens totala 6%. 

I ledsamhet i fokusgruppen var det två barn som uttryckte även ökad procentandel i 

ledsamhet med både verbalt och kroppsligt sätt med 0,7% i relation till gruppens totala 

0,8%. Ett av barnen bekräftade med en ökad procentandel i ledsamhet på ett verbalt sätt 

med 1% i relation till gruppens totala 2%. I övriga gruppen fanns två barn som uttryckte 

en ökad procentandel i ledsamhet på ett verbalt sätt tillsammans med 2,5% av gruppens 

totala 3%. Det var ett barn som bekräftade med en ökad procentandel i ledsamhet på ett 

kroppsligt sätt och det utgjorde 1,78% av gruppens totala 2%. Dessa olikheter och 

skillnader i uttryck och bekräftelse indikerar på att de kan ha olika betydelser för olika 
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individer. Samtidigt indikerar resultatet med den lägsta procentandelen i ledsamhet och 

ilska på att gruppen är trygga med varandra. För vad barnet utspelar i sin handling har sin 

grund i vilket bemötande barnets tidigare erfarit av känslan. Barn använder ilska för att 

hävda sin egen rätt och försvara sig mot kränkningar (Stern, 2003, s. 199; Brodin & 

Hylander, 2002, s. 69). 

 

    Vårt resultat i likheter och skillnader i våra två grupper synliggör att känslan påverkas och 

utvecklas av den kultur som omger barnet. I fokusgruppen och övriga gruppen bekräftade 

barnen varandra till största procentenheter med intresse och glädje med 47% respektive 

42%. De lägsta procentenheterna utgjorde ilska och ledsamhet med 6% i fokusgruppen 

respektive 17% i övriga gruppen. Skillnaden i bekräftelsen innebär att fokusgruppen 

bekräftade varandra i intresse och glädje med 5%-enheter mer än övriga gruppen. Medan 

övriga gruppen bekräftade varandra i ilska och ledsamhet med 11%-enheter mer än 

fokusgruppen. Detta gör att vårt resultat visar att upplevelsen av känsla är ett kroppsligt 

uttryck som möjliggör för barnen att läsa av varandras olika känslor. Övriga gruppen är 

tre av fyra barn av en äldre ålderskategori vilket gett dem mer erfarenhet av att bli sedda, 

bekräftade och förstådda. Därmed kan de ha skapat ökad förståelse för grundkänslorna 

betydelse för sig själva och andra i sin omgivning. Likaväl som de utvecklar 

grundkänslornas betydelse för sig själva och andra barn i fokusgruppen när de styr sina 

handlingar utifrån sina grundkänslor (Öhman, 2008, s.112; Brodin & Hylander, 2002, s. 

9 och 10). För denna rapport innebär det här att vårt syfte att undersöka hur barnens 

grundkänslor kommer till uttryck i den fria leken och våra frågeställningar hur kommer 

barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda och hur 

bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda är 

besvarat. Vårt resultat kan vi även bekräfta att det har vetenskaplig grund med att barn 

som använder sin emotionella uttrycksfullhet och tar del av emotionell kompetens 

maximerar sin sociala kompetens (Öhman, 2008, s. 101 och 103; Hubbert & Coie, 1994, 

s.4; Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major och Queenan, 2003, s. 

239). 

 

    Resultatet om att känslokategorierna och bekräftelserna inverkar och påverkar varandra 

visar att det är problematisk att särskilja på det kännande och lärande barnet. Barnets 

känslor och tankar utvecklas tillsammans och påverkas av omgivningens respons. Detta 

innebär att barnets känslor och lärprocesser går hand i hand (Brodin & Hylander, 2002, 

s. 12 – 13). Detta styrks i vårt resultat och i Sterns påstående att barn behöver få möjlighet 

att erfara sina känslor, förstå dem och utforska sin omvärld i interaktion med andra (Stern, 

2003, s. 200–201). Det gör att alla barn som ingår i känslointeraktion med en mer 

känslomässigt kunnig kamrat får sin känsla intonad och bekräftad. Det leder till att alla 

barn i kamratkulturen utvecklar sina grundkänslor och sin självbild (Hwang & Nilsson, 

2011, s. 181–182; Öhman, 2008, s. 113 – 114). 
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7.  Slutsats 

    Vårt syfte med studien var att undersöka barnens grundkänslor i den fria leken för att ta 

del av hur de kommer till uttryck. Vi valde att observera barn till barn interaktionen 

mellan de äldre barnen. För att vi bedömde att det vore lättare att urskilja deras 

känslouttryck och om de bekräftas. 

 

    Resultatet visar att barn behöver använda sina grundkänslor för att känna sig sedda, hörda 

och bekräftade i leken. Grundkänslorna utvecklar barnets självbild och kunskap om hur 

de ska handla i sociala situationer. Detta sker när barnen uttrycker glädje och intresse i 

leken och det gör att de sällan uppstår konflikter. När de väl uppstår konflikter skapar 

erfarenheterna i intresset och glädjen att de bekräftar varandras känslotillstånd. Det skapar 

möjlighet för leken, barnet och kamratkulturen att utvecklas vidare. Därför behöver 

barnen pröva egna och andras upplevelser i leken för att utveckla hur grundkänslorna kan 

regleras. Barnen skapar då strategier och förståelse för grundkänslorna. Barn som kan 

använda sina grundkänslor konstruktivt skapar empatiska relationer i kamratkulturen. Det 

gör att gruppen upplever samhörighet. 

 

    Detta gör att förskollärare måste ta hänsyn till barnens grundkänslor och se dess 

potentiella värde. För att förskolläraren ska kunna utbilda barn behöver gruppen känna 

sig trygg. Därför behöver förskolläraren ge barn förutsättningar till olika sorters 

relationsmässiga och miljömässiga förutsättningar. Där barnen kan utforska och 

undersöka egna och andras grundkänslor i leken för att barn ska kunna utveckla och skapa 

nya erfarenheter av grundkänslorna. Detta ställer krav på förskolläraren att inneha 

förmågan att lyssna på barnen och vara autentisk för att kunna uppmuntra och stötta barn 

till att våga utveckla sina strategier. 

 

    Verksamheten behöver skapa förutsättningar för förståelse, gemenskap, lärande och 

utveckling i och mellan barnens olika grundkänslor. Förskolan värdegrundsarbete 

behöver aktivt närvara i planering och genomförande av olika lekfulla 

utbildningssituationer. I lpfö98/16 står det att verksamheten ska skapa förutsättningar för 

barn att utveckla etiska värden, normer, rättigheter och skyldigheter som finns i ett 

demokratiskt samhälle (2016, s. 4 och 6). Detta genomförs när barn är aktörerna och har 

inflytande i verksamheten genom att de bli sedda, hörda och bekräftade i sina 

grundkänslor, tänkande och handlingar. Barn har då förutsättning till att ha tillit till sin 

egna förmåga och ta ansvar som ger barn förståelse för sin handling. Barnen utvecklar då 

sin etik och moral när den införskaffar sig förståelse för känslor, tänkande och handling. 

Detta är grunden för att barnet ska kunna ta del av den utbildning som sker i förskolan. 
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8. Förslag för fortsatt forskning: 

    Det som skulle vara intressant att forska vidare på är vad det är som gör barnet glad, 

ledsen, arg osv. Det skulle kunna synliggöra barnens perspektiv i grundkänslorna och 

bekräftelserna. Då kan man få kunskap om vad som är betydelsefullt för dem i 

känsloupplevelserna. Detta skulle kunna möjliggöras i användande av intervjuer som 

metod. 
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Bilagor: 

Bilaga 1. Observationsunderlag  

 

 1 2 3 4 5   

GLAD      VERBALT 

GLAD      KROPPSLIGT 

GLAD      BÅDA 

LEDSEN      VERBALT 

LEDSEN      KROPPSLIGT 

LEDSEN      BÅDA 

ILSKA      VERBALT 

ILSKA      KROPPSLIGT 

ILSKA      BÅDA 

INTRESSE

RAD 

     VERBALT 

INTRESSE

RAD 

     KROPPSLIGT 

INTRESSE

RAD 

     BÅDA 
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Bilaga 2. Till styrelsen 

 

 

 

Till ________________________________________ 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

      

Studien, som kommer att handla om barns grundkänslor och kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Monica Andersson och Julia Eriksson som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

_____________ ger härmed sitt medgivande till att 

_______________________________________ 

Vi har tagit del av informationen om studien. Vi är införstådd med att barn i verksamheten 

kommer att observeras och filmas.  

 

Vi vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Vi har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att verksamhetens 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 
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....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: ………………………………………………Styrelseposition:…………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: ………………………………………………Styrelseposition:…………………… 
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Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

Namn: 

………………………………………………Styrelseposition:………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

Till ________________________________________________________ 

 

Information om en studie av barns grundkänslor. 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Information om studien: 

Vi observerar hur barn ger uttryck för sina grundkänslor och hur dem använder dem i 

förskolans verksamhet. Vi vill med denna studie uppmärksamma förskolans viktiga roll att 

arbeta utifrån barns grundkänslor. De lägger grunden för hur barnet kommer se på sig själv 

och sin omvärld.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa verksamheten och barnen som är 

_______(åldersgrupp 4–5 år), under veckorna 12 och 13 i förskolan. Vi kommer att samla 

in data genom att observera barnen, utan att medverka på annat sätt och utan att påverka 

barnets vanliga aktiviteter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
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Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 

vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare:  

Stefan Myrgård, Universitetslektor i didaktik 

e-post:  

 

Uppsala den 2 Mars 2017 

 

Monica Andersson                                                   Julia Eriksson 

e-post: 
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Bilaga 3. Till vårdnadshavare 

 

 

Till vårdnadshavare för barn på ____________________________________________ 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om barns grundkänslor och kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Monica Andersson och Julia Eriksson som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. Jag har 

tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras på förskolan. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: 

…………………… 

 

 

1.Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 
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....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................

 ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare för ______________________________________________________ 

 

Information om en studie av barns grundkänslor  

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Information om studien: 

Vi observerar hur barn ger uttryck för sina grundkänslor och hur dem använder dem i 

förskolans verksamhet. Vi vill med denna studie uppmärksamma förskolans viktiga roll att 

arbeta utifrån barns grundkänslor. De lägger grunden för hur barnet kommer se på sig själv 

och sin omvärld.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa verksamheten och barnen som är 

________________ (åldersgrupp 4–5 år), under veckorna 12 och 13 i förskolan. Vi kommer 

att samla in data genom att observera, utan att medverka på annat sätt och utan att påverka 

barnets vanliga aktiviteter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 
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den till ______________. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Stefan Myrgård, Universitetslektor i didaktik 

e-post:  

 

Uppsala den 6 Mars 2017 

 

Monica Andersson                                                   Julia Eriksson 

e-post: 

 

 


