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Abstract 

 

The aim of the study was to investigate peer interaction among toddlers 12 to 30 months of age 

and the teachers’ ways to direct the children’s play in outdoor free play situations in a Swedish 

preschool. Data was gathered through direct observation, and the phenomenology of Merleau-

Ponty in combination with the assumption of children as social actors built the theoretical 

framework of the study. The results showed that the toddlers used different strategies to invite 

peers to interaction and made use of strategies in entering ongoing play that previously have been 

observed among older preschoolers. These strategies, bodily and therefore in accordance with the 

phenomenological approach, support the assumption of toddlers as social actors that actively 

engage in and make sense of their life worlds in the preschool. The teachers showed less 

interference in the children’s play compared with earlier studies. The results of the study stress 

the significance of free play as an arena for learning of different social skills and importance of 

the preschool teachers being conscious of these young children’s life worlds. 
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Inledning 

Inom den traditionella utvecklingspsykologin hade man länge trott att sociala relationer hos de 

allra yngsta barnen i princip inte existerar mellan jämnåriga. De sociala kompetenserna sågs som 

något som utvecklas senare parallellt med kognitiv och språklig utveckling. Detta har haft 

konsekvenser för den forskning som bedrivits inom området. I och med att man länge har 

betraktat små barn som beroende av stöd från de vuxna dels för att kunna utveckla sociala 

relationer till andra människor, dels för att kunna lära sig, och då i bemärkelsen att överta 

kunskaper från de vuxna, var det inte intressant att studera interaktionen mellan små barn. Det 

utvecklingspsykologiska arvet är något som personalen i våra förskolor bär med sig i det 

pedagogiska arbetet. Pedagogernas förhållningssätt samt sätt att bemöta yngre barn i deras sociala 

samspel har konsekvenser för dessa barns möjligheter till lärande och utveckling. Därför är det 

viktigt att utveckla kunskap om hur små barns sociala samvaro på förskolan ser ut samt på vilket 

sätt pedagogerna påverkar de yngsta barnens samspel. Jag har under mina praktikperioder på 

lärarutbildningen sett att även de yngsta barnen på förskolan visar ett stort intresse för varandra 

och jag har vid flera tillfällen blivit förvånad över hur mycket socialt samspel som faktiskt pågår 

dessa små barn emellan i förskolans vardag. Jag började fundera över hur detta går ihop med 

bilden av det lilla barnet i stort behov av vuxenstöd i sina sociala kontakter. Jag blev nyfiken på 

detta och ville undersöka de lekrutiner och samspelsmönster som barn i 1–2–årsåldern visar i sin 

sociala samvaro på förskolan samt hur pedagogerna genom sitt agerande kan påverka de små 

barnens sociala samspel. 

Jag vill tacka min handledare Katarina Gustafson, lektor i barn– och ungdomsvetenskap på 

Uppsala universitet, för ditt engagemang, inspiration, stöd och alla dina kloka kommentarer och 

inte minst för alla de intressanta diskussioner vi haft under arbetets gång. Ett stort tack vill jag 

även rikta till vår fantastiska handledningsgrupp där jag, Maja, Anastasia och Georgios hjälpte 

varandra att komma vidare med våra respektive arbeten. Vad roligt vi hade på vägen!  

Jag vill även tacka Gunilla Stenberg och Berit Hagekull, mina handledare på en C-uppsats i 

psykologi för ett antal år sedan. Tack vare er blev forskning kring små barn både intressant och 

roligt. På tal om små barn vill jag även tacka huvudpersonerna i denna studie, de små toddlarna 

samt pedagogerna på den studerade förskolan som jag tyvärr inte kan nämna vid namn. Ett 

jättetack för att jag fick genomföra min undersökning hos er! 

Sist men inte minst, ett jättetack till min familj, Thomas och barnen, för att ni har orkat med 

mammas eviga pluggande. Nu är det över och jag lovar att inte ge mig in på nya 

utbildningsprojekt, inte på ett litet tag i alla fall… 
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Bakgrund 

Den svenska förskoletraditionen har historiskt sett har haft en stark betoning på omsorg (jfr 

exempelvis benämningen daghem som dagens förskolor härstammar från) och 

förskoleverksamheten som den ser ut idag har i uppgift att förena omsorg och pedagogik. Enligt 

förskolans läroplan Lpfö 98 ska förskolan ”erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 2010 s. 5). Traditionella 

utvecklingspsykologiska teorier har legat till grund i utformningen av förskoleverksamheten (se 

t.ex. Vallberg Roth, 2010). I detta perspektiv har man sett på de allra yngsta barnen som under 

utveckling och därmed i stort behov av stöd från vuxna (Løkken, 2008, s. 7). Detta visar sig 

tydligt när man exempelvis diskuterar hur barn leker. Den utvecklingspsykologiska traditionen 

säger att små barn inte leker med varandra, möjligtvis förekommer bredvidlek, samt att socialt 

samspel mellan barn och vuxna har setts som en grund för att barnet senare ska kunna delta i 

socialt samspel med andra barn (Ibid.). Ointresset att forska kring små barns sociala samspel med 

varandra tros ha att göra med psykoanalysens och Piagets teorier (Lewis & Rosenblum, 1975 i 

Løkken, 1999, s. 146). Nyare utvecklingspsykologisk forskning har dock visat att barn deltar i 

socialt samspel redan från födseln och att spädbarn vid 8–9–månadersåldern visar på förmåga till 

delad uppmärksamhet och turtagande i form av vokaliseringar (läten) och rörelser (actions) (Stern, 

2004, s. 128 ff.). I förskolans läroplan poängteras att ”lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010, s. 7, min kursivering). 

Det är ingen kontroversiell tanke när det gäller de något äldre förskolebarnen men vilka 

möjligheter får de allra yngsta barnen att samspela och lära av varandra i förskolans vardag i 

verksamheter där de små barnen ofta anses vara i behov av mycket vuxenstöd?  

Barndomsforskning är ett område som har växt fram under senare år och i och med att 

forskarna har börjat intressera sig för barndom som en social konstruktion har fokus flyttats från 

ett vuxenperspektiv till barns perspektiv (se t.ex. Johansson, 2003). Tidigare forskning om social 

samvaro, kommunikation och vänskap bland barn har dock mestadels fokuserat på äldre 

förskolebarn och barn i skolålder. Forskning om 1–2–åringarnas sociala samspel i 

förskolekontext har bedrivits i mycket begränsad utsträckning, primärt i Brasilien och Europa 

(Corsaro, 2011, s. 152–153) och då oftast i inomhusmiljö (se Engdahl, 2011a, s. 1424). Vad 

händer om man som forskare byter perspektiv, från vuxenperspektiv till barns perspektiv när 

man studerar de allra yngsta barnens sociala liv? Om man byter glasögon och ser på barn i 1–2-

årsåldern som sociala aktörer med avsikter med sitt handlande kan man få syn på den 

”toddlarkultur” som blomstrar i grupper där små barn, toddlare, möts. Sådan forskning har börjat 

komma fram under de senaste åren (se t.ex. Løkken, 2008; Engdahl, 2011b) och inspirerade mig i 

denna studie där jag ämnar studera det sociala samspelet mellan barn i 1–2–årsåldern samt hur 

pedagogerna kan påverka dessa barns sociala samspel under så kallad fri lek i utomhusmiljö. 
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Litteraturöversikt 

Teoretiska perspektiv 

Fenomenologi 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie var, i likhet med Løkken (2008) och Engdahl 

(2011b), Merleau-Pontys fenomenologi. Merleau-Ponty (1997) menade att vi inte kan skilja 

kroppen från tänkandet i och med att kroppen ger oss omedelbar kunskap om världen, att vi 

lever i och upplever omvärlden genom kroppen (s. 13–19). Medvetandet handlar inte om ett jag 

tänker utan ett jag kan (s. 101 ff.) Kroppen är inte bara ett ting i världen som vi kan flytta och 

uppleva utifrån utan kroppen strävar mot bestämda mål utifrån våra intentioner genom att 

omedelbart föregripa slutmålet. Den objektiva processen som kan uppnås genom tänkandet kan 

utvecklas först i andra hand, efter den kroppsliga upplevelsen menar Merleau-Ponty (s. 45–46). 

Vidare menade han att när vi rör oss i omvärlden riktar vi våra kroppar mot de föremål vi ser och 

svarar på deras utmaningar och att kroppen uppfattar tingen i omgivningen som användbara eller 

oanvändbara (s. 101 ff.).1 Enligt Merleau-Ponty handlar kroppens rumslighet inte om en 

positionsrumslighet, såsom de yttre föremålens rumslighet, utan om en situationsrumslighet där 

den aktiva kroppen upplevs utifrån dess uppgifter i tid och rum – kroppen existerar i riktning 

mot sina uppgifter (s. 54). ”Att vara en kropp betyder […] att vara bunden till en viss värld, och 

vår kropp är i första hand inte i rummet: den är till (est à) rummet” (s. 113) och det är också 

genom kroppen som vi förstår andra (s. 161).  

Begreppet livsvärld är centralt i fenomenologin och Bengtsson (2005, s. 23 ff.) menar att det 

varseblivande kroppssubjektet, den levda kroppen med Merleau-Pontys terminologi, genom sitt 

omedelbara erfarande av omvärlden förenar kropp och själ och bildar ett subjekt för alla 

människans erfarenheter. Den levda kroppen är social från födseln och i sin natur hänvisad till 

andra människor (Ibid.).  

Med den levda kroppen som utgångspunkt befinner vi oss alltid redan i ett interaktivt förhållande 

till allt som vi möter i världen. Den levda kroppen är vår tillgång till världen. Varje förändring av 

kroppen medför därför förändringar av världen. (Merleau-Ponty, 1945 i Bengtsson, 2005, s. 25). 

 En livsvärldsansats som utgångspunkt i empirisk forskning innebär att man studerar världen 

som en kontextualiserad helhet så som den visar sig för i världen existerande människor 

(Bengtsson, 2005, s. 37). Forskaren måste därför ta hänsyn till livsvärldens komplexitet och 

                                                 
1 Det finns likheter mellan Merleau-Pontys fenomenologi och James Gibsons perceptionspsykologiska 

begrepp affordance, ”meningserbjudande” eller ”invitation till handling”, som handlar om vad omgivningen 

(den fysiska miljön) erbjuder människor och djur. En mer ingående beskrivning av Gibsons ekologiska 

psykologi utelämnades ur detta arbete p.g.a. utrymmesskäl, den intresserade hänvisas till Gibson, J. (1979). 

The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin. 
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mångfald samt försöka skapa möten mellan forskarens och de studerade människornas livsvärldar 

(s. 39). Enligt Bengtsson är detta möjligt utifrån fenomenologin i och med att människan får 

tillgång till omvärlden och andra levda kroppar genom sin levda kropp - livsvärlden är social (s. 

41). Därför behöver forskaren inte leva sig in i den andras situation för att förstå dess handlande 

då forskaren får omedelbar och meningsfull information om de studerade människorna genom 

sin levda kropps upplevelser i interaktion och kommunikation med dessa (Ibid.).  

I denna studie studeras små barns sociala samspel i förskolans vardag som ses som barnens 

livsvärld. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv utgår jag i mina analyser ifrån att barnen 

upplever omgivningen genom sina kroppar och med hjälp av alla sina sinnen samt att deras 

handlingar ses som intentionella utifrån de uppgifter, även kallade erbjudanden, som deras 

kroppar uppfattar i omgivningen. Utifrån denna utgångspunkt ses små barn i denna studie som 

sociala aktörer som påverkar sin omgivning genom sitt intentionella handlande men också 

påverkas i sina handlingar av omvärlden. För att kunna studera barn som sociala aktörer med 

fenomenologin som grund kräver att forskaren försöker närma sig barns perspektiv för att kunna 

få syn på omvärlden så som den visar sig för det lilla barnet. Detta beskrivs närmare under 

rubriken Barns perspektiv på sida 8.  

Barn som sociala aktörer 

Den andra teoretiska utgångspunkten i denna studie är synen på barn som sociala aktörer. 

Corsaro (2011) har bedrivit omfattande forskning kring barn och barndom och visar på att barn 

inte är passiva mottagare som tillägnar sig vuxenvärldens normer utan att de faktiskt aktivt skapar 

sina egna kulturer och även påverkar omgivande vuxenkulturer (s. 20 ff.). Corsaro bygger sina 

resonemang på ett sätt att se på socialisation som social konstruktion som är beroende av tid och 

rum och där kamratgruppen får en stor betydelse. I småbarnsforskningen innebär detta att även 

toddlare ses som aktiva subjekt med sociala intentioner och mål med sitt handlande (jfr Meadows 

i Engdahl, 2011, s. 19).    

Corsaro diskuterar kring olika sätt att förstå socialisation av barn och barnsyn. Barn har enligt 

Corsaro inte omfattats av den sociologiska forskningen förrän så sent som för lite drygt 20 år 

sedan (Corsaro, 2011, s. 7–9). Barn har varit en marginaliserad grupp som tilldelats en 

underordnad position i förhållande till vuxna i samhället och barndom har länge betraktats som 

en transportsträcka till vuxenlivet utan något större värde i sig (Ibid.). Corsaro menar att barn och 

barndom har lyfts fram i den sociologiska forskningen i samband med att andra underordnade 

grupper såsom kvinnor och olika minoriteter hamnat i fokus. Han påpekar dock att barn, till 

skillnad från andra socialt underordnade grupper, inte har några egna representanter bland 

forskarna. Även nya teoretiska utgångspunkter, exempelvis konstruktivismen följt av 

socialkonstruktionismen, har fått forskarna att ifrågasätta befintliga sätt att se och tolka 

förgivettagna fakta och istället se på olika fenomen inom det sociala livet som sociala 

konstruktioner (Ibid.). Utifrån ett sådant synsätt måste barndom betraktas som något som hela 

tiden tolkas, debatteras och definieras inom sociala praktiker och att barn, precis som vuxna, är 
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aktiva deltagare i konstruerandet av barndom samt den tolkande reproduktionen av kulturen, inte 

bara passiva konsumenter av vuxenkulturen (Ibid.). I den moderna barndomsforskningen ses 

barn som being, i motsats till en äldre barnsyn där barnet sågs som becoming, på väg mot vuxenlivet 

(Halldén, 2007, s. 31ff). Utifrån denna barnsyn och ett socialkonstruktionistiskt synsätt på 

socialisation följer att man i studier av barn och barndom bör utgå från ett barnperspektiv (t.ex. 

Johansson, 2003, se stycket Barns perspektiv på sida 8) och att det är viktigt att kontextualisera 

analysen av barns handlande (jfr Halldén, 2007, s. 32; Johansson, 2003, s. 44).  

Corsaro vill istället för termen socialisation lyfta fram begreppet tolkande reproduktion som syftar 

på barns sätt att hämta information från vuxenvärlden och göra sina egna tolkningar om detta 

som barnen sedan använder för sina egna sociala syften (Corsaro, 2011, s. 20 ff.). Genom denna 

process skapar barn sina egna kamratkulturer och bidrar därigenom till både kulturell 

reproduktion men även förändring av denna (Ibid.). Corsaros modell för tolkande reproduktion 

illustreras i Figur 1 nedan. 

Figur 1. ”The Orb Web Model” för tolkande reproduktion. 

 
(Källa: Corsaro, 2011, s. 27) 

Corsaros modell visar på hur det växande barnets tillvaro påverkar och påverkas av de olika 

sociala institutioner barn deltar i och där interaktion med andra sker. Dessa institutioner finns 

enligt Corsaro med som strukturer som är stabila, att de finns med genom livet, men ändå 

föränderliga då tid, plats och medverkande personer förändras över tid (Corsaro, 2011, s. 27 ff.). 

Den växande spiralen i figuren illustrerar olika kamratkulturer som barnen gemensamt är med 

och skapar inom den kulturella och institutionella ramen. Corsaro poängterar att kamratkulturer 

inte är stadier som varje individuellt barn går igenom utan de bildar ett nät av gemensamma 

erfarenheter som barnen bär med sig genom livet och därmed kan barn ses som 

medkonstruktörer av vuxenkulturer (Ibid.).  

Barn skapar sina kamratkulturer i den sociala samvaron där leken har en central roll men att få 

tillgång till gemensam lek med andra barn är en krävande uppgift. Förskolebarn har visat sig vilja 

skydda platser, artefakter och pågående lek från andra barn (Corsaro, 2011, s. 157). Corsaro 

nämner detta skyddande av pågående lek för protection of interactive space (Ibid.), skyddande av 
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interaktionsutrymme, något som enligt Corsaro har att göra med barnens medvetenhet om att 

leken är skör och att den kan förstöras – barnen strävar efter att få kontroll över sina delade 

aktiviteter med kamrater. För en vuxen kan barns uteslutande av andra verka själviskt, att barnen 

inte kan dela med sig, men sett ur barnens perspektiv försöker de bara upprätthålla sin 

gemenskap och fortsätta dela det de redan delar med någon i leken. Ur det perspektivet kan man 

förstå att andra barn kan ses som ett hot mot den pågående gemensamma leken (Ibid., s. 158). 

Det finns även forskning som hävdar att barn i 1–2–årsåldern skapar sina egna toddlarkulturer 

(Løkken, 2000, 2008). Denna forskning redovisas under rubriken Toddlare och toddlarlek på sida 

10. Corsaro har i sin forskning om barns sociala samvaro utgått från barns perspektiv, nedan 

följer en närmare beskrivning om vad det innebär i forskningssammanhang.  

Barns perspektiv 

I denna studie av toddlarleken strävar jag efter att närma mig barns perspektiv för att kunna 

förstå toddlares sociala samspel ur barnens perspektiv. Johansson (2003) problematiserar 

begreppet barns perspektiv utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Enligt Johansson handlar barns 

perspektiv om att dels undersöka barns levnadsvillkor och vad dessa har för betydelse för barns 

erfarenheter, dels om att försöka skapa förståelse för barns intentioner och meningsuttryck – 

”Med barns perspektiv avses ’det som visar sig för barnet‘, barnets erfarenheter, intentioner och 

uttryck för mening” (s. 42). Johanssons ambition med forskningen utifrån barns perspektiv har 

varit att uttala något om barns liv och göra deras röster hörda. Hon menar att Merleau-Pontys 

livsvärldsansats kan fungera som teoribas i den typen av forskning i och med att man inom 

fenomenologin försöker synliggöra människors erfarenheter, synsätt och perspektiv på ett visst 

fenomen (Ibid., s. 43; jfr även Bengtsson, 2005, s. 11–12). Utifrån en fenomenologisk bas är 

något som erfars en erfarenhet för någon i och med att man enligt fenomenologin inte kan skilja 

subjektet från omvärlden (se stycket Fenomenologi på sida 5). Johansson menar att forskaren kan 

närma sig barns perspektiv genom att delta i barns världar i mötet eller interaktionen med dem, så 

som Merleau-Ponty menade på att människor kan förstå varandra (s. 44). Enligt Johansson kan vi 

inte förstå en annan människa fullt ut eller känna som den andre gör i och med att vi själva är en 

del av den värld vi vill studera med våra egna erfarenheter och sätt att förstå världen. Däremot 

kan vi sträva efter att förstå den andres varande i världen (Ibid.).  

Som forskare bör man dock vara medveten om att den kunskap man får om barns perspektiv 

är begränsad och att forskaren måste försöka se de situationer som undersöks som helheter där 

alla närvarande, även forskaren själv, ingår och påverkar (Ibid.). Vidare krävs både fysisk och 

psykisk närhet till barnen genom att lära känna barnen, visa engagemang och få deras acceptans 

för att som vuxen få tillträde till barns livsvärldar enligt Johansson. Därför är det viktigt att visa 

intresse och öppenhet, samtala med barnen på deras villkor men med forskarens fokus, i barnens 

höjd – att vara närvarande och försöka se det som barnet ser samt se barnets sätt att vara som 

uttryck för dess livsvärld (Ibid.). Ett sådant sätt att undersöka väcker även viktiga etiska frågor i 

och med att man som vuxen forskare befinner sig i en maktposition över barnen, inte minst när 
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man studerar känsliga situationer där barnens integritet kan äventyras, exempelvis i 

konfliktsituationer (Johansson, 2003, s. 45). Johansson poängterar även vikten av att presentera 

forskningsresultaten på ett varsamt och respektfullt sätt gentemot barnen (Ibid.). De etiska 

aspekterna i denna studie diskuteras under Forskningsetiska reflektioner på sida 20–21. 

Forskningsöversikt 

Lekens betydelse för interaktion och lärande 

I denna studie undersöker jag hur toddlarnas sociala samvaro visar sig under så kallad fri lek när 

barnen själva får välja vad de vill sysselsätta sig med och med vem. Leken har en central roll inom 

den svenska förskoletraditionen. Lekforskare har studerat på vilket sätt leken kan bidra till 

barnens lärande och utveckling samt de sociala kompetenser som krävs för att ett barn ska kunna 

delta i gemensam lek tillsammans med andra barn. I leken kan barn utvecklas socialt och 

kognitivt (Wood, 2009 i Engdahl, 2011a, s. 1422) och barn får möjligheter att lära sig tillsammans 

med andra och därigenom kunna agera ”huvudet högre” än vad de kan på egen hand (jfr. 

Vygotskij, 1978 i Engdahl, 2011, s. 1422). Enligt Garvey (1977 i Engdahl, 2011a, s. 1422) 

förutsätter gemensam lek ömsesidighet och turtagande.  

Interaktionen mellan barn som leker har visat sig vara kontextuell och beroende av lokal 

kultur (Sawyer, 1997 i Engdahl, 2011a, s. 1422) och barn har visat sig skapa skilda kamratkulturer 

i olika sociala kontexter genom att delta i olika typer av lekar samt skapa olika regler för samvaron 

(se t.ex. Evaldsson & Corsaro, 1998, s. 389 ff.). Barn tenderar att skydda sin pågående lek 

(protection of interactive space, Corsaro 1979, 2011, se s. 8 i detta arbete) och de behöver lära sig 

olika sociala kompetenser för att få tillgång till interaktionsutrymme med andra barn. Olika 

strategier för inträde i pågående lek har identifierats av Corsaro (1979, s. 321) som menar att 

yngre barn aktivt utvecklar och använder sig av kommunikativa förmågor i sin sociala samvaro. 

Corsaro har i sin forskning identifierat ett stort antal komplexa strategier (15 stycken) som barn 

använder sig av för att få tillgång till interaktionsutrymme med kamrater. Några av de vanligaste 

strategierna enligt Corsaro var icke-verbal entré, att producera en variant av pågående handling, 

störande (disruptive) entré och omringande av ett område där lek pågår. En närmare beskrivning 

av strategierna har lämnats utanför denna studie eftersom detta inte är huvudfokus i min 

undersökning, den intresserade hänvisas till Corsaro (1979). Evaldsson studerade barn i 

grundskolan och barnen i Corsaros studie var äldre förskolebarn men tankegångarna kan med 

stöd i kamratkulturbegreppet även tillämpas på yngre barn. Løkken (2008) har visat, genom att 

studera barn i 1-2–årsåldern, att redan små barn skapar sina egna lokala kulturer som hon kallar 

för toddlarkultur. Hon menar att de små barnen, toddlarna, skapar gemensamma återkommande 

lekrutiner (Ibid., s. 41–43) och sätt att hälsa på kamraterna (s. 104 ff.). Barn i 1–2–årsåldern deltar 

i socialt samspel med både andra barn och vuxna och i denna process lär de sig så småningom 

vilka strategier för inträde i leken är framgångsrika eller inte och de bygger upp sina egna 
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kamratkulturer i sin sociala samvaro där leken har en central roll. Däremot behöver detta område 

studeras mer noggrant för att få kunskap om hur processen kan se ut bland toddlarna. En mer 

ingående beskrivning av Løkkens forskning följer nedan.  

Toddlare och toddlarlek 

Forskare har börjat argumentera för införandet av begreppet toddlare i det svenska språket 

(exempelvis Engdahl, 2011b, s. 23; även i det norska språket, se Løkken, 2008). Ordet kommer 

från engelskans toddler som handlar om 1-3 år gamla barn och syftar på deras speciella sätt att röra 

sig, speciellt deras konkreta gångstil (Løkken, 2008, s. 16) – man kan säga att ett barn som nyligen 

lärt sig gå toddlar fram. Detta särpräglade sätt som dessa små barn rör sig på syns tydligt i 

toddlares sociala umgänge, det kroppsliga är en central del av samspelet mellan barnen (Ibid.). 

Løkken motiverar toddlarbegreppet utifrån Merleau-Pontys fenomenologi och den levda kroppen 

och hon menar på att toddlarna genom sitt högst kroppsliga sätt att vara med varandra visar att 

de lever i, upplever och agerar i världen genom kroppsligt handlande (jfr Løkken, 2008, s. 9, 16 

ff.). 

Løkken (2000, 2008) utgick i sin studie från Merleau-Pontys fenomenologi. Den syftade till att 

lyfta fram synen på barn i 1–2-årsåldern som kompetenta och intentionella sociala aktörer genom 

att beskriva den speciella kroppsliga toddlarstilen som Løkken ser som en tidig form av mänsklig 

samvaro mellan jämnåriga (2008, s. 9). Hon kom fram till att de mellan ett och två år gamla 

toddlarna på tre studerade förskolor gemensamt byggde sina egna toddlarkulturer genom social 

samvaro. Denna samvaro byggde på kroppsligt förmedlande och upplevande av gemenskapen 

med jämnåriga varigenom toddlarna byggde relationer till varandra (Løkken, 2008, s. 19–21). 

Løkken beskriver denna kultiveringsprocess där toddlarna aktivt konstruerar sina relationer och 

gemenskap, något som utvecklas till en lekkultur genom härmning och upprepning. Detta visar 

enligt Løkken på att barnen delar gemensamma känslor, förståelse och avsikter och att barnen 

anpassar sig till varandras handlingar. Toddlarleken, som för en vuxen kan verka kaotisk och 

meningslös, kan ändå vara meningsfull och roande för toddlarna. När dessa upprepade 

lekhandlingar har blivit till förutsägbara rutiner har en toddlarkultur enligt Løkken etablerats. 

Detta innebär dock inte att den är färdig utan, precis som kamratkulturer som Corsaro beskrivit, 

odlas den vidare av kamratgruppen och utvecklas som en del av den omgivande kulturen. Denna 

odling sker enligt Løkken både i förskolan och i övriga samhället. Løkken betonar vikten av att 

forska i och tolka denna toddlarkultur i dess egen rätt utan att jämföra den men vuxenkulturer, att 

utgå ifrån vad som är viktigt och meningsfullt för barnen. (Ibid., s. 20–21). Vi kan förstå 

toddlarkulturer utifrån barns perspektiv, något som diskuterades under samma rubrik på sidan 8.  

Løkken beskriver toddlarstilen som karaktäriseras av springande, hoppande, trampande, 

avsiktligt ramlande och tumlande åtföljt av rop och skratt, ur vuxenperspektiv ofta på ett 

överdrivet sätt (s. 49-51, 95-101). Løkken drar paralleller mellan den överdrivna toddlarhumorn 

och så kallad slapstickhumor vars kännetecken är bland annat ”den berusade mannens gångstil”, 

klumpiga fall, plötsligt tappa balansen, krockar, kladdande med mat och dryck samt förödelse. 
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Hon menar på att slapstickingredienserna väcker glädje och skratt hos toddlarna, ofta i form av 

gemensamma skrattkonserter (group glee) där toddlarna odlar sin gemenskap (Ibid., s. 100). 

Även annan tidigare forskning har visat på att toddlare och spädbarn interagerar med varandra 

(se Corsaro, 2011, s. 152). Interaktionen som observerats i dessa studier har visat sig förekomma 

frekvent, det handlar alltså inte bara om sporadiskt förekommande aktiviteter. Trots att det ofta 

handlar om korta stunder med lek som lätt avbryts kan man konstatera att det är mycket mer än 

att barnen gör samma saker bredvid varandra (Ibid.). De små barnen i dessa studier visade sig 

ömsesidigt påverka varandras beteenden. Enligt Corsaro behöver denna reglering visserligen inte 

vara avsiktlig men likväl kunde forskarna observera dialoger genom kroppsspråk och delad 

uppmärksamhet. Vidare har tidigare forskning visat att ettåringar skapar mening i den 

gemensamma leken genom delade låtsasbeteenden (se Corsaro, 2011, s. 153) och en 

fenomenologisk studie av Johansson har visat att små barn uppvisar empati genom kroppsliga 

handlingar, att de strider för sina rättigheter och värnar om varandras väl (Johansson, 2000, s. 8–

9). Michelsén (2004) i sin tur utgick ifrån det perceptionspsykologiska och ekologiska begreppet 

affordance som betyder ”meningserbjudande” eller ”invitation till handling”. Hon studerade 

uppvisade emotioner i interaktionen, längden av samspelet, ålder, genus och antalet barn som 

deltog. Resultaten visade att interaktionen ofta började kring ett aktivt barn, något som enligt 

Michélsen kan ses som ett socialt meningserbjudande till en kamrat (s. 66 ff.). Barnen i studien 

visade ofta positiv affekt och samförstånd i sitt samspel, något som Michélsen tolkar som uttryck 

för barnkultur där toddlarna imiterar, anpassar och koordinerar sina handlingar till varandra (s. 

134 ff). På detta sätt, menar Michelsén, kan toddlarna tänkas utöva kamratsocialisation (s. 139 

ff.).   

Tidigare forskning har också visat på återkommande lekrutiner bland toddlarna. Løkken 

(2008) beskriver skrattkonserter och gemensamma återkommande aktiviteter där toddlarna 

genom sina kroppar bekräftar att de i gruppen är ett vi (s. 89 ff.). Løkkens resultat visade även 

tydligt att de längsta episoderna då flera toddlare lekte tillsammans förekom runt stora föremål, 

exempelvis en soffa att hoppa på och av från eller en madrass där flera toddlare kunde gömma sig 

under madrasskyddet (s. 43–44). Corsaro och Molinari (i Corsaro, 2011, s. 154 ff.) i sin tur 

observerade en återkommande lek, de små stolarna, (little chairs), där något av barnen började 

flytta små stolar och ställa dem på rad i mitten av rummet och de andra barnen började också 

flytta stolar när de såg att någon hade påbörjat aktiviteten. När stolarna stod på en rad började 

barnen gå och hoppa på stolarna. Pedagogerna var rädda att barnen skulle göra illa sig och 

varnade barnen för detta. Barnen i sin tur visade sig ta kontroll över sin vardag i denna lek – de 

låtsades göra illa sig och tröstade varandra när någon faktiskt skadade sig (s. 154–156). 

Engdahl (2011b) undersökte toddlare som sociala personer samt hur de gör vänskap på en 

svensk förskola utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Hon studerade toddlares interaktion 

under fri lek och resultaten i studien visade att ett– och tvååringar bjöd in varandra i gemensam 

lek genom kroppsspråk och minspel, ibland förstärkt av uppmaningar i form av ettordsmeningar 
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(Engdahl, 2011a, s. 1427–1436). Engdahl såg även att toddlarna behärskade turtagande och 

ömsesidighet i leken och att de imiterade varandras handlingar och gjorde egna improvisationer 

utifrån ett annat barns handlingar i leken samt visade förmåga att kunna förhandla och ta ett 

annat barns perspektiv i leken (Ibid.). Toddlarna som Engdahl studerat visade även ett stort 

intresse och uppmärksamhet mot varandra och verkade väldigt medvetna om varandras rörelser 

samt hälsade och gjorde andra uppmärksamma på andra toddlare genom att peka och/eller säga 

deras namn (Engdahl, 2011b, s. 72 ff.). Engdahl menar på att hennes resultat stödjer synen på 

unga toddlare mellan 12 och 24 månader som sociala personer (Ibid.) och hon betonar den fria 

lekens betydelse i utvecklandet av sociala färdigheter (Engdahl, 2011a, s. 1437). 

Pedagogernas påverkan på leken 

Musatti och Mayer (2011) har studerat hur pedagogen genom sitt handlande och i interaktion 

med den pedagogiska miljön kan bidra till att små barn kan delta i delad uppmärksamhet och 

delade aktiviteter trots sin inre drift att röra på sig. Deras studie fokuserade på interaktionen 

mellan pedagogen och den pedagogiska miljön och dess betydelse för interaktionen mellan 

barnen. Bronfenbrenners teori var teorigrunden i deras studie. Musatti och Mayer menar att 

pedagogen genom att placera sig centralt i ett strukturerat rum med för barnen tydliga 

avgränsningar kan bidra till att en grupp ettåringar kan bibehålla delad uppmärksamhet på ett 

fenomen (s. 2011–219). De drog slutsatsen att pedagogen på detta sätt kan fungera som en 

referenspunkt för barnens delade uppmärksamhet samt att vissa fysiska drag i rummet, 

exempelvis en stor matta eller möbleringen, markerade ut platsen där barnen kunde ägna sig åt 

delad uppmärksamhet, både mot det av pedagogen presenterade materialet men också mot 

varandra. På så sätt hölls gruppens uppmärksamhet ihop trots att något barn gick iväg från 

gruppen en bit. Man bör dock vara medveten om att Musatti och Mayer undersökte delad 

uppmärksamhet hos toddlare under en vuxenledd aktivitet, därför kan inte resultaten i deras 

studie direkt jämföras med annan toddlarforskning där det sociala samspelet har studerats under 

fri lek (t.ex. Engdahl, 2011b, Løkken, 2008). Dessa undersökningar visade tvärtom att 

pedagogernas agerande ofta störde barnen i deras sociala samspel. Därför behövs ytterligare 

forskning om pedagogernas påverkan på toddlarleken. 

Johansson (2004) ville i sin undersökning, som har Meleau-Pontys fenomenologi som grund, 

skapa en bild av lärares attityder och innehåll i och organisation av pedagogiska aktiviteter samt 

toddlares upplevelser av dessa pedagogiska möten på ett antal förskolor i 20 svenska kommuner. 

Resultaten i studien visade att atmosfär samt pedagogernas syn på barn och lärande hade stor 

betydelse i de pedagogiska mötena mellan pedagoger och barn (s. 13 ff.). Johansson identifierade 

tre olika atmosfärer i sin studie och hon menar på att i en interaktiv atmosfär, som karaktäriseras 

av närhet till barnets livsvärld, ses barnet ofta som en medmänniska och pedagogerna har en 

stark tilltro till barnets egen förmåga (s.14 ff.). I en instabil atmosfär däremot tenderar 

pedagogerna betrakta barn uppifrån från ett vuxenperspektiv och pedagogernas syn på lärande 

bygger på ett mognadstänkande och barnets (in)kompetens (s. 16 ff.). I en kontrollerande 
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atmosfär ses barnet som irrationellt och synen på lärande bygger på behavioristisk betingning (s. 

18). Johansson poängterar dock att alla förskolor har en blandning av de tre olika typerna av 

atmosfär och att kategoriseringen baserades på den dominerande atmosfären på de studerade 

förskolorna. Även Johanssons studie fokuserade på planerade vuxenledda aktiviteter men man 

kan ändå fråga sig om de olika typer av atmosfärer hon beskriver kan tänkas ha betydelse för den 

fria toddlarleken. Pedagogerna är trots allt ständigt närvarande i förskolemiljön och det är enligt 

min mening rimligt att anta att de genom sitt förhållningssätt påverkar toddlarnas lek på något 

sätt. 

Tullgren (2004), som i sin studie utgick ifrån Focaults teori om makt, diskuterar normalisering 

av barns lek på förskolan där leken som ett fenomen utsätts för styrning från pedagogerna. 

Resultaten i hennes studie visade på tre olika teman i denna styrning: att barn leker, vad barn leker 

och hur barn leker (Ibid., s. 61–82). Pedagogerna på de studerade förskolorna tenderade att styra 

in inaktiva barn in i en lek då leken anses vara nyttig och utvecklande för barnen (s. 62 ff.). 

Lekarnas innehåll var också ett mål för pedagogernas styrning då de försökte reglera bort oönskat 

lekinnehåll, såsom våldsamma och vilda lekar med t.ex. indianer och cowboys, medan andra 

innehåll såsom familjelek och olika typer av matlek (exempelvis restaurang) prioriterades (s. 67 

ff.). Även sättet som barnen lekte på utsattes för styrning då exempelvis kommunikation, 

hänsynstagande och konfliktlösning uppmuntrades medan handlingar där barnen utifrån 

pedagogens synsätt inte tog hänsyn till varandra reglerades (s. 80 ff.). På detta sätt normaliserade 

pedagogerna barnens lek genom att visa vilka lekar som var önskvärda och därmed utpeka barn 

som inte följde denna norm som avvikande. Tullgren menar också att den normala, nyttiga leken 

har en normaliserande effekt på barnen i och med att den syftar till att ändra på människor så att 

de beter sig på önskvärda sätt (s. 119). I förskolekontexten kan detta förstås som ett sätt att 

upprätthålla ordning och skapa gemensam lek där alla barn kan trivas. Tullgren visade med sina 

analyser även att pedagogernas sätt att styra barn och deras lekar var subtil och inbyggd i systemet 

så att den är svår för pedagogerna som utövar den att bli medvetna om (s. 121).  

I linje med resultat från studier med äldre förskolebarn har man i toddlarforskningen sett att 

pedagogerna styr men även stör toddlarna i deras sociala samspel, något som enligt Løkken 

(2008) har att göra med den starka inriktningen på det individuella barnet (s. 119, jfr diskussionen 

om synen på små barn i pedagogiska sammanhang under rubriken Bakgrund). Løkken (2008, s. 

121 ff.) beskriver pedagoger som, förmodligen med goda intentioner, stör toddlares samspel med 

sina frågor och kommentarer kring materialet eller aktiviteten. I dessa episoder syns det tydligt 

hur barnet måste flytta sin uppmärksamhet från interaktionen med en kamrat till pedagogen eller 

något i omgivningen som pedagogen vill göra barnet uppmärksamt på. Engdahl (2011a) i sin tur 

beskriver hur toddlarna avbröts av pedagogerna när de lekte en fysisk, i en vuxens ögon kanske 

till och med våldsam lek. Enligt Engdahl läste toddlarna tydligt av varandras signaler och 

anpassade sina handlingar efter dessa (2011a, s. 1431–1432). Trots att barnen visade hänsyn till 

varandra och hade kontroll över leken avbröt pedagogen den och flyttade bort ena barnet från 
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området. Observationer av denna typ visar på betydelsen av att förskolepersonalen har kunskap 

om och förståelse för toddlares sociala samvaro för att kunna närma sig deras livsvärldar och 

därigenom kunna erbjuda även dessa unga barn en meningsfull och lärorik miljö på förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka toddlares sociala samspel samt pedagogernas påverkan 

på toddlares lek under fri lek utomhus.  

 

De frågeställningar som undersöks är: 

o Vilka samspelsmönster och lekrutiner präglar toddlarkulturen på den studerade 

förskolan? 

o I vilka handlingar visar sig det gemensamma meningsskapandet mellan toddlarna? 

o Hur och i vilka situationer styr pedagogerna toddlarnas lek? 

 

Avgränsning 

I denna studie fokuseras toddlares och pedagogernas handlingar (inklusive verbalt språk och 

kroppsspråk). Syftet med studien är alltså inte att försöka uttala sig om motiven bakom 

pedagogernas handlingar. 
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Metod 

Urval 

Studien genomfördes på en förskola i en mindre mellansvensk kommun. Personal på 

småbarnsavdelningar på tre olika förskolor i kommunen tillfrågades muntligt i samband med ett 

personligt besök om de ville delta i en studie som skulle handla om toddlarlek samt interaktionen 

mellan pedagoger och toddlare. Personalen informerades även om att datainsamlingen önskades 

genomföra med hjälp av videoinspelning. Personalen på endast en av de tillfrågade förskolorna 

tackade ja till studien. Anledningen till att personalen på de två andra förskolorna tackade nej 

kunde vara att de inte kände sig bekväma i att bli observerade i sin yrkesroll, kanske just speciellt 

med videoinspelning. Personalen som gick med på att delta i studien gav sitt tillstånd till 

videoinspelning men jag upplevde att inte alla pedagogerna kände sig bekväma med detta. Då 

bedömde jag att jag inte skulle känna mig bekväm med att filma personer som kanske helst inte 

ville det, något som förmodligen skulle påverka de observerade barnen och pedagogerna. Därför 

valde jag att genomföra observationerna genom att skriva anteckningar med papper och penna. 

En detaljerad beskrivning följer nedan under Genomförande och metoddiskussion. 

Tre pedagoger arbetade på den studerade avdelningen där barnen var mellan ett och tre år 

gamla. Skriftligt tillstånd (se Bilaga 1) erhölls från vårdnadshavarna för alla utom två barn. Båda 

var äldre än 30 månader och därmed inte i huvudfokus för min undersökning. Jag lät bli att 

registrera observationer på de yngre toddlarna vid de få tillfällen när de lekte med dessa två barn. 

Tyvärr fanns det inte många unga toddlare (jfr young toddlers, i Engdahl 2011b, som syftar på barn 

som är mellan 12 och 24 månader gamla) på avdelningen – endast två av barnen i denna studie 

räknas som unga toddlare. Därför studerades alla barn som var upp till 30 månader gamla, som 

var åtta stycken på avdelningen. Medelåldern för dessa unga toddlare mellan 16 och 28 månader 

var 24,6 månader. Barn äldre än 30 månader förekommer endast i observationerna när de 

interagerar med de yngre barnen. Pedagogerna nämns inte vid namn i analyserna och toddlarna 

har fått fingerade namn och detaljer på grund av konfidentialitetsskäl. 

Genomförande och metoddiskussion 

Utifrån den teoriram denna studie utgår ifrån, det vill säga toddlare som aktiva kroppssubjekt, 

samt det faktum att huvudpersonerna i studien var små barn som kan sakna ett verbalt språk var 

det inte meningsfullt att studera den sociala samvaron mellan barnen i form av verbal 

kommunikation. Med den levda kroppen som utgångspunkt valdes observation med fokus på 

toddlares handlingar i sociala situationer som metod (jfr Løkken, 2008; Engdahl, 2011a, 2011b). 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 344–345) menar på att direkt 
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observation lämpar sig bra som metod då det kan vara svårt för de studerade personerna att sätta 

ord på de processer eller strukturer man vill studera. Observationer är ett pålitligt sätt att samla in 

information om grupper och metoden ger forskaren möjlighet att studera det som faktiskt händer 

istället för det som personerna kan berätta om att de gör (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 

23). Detta är i högsta grad relevant med de allra yngsta barnen som inte har kommit så långt i sin 

verbala förmåga – det är varken relevant eller ens möjligt att studera barn i 1–2–årsåldern med 

hjälp av exempelvis intervju eller enkäter. Ytterligare motivering till valet av metod var att direkt 

observation gör det möjligt att studera fenomen i verkliga, naturliga, situationer (jfr Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002, s. 24).  

Observationerna i föreliggande studie var av teorigenererande karaktär med låg struktur. 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002, s. 19 ff.) menar på att denna typ av observationer lämpar 

sig bäst i forskningssituationer där syftet är att utforska ett nytt område, det vill säga där det inte 

finns några beprövade teorier att utgå ifrån, eller när forskaren vill utvidga förståelsen för något 

fenomen eller belysa den ur nya synvinklar. Toddlarkultur är ett relativt nytt och obeforskat 

område och därför valdes teorigenererande observationer med låg struktur som utgångspunkt. I 

tidigare forskning har videokamera använts som hjälpmedel (se t.ex. Løkken, 2008; Engdahl, 

2011b). Fördelar med inspelat material är att man kan studera flera barn samtidigt och man kan 

se samma händelseförlopp flera gånger och därmed få möjlighet att se fenomen som annars kan 

gå obemärkt förbi. Det är även lättare att registrera kroppsspråk och ögonkontakt jämfört med 

registrering med hjälp av papper och penna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 25). Risken 

med användning av videokamera är dock att de studerade personerna beter sig onaturligt om de 

inte känner sig bekväma och då kan studiens pålitlighet påverkas (Ibid.). Videoinspelning hade 

varit att föredra men användes inte av ovannämnda skäl. 

Datainsamlingen, som tog tio timmar sammanlagt, skedde under sex förmiddagar fördelade 

över tre veckors tid. Observationerna registrerades med hjälp av fältanteckningar i form av 

löpande protokoll samt notiser om intryck och tankar som kom upp under observationerna. 

Dessa skrevs efter varje förmiddag i en dagbok för att skapa sammanhang och påbörja analysen 

av materialet. För att kunna fokusera men samtidigt få ett så mångsidigt material som möjligt 

valde jag att följa ett barn varje dag (olika barn olika dagar, jfr Engdahl, 2011b, s. 56). Detta för 

att försöka få syn på hur vardagen på förskolan ser ut från olika barns perspektiv. Fenomenologin 

bygger ju som sagt på att olika personer erfar omvärlden på olika sätt (jfr Bengtsson, 2005; 

Engdahl, 2011b). Esaiassonmed flera (2007) poängterar vikten av att fokusera datainsamlingen på 

sådana företeelser som antas ge hög kvalitet på materialet. Därför fokuserades datainsamlingen 

till morgnar/förmiddagar då barnen på den studerade förskolan hade fri lek. Fokus vid 

observationerna var handlingar, gester och vokaliseringar i toddlares gemensamma lek samt 

pedagogernas närhet till barnen, handlingar och verbalt språk vid interaktion med lekande 

toddlare. Med vokaliseringar menas när små barn låter i syfte att kommunicera eller göra någon 

uppmärksam på något. Man kan ofta förstå den övergripande innebörden i dessa läten då det 
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exempelvis kan låta som att barnet kallar på någon men barnet använder inga urskiljbara ord, man 

får läsa av innebörden i tonfallet och/eller minspel och kroppsspråk. Från början var mitt syfte i 

likhet med tidigare forskning (t.ex. Løkken, 2008) att studera den fria leken i inomhusmiljö men 

jag fick ändra på detta från första dagen. Dels fick jag inte ro att observera inomhus. Detta 

berodde på att barngruppen kände mig väl och många barn ville sitta i mitt knä och höra på sagor 

eller att jag skulle delta i deras lek. För det andra gick barngruppen ut tidigt, långt innan alla barn 

hade kommit till förskolan. Dessutom finns det i princip ingen tidigare forskning om 

toddlarleken i utomhusmiljö. Engdahl (2011b) studerade visserligen toddlare i både inom– och 

utomhusmiljö men hennes studie nämner inget om eventuella skillnader i leken beroende på 

miljön. Därför bestämde jag mig för att göra ett försök utomhus, något som visade sig gå mycket 

bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag var orolig att jag skulle störa barnen i deras lek om jag 

behövde följa efter dem när de vandrade omkring på den stora gården. Barnen tenderar att röra 

sig mer när de har tillgång till större ytor, som de har ute på gården. Detta problem löste jag 

genom att röra mig lugnt på gården och inte följa efter barn som verkade vilja leka i lugn och ro. 

Några gånger frågade jag några tvååringar om jag fick sätta mig bredvid dem och titta på deras 

lek. Vissa gånger fick jag tillåtelse från dem, andra gånger inte och detta respekterade jag. Barnen 

var medvetna om min närvaro och att jag verkade intresserad av deras lek men jag upplevde det 

som att jag i allmänhet fick deras godkännande att göra det. Däremot tror jag ändå att jag genom 

min närvaro kan ha påverkat barnen i deras lek.  

Vid observationsstudier bör forskaren ta ställning till i vilken grad man som forskare tänker 

delta i de skeenden som observeras samt motiven till detta val. Esaiasson med flera (2007) anser 

dock att observatörsrollen bör prioriteras i och med att det är kunskapsutveckling som 

observationerna ska leda till (s. 346). Det kan dock finnas fördelar med att delta till viss del för att 

lära känna de personer man vill studera samt skapa förtroende till dessa (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002, s. 26). Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt i fenomenologin deltog jag i de 

situationer jag observerade bara genom min närvaro på platsen som en levd kropp som påverkar 

och påverkas av sin omgivning (jfr Merleau-Ponty, 1997; Bengtsson, 2005).  Däremot upplevde 

jag att jag begränsades i mitt deltagande av registreringsmetoden, att skriva löpande protokoll. Jag 

märkte att jag inte skulle komma ihåg alla små gester och miner i barnens samspel efteråt utan 

valde att skriva ner allt jag såg och hann med direkt. Detta gjorde det svårt att exempelvis delta i 

barnens lekar. Jag upplevde detta dock inte som problematiskt då barnen inte direkt bjöd in mig i 

sina lekar. Däremot pratade jag ofta med barnen under observationerna, på deras initiativ (jfr 

Corsaro, 2011) och kommenterade barnens lek när de tog kontakt med mig. Andra forskare har i 

början av sina observationsperioder fått tillbringa tid på de studerade förskolorna för att bekanta 

sig med barngruppen och därmed få barnens godkännande och tillträde till deras världar 

(Engdahl, 2011b; Corsaro, 2011; Johansson, 2003). Jag kände barngruppen och pedagogerna i 

denna studie då jag hade vistats på avdelningen tidigare i samband med en utbildning. Jag 

upplevde att jag i och med detta redan hade fått barnens förtroende. 
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Det insamlade materialet renskrevs och bearbetades i en dagbok där dagens händelser och 

intryck skrevs ner i slutet av varje dag ute på fältet. Detta för att dels hinna skriva rent och 

bearbeta data innan jag hann glömma bort detaljer och intryck, dels för att skapa ett verktyg till 

reflektion kring min egen roll som observatör samt synliggöra eventuella observatörseffekter och 

subjektiva intryck som kunde påverka både insamlingen och analysen av data (jfr Einarsson & 

Hammar Chiriac, s. 28). 

Transkribering och bearbetning 

Efter dagens observationer under förmiddagen skrev jag så kallade täta beskrivningar på datorn 

direkt efter observerandet när jag fortfarande hade dagens händelser och intryck i färskt minne. 

Jag skrev även dagbok varje dag, direkt efter observerandet. Jag skrev ut observationerna och 

dagboken och läste igenom materialet flera gånger för att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet (jfr Engdahl, 2011b). Sedan började jag leta efter för mitt syfte meningsfulla händelser i 

materialet och dessa episoder transkriberades en gång till enligt mallen i Tabell 1 (efter Engdahl, 

2011a). Nedan presenteras ett exempel på en kort episod som är en del av en tät beskrivning 

åtföljt av en andra transkribering av samma episod enligt Engdahls mall. 

”Ella tittar på Milla och ”ropar”. Milla tittar upp, får syn på Ella och ler. Ella ler tillbaka. Milla 

släpper leksaken och går fram till Ella.” 

Tabell 1  

Mall för transkribering av utvalda episoder 

Rad Namn Betydelsebärande aktivitet Aktivitet, vokalisering 

1 Ella → Tittar på Milla, vokaliserar (”ropar”). 

2 Milla  Avbryter sin lek och tittar på Ella, ler. 

3 Ella  Fortsätter titta på Milla och ler 

4 Milla  Släpper leksaken, reser sig upp och går till Ella. 

Den här gången ville jag identifiera ageranden (actions) som visade på socialt samspel och 

gemensamt meningsskapande mellan toddlarna, både verbalt och icke-verbalt. Modellen gör det 

möjligt att förstå barnens handlande och interaktion som helheter där kroppsrörelser, minspel 

och tal bildar en helhet när barnet agerar i en meningsfull omvärld (jfr Merleau-Pontys 

fenomenologi). Dessa ageranden kategoriserades sedan efter mening och därefter valde jag ut 

några representativa episoder för varje kategori. De viktigaste meningsbärande agerandena, det 

vill säga ageranden som speciellt tydligt visar på en viss resultatkategori, markerades med en pil 

(→) i den tredje kolumnen för att synliggöra dem i analyserna. Det visade sig dock i vissa 

episoder vara svårt att dra gränsen för vilka ageranden var speciellt viktiga för ett visst fenomen. 

Därför bör läsaren vara medveten om att det är mina personliga tolkningar och val som redovisas 

i episoderna. Pilarna visade sig även vara ett användbart verktyg för själva analysen av materialet. 
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Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet har tagit fram ett antal forskningsetiska principer dels för att motivera forskning 

av hög kvalitet, dels för att skydda de individer som på ett eller annat sätt berörs av forskningen. 

Som forskare måste man överväga forskningskravet, d.v.s. samhällets och dess medlemmars rätt 

till forskning kring viktiga frågor som kan bidra till samhällets utveckling och individernas bästa, 

mot individskyddskravet, det vill säga att individen har rätt till skydd mot otillbörlig insyn, 

kränkning och psykisk eller fysisk skada (Vetenskapsrådet, 2002).  

Individskyddskravet innefattar fyra delkrav. I föreliggande studie innebär informationskravet 

(Ibid.) att både pedagogerna på den studerade förskoleavdelningen samt barnens vårdnadshavare 

informerades skriftligen om undersökningens syfte (att studera lekkulturen bland de yngsta 

barnen samt interaktionen mellan pedagoger och barn). De informerades även om att 

datainsamlingen skulle genomföras med hjälp av observationer av barnens lek i form av skriftliga 

anteckningar. Detta motiverades med att det är viktigt att undersöka de yngsta barnens sociala 

samvaro då detta är ett relativt obeforskat område och resultaten har betydelse för hur man 

bedriver pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Vidare fick både pedagoger och vårdnadshavare 

information om att deltagandet var helt frivilligt, att de hade rätt att avbryta sitt medverkande när 

som helst under studiens gång genom att kontakta mig samt att det insamlade materialet inte 

skulle användas till något annat syfte än mitt examensarbete.  

 Samtyckeskravet tillgodosågs genom att inhämta skriftligt samtycke från de studerade barnens 

vårdnadshavare. Enligt Vetenskapsrådets principer (Ibid.) ska de medverkande ha rätt att själva 

bestämma om, i vilken utsträckning och på vilka villkor de vill delta (se även individskyddskravet 

ovan). De studerade barnen (1–2 år gamla) tillfrågades i allmänhet inte om de ville bli studerade. 

Däremot försökte jag ständigt läsa av barnen utifrån kroppsspråk och agerande så att 

observerandet av ett barn som exempelvis såg besvärat ut eller verkade vilja gömma sig avbröts 

för tillfället. I de fall när något äldre barn som inte var i huvudfokus för studien råkade vara med i 

en situation som dokumenterades berättade observatören för barnen vad hon hade skrivit ner om 

de berörda barnen ville veta det. Vad gäller pedagogerna hade de visserligen gett sitt samtycke 

men även deras agerande, om det visade sig att någon med sitt kroppsspråk signalerade obehag 

av något slag, användes som ledtrådar när beslut skulle tas om huruvida observationen skulle 

fortsätta eller avbrytas för stunden. Detta blev dock aldrig aktuellt under studiens gång. Om 

någon av de inblandade hade velat avbryta sitt eller sitt barns medverkande skulle de ha erbjudits 

att få se det transkriberade materialet innan de skulle ta sitt beslut. Detta blev inte heller aktuellt i 

min studie. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att anonymisera alla detaljer kring personer, verksamhet 

och geografisk plats så att varken förskolan, enskilda barn eller pedagoger skulle gå att identifiera 

i det färdiga materialet (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebar i praktiken att författaren gav 

barnen fingerade namn och detaljer och pedagogerna nämns inte vid namn i analyserna. All sådan 
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information som kunde bidra till identifierandet av plats eller personer inom verksamheten eller 

kommunen fingerades eller utelämnades i rapporten. Om sedan någon enstaka utomstående 

person mot förmodan skulle kunna identifiera verksamheten som studien genomfördes i kan 

forskningskravet ändå motiveras med att jag inte har gjort några känsliga tolkningar eller lagt 

värderingar i varken barnens eller pedagogernas handlande. Rapporten behandlar inte heller 

information eller forskningsresultat av känslig karaktär (Ibid.). 

Nyttjandekravet i sin tur innebar för denna studie att det insamlade materialet enbart skulle 

användas till mitt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Detta skulle säkerställas genom att 

förstöra allt material när studien var avslutad. Enligt Vetenskapsrådets principer får inte 

forskningsmaterial heller användas som grund för åtgärder som har direkt påverkan på en enskild 

person.  I denna studie hade det kunnat handla om att man exempelvis fick syn på ett barns 

utagerande beteende som ofta ledde till att andra barn drabbades fysiskt eller en pedagog som 

handlade kränkande mot något barn. Detta blev dock aldrig aktuellt i denna studie. 
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Resultat och analys 

Analysen av observationsmaterialet visade, i linje med Løkkens (2008) resultat, att de studerade 

barnen ofta deltog i gemensam lek kring större föremål såsom en stor rutschkana och en gunga 

som flera barn kunde gunga på samtidigt. Barnen lekte även tillsammans med mindre föremål 

som dockvagnar, cyklar och andra mindre leksaker som de behövde samsas om för att flera barn 

kunde leka samtidigt. Toddlarna använde sig av en mängd olika sociala kompetenser i sitt samspel 

(jfr Engdahl, 2011a, 2011b). Det sociala samspelet i observationsmaterialet delades upp i två 

övergripande kategorier – inbjudan till interaktion/gemensam lek samt inträde och interaktion i 

pågående lek. Pedagogernas styrning av toddlarleken redovisas under en egen rubrik.2  

Inbjudan till interaktion/gemensam lek 

Toddlarna visade ett stort intresse för varandra under utevistelsen. De visade detta genom 

blickar, leenden och vokaliseringar/tal när de uppmärksammade en kamrat i närheten. Toddlarna 

visade även på olika strategier för inbjudan till gemensam lek/interaktion. Ofta signalerade ett 

barn genom att vokalisera, tillsammans med blickar men även leenden. Barnen vokaliserade ofta 

på sätt som lät som rop för att kalla på ett annat barns uppmärksamhet eller låta i en viss ton så 

att budskapet gick att utläsa i tonfall och/eller med hjälp av miner och gester. Bland tvååringarna 

förekom även verbala uttryck. 

Följande episod utspelade sig en morgon då Ella (1:4) stod inne i ett litet lekhus på gården och 

vokaliserade. Det lät som att hon ropade efter någon. Kristoffer (2:4) hörde Ellas rop och sprang 

mot henne. 

Episod 1 

1 Ella → Vokaliserar och ser ut att titta efter någon med blicken. 

2 

3 

Kristoffer  Springer fram till Ella och låter: ”Ninoninonino…”. Stannar utanför 

huset framför Ella, lutar sig mot henne och ler. 

4 Ella → Tittar på Kristoffer och ler.  

5 Kristoffer → Säger: ”Jag vill söpa…” (jag hör inte vad). Fortsätter titta på Ella. 

6 Ella → Tittar på Kristoffer en lång stund. 

7 Kristoffer → Står kvar och tittar länge tillbaka på Ella. 

8 

9 

Ella → Vokaliserar: ”Eåeåeåeå…” i samma tonart som Kristoffer tidigare 

samtidigt som hon tittar på Kristoffer. 

10 Kristoffer → Tittar förvånat på Ella. Sedan ler han brett och låter: ”Ninoninonino…”. 

                                                 
2 Inga sidhänvisningar till tidigare forskning anges i resultatdelen eftersom de källor som jag hänvisar till i 

denna del finns beskrivna med sidhänvisningar under Litteraturöversikt, se s. 5–14. 
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 Kristoffer reagerade på Ellas rop direkt och visade med sitt toddlartypiska kroppsliga sätt att 

hälsa, luta sig mot det andra barnet och le (3) (jfr Løkken, 2008), att han hade uppmärksammat 

Ellas rop (1) och att han förmodligen var glad att se henne. Kristoffers hälsning kan utifrån 

fenomenologin (Merleau-Ponty, 1997) tolkas som att hans levda kropp reagerade på ett 

meningserbjudande i omgivningen, i detta fall en kamrats rop, och en tydlig kroppslighet kan 

utläsas i hans sätt att hälsa på kamraten.  Det syns tydligt i denna episod att ögonkontakt är 

centralt i små barns sociala samspel och en viktig del i turtagandet (4, 5, 6, 7, 8, 10) som, precis 

som episoden visar, används av toddlarna vid inbjudan till lek/interaktion (jfr Engdahl, 2011a). 

Det lilla lekhuset som Ella stod i användes ibland av de något äldre barnen till affärslek och 

Kristoffer bjöd in Ella till en sådan lek (5). Detta kan utifrån fenomenologin (Merleau-Ponty, 

1997) tolkas som att Kristoffers levda kropp reagerade och svarade på ett meningserbjudande i 

omgivningen – en kamrat i det bygge där man brukar leka affärslek. Ella funderade en stund över 

detta erbjudande (6)  och svarade sedan med att imitera Kristoffers rop (8). Kristoffer blev 

förmodligen förvånad över Ellas oförväntade imitation av hans rop och han reagerade med det 

för toddlare typiska sättet att skratta högt (jfr slapstickhumor i Løkken, 2008). Man kan fråga sig 

om Ellas imitation var en inbjudan till lek eller möjligtvis ett svar på Kristoffers försök att bjuda 

in Ella till en affärslek. Den förvånande imitationen visar på en ömsesidighet och gemensamt 

meningsskapande mellan barnen (8, 9, 10). 

Även fysiska handlingar användes som inbjudan till interaktion. I följande episod försökte 

Edvin (2:2) bjuda in Elsa (2:3) till en gemensam cykellek. Edvin cyklade på gården i hög fart, fick 

syn på Elsa och började cykla mot henne. Pedagogen stod några meter bort. 

Episod 2  

1 

2 

Edvin → 

→ 

Cyklar mot Elsa, tittar på Elsa. Saktar ner farten och styr sin cykel mot Elsas 

cykel så att deras framhjul krockar lätt. Tittar på Elsa och ler. 

3 Elsa  Tittar på Edvin en stund. Säger sedan: ”Neee!” och gör en missnöjd grimas  

4 Edvin → Tittar frågande på Elsa. 

5 Elsa  Tittar på Edvin med en allvarlig min. 

6 Pedagog  Tittar på barnen och säger: ”Nu får ni svänga”. 

7 

8 

Edvin → Tittar frågande på pedagogen, tittar sedan på Elsa. Sedan svänger han med 

cykeln och cyklar förbi Elsa. 

Edvin använde en strategi för att bjuda in Elsa i en gemensam lek som jag hade sett de något 

äldre barnen använda frekvent och som ofta fungerade framgångsrikt. Edvin brukade ibland 

cykla med de äldre barnen och han hade förmodligen sett dem använda denna strategi, kanske 

hade han till och med egna positiva erfarenheter av den. I episoden ovan testade han strategin, 

som är kroppslig och därmed typisk för toddlare (Løkken, 2008; Engdahl, 2011a), själv med en 

jämnårig kamrat. Att Edvin sänkte farten och bara krockade lite försiktigt (1, 2) samtidigt som 

han tittade på Elsa och log (2) tyder på att handlingen var social, avsiktlig och syftade till att få till 
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stånd ett socialt samspel. Tidigare forskning har visat att leenden ofta används som leksignaler 

som syftar till att berätta för kamraten att handlingen är på låtsas (jfr Jensen, 2006, s. 84). Edvins 

handlande kan utifrån fenomenologin (Merleau-Ponty, 1997) tolkas som att hans kropp svarade 

på ett erbjudande den upptäckte i omgivningen, nämligen att det fanns en annan kropp i 

”rummet” som Edvins kropp percipierade och reagerade på samt att det var möjligt att krocka 

med dennes cykel. Edvins handling kan även ses som ett uttryck för tolkande reproduktion (jfr 

Corsaro, 2011). Pedagogerna hade förbjudit barnen att cykla fort och krocka med andra i hög 

fart. Edvin gjorde sin egen tolkning av denna regel när han krockade med sin kamrat i låg fart. 

Det verkar som att Elsa förstod att Edvin inte krockade med henne för att retas, hennes frågande 

blick före den muntliga protesten (3) kan tolkas som att hon funderade på om hon ville delta i 

leken som Edvin hade påbörjat. Men som episoden visar ledde inte alla försök att bjuda in till 

gemensam lek till någon sådan.  

Samspelet mellan toddlarna kunde även handla om korta stunder när två eller fler toddlare 

träffade på varandra på gården och stannade till för att hälsa eller på annat sätt uppmärksamma 

varandra. I episod 3 nedan var Milla (2:1) och Ella (1:4) på promenad med en var sin dockvagn. 

Isac (3:4) kom cyklandes mot dem. 

Episod 3 

1 

2 

Isac  

→ 

Kommer cyklandes, får syn på Ella och Milla och stannar en meter ifrån dem. 

Han sitter kvar på sin cykel och tittar på Ella och Milla. 

3 Milla → Tittar på Isac och skrattar högt. 

4 Isac → Tittar på Milla och skrattar högt tillbaka. 

5 Ella → Tittar på Milla och Isac och skrattar högt. 

6 Ella, Milla & Isac → Tittar på varandra, fortsätter skratta högt. 

7 Isac  Slutar skratta, tittar på Ella och Milla och cyklar sedan vidare. 

8 Milla  Tittar på Ella, vänder med vagnen och kör iväg. 

9 Ella  Står kvar och tittar på Milla när hon går iväg. 

Episoden visar på en skrattkonsert (jfr Løkken, 2008) där barnen inte verkade skratta åt någon 

speciell händelse. Det verkar som att de skrattade för att visa för varandra att ”vi har roligt 

tillsammans” (Ibid.), något som barnen visade och bekräftade för varandra på ett kroppsligt sätt 

(jfr Merleau-Ponty, 1997). Toddlarna visade glädje för varandra som kamrater, något som 

stämmer överens med Michélsens (2004) resultat som visade på att glädje var en vanligt 

förekommande emotion i toddlarnas samspel. Även denna episod visar på betydelsen av 

ögonkontakt i toddlarnas sociala samspel – barnen läste av varandras reaktioner och en stor del 

av kommunikationen byggde på just blickar (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (jfr Engdahl, 2011a). Samspelet i 

episoden avslutades genom att toddlarna helt enkelt gick iväg åt olika håll (7, 8), något som har 

visat sig vara vanligt i tidigare toddlarstudier men även bland något äldre barn (Engdahl, 2011a). 
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Toddlarna visade även på humor i toddlarstil (jfr Løkken, 2008) i sitt sociala samspel, 

exempelvis när något oväntat hände i leken. Strax före händelsen i episod 4 nedan hade Milla 

(2:1) och Ella (1:4) imiterat varandras rörelser när de använde sina kroppar till att hänga på räcket 

till den stora rutschkanan på gården. Milla hade stoppat sin ena fot mellan brädorna som räcket 

bestod av och Ella härmade henne.  

Episod 4 

1 Milla  Tittar på Ella och ler. 

2 Ella  Tittar på Milla och ler.  

3 Ella → Tappar balansen och ramlar. 

4 Milla → Tittar på Ella en stund och skrattar högt. 

5 Ella → Tittar på Milla och skrattar. 

I denna samspelssekvens syns toddlarnas gemensamma meningsskapande tydligt. De 

bekräftade genom blickar och leenden (1, 2, 4, 5) att de delade en gemenskap i sin imitationslek, 

de delade interaktionsutrymme med en kamrat (jfr Corsaro, 2011). När Ella sedan plötsligt 

ramlade (3), en oväntad händelse i leken, reagerade Milla på det toddlartypiska sättet att skratta 

högt (4) som Løkken (2008) liknar vid den överdrivna slapstickhumorn. Milla skrattade 

förmodligen inte åt Ella i syfte att retas utan hennes skratt kan tolkas som att hon roades av den 

oväntade vändningen i leken (Ibid.) och att hon delade denna glädje med Ella när hon tittade på 

Ella (4). Ella skrattade tillbaka (5), något som kan tolkas som ett uttryck för delad emotion, i detta 

fall glädje, mellan två levda kroppar i en social situation (jfr Merleau-Ponty, 1997).  

Inträde och interaktion i pågående lek 

Imitation användes ofta som strategi vid inträde i pågående lek. I följande episod hade Edvin 

(2:2) startat en egen lek som gick ut på att lägga sig ner uppe på en kulle och sedan rulla ner. Milla 

(2:1), som nyligen gjort illa sig, stod några meter bort och höll pedagogen i hand. Elsa (2:3) stod 

nära Milla och pedagogen och iakttog Edvins lek. Edvin hade rullat nerför backen några gånger 

och de andra barnen skrattade förtjust varje gång. 

Episod 5 

1 

2 

Edvin  Tittar på Milla, Elsa och pedagogen, lägger sig ner på kullen och rullar ner.  

Han ställer sig upp och står stilla en stund. 

3 

4 

5 

Elsa → 

→ 

Tittar på Edvin och ler, går upp till kullen och lägger sig ner. Det ser ut som 

att hon tänker rulla ner men ångrar sig och sätter sig upp igen. Hon tittar på 

Edvin igen. 

Elsas handlande i episoden kan tolkas som att hennes levda kropp uppfattade ett 

meningserbjudande – en kamrat som lekte en lustfylld lek (jfr Merleau-Ponty, 1997). Elsa 

reagerade på detta genom att använda sig av en strategi som har visat sig vara ett framgångsrikt 
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sätt att ta sig in i pågående lek bland äldre barn, nämligen att stå vid sidan av och studera andras 

lek en stund och sedan gå in och göra som de andra gör, att producera en variant av pågående 

handling (Corsaro 1979). Strategin var kroppslig och därmed typisk för toddlare (jfr Løkken, 

2008; Engdahl, 2011a) och Elsas handlande i episoden visar på att toddlarna deltog i socialt 

samspel och lek på välfungerande sätt trots att de inte använde sig av så mycket verbalt språk – 

kroppen var det bärande elementet i deras samspel (jfr Løkken, 2008). 

Toddlarna imiterade ofta varandras beteenden på sätt som kan ses som turtagande i leken (jfr 

Engdahl, 2011a). Barnen i studien kunde ägna sig åt relativt långa stunder i aktiviteter där de 

visade på ömsesidighet och turtagande. I följande episod hade Elsa (2:3) precis fått hjälp av 

pedagogen att sätta sig på en gunga. Kristoffer (2:4) såg detta och ville gunga han med. 

Pedagogen lyfte upp Kristoffer på Elsas gunga. Medan barnen gungade kom Edvin och stannade 

några meter ifrån gungorna. Han började leka tittutleken med pedagogen. Benjamin och Noah 

satt i gungan bredvid. Pedagogen gungade båda gungorna och pratade med Edvin samtidigt. 

Episod 6  

1 

2 

Elsa → Tittar på Kristoffer och ler, lutar sig sedan mot honom. Sträcker på sig igen och 

tittar på Kristoffer. 

3 Kristoffer → Tittar på Elsa och ler, lutar sig sedan mot Elsa. 

4 Elsa  Tittar på Kristoffer och skrattar. 

5 Kristoffer  Tittar på Elsa och skrattar. 

6 

7 

Edvin  Kommer till gungorna, tittar på pedagogen och börjar röra sin kropp i takt med 

gungorna. 

8 Elsa → Tittar på Edvin, ler och börja vicka på rumpan. Tittar på Kristoffer, ler. 

9 

10 

Kristoffer → Tittar på Edvin, tittar sedan på Elsa som vickar på rumpan, ler och härmar Elsa. 

Kristoffer slutar, tittar på Elsa. 

11 Elsa → Tittar på Kristoffer, ler och vickar på rumpan igen. Sedan slutar hon. 

12 Kristoffer → Tittar på Elsa, ler och vickar på rumpan igen 

13 Pedagog  Kommer och ger mer fart åt Elsa och Kristoffer, pratar med Edvin samtidigt 

14 Kristoffer  Ser förvånad ut, slutar vicka på rumpan, tittar på Elsa 

15 Elsa  Tittar på Kristoffer. 

16 Elsa & Kristoffer  Gungar tysta en stund och tittar på varandra. 

17 Kristoffer → Tittar på Elsas fötter, tittar på Elsa igen och ler. 

18 Elsa → Tittar på Kristoffer, sedan på Kristoffers fötter, tittar på Kristoffer igen och ler. 

19 Kristoffer → Ställer sig upp i gungan och tittar på Elsa.  

20 

21 

Elsa → Tittar på Kristoffer och ler, försöker också ställa sig upp men benen räcker inte 

till. Sätter sig ner igen.  

22 Kristoffer → Sätter sig ner. Barnen gungar tysta en stund. 
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Episoden visar på ett ömsesidigt samspel där barnen studerade varandras handlingar och 

turades om att imitera. Barnen visade genom blickar att de förväntade sig en reaktion från 

kamraten (2, 8, 10, 11, 12, 17, 18 19) samt svarade på dessa signaler med blickar, leenden och 

imitationer (3, 9, 11, 12, 18, 20). Elsa initierade samspelet men även Kristoffer bjöd in till 

imitation och gemensamt meningsskapande. Intressant i episoden var också att barnen, trots sitt 

engagemang i samspelet sinsemellan, även uppmärksammade Edvins närvaro (7) (jfr Engdahl, 

2011a) och att Elsa bjöd in Kristoffer att härma även Edvins rörelser (8).  

Toddlarna visade vid flera tillfällen förmåga till förhandlingar kring leksaker och lekens 

innehåll. Genom handlingar, minspel och vokaliseringar/prat visade de för varandra vad eller hur 

de ville leka. De kunde även vänta in den andras svar och kunde därefter antingen gå med på den 

andras förslag eller fortsätta strida för sin sak. I följande episod satt Milla (2:1), Edvin (2:2) och 

Noah (3:5) tillsammans i en stor gunga som pedagogen gungade på. Barnen hade gungat en stund 

och skrattat och imiterat varandras läten. Efter ett tag lade sig Edvin ner och Milla och Noah 

gjorde likadant. Pedagogen som hade deltagit i barnens lek låtsades natta barnen. Barnen låg tysta 

i gungan, tittade på varandra och log. 

Episod 7  

1 Milla  Börjar plötsligt skratta högt, tittar på Edvin och Noah. 

2 Edvin & Noah  Tittar på Milla och varandra och skrattar högt.  

3 Milla  Slutar skratta, tittar på pojkarna. 

4 Edvin & Noah  Slutar skratta. 

5 Edvin, Noah & Milla  Ligger tysta i gungan en stund, pedagogen gungar på. 

6 Milla → Börjar skratta igen. 

7 Edvin → Tittar på Milla och låter: ”Schhh!”. 

8 Milla → Tittar på Edvin och slutar skratta. Ligger tyst i gungan en stund. 

9 Milla  → Tittar på Edvin och Noah, sätter sig upp och börjar skratta högt. 

10 Edvin & Noah → Börjar också skratta högt och sätter sig upp. 

Leken började med att barnen låg i gungan och låtsades sova för att sedan vakna och börja 

skratta men mitt i leken började Edvin och Milla förhandla om hur leken skulle lekas. När Milla 

började skratta (6)  ville Edvin att hon skulle vara tyst, något som han talade om för henne med 

sitt ”Schhh!” (7). Milla följde Edvins önskan (8) för att sedan återigen starta skrattleken (9), något 

som Edvin och Noah imiterade igen (10). Detta skulle kunna tolkas som att barnen delade 

interaktionsutrymme och bekräftade detta med sina handlingar, något som kan tänkas gå i linje 

med tidigare forskningsresultat om verbala förhandlingar och bekräftelser kring en delad 

gemenskap i leken (Corsaro, 2011). Även Engdahls (2011a) forskningsresultat visade på 

förhandlingar mellan unga toddlare kring hur lekar skulle lekas. Milla, Edvin och Noah visade i 

episoden på turtagande i sina förhandlingar när ett barn gjorde ett initiativ i leken (6) för att sedan 
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lyssna in kamraternas respons på initiativet (7), något som sedan följdes av ett svar på kamratens 

reaktion (8). 

Vid ett annat tillfälle var Edvin (2:2), Milla (2:1) och pedagogen ute och lekte med hinkar, 

spadar och vatten när Elsa (2:3) kom till förskolan. Edvin hade precis innan ställt ifrån sig sin 

hink och spade och fick hjälp av pedagogen att sätta på sig vantarna när Elsa kom ut. Elsa tittade 

på vad barnen gjorde och vilka leksaker som fanns framme. 

Episod 8 

1 Elsa  Får syn på en hink och en spade (de som Edvin precis har ställt ifrån sig) och tar dem 

2 Edvin → Säger: ”Min vatten! Min pade!” och tittar på Elsa, tittar sedan på mig 

3 Elsa  Tittar frågande på mig, sedan på pedagogen 

4 Edvin  Tar sin hink och spade, backar några steg och ställer dem på marken igen 

5 Elsa → Går mot Edvins hink och spade igen och sträcker sin hand efter dem. 

6 Edvin → Följer Elsa med blicken, ropar sedan: ”Min!” och tittar allvarligt på Elsa 

7 Elsa  Tittar på Edvin. 

Edvin och Elsa förhandlade om vem som fick leka med hinken och spaden. Elsas handlande, 

när hon sträckte sig efter hinken och spaden på marken (1), kan tolkas som att hennes levda 

kropp uppfattade ett meningserbjudande i omgivningen, leksaker som hon ville leka med. Edvin i 

sin tur försvarade sin rätt till hinken och spaden (4, 6) (jfr Johansson, 2000). Elsa, som inte kände 

till att Edvin lekte med dem, förhandlade med kroppen som hjälpmedel om rätten till leksakerna 

(5) (jfr Merleau-Ponty, 1997; Engdahl, 2011a). 

Pedagogernas styrning av leken 

Pedagogerna på den studerade förskolan visade sig styra toddlarnas lek i mycket mindre 

utsträckning än vad jag hade förväntat mig utifrån tidigare forskning. Den vanligaste anledningen 

till att ett samspel avslutades var att någon av toddlarna gick iväg men även pedagogerna avbröt 

ibland, exempelvis när barnen skulle äta frukt. Däremot observerade jag att pedagogerna inte 

avbröt barnens lekar när de skulle gå in utan de frågade några barn i taget och då de barnen som 

inte verkade ha någon aktivitet på gång. 

 Det förekom styrning av toddlarnas lek, då främst styrning av inaktiva barn in i någon lek (jfr 

Tullgren, 2004). Däremot märkte jag att detta nästan enbart förekom då något barn frös. 

Styrningen kan då tänkas ha haft som syfte att få barnet att bli varmare genom fysisk aktivitet, 

inte att normalisera barnens aktiviteter (Ibid.). Annars lät pedagogerna inaktiva, i alla fall utifrån 

ett vuxenperspektiv, barn bara stå nära dem utan att med explicita direktiv försöka styra dem till 

aktivitet. Följande episod är ett representativt exempel på det. Ella (1:4), Milla (2:1)och Maja (2:3) 

hade promenerat runt på gården med en av pedagogerna. Till slut kom de fram till den stora 

rutschkanan. Pedagogen stannade nedanför backen som kanan stod på, Milla och Maja stod 

bredvid pedagogen och Ella började klättra uppför trappan.  
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Episod 9 

1 Ella  Står uppe på kullen och vokaliserar (ropar högljutt). Tittar på pedagogen och Milla. 

2 Pedagog → Säger: ”Åk du Ella”, tittar på Ella och ler. 

3 

4 

Maja  Tittar på Ella, börjar sedan klättra uppför trappen. Väl uppe tittar hon på Ella, sätter sig 

ner på kanan och åker ner. 

5 Ella  Tittar på Maja, hon ropar och skrattar. 

6 

7 

Milla  Tittar på Maja och Ella. Sedan går hon till räcket på trappan bredvid rutschkanan och 

börjar svänga sig i räcket och göra konster med sin kropp. Hon tittar på Ella samtidigt. 

8 Ella  Tittar på Milla och börjar sedan härma hennes rörelser 

9 Pedagog → Står kvar nedanför rutschkanan och iakttar barnen. 

   (fortsätter i episod 4 på sida 22) 

Episoden visar på en pedagog som höll sig nära barnen, gick runt på gården med dem och 

utforskade den tillsammans med barnen. Pedagogens handlande kan visserligen tolkas som en 

slags indirekt styrning till aktivitet (jfr Tullgren, 2004). Däremot var pedagogen lyhörd för 

barnens önskemål och intressen och fanns med som en slags referenspunkt (jfr Musatti & Mayer, 

2011) i vars närhet barnen kunde starta upp egeninitierade aktiviteter (1, 3, 6, 7). Pedagogens 

agerande i episoden kan även jämföras med den interaktiva atmosfären i Johanssons (2004) 

studie. Att pedagogen i denna episod håller sig i bakgrunden kan tolkas som att hon tror på 

barnens egen förmåga (jfr Johansson, 2004) att starta upp samspel om barnen skulle önska detta. 

Det är även intressant att notera att toddlarna i denna episod initierade sitt samspel kring ett stort 

föremål, i detta fall rutschkanan (jfr Løkken, 2008). 

Betydelsen av pedagoger som är trygga och välkända personer för toddlarna visade sig 

speciellt tydligt en förmiddag då flera avdelningars barn var ute. Ingen ordinarie personal från den 

studerade avdelningen fanns på plats den morgonen utan toddlarna hade med sig en vikarie som 

de inte kände så väl. Det blev inga observationer på socialt samspel mellan toddlarna den 

morgonen utan toddlarna, som vanligtvis gärna höll sig i närheten av en pedagog, vandrade 

omkring på den stora gården för sig själva hela förmiddagen. Förutom avsaknaden av en för 

toddlarna välkänd pedagog var det väldigt många andra barn ute på gården jämfört med de andra 

dagarna då jag genomförde mina observationer. 

Pedagogerna gav ofta utrymme för barnen att öva på att lösa sina konflikter själva. Ett bra 

exempel är följande episod (en fortsättning till Episod 8 på sida 28 där Edvin och Elsa 

förhandlade om rätten till vissa leksaker) där pedagogen hela tiden stod bredvid barnen men lade 

sig inte i förrän efter en liten stund då Elsa tittade efter vägledning från pedagogen.  
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Episod 10 

1 Edvin  Följer Elsa med blicken, ropar sedan: ”Min!” och tittar allvarligt på Elsa 

2 Elsa → Tittar på Edvin. Tittar sedan frågande på pedagogen. 

3 Pedagog → Säger: ”Ska vi gå och hämta mera grejor Elsa?” 

4 Elsa  Nickar och går till förrådet med pedagogen. 

Pedagogen erbjöd Elsa sin hjälp (3) först efter att Elsa hade frågat efter detta (2). Detta går i 

motsats till resultaten från tidigare forskning (Løkken, 2008; Engdahl, 2011a) där man har sett att 

pedagogerna styr och till och med avbryter toddlarnas lekar fast barnen inte verkar ha behov av 

detta. Jag observerade dock även tillfällen då pedagogerna löste konflikter åt barnen, som i episod 

11 nedan. Ella (1:4), som lekte med en dockvagn ropade på Milla (2:1) som gick fram till Ella och 

försökte ta hennes dockvagn. Då lade sig pedagogen i utan att barnen efterfrågade hennes hjälp. 

Episod 11 

1 Ella  Protesterar högljutt och tittar på Milla. 

2 Milla  Tittar frågande på Ella. 

3 

4 

Pedagog → 

→ 

Går fram till barnen och säger: ”Det finns en vagn till, Milla. Kom, så kan du och Ella 

köra tillsammans”. Tar Milla i hand och går med henne till förrådet. 

Milla tittade frågande på Ella (2), något som kan tolkas som att hon sökte information som 

hon kunde använda sig av i sitt fortsatta handlande i situationen men fick inte tillfälle att göra det. 

Pedagogen löste konflikten (3, 4) åt Milla och Ella trots att inget av barnen hade signalerat till 

pedagogen att de ville ha hjälp med det.   

Pedagogerna befann sig ofta i närheten av barnen men lät dem leka sina lekar, även de mer 

fysiska och högljudda. En dag lekte Edvin (2:2), Isac (3:4), Benjamin (2:4) och Noah (3:5) en 

fysisk och mycket högljudd lek vid den stora rutschkanan där de åkte ner och upp för backen 

med ett ca 2 meter långt böjligt plaströr. Pojkarna åkte ömsom tillsammans ner med röret, 

ömsom åkte ett eller två barn hållandes i ena ändan av röret och de andra stannade uppe och höll 

i andra ändan. Leken hade pågått i flera minuter och en av pedagogerna hade iakttagit de lekande 

barnen en bit ifrån. Till slut drog de tre andra pojkarna som stod uppe på kanan så pass hårt i 

röret att Edvin som stod nedanför kanan och höll i andra ändan tappade greppet och röret slog 

honom i ansiktet. Först då kom pedagogen fram och tröstade Edvin och pratade med alla fyra 

pojkarna (jag hörde inte vad hon sade till dem då Milla kom och pratade med mig samtidigt). När 

pedagogen hade pratat färdigt med pojkarna kom Edvin fram till Milla och de tre andra pojkarna 

fortsatte leken fast i något lugnare tempo än före olyckan (utifrån mina fältanteckningar). Även 

detta visar på en motsats till tidigare forskning där pedagoger i förväg har varnat barnen för att de 

kan göra illa sig i leken (t.ex. Corsaro & Molinari, i Corsaro, 2011) eller har visat på styrning av 

barnens lek mot önskvärda, det vill säga lugna och tysta lekar (Tullgren, 2004).  
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Diskussion3 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka samspelsmönster och återkommande lekrutiner samt det 

gemensamma meningsskapandet toddlarna emellan under fri lek på en förskola. Även 

pedagogernas styrning av toddlarleken studerades. Resultaten visade att toddlarna initierade sina 

samspel kring olika föremål, ofta stora, såsom rutschkanan och den stora gungan som flera barn 

kunde sitta på samtidigt. Två eller tre toddlare deltog i interaktionen i de flesta observationerna. 

Jag såg inga återkommande lekrutiner som exempelvis Løkken (2008) och Corsaro och Molinari 

(i Corsaro, 2011) har redovisat. Vidare uppfattade jag det som att leken kring de stora föremålen 

kunde pågå längre än lek med mindre föremål (jfr Løkken, 2008) men det går inte att uttala sig 

säkert om detta då resultatet inte kan kontrolleras, något som hade varit möjligt om materialet 

hade registrerats med videoinspelning. Vad gäller pedagogernas styrning av toddlarleken visade 

de i allmänhet lyhördhet för interaktionen och meningsskapandet toddlarna emellan men vid 

några tillfällen observerades styrning till aktivitet samt hjälp vid konfliktlösning trots att toddlarna 

inte visade några tecken på att de önskade få någon hjälp. 

Resultaten visade att två eller tre toddlare deltog i de flesta registrerade samspelen. Detta är 

mycket intressant då exempelvis Løkkens (2008) resultat visade på långa stunder med gemensam 

lek ett flertal toddlare emellan. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

datainsamlingen i denna studie genomfördes i utomhusmiljön. Løkken, i likhet med de flesta 

tidigare toddlarstudier, studerade det sociala samspelet i inomhusmiljön. Om man utgår ifrån att 

Musatti och Mayers (2011) resultat stämmer, att en pedagog som referenspunkt tillsammans med 

struktur och tydliga gränser i miljön kan bidra till att ett flertal unga toddlare kan bibehålla delad 

uppmärksamhet på något över längre stunder, kan man tänka sig att utomhusmiljön på den 

studerade förskolans gård förmodligen saknar sådan struktur med avgränsningar. Inomhusmiljön 

på förskolorna består vanligtvis av ett flertal mindre rum medan utomhusmiljön ofta är en gård 

med en stor yta där olika leksaker, stora och små, finns placerade utan någon form av gränser 

som skulle kunna jämföras med väggar, möbler och mattor inomhus. Det är möjligt att de unga 

toddlarna hade svårt att få överblick över ett så stort område och det kanske var därför toddlarna 

gärna höll sig i närheten av en känd pedagog. Toddlarnas uteblivna samspel dagen då de var ute 

tillsammans med en okänd pedagog samtidigt som gården var full av lekande äldre barn kan 

tolkas som stöd för detta antagande men det behövs närmare forskning om lek i utomhusmiljö 

                                                 
3 Sidhänvisningar till referenserna i detta avsnitt anges endast när det handlar om en helt ny referens. 

Fullständiga litteraturhänvisningar med sidhänvisning återfinns under Litteraturöversikt, se s. 5–14. 
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samt pedagogernas och miljöns betydelse i toddlarleken för att kunna uttala sig mer tillförlitligt 

om fenomenet. 

Man kan även fråga sig om avsaknaden av observationer där en större grupp toddlare leker 

tillsammans som tidigare forskning har visat (t.ex. Løkken, 2008) kan bero på att det inte fanns 

speciellt många unga toddlare på den studerade avdelningen. Både Løkken och Engdahl gjorde 

sina studier på småbarnsavdelningar där en stor del av barnen var mellan ett och två år gamla 

medan det endast fanns två sådana unga toddlare på den studerade avdelningen i denna studie. 

Treåringarna lekte oftast för sig, flera tvååringar lekte med både ett– och treåringarna medan de 

två ettåringarna visade intresse för alla barn på avdelningen. Om de äldre barnen som mest lekte 

för sig själva skyddade sitt interaktionsutrymme från de yngre barnen fanns det inte många barn 

kvar för de yngsta att samspela med. Det syntes tydligt att de äldre barnen ägnade sig åt andra 

typer av lekar och det kan vara så att den toddlartypiska leken med kroppen som bärande element 

kanske bara roar grupper av jämnåriga små barn. 

 Bearbetningen av resultaten väckte blandade känslor hos mig. Dels visar studiens resultat på 

mycket kompetenta små toddlare som både bjuder in kamrater till samspel men även använder 

sig av avancerade strategier vid inträde i pågående lek, något som tidigare nästan uteslutet har 

studerats hos äldre förskolebarn (jfr Corsaro, 1979, 2011). Resultaten lyfter fram en bild av den 

kompetenta toddlaren som social aktör i sin livsvärld i förskolans vardag. Det är dock inte min 

avsikt med denna undersökning. Samtidigt som jag vill lyfta denna marginaliserade grupp under 

kategorin barn vill jag även påminna läsaren om att toddlarna, i linje med den 

socialkonstruktionistiska barndomssociologin, bör studeras i sin egen rätt och på sina egna villkor 

(jfr Corsaro, 2011). Även om den bild som toddlarforskningen ger skiljer sig anmärkningsvärt 

från den traditionella utvecklingspsykologins sätt att se på de yngre barnen är det viktigt att 

komma ihåg att det trots allt handlar om mycket små och sårbara barn som har behov av och rätt 

till stöd från de vuxna under sin barndom (jfr Halldén, 2007, s. 184–186). 

Tillförlitlighet 

Resultatens tillförlitlighet kan ifrågasättas av flera anledningar. För det första kan man fråga sig 

om registreringen av observationerna med hjälp av papper och penna är tillräckligt säkert. Det 

hade varit önskvärt att kunna gå tillbaka till materialet i form av videoinspelningar i samband med 

analysen av några episoder för att exempelvis kunna studera blickar, minspel samt längden av de 

olika samspelsepisoderna. Läsaren bör alltså vara medveten om att analyserna bygger på det 

skriftliga material jag hann registrera i samband med de observerade samspelen. Mina 

observationer gör inga anspråk på att vara heltäckande, det är omöjligt att hinna skriva ner all 

betydelsefull information, kroppslig som verbal, i ett samspel där två eller flera personer agerar 

och reagerar på varandras budskap samtidigt. Det bör dock påpekas att jag ändå upplevde 

registreringen av dessa samspel som förhållandevis lätt. Barnen i studien var relativt små och 

använde verbalt språk mestadels som komplement till sina handlingar. Jag har tidigare registrerat 
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observationer om äldre förskolebarns lek och kan mot denna erfarenhet konstatera att det är 

lättare att registrera små barns lek som en helhet med handlingar och verbala uttryck jämfört med 

äldre barn som bygger sin lek på verbala uttryck i mycket större utsträckning. Trots att 

informationen jag registrerat inte var fullständig vill jag ändå påstå att den har varit tillräcklig för 

att kunna göra analyser mot undersökningen frågeställningar. Man kan även hävda att just den 

valda teoretiska grunden, Merleau-Pontys livsvärldsansats, ger stöd till resultatens tillförlitlighet. 

Fenomenologin, som handlar om den levda kroppen som direkt uppfattar omvärlden som 

meningsfull, talar om att jag, genom att ha varit på plats och observerat alla dessa sociala samspel, 

har fått omedelbar information om dessa genom min egna levda kropp (jfr Bengtsson, 2005). 

Därmed vågar jag påstå att studiens resultat är tillförlitliga, om än ofullständiga. 

För det andra är det viktigt att vara medveten om att ett urval skedde redan när jag beslutade 

mig för att börja registrera en interaktion, alternativt låta bli. Detta har naturligtvis haft betydelse 

för materialet som har analyserats i denna studie. Som tidigare nämnts följde jag alltid något barns 

lek under utevistelsen och jag följde olika barn olika dagar. Att välja vilket barn jag skulle följa de 

olika dagarna var lätt då endast ett fåtal barn var ute varje förmiddag, vissa var frånvarande från 

förskolan på grund av ledighet eller sjukdom. Jag hade inte så många barn att välja mellan varje 

dag och när jag väl hade gjort mitt val den första observationsdagen var det inte svårt att byta 

fokusbarn nästa dag. Vad gäller de händelser som jag valde att observera kunde jag naturligtvis 

inte följa efter mitt fokusbarn för nära för att inte störa det i sin lek. Däremot observerade jag 

fokusbarnet från håll med block och penna i beredskap och jag började skriva och försiktigt 

närma mig barnet så fort jag såg att det började ta kontakt med ett annat barn alternativt fick en 

inbjudan till interaktion. Många av dessa invitationer ledde aldrig till någon egentlig interaktion. 

Däremot kunde dessa episoder användas till analys av exempelvis toddlares strategier för 

inbjudan till interaktion/gemensam lek. 

Även resultaten kring pedagogernas styrning av toddlarleken kan diskuteras. I och med att jag 

registrerade mina observationer med fokus på olika barn kan man fråga sig hur mycket som kan 

sägas om pedagogernas handlande under utevistelsen i allmänhet. Resultaten hade kanske sett 

annorlunda ut om jag hade valt att följa pedagogerna istället. Det är viktigt att vara medveten om 

detta vid tolkningen av resultaten. Det som däremot ger stöd åt studiens resultat kring 

frågeställningen om styrningen av leken är att toddlarna ofta höll sig i närheten av pedagogerna. 

Dessutom var det oftast endast en pedagog ute med ett mindre antal toddlare, något som gjorde 

det lättare att ha uppmärksamhet på pedagogerna även om min huvudfokus låg vid samspelet 

mellan toddlarna. Jag anser att resultaten på denna punkt ger en fingervisning om hur 

pedagogerna agerade i stora drag. Däremot hade videoinspelning återigen gett möjligheter till mer 

noggranna analyser. Det skulle även ha varit önskvärt att ha huvudfokus på pedagogerna under 

några dagar för att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser om deras handlande under den fria leken. 

Detta var dock tyvärr inte möjligt på grund av tidsbrist. Resultaten på denna punkt bör alltså 

tolkas med en viss försiktighet. 
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Vidare forskning 

I och med att studiens resultat visade på att pedagogerna inte verkar vara helt oväsentliga för 

toddlarnas sociala samspel skulle det även vara intressant att studera vilket utrymme toddlarnas 

samspel sinsemellan får i vuxenstyrda aktiviteter såsom samlingar och gruppaktiviteter av olika 

slag. I dessa aktiviteter förväntas ju barnen rikta sin uppmärksamhet mot ett av pedagogen 

bestämt innehåll. I och med att toddlarna har visat sig agera som aktiva kroppssubjekt som 

reagerar på olika meningserbjudanden i omgivningen, varav kamrater är en viktig del, pågår det 

med största sannolikhet socialt samspel mellan toddlarna även under vuxenledda aktiviteter.  

Resultaten i föreliggande studie skiljde sig från tidigare forskning (t.ex. Løkken, 2008) då de 

unga toddlarna i denna studie nästan uteslutande lekte två och två. Därför skulle det vara 

intressant att studera toddlares sociala samspel på förskoleavdelningar med olika 

gruppsammansättningar baserat på ålder, på småbarns– respektive storbarnsavdelningar. Får de 

unga toddlarna samma utrymme och möjligheter till interaktion och gemensamt 

meningsskapande på avdelningar där de vistas tillsammans med äldre barn? Det är nämligen inte 

ovanligt att de äldre barnen anser att toddlarna förstör deras lekar och byggen.  

Resultaten visade även att toddlarna deltog i socialt samspel med jämnåriga i större 

utsträckning då endast den studerade avdelningens barn var ute på gården. Betydelsen av 

barngruppernas storlek för toddlares möjligheter till socialt samspel på förskolan är därför ett 

område som behöver undersökas för att kunna skapa pedagogiska miljöer av hög kvalitet, något 

som är speciellt viktigt för de yngsta barnen som nyligen har lämnat hemmets trygghet. 

Lekmaterial och den pedagogiska miljön är ett annat område som inte har varit i direkt fokus i 

tidigare toddlarforskning. I och med att exempelvis Løkkens forskning har visat att de längsta 

stunderna med gemensam lek, dessutom ofta i större grupper, pågick kring stora föremål skulle 

det vara av intresse att studera toddlares gemensamma lek med fokus på tillgänglighet och kvalitet 

av lekmaterial samt utformningen av den pedagogiska miljön. Vidare behövs fortsatt forskning 

om toddlares sociala samspel i inomhus– men framförallt i utomhusmiljö för att skapa kunskap 

om huruvida toddlarleken skiljer sig åt i dessa miljöer.  
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Konklusion 

Studiens resultat tyder på att pedagogerna har viss betydelse för toddlarnas samspel även under 

den fria leken. Toddlarna tog själva initiativ till socialt samspel, de kunde upprätthålla dessa 

samspel under relativt långa stunder och de visade även på förmåga till konfliktlösning. Däremot 

verkar det som om en känd pedagog kunde fungera som en referenspunkt på den stora gården åt 

toddlarna. Detta visade sig väldigt tydligt den dagen då toddlarna var ute med en för dem relativt 

okänd vikarie. De studerade pedagogernas lyhörda agerande och deras respekt för toddlarnas 

livsvärldar gav tillfällen till många och långa stunder av gemensam lek toddlarna emellan. I denna 

lek kan toddlarna utveckla en rad sociala kompetenser, såsom förmågan att inta den andras 

perspektiv, turtagande och konfliktlösning – kompetenser som i dagens samhälle ses som mycket 

viktiga. Detta kräver personal med kunskap om och lyhördhet för den lokala toddlarkulturen 

samt betydelsen av den fria leken, naturligtvis i kombination med vuxenstyrda pedagogiska 

aktiviteter. 
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Bilaga 1 – information till och samtycke från föräldrar 

November 2011 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet 

Jag läser på lärarprogrammet på Uppsala universitet och skall skriva den avslutande uppgiften inom 

utbildningen som är examensarbetet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart 

i början av januari 2012. Syftet med min studie är att studera det sociala samspelet mellan små barn 

(1-2 år) samt interaktionen mellan pedagoger och små barn. Det finns inte mycket forskning om det 

sociala samspelet mellan yngre barn och det är viktigt att utveckla kunskap om ämnet för att man 

som förskollärare ska kunna erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet även för de allra yngsta 

barnen. 

För att kunna undersöka detta behöver jag samla in material genom att göra observationer under 

den så kallade ”fria leken”. Jag kommer att göra skriftliga anteckningar som jag sedan sammanställer 

och analyserar.  Jag kommer att samla in material under 1-2 veckors tid (från slutet av vecka 46 till 

mitten av vecka 48). 

Jag kommer INTE att studera enskilda barns kompetenser eller lek i sig utan jag är intresserad av 

återkommande lekrutiner och barnens sätt att skapa och upprätthålla sociala relationer med 

jämnåriga som grupp, så kallad ”kamratkultur”. Jag kommer att anonymisera allt material genom att 

ge påhittade namn åt barnen, pedagoger och förskolan samt utelämna information som kan bidra till 

identifieringen av personer och plats. Materialet kommer enbart att användas till mitt 

examensarbete och kommer att förstöras efter avslutat arbete.  

Det är helt frivilligt för er som vårdnadshavare att bestämma om ni vill att ert barn ska vara med i 

min studie. Ni har även rätt att när som helst under studiens gång (alltså även efter avslutad 

observationsperiod) dra er ur studien. Kontakta mig i så fall så tar jag bort materialet där ert barn är 

med. Hör gärna av er till mig eller min handledare på universitetet, Katarina Gustafson 

(katarina.gustafson@edu.uu.se), om ni undrar över något! 

Vänligen, 
Mari Flink 

e-post: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  mobil: XXXXXXXXXXX 

För att kunna genomföra studien önskar jag att ni som barnets vårdnadshavare sätter ett kryss i den 

ruta som gäller för er, skriver under blanketten nedan, klipper av och så snart som möjligt lämnar 

den till personalen på avdelningen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

□ JA, som vårdnadshavare ger jag tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen 

□ NEJ, som vårdnadshavare ger jag INTE tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum …………………………………………….. 

…………………………………………………………. ……………………………………………………………… 
barnets namn   vårdnadshavares underskrift  
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Bilaga 2 – information till pedagogerna 

 

Hej hej! 

Här kommer lite information som ni kan behöva känna till om mina observationer: 

o Jag studerar samspelet mellan små barn och interaktionen mellan er och barnen. 

o Jag försöker att avstå från alla ”vuxensysslor” och bara vara på förskolan som 

observatör. Jag kommer inte lägga mig i konflikter etc. mellan barnen eller tala om 

för barnen att de inte får göra något, hjälpa till med påklädning, toalettbesök etc. 

o Självklart rycker jag in om risken finns att någon kommer att skadas ifall det skulle 

vara akut. Jag önskar att ni inte lämnar mig ensam med barnen, då är risken mindre 

att detta skulle hända.  

o Det är helt ok att barnen kommer fram till mig medan jag observerar, jag får då ta 

ställning till hur jag hanterar det i den situationen. 

o Det är helt frivilligt för er att delta och ni kan säga till mig att inte observera er någon 

dag om det inte skulle kännas bra av någon anledning, alla har vi våra bra och mindre 

bra dagar. 

o Materialet används endast till mitt examensarbete och kommer att förstöras när jag 

är färdig med det. Alla uppgifter som kan bidra till igenkännandet av er och/eller 

förskolan kommer att anonymiseras alternativt utelämnas ur den skriftliga 

rapporten. Självklart får ni läsa det färdiga examensarbetet sen om ni vill. 


