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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla barn och vårdnadshavare som gjorde det 
möjligt för oss att genomföra vår observationsstudie. Vi vill också tacka de pedagoger på de 
berörda förskolorna som har varit delaktiga i vår studie. Tack för ert fina engagemang och 
för att ni gjorde det möjligt för oss att genomföra våra observationer. Vi vill även ge vår 
handledare Anneli Hansson ett stort tack för hennes engagemang och stöd genom vårt 
arbete med denna uppsats. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, nära och kära, för 
att de har visat intresse och stöttat oss dag som natt i flera veckor med vårt arbete.  
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Abstrakt  
Leken är en betydelsefull faktor för små barns lärande och utveckling. Med små barn menar 
vi ett- till treåringar som befinner sig på småbarnsavdelningar. Vårt syfte med den här 
studien är att undersöka, beskriva och förstå små barns samspel och kommunikation i den 
fria leken i förskolan. Det som vi vill synliggöra och visa med studien är hur de små barnen 
kan inleda leken, hur de upprätthåller den samt hur leken avslutas. Vi har med hjälp av 
videoobservationer observerat barnen i situationer i lek då de små barnen samspelar och 
använder sig av någon form av kommunikation. I vårt resultat synliggörs det att de små 
barnen ger uttryck för en medvetenhet till samspel, samvaro och samhörighet i deras lek. 
Denna medvetenhet visar sig genom barnens kontaktsökande men också den verbala och 
icke-verbala kommunikationen, nämligen via kroppsspråket och ord. Våra rubriker och 
kategorier fick vi fram då vi analyserade det insamlade datamaterialet. Vi såg där det som 
övervägande indikerades på små barns samspel. 

Nyckelord: Kommunikation, Lek, Samspel, Små barn 
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Inledning 
I den här studien är det de yngsta förskolebarnens samspel i den fria leken som står i fokus. 
Det som vi vill undersöka är hur en grupp små barn och deras samspel i den fria leken i 
förskolan kan bli en central del för barnens utveckling istället för att enbart se barns 
individuella utveckling.  
 
Michélsen (2005) belyser att inom forskarvärlden så har det funnits delade synpunkter och 
meningar om små barn överhuvudtaget har förmågor till att kunna samspela med andra 
barn. Utifrån detta vill vi observera och lyfta fram hur de små barnens skicklighet och 
kompetens leder till ett samspel. Jonsdottir (2007) skriver i sin avhandling om en svensk 
studie som visar att majoriteten antalet förskolebarn, nämligen 85 procent, upplever och 
känner samspel med andra barn i förskolan. Författaren menar på att idag anses den svenska 
förskolan vara en social arena för barns lek och deras egna skapande av identitet och 
utveckling och detta är ett grundläggande motiv till vår studie. att Ett stort antal små barn 
som är runt två år börjar sitt samspel med andra utifrån ett kvalitativt sätt, innan dess var de 
små barnens samspel ritualiserat (Michélsen, 2005). Det ritualiserande samspelet har sin 
grund i tidigare erfarenheter av samordnade beteenden från hemmet som barnet har upplevt 
med pappa och mamma och det kvalitativa samspelet utvecklas när barnet umgås med 
jämnåriga barn. Palmadóttir och Johansson (2015) har lagt fokus på och belyst vikten av små 
barns process i att presentera sig själva samtidigt som de skall ha en förståelse för andra barn 
och barnens samspel. De menar på att i lek och samspel med jämnåriga utvecklar och stärker 
barn de primära sociala förmågorna, såsom att kommunicera med varandra och den sociala 
förståelsen och kompetensen till att ta hänsyn till andras behov. Små barn ses som sociala 
aktörer i samspel som kan ha en förståelse för andra barn och inta deras perspektiv, likaså 
som små barn är strategiska i samspelet i den fria leken (Pálmadóttir & Johansson, 2015; 
Engdahl ,2011; Hilden ,2014; Bygdeson-Larsson, 2010).  
 
Michélsens forskning (2005) berör de små barnens samspel och samspels sekvenser på 
småbarnsavdelningar. Författaren skriver i sin bok att synen på små barns samspel och 
sociala kontakter med andra barn har förändrats genom åren och hon beskriver lekens 
uppbyggnad utifrån inledningsfasen, mellanfasen och avslutningsfasen. Hon definierar 
inledningsfasen som kontaktskapande, mer närmare bestämt den fas då barnen kan söka 
kontakt med varandra och att detta kan ske via exempelvis ögonkontakt. Mellanfaserna 
kännetecknar om och hur leken kommer fortgå och enligt Michélsen kan avslutningsfasen 
visa sig vara olika och varierande. Detta beror på hur mellanfaserna fortgår, exempelvis kan 
bråk, konflikter, eller intresse för någonting annat vara anledningar till att leken avslutas.  
 
Enligt Jonsdo�ir (2007) så är socialt samspel, kamratskap och vänskapsrelationer det som 
sysslesä�er barn den större delen av deras vakna tid i förskolans verksamhet. Förfa�aren 
skriver vidare att i samspel med jämnåriga kamrater så utvecklar barn sin självbild och 
självkänsla. Med detta så menar Jonsdottir (2007) att den bild eller uppfattning av sig själv 
som barnet har eller får angående sig självt i det sociala samspelet i förskolan, med andra 
ord, det karaktärsdrag eller de förmåga som barnet anser sig ha. Förutom att människan är i 
behov av att samspela med andra för att utvecklas som människa, så menar Jonsdottir (2007) 
att forskning angående barns sociala utveckling och sociala förståelse visar på att barns 
samarbete och samspel med jämnåriga är fördelaktiga med för deras kognitiva, emotionella 
och sociala utveckling. Kommunikation, kroppsspråk, ord och ljud är beståndsdelar i små 
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barns utveckling. I den fria leken är små barns kommunikation en viktig faktor för att 
bibehålla samspel mellan de små barnen.  
 
Vårt fokus i denna studie handlar om kommunikation i den fria leken. Med kommunikation 
så menar vi kroppsspråk, ord och ljud. Hur använder sig de små barnen av kommunikation i 
den fria leken då det kommer till inledningsfasen, mellanfasen och avslutningsfasen? Hur 
samspelar barnen i dessa faser?  
 

Bakgrund 

I bakgrunden har vi valt ut och avgränsat tidigare forskning som relaterar till studiens syfte 
och problemformulering. Vi har gjort urval i de teorier och den forskning vi har tagit del av 
utifrån breda aspekter och synvinklar på barns samspel och därför har vi också valt ut 
forskning som har olika sätt att se på samspel. Detta har lett till att vi har tagit med tidigare 
forskning och litteratur som direkt inte åskådliggör och belyser hur små barns samspel i den 
fria leken kan se ut. All vår tidigare forskning och litteratur till studien belyser tillsammans 
ett stort spektra och olika aspekter på små barns samspel och vi har valt ut det som har varit 
användbart för att skapa oss en förståelse om små barns samspel samt för vårt analysarbete 
av vårt insamlade datamaterial. Vi har därför valt att fokusera den tidigare forskningen och 
urvalet till följande sökord; små barns samspel, kamratkultur och barnkultur, förhandlingar, 
kommunicerande samspel samt små barns konflikthantering.  

 
Små barns samspel  
Ett litet barn kan skapa sig ett eget inre landskap som består av känslor, minnen och tidigare 
erfarenheter (Stern, 2011) och denna förmåga behövs för att söka kontakt till andra barn och 
hamna i ett samspel. Redan då barnet föds börjar det samspela med människor i sin 
omgivning och ju äldre det lilla barnet blir desto mer känner den stor glädje av att vara i 
samvaro med andra barn (Öhman, 2013). Det lilla barnet vill vara i samspel och relation till 
sin omvärld och omsorgsgivare redan från födseln och enligt Öhman (2011) så fyller 
omsorgsgivaren det lilla barnet med samspelssituationer och som ger energi och betydelse, 
detta medför enligt författaren att det är betydelsefullt att vara tillsammans, att det är 
underhållande och roligt. Författaren skriver vidare att alla erfarenheter av att ha blivit lekt 
med och fått upplevt samspel resulterar till att barnet själv tar initiativ till att samspela och 
leka med andra. Barnet blir enligt författaren någon som vill leka med någon. Små barn har en 
drivkraft till att skapa mening och sammanhang och att söka kontakt till andra människor 
och samspela, så när barnet börjar i förskolan har den med sig olika samspelserfarenheter 
(Michélsen, 2005). Palmadóttir och Johansson (2015) och Engdahl (2011) definierar samspel i 
den fria leken som en gemenskap och därför bör barnen lära sig att i den fria leken 
värdesätts värden. Författarna menar att i den fria leken skapas samspel, kommunikation 
och vänskap mellan de små barnen.  
 
Jonsdottir (2007) skriver att barns samspel främjar deras utveckling, framförallt deras 
känslomässiga, kognitiva och sociala utveckling. Hon menar på att barns goda relationer 
gynnar deras känsla av tillhörighet och gemenskap som ger barnet bättre styrka till att 
utforska sin omgivning men också ett ökat självförtroende. De sociala samspelet och dess 
regler handlar om ett ömsesidigt turtagande och samförstånd som tidigt visar sig för de små 
barnen då de deltar i interaktion med andra. Små barn lockar varandra till samspel och de 
uppmuntrar varandra, härmar varandra och skapar tillsammans egna regler för sina lekar. 
Williams (2006) menar på att barn lär i samspelet genom att imitera, observera och föra 
samtal med andra barn. Enligt Öhman (2011) så bjuder de små barnen in till en slags 

8 
 



 

kollektiv dialog, där barnet sätter ord till sina samspels handlingar och på så sätt utforskar 
språket, samtidigt som barnet förstärker sitt samspelsbeteende. På så sätt informerar barnet 
sin kamrat om vad som händer och sker, barnet skapar på detta sätt en samhörighet med sin 
samspels kamrat. Då små barn möts i samspel så är det speciellt rörelser som är deras 
gemensamma uppmärksamhetsfokus. De små barnen leker och samspelar med varandra och 
de använder flitigt sin blick för att signalera sin intention, man kan säga att de söker 
bekräftelse genom att använda sig av blickar och Folkman och Svedin (2003) beskriver att 
barnet behöver ha en drivkraft till kontakt och ett intresse till andra barn för att ett samspel 
ska kunna inledas. Frågor barn ställer sig själv är frågor som har det andra barnet förstått vad 
jag vill eller vad jag gör? Det visar sig även att barn använder sig av leenden och skratt som 
uttryck för samspel, dessa anspelningar visar på att de gemensamt medverkar i en 
känslomässig erfarenhet och att de tillsammans har fokus på sitt samspel. Blickar, leenden 
och skratt är en slags bekräftelse på att de gemensamt delar lekens innehåll och att de vill se 
varandras perspektiv i samspelt (Öhman, 2011). Bygdeson-Larsson (2010) poängterar att små 
barn kan både förutsäga och tyda andra barns intentioner samtidigt som deras egna 
intentioner förverkligas i samspelet. Ur samvaron kan det utvecklas samspel och det kan 
skapas vänskapsrelationer mellan barnen. Alvestad (2010) skriver i sin avhandling att barn 
visar på uppfinningsrikedom, fantasi, förtjusning, aktivitetslust, engagemang och 
problemlösningsförmåga i sina lekar och samspel. Alvestad (2010) menar även att en 
förutsättning för att barnet ska kunna njuta till fullo i sitt utforskande av omvärlden och att 
inleda lek med andra, är att barnet känner sig trygg och bekräftad av de lustfyllda samspel 
och lekar från tidigare erfarenheter. Trygghet anses enligt Öhman (2010) som en 
förutsättning för lek och samspel.  
 
Kamratkulturer och barnkultur 
Barns sociala samspel och samvaro tillsammans med andra barn sker idag till största delen 
på förskolan. När barn är i samspel med andra barn skapar de en kulturell värld som 
innehåller handlingar, regler, normer, attityder och förväntningar. Små barns drivkraft till 
socialt samspel och kontaktsökande definierar Löfdahl (2007) som kamratkulturer, där 
barnet får ta del av sin egna och kamraternas position i leken. Kamratkulturer beskriver vad 
som sker i barns relationer eller när barn är tillsammans med varandra i förskolan och på så 
sätt skapar skapar de små barnens tillsammans kamratkulturer när de vistas en längre tid på 
förskolan (Löfdahl, 2007). Kamratkulturer kan ses som en samling av tankar, värderingar, 
handlingar och rutiner som barn skapar men också delar i samspelet med andra barn. Detta 
kan ske i lekar och i andra aktiviteter där värden och normer kommer till uttryck. För att 
kunna förstå och få syn på kamratkulturer mellan små barn i förskolan är det dynamiken och 
interaktionen sinsemellan barnen man fokuserar på och inte det individuella barnet. Löfdahl 
(2007) menar på att det är interaktionen mellan barnen som ligger i fokus i barns 
kamratkulturer.  
 
Begreppet barnkultur definieras som barnens samspelsstil och samvaro, likaså som 
begreppet är ämnat för barn, av barn och med barn (Michélsen, 2005). Författaren menar på 
att inom barnkulturen skapar och utvecklar barnen själva den egna samvaron och 
samspelsstilen, dvs de finner och använder varandra i samspelet, detta sker oftast när de är 
flera tillsammans. De små barnens lek är tillgänglig för många deltagande aktörer och leken 
fungerar på så sätt som en arena för relationsbyggande. Den lustfyllda leken smittar av sig 
och drar till sig fler och fler barn. När barn har en pågående och gemensam lek vill dem 
gärna skydda den mot intrång från andra barn. Detta beror på att barnens relationer kan 
vara ganska sköra och att förskolans vardagliga rutiner kan avbryta barnens lek. Det är inte 
bara leksituationer man bör betrakta som barnkultur, utan det är också samspels episoderna 
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som man kan definieras som barnkultur.  
 
Förhandlingar 
Simonsson och Thorell (2010) benämner att små barn är aktiva skapare kring deras språkliga 
och icke-språkliga tillvägagångssätt just på grund av att förskolan försöker skapa sociala 
ordning genom samspel och förhandling. Då små barn leker med varandra lär de sig att 
förhandla (Löfdahl, 2007) och dessa förhandlingar handlar om barnens effektiva sätt att 
upprätthålla meningsfulla utbyten och samförstånd för sin egen lek (Alvestad, 2010). 
Alvestad skriver i sin avhandling att små barn gärna förhandlar genom ett kroppsligt och 
fysiskt språk som också inkluderar turtagning.  
 
Oftast så utspelas barns förhandlingar under lekens gång och förhandlingar handlar oftast 
om lekens innehåll och i situationer kan barnens alla initiativ sammanflätas i leken eller 
avfärdas av någon annan. För att kunna upprätthålla och dela en ömsesidig lekvärld så är 
det gynnsamt om barnen antingen delar eller godkänner den andres intentioner och inre 
bilder, det vill säga att de gemensamt handlar utifrån allas tankar och avsikter. Alvestad 
(2010) menar att barnens egna handlingar har en stor betydande roll när barnen förhandlar, 
för med hjälp utav sina egna handlingar kan barnen vinna insikter och erfarenheter och 
Nilsson och Waldemarson (2007) definierar detta som en psykologisk kontext där dessa 
insikter och erfarenheter handlar om barns kommunikation. 
 
Kommunicerande samspel 
Små barn kan skapa kommunikation i deras samspel på olika sätt. Palmadóttir och 
Johansson (2015) definierar ett tillvägagångssätt som visar på att de små barnen gärna 
kopplar det pågående samspelet till sina egna tidigare erfarenheter när de skapar 
kommunikation. Kommunikation och språk är två viktiga verktyg i samspelet med andra, i 
vissa fall när människan är i samspel och kommunicerar händer det ofta att språket och 
tolkningen påverkas (Nilsson & Waldemarson, 2007). Därför är det viktigt att barn får vara 
med i sociala relationer och uppleva språklig kommunikation så att deras drivkraft till social 
utveckling ökar (Jonsdottir, 2007) och (Williams, 2006) menar på med kommunikation lär sig 
barnen tillsammans. De små barnen har och skapar oftast spontan kommunikation och 
värden i den fria leken, det innefattar de känslor barnen ger uttryck för utifrån deras 
livsvärld men det kan lika väl innebära hantering av leksaker och innehållet i leken 
(Palmadóttir & Johansson, 2015). Palmadóttir och Johansson menar också på att 
relationsskapande är den del av de värden de små barnen har och skapar i den fria leken och 
Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver värden ur en kulturell kontext eftersom det är det 
språk som delas av en grupp människor.  
 
Den sociala förståelsen  
En viktig beståndsdel för social förståelse och kompetens är att barnet ska kunna 
upprätthålla och bevara likaväl som att delta i samspelet. Redan från 18 månaders ålder kan 
barnet visa förståelse för den sociala omgivning den befinner sig i och under det andra 
levnadsåret kan barnet förstå hur andra kan känslomässigt reagera av vissa handlingar. Ju 
äldre barnet blir desto mer ökar förståelsen och moralen för hur andra känner, såsom ilska, 
rädsla och glädje och barnet besvarar deras känslor med omsorg (Jonsdottir, 2007). Denna 
utvecklingsprocess av social kompetens bör ske stegvis men den kan ske i olika takt för trots 
att barn kan vara i samma ålder så kan det skilja sig åt kring hur långt dem har kommit i den 
sociala utvecklingen (Michélsen, 2005). Michélsen uppmärksammar att barn kan försämra 
den sociala kompetensen och en anledning till detta är att de har förlorat en mängd av sina 
kamrater från barngruppen.  
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För att små barn ska kunna betraktas som socialt kompetenta ska barnet ha kännedom till 
ömsesidiga och gemensamma lekar som inkluderar andra barn likaså som barnet ska kunna 
upprätthålla relationer. Barn har lätt till att relatera till andras känslor som dem känner igen 
sig i och har egna erfarenheter utav men det kan vara svårt för barn att förstå och uppfatta 
andras känslor som inte berör dem personligen eller kan koppla till egna erfarenheter. 
Folkman och Svedin (2003) menar att för att barn ska kunna ingå i ett samspel måste barnet 
ha en vilja och lust till att dela sina upplevelser och tankar med de andra barnen, samtidigt 
som barnet behöver ha en egen tro på sig själv och att man kan ge något i samspelet. Den 
sociala förståelsen och kompetensen gör det möjligt för barnen att göra samspelet till en 
ritual och Nilsson och Waldemarsson (2007) definierar den sociala ritualen som en social 
samvaro som kan utformas av icke-verbal kommunikation.  
 
 
Icke-verbal kommunikation 
Små barn har inte alltid ett utvecklat verbalt språk. Williams (2006) menar att innan ett litet 
barn har utvecklat det verbala språket använder den imitation som hjälpmedel till lärande. 
Kommunikation sker inte bara genom verbala uttryck utan de små barnen är i ett samspel 
när de kommunicerar och det kan ske med hjälp av kroppen och gester där få verbala 
uttryck används. 
 
Imitation, blickar, rörelser, gester, röster, kroppshållning, kroppsställning eller andra slags 
ljud ingår i definitionen av små barns kommunikation. Via den icke-verbala 
kommunikationen kan barnen skapa en gemenskap (Palmadóttir & Johansson, 2015, Nilsson 
& Waldemarson, 2007). Kroppsspråket är en slags kommunikation som barn kan ta in med 
alla sina sinnen likaså som den används till att uppfatta och tolka ett budskap från andra 
barn (Öhman, 2013). De små barnen använder sin kropp som verktyg för att presentera sig 
själva samtidigt som dem intar de andra barnens perspektiv och skapar förståelse och denna 
process är grundläggande för barnens existens och utveckling. Små barn har en kroppslig 
tillvaro i den levda kroppen och barnens blickar i samspelet skapar relationer som kan 
kopplas till deras handlingar (Bygdeson-Larsson, 2010). Nilsson och Waldemarson (2007) 
skriver att den icke-verbala kommunikationen handlar om känslor, upplevelser och tankar 
som avspeglas i kroppsliga uttryck och som i sin tur kan förmedlas i kombination med 
verbalt språk. Dock kan det lilla barnet skapa sig en förståelse och föreställa sig omfattande 
icke-verbala upplevelser utan att de försatts med ord. (Stern, 2011).  
 
Icke-verbal kommunikation definierar relationer och de är också uttryck för gemenskap 
samtidigt som det kan vara avståndstagande, men icke-verbal kommunikation bevarar 
samspelet mellan människor (Nilsson och Waldemarson, 2007). Enligt Bygdeson-Larsson 
(2010 ) så har barn en medfödd beredskap att ingå i relationer och samspela. I små barns 
samspel sker olika slags fenomen som gör att barnen förhandlar med varandra, exempelvis 
turtagning, och via kroppsspråket kan barnen fysiskt positionerna sig. I små barns sociala liv 
finns det ett lärande och meningsskapande från de små barnens egna perspektiv (Engdahl, 
2011). Barnets språkliga och kommunicerande kompetens och förmåga är en avgörande 
faktor vidare hur barnet hanterar konflikter.  

 
Små barns konflikthantering i samspelet 
Barn är inte alltid sams och eniga när de är i ett samspel och känner samhörighet. Williams 
(2006) betonar att barn behöver inte vara vänner för att de ska kunna lära av varandra. När 
barn är i konflikter har dem chansen till att argumentera för sin sak eller ge efter för ett annat 
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barns åsikt eller lära sig att konflikten kan ha många alternativa lösningar. Jonsdottir (2007) 
skriver i sin avhandling att ca 15 procent av förskolebarnen i svenska förskolan är nekade 
och avvisade av de andra barnen. Enligt Jonsdottir finns det förutsättningar för samhörighet, 
interaktion och samspel mellan jämnåriga barn och det är att barnen både ger och tar ideér 
och tankar men ibland kan det uppstå konflikter. Konflikterna uppstår när barnens alla idéer 
och tankar krockar. Små barn kan stärka och bibehålla ett starkt och intressant samspel med 
andra barn likaså som små barn kan förhandla om samspelets innehåll. Jonsdottir (2007) 
menar att barn som låter andra barn vara med i leken och samspelet har det lättare att 
komma fram till lösningar, såsom att dela med sig och att använda sig av turtagning. Barn 
som avvisar andra barn är inte lika skickliga på det. Under det andra levnadsåret kan barnet 
i konfliktsituationer visa på en ökad förståelse för andras känslor, intentioner och syften 
(Jonsdottir, 2007) genom att hjälpa andra och inte skapa maktordning (Bydgeson-Larsson, 
2010).  
 
Jonsdottir (2007) menar att förskolebarn är medvetna om samspelet dem emellan och att 
samspelet kan vara skört och ömtåligt samtidigt som barnen är medvetna om att det kan 
vara besvärande och irriterande att bevara och skydda den pågående leken från andra 
utomstående barn. Michélsen (2005) belyser att ett avvisat barn som ändå har en vän i 
barngruppen har lättare att kunna få tillträde till leken än ett avvisat barn som inte har någon 
vän. Detta leder till att barn gärna leker och samspelar regelbundet med ett visst antal barn 
för att minimera chanserna till att de ska bli uteslutna från andra barns lekar. De olika 
mönster barn visar i samspelet skapar olika förutsättningar för en enighet i leken men även 
fast barnen har ett pågående samspel kan det uppstå konflikter dem emellan.  
Anledningen till att dessa konflikter uppstår är att barnen gärna värnar om sina egna 
rättigheter, men det kan också handla om leksaker och den valda miljön och plats. De största 
och främsta anledningarna till att konflikter mellan barnen uppstår är att barnen är oense om 
lekens tema och innehåll och vilka som får vara med i leken (Jonsdottir, 2007).  
Små barns samspel är en komplicerad uppgift som kräver att de små barnen kan hantera och 
reda ut konflikter (Palmadóttir & Johansson, 2015) eftersom de åtskilliga gånger stöter på 
problem i samspelet med andra barn som de behöver brottas med och lära sig hantera. Dessa 
problem kan vara hur barnen skall bemöta och hantera andra barns känslor, hur de ska fånga 
andra barns uppmärksamhet, lösa oenigheter och försöka bevara ett samarbete. När barnet 
har bemästrat dessa svårigheter kan intresset, förmågan till omsorg och förståelse för andra 
barn öka.  

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och förstå små barns samspel. Hur en 
grupp små barn kommunicerar i samspelet för att inleda, upprätthålla och avslutar den fria 
leken i förskolan. Med små barn menar vi barn i åldrarna ett till tre år på 
småbarnsavdelningar.  

● Hur använder sig de små barnen av kommunikation i den fria leken då det kommer 
till inledningsfasen, mellanfasen och avslutningsfasen? 

● Hur samspelar barnen i dessa faser?  
 

Metod 
 
I den här delen av vårt arbete beskriver vi vilken metod vi har valt att använda oss utav för 
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att kunna genomföra vår studie. Med utgångspunkt i syftet för undersökningen har vi valt 
att studera de små barnens samspel och kommunikation i den fria leken och för att samla in 
vårt datamaterial har vi valt videoobservationer och minnesanteckningar.  
 
Ansats 

Kvalitativ ansats 
Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ ansats för att kunna samla in vårt datamaterial. 
Vårt insamlade datamaterial styr i stor omfattning våra kommande slutsatser och resultat 
(Løkken & Søbstad, 1995) och vi kommer dra slutsatser från vårt insamlade datamaterial till 
en mer generell nivå. En kvalitativ ansats är därför relevant till vårt studieobjekt på grund av 
att en kvalitativ inriktad studie fokuserar på helheten och inte på enskilda delar. Man vill 
inte splittra synen på människan i mindre bitar, utan man vill skapa sig en helhetsinriktad 
bild istället. Vårt syfte med studien är att bidra till förståelse kring studiens fokus snarare än 
att vi vill komma fram till en redogörelse och förklaring och en viktig del i just kvalitativa 
metoder och observationer är att målet handlar om förståelsen än om förklaringen (Løkken 
& Søbstad, 1995). I en kvalitativ ansats försöker man beskriva egenskaperna och delar hos 
det fenomen man studerar och hur något är skapat och konstruerat (Bryman, 2011). Eftersom 
kvalitativa studier kännetecknas av att man inte har planerat eller organiserat bestämda 
situationer, så har vi i rollen som forskare möjlighet till att observera de små barnens 
samspel i deras fria lek. Man skulle kunna beskriva det som att i en kvalitativ undersökning 
vill man som forskare förstå människors olika handlingar men också förhållandet mellan 
individen och omgivningen och det vi vill skapa förståelse för är, hur de små barnens 
samspelar och kommunicerar i den fria leken. Då det kommer till kvalitativa forskning så 
studerar man en eller några få miljöer som en helhet, man försöker även fånga deltagarnas 
tankesätt och motiv. Kvalitativ forskning är empiriskt betonad, det menas med att man gör 
sammanställningar av särskilda och utmärkande situationer och drar slutsatser utifrån det 
generella. Det insamlade empiriska materialet styr i stor omfattning slutsatserna och 
teoribildningen, detta görs dock inte per automatik.  
  
Kvalitativa studier karakteriseras av att man inte har planerat eller organiserat bestämda 
situationer, så att forskaren ska ha möjlighet att kontrollera uppförandet hos dem som 
studeras. Det är i stället företeelser som studeras i sin rätta omgivning. Løkken och Søbstad 
(1995) påpekar att det mest angelägna då det kommer till kvalitativ metodik, är att syftet 
berör mer uppfattning än tolkning.  
 

Kvalitativ observation 
Kvalitativ observationer har oftast fokus på detaljer eller delar, med det menas att man syftar 
till enstaka aspekter av det fenomen som man studerar. I kvalitativa observationer så ser 
man inte delar tagna ur sitt sammanhang, utan man eftersträvar att uppnå en helhet av 
uppfattningar. Då det kommer till kvalitativ observationer så är man intresserad av 
förhållanden och samband mellan individer. Løkken och Søbstad (1995) menar att kvalitativa 
observationsundersökningar har intensivare betoning på samspel mellan människor. I 
kvalitativ forskning så är det vanligt att man fokuserar på att skildra och att återge beteendet 
där och då, det vill säga att man inte lägger något fokus på vad som kan ha inträffat tidigare 
eller vad som eventuellt kommer att ske senare. Kvalitativa observation kan även beskrivas 
som fenomenologisk observation. Det handlar om en medvetenhet om sin egna roll då man 
studerar det som sker i sin egna omgivning.  
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Urval 
Vi började med att bestämma oss för valet av förskolor. Vi kom fram till att vi ville 
genomföra vår studie på två olika förskolor. Dessa förskolor kommer från samma kommun 
men inte från samma upptagningsområde. Den ena förskolan ligger centralt i anslutning till 
staden och på denna förskola finns det två avdelningar, varav den ena är en 
småbarnsavdelning. Den andra förskolan ligger i utkanten av staden då så finns det 
sammanlagt sex avdelningar, varav två av dessa är småbarnsavdelningar. Anledningen till 
att vi valde att välja just dessa två förskolor var för att vi fått sådan bra respons då vi 
genomförde våra pilotstudier på dessa valda förskolor. 
 
Vi valde att göra videoobservationer kring de små barnens samspel där vårt fokus på 
samspel har varit på situationer där de små barnen visar på varierande sätt att inleda, 
upprätthålla och avsluta lek, där vårt fokus ligger på kommunikation. Vi har valt att utesluta 
situationer där pedagoger har varit deltagare i leken eller när de var närvarande. Vi har även 
valt att utesluta situationer där pedagoger har tagit initiativ till att startat en aktivitet 
tillsammans med barnen. Anledningen till att vi har valt att utesluta pedagog styrda 
aktiviteter eller likande situationer där pedagoger varit delaktiga har varit på grund av att 
det inte har varit relevant för vår studie. De situationer som vi däremot har valt att fokusera 
på är samspelssituationer i lek, där de små barnen visar på samspel med hjälp av olika sätt 
att kommunicera, det vill säga verbala, icke verbala och kroppsliga uttryck.  
 
Vi har valt att dela upp och gör två videoobservationer var per förskola,  fördelat på två 
förmiddagar med videoobservationer där vi totalt har 120 min filmat datamaterial med 
sammanlagt 19 barn och med fokus på vårt syfte så har vi utifrån våra videoobservationer 
och de sekvenser som vi har utgått ifrån, fokuserat oss på situationer där två eller fler barn 
har någon form av pågående samspel. I vissa situationer är en pedagog involverad och har 
startat upp en aktivitet eller påverkat leken, dessa situationer och sekvenser har vi valt att ta 
bort eftersom de inte är relevanta för vår syfte med vår studie. Våra rubriker och kategorier i 
vår analys fick vi fram då vi analyserade det insamlade datamaterialet. Vi såg där det som 
övervägande indikerades på små barns samspel. 
 
Vi har sammanlagt 18 videosekvenser och utifrån dessa har vi valt att ta med både kortare 
och längre samspelssituationer i den fria leken likaså som vi har bestämt oss för att ta med 
situationer där det inte är lika tydligt att samspelet mellan de små barnen framträder. Vi har 
inspirerats av valet av samspelssituationer såsom Pálmadóttir och Johansson, 2015; Engdahl, 
2007; 2011; Hilden, 2014; Bygdeson-Larsson, 2010 har valt ut situationer då de har samlat in 
sitt datamaterial.  
 

 
Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av videoinspelningar och minnesanteckningar för att fånga de 
små barnens sätt att kommunicera då de inleder, upprätthåller och avslutar lek. 
Anledningarna till att vi valt att använda oss av videoobservationer är inspiration från 
tidigare forskare inom området små barns samspel samt studiens fokus. Fokuset och 
frågeställningarna i en observation är tänkbara dimensioner som gör att valet av metoder 
kan variera från studie till studie (Løkken & Søbstad, 1995) och vi har valt 
videoobservationer eftersom studiens fokus kräver att både ljud och bild registreras. Løkken 
och Søbstad menar att videokameran är ett bra hjälpmedel för att få med alla detaljer och för 
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möjligheter att titta på sekvenser och situationer upprepade gånger. Somliga mönster och 
händelseförlopp blir tydliga först efter att man har observerat diverse olika sekvenser för att 
sedan återvända till tidigare inspelningar med nya infallsvinklar.  
Løkken och Søbstad (1995) belyser att kombination av minnesanteckningar och videokamera 
är en framgångsrik metod när man vill klarhet på det man söker och som i sin tur bör 
analyseras och bearbetas. Författarna menar på att videokameran gör det möjligt att titta på 
situationer och sekvenser flera gånger och man kan föra reflekterande samtal både under 
tiden man tittar, då man pausar och efteråt för analys. Detta har gjort att vi ser sekvenser och 
situationer på fler och nya sätt, ur en annan synvinkel som lett till att vi har fått 
aha-upplevelser. Då vi kommer använda oss av videoobservationer så kommer det 
möjliggöra att vi kan analysera det insamlade datamaterialet upprepade gånger. I Ahrne och 
Svensson (2015) skriver författaren Eidevall att videoobservationer används främst då man 
vill observera och analysera samspel mellan människor eller mellan människor och material. 
Videoobservationer kommer skapa möjligheter för oss att få förståelse för och beskriva små 
barns samspel och kommunikation och kroppsspråk i samspelssituationer i den fria leken. 
Løkken och Søbstad (1995) skriver att observationer av den fria leken är ett viktigt verktyg 
när man ska studera relationer mellan barnen. 
 
Genomförande 
När vi bearbetade och analyserade det insamlade datamaterialet synliggjorde vi vårt syfte 
och fokus och kom fram till underrubriker som har med avseende på små barns samspel och 
kommunikation i den fria leken i förskolan. De underrubriker vi har kommit fram till baseras 
på de situationer och sekvenser som har kommit till uttryck i vårt insamlade datamaterial. 
 
Vår studie tog sin början då vi skulle genomföra en pilotstudie där fick vi prova på vårt val 
av metod som i vårt fall var videoobservationer. Vi började med att ta kontakt med de 
förskolor samt de avdelningar och pedagogerna där vi hade för avsikt att göra våra 
videoobservationer. När vi fick klartecken från förskolecheferna, till att genomföra våra 
pilotstudier, började vi skriva missiv samt en fullmakt till berörda vårdnadshavare. Det 
första missivet och fullmakten rörande pilotstudien skickade vi ut till berörda förskolor och 
avdelningar. I pilotstudien så samlade vi in ett mindre datamaterial som vi sedan 
analyserade. Utifrån de erfarenheter vi fick i pilotstudien och i analysen av det insamlade 
materialet, kom vi fram till att barnen hade mer fokus på oss och videokameran än på leken 
och de andra barnen. Løkken och Søbstad (1995) menar att forskaren lätt kan hamna i fokus 
hos de som observeras, det är därför viktigt att forskaren väljer en möjlig ostörd plats 
samtidigt som man har möjlighet till att observera. Detta var en nyttig erfarenhet som vi fick 
nya insikter om efter pilotstudien genomförande. Analysprocessen gav oss nya kunskaper, 
erfarenheter som i sin tur skulle ge oss utveckling av vår metod till våra kommande 
videoobservationer i studien.  
 
Eftersom vi hade fått sådan bra respons från de förskolor och pedagogerna där vi gjorde våra 
pilotstudier så valde vi att åter ta kontakt med dem för att få tillåtelse att genomföra våra 
videoobservationer inför denna studie. Inför den här studien så tog vi återigen kontakt med 
förskolecheferna och berättade mer utförligt vårt syftet med vår studie. Vi fick även här bra 
respons från förskolecheferna. Vi skrev därför ett nytt missiv och en ny fullmakt (se bilagor) 
där vi informerade mer i detalj om studiens syfte samt hur de deltagande barnen skulle vara 
involverade. Dessa lämnade vi på berörda förskolor och som pedagogerna på 
småbarnsavdelningarna hjälpte oss dela ut. Pedagogerna hjälpte även till med insamlandet 
av fullmakterna från de berörda vårdnadshavarna. Vi ansåg att det var viktigt att med jämna 
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mellanrum ha kontakt med förskolorna för att visa att vi är intresserade men också för att 
visa tacksamhet och uppskattning för deras hjälp.  
 
Vi valde att göra våra videoobservationer individuellt på varsin förskola, uppdelat på 2 
förmiddagar Själva observationsstudien började med att vi valde att anteckna några punkter, 
nämligen samspel, kommunikation, lekens inledningsfas, mellanfas och avslutningsfas och 
under dessa punkter förde vi minnesanteckningar. Dessa punkter anser vi kunde svara på 
studiens syfte och som kunde underlätta kommande analys av videoobservationer eftersom 
under tiden vi analyserade omvandlade vi punkterna till övergripande delar i resultatet. 
Därefter påbörjade vi observera med videokameran. Vårt insamlade empiriska materialet är 
uppdelat i kortare och längre sekvenser. Detta på grund av att vi under tiden då vi 
observerade var tvungna att stänga av videokameran vid vissa tillfällen då vi behövde 
förflytta oss från en plats till en annan eller för att kunna föra minnesanteckningar.  
 
Analysmetod 
Analysen av det insamlade videomaterial har vi genomfört tillsammans och det har gått till 
på följande sätt. Vi har sett filmsekvenserna flera gånger för att se vilka sekvenser som vi har 
kunnat analysera. Dessa sekvenser har vi noga sett igenom ett flertal gånger så att vi har 
kunnat skriva ner det som vi har sett i sekvenserna angående de små barnens samspel i den 
fria leken med fokus på varierande sätt att kommunicera. Eftersom att vi har haft 
möjligheten att se dessa sekvenser flera gånger så har vi fått fram fler och mer detaljer utifrån 
filmsekvenserna. Løkken och Søbstad (1995) hävdar att människor kan uppfatta samma 
situation på olika sätt och därför är videotekniken ett bra verktyg så att varje person kan 
framföra sina tolkningar utifrån varje sekvens. Under själva transkriberingen så kände vi att 
det var fördelaktigt att vi genomförde det tillsammans eftersom vi hade olika sätt att se på 
datamaterialet. Løkken och Søbstad (1995) menar att videoinspelningar är bra för vidare 
reflektioner och samtal om vad som har hänt i just sekvenser eller situationen man har filmat 
och observerat. Det som författarna menar är att hur vi väljer att tolka vårt insamlade 
datamaterial avgörs och baseras på våra egna förutsättningar, attityder och värderingar. 
Efter att vi sammanställt vårt insamlade videomaterial så påbörjade vi våra analyser och har 
kopplat våra resultat med den tidigare forskningen och litteraturen som vi har läst. Vi har 
även i bearbetningen av vårt insamlade datamaterial valt att dela upp barnens olika 
samspelssituationer och sekvenser i olika faser utifrån vårt syfte, dvs hur de små barnen 
kommunicerar i samspelet för att inleda, upprätthålla och avslutar den fria leken i förskolan. 
Vi vill förtydliga att våra beskrivningar utifrån vad vi har sett och vad som beskrivs utifrån 
våra observationer inte utgör någon absolut sanning utan det som beskrivs är enbart vår 
tolkning av våra observationer. 
 
Etiskt ställningstagande 
Det grundläggande inom all forskning är att behandla personer och sammanhang med 
hänsyn och respekt. Att alltid göra det omöjligt att identifiera personer och platser i 
skildringar och redogörelser. Då det kommer till forskningsetiska principer så finns det fyra 
allmänna huvudkrav som måste uppfyllas. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav har vi informerat de berörda 
förskolorna och vårdnadshavarna om i vårt missiv och fullmakt (se bilagor) som vi skickade 
ut till de berörda förskolorna och avdelningarna där observationerna har ägt rum. Hermerén 
(2011) skriver även att de som är berörda av observationerna, ska i förväg innan 
observationerna genomförs, informeras om studiens syfte, hur datamaterialet kommer att 
spelas in och i vilken kontext som resultatet ska presenteras och redogörs. Vi valde att tidigt 
skicka ut vårt missiv och fullmakt (se bilagor) till de berörda förskolorna för att så fort som 
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möjligt påbörja våra observationer. Hermerén (2011) skriver att det som eftersträvas i 
forskning då det kommer till observationsstudier, är att den som berörs av forskningen alltid 
upplyst, det vill säga a� deltagarna som är föremål för forskning är väl informerade. Om 
man som forskare är tydlig och specificerar informationen till de som är berörda av den, ju 
mer tydlig och öppen blir videoobservationer.  
 
Informationskravet har för oss inneburit att de berörda vårdnadshavarna till våra deltagare 
har fått information om vår studies syfte. Eftersom att de berörda deltagarna har varit mellan 
ett till tre år så har vårdnadshavarna varit de huvudsakliga mottagarna och även de som har 
gett sitt medgivande till att låta sina barn delta i vår studie. I Ahrne och Svensson (2015) så 
skriver Eidevall i sitt kapitel att då vi ber om medgivande att få filma, så bör vi vara 
medveten om att det handlar om att dölja människors identitet och att bli sedda. Det som 
Eidevall i sitt kapitel menar är att beskrivningar av informanternas agerande och vad de 
säger kommer att presenteras i sammanhang som de som spelas in saknar kontroll över. 
 
Samtyckeskravet har inneburit att vårdnadshavare och deltagare har haft eget bestämmande 
över sin medverkan i vår studie. I vårt fall så har vårdnadshavare haft rätten till att när som 
helst kunnat avbryta sitt barns deltagande utan någon som helst påverkan av negativa 
konsekvenser. Då det kommer till små barn eller barn i allmänhet då man väljer att använda 
sig av videoobservationer i en studie, inser man att det är en svår balansgång. Små barn kan 
ibland inte uttrycka sig i ord att de inte vill bli observerade. Det gäller då som observatör att 
vara mottaglig för de små barnens signaler och kroppsspråk så att inte något barn känner sig 
kränkt på något sätt. Bara för att en vårdnadshavare har gett ett godkännande till ett 
deltagande i en studie så kan barnet i fråga inte alls vilja vara delaktig och kan inte alltid 
uttrycka detta. Det gäller därför som observatör att vara uppmärksam på små barns blickar 
och deras kroppsspråk då man observerar. Detta kan vara svårt att avgöra som observatör. 
Vi har därför tagit hänsyn till de små barnens sätt att agera med hjälp av deras blickar eller 
kroppsspråk som har indikerat på att de inte vill delta.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas identiteter eller dylikt inte kan röjas. När 
man videofilmar människor i samspel eller människor i samspel med omgivningen, så 
registreras många fler saker än det som man ämnat att observeras. Det kan handla om mer 
än det man har fått tillstånd till att videofilma. Det kan vara så att det som har getts tillstånd 
till, innefattar mer än vad de informerade är medvetna om. Sådant som man inte har avsikt 
att observera och spela in blir ändå registrerat. Konfidentialitetskravet har för oss inneburit 
att vi har avidentifierat våra deltagare genom att inte nämna förskolorna där våra deltagare 
vistas och att våra deltagares namn är fiktiva. Förskolornas geografiska plats eller kommun 
är inte heller nämnda i vår studie. Allt för att inte röja någons identitet. 
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Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till 
forskningsändamål och inget annat. Det insamlade datamaterialet bör därför förvaras på ett 
säkert ställe och ska raderas när uppsatsen är godkänd. Nyttjandekravet har för oss inneburit 
att vi i vårt missiv (se bilaga 1) informerat vårdnadshavare och pedagogerna på förskolorna 
om vad vårt datamaterial ska användas till och att datamaterialet kommer att raderas då vi 
klar med vårt arbete. 

 
Metoddiskussion 
Vårt val av metod har visat sig vara det som har passat sig bäst för att fånga och för att 
kunna se upprepade gånger det samspel som de små barnen visar på då de möts i lek. Valet 
av metod har även resulterat i både för-och nackdelar och utmaningar. Ahrne och Svensson 
(2015) skriver att kvalitativ data inte mäts, de är istället konstateranden att de finns, hur de 
fungerar och i vilka tillfällen de existerar. Hur mycket, hur ofta och hur länge de finns är 
mindre relevant.  
 
Fördelarna med valet av metod har varit att vi har fått tagit del av och verkligen kunnat 
hänge oss till att bara observerat och att vi fått tagit del av de små barnens 
samspelssituationer. Vi har verkligen kunnat koncentrerat oss på att enbart observera de små 
barnen. Vi valde att dela upp våra observationer på två dagar eftersom att vi kände tidsbrist 
men vi tycker ändå att det har gett oss ett bra datamaterial.Vi kände även att 
transkriberingen av det insamlade datamaterialet skulle ta tid att få till vilket också det 
gjorde att vi kände tidspress. 
 
Något vi har reflekterat över är att det hade varit intressant om vi haft fler videokameror 
utplacerad i de olika miljöerna då vi gjorde våra observationer. Detta hade nog medfört att vi 
fått samspel sekvenser som vi nu kanske har missat. Om vi hade tänkt till lite mera kring 
våra observationer så hade vi nog använt oss av fler kameror för att fånga 
samspelssituationer som vi eventuellt nu har missat. I vissa fall då vi behövde titta på 
videoskärmen så var det lätt att missa samspelssituationer som uppstod på andra ställen. Vi 
hade nog lite för bråttom i vårt sätt att tänka kring hur vi skulle genomföra våra 
observationerna. Ändå anser vi att vi har fått ett bra och brett material som vi kan använda 
oss av. Tanken “tänk om” finns där hängande över oss och det är något som vi vill att andra 
studenter ska ta till sig då de gör videoobservationer, att de funderar kring att använda sig 
av fler videokameror då de ska göra en videoobservation som inkluderar barn, samspel eller 
liknande. 
 
Det visade sig även att vissa pedagoger ville vara duktiga och starta en aktivitet, det var inte 
det vi ville med våra videoobservationer. Vi har därför fått sålla bort sådana sekvenser från 
vårt insamlade datamaterial då det inte var relevant för vår studie. Då vi i vår pilotstudie 
redan gjort oss bekanta med barnen, pedagogerna på avdelningarna och avdelningarnas 
miljöer samt utomhus miljöerna, så kände vi att vi deltog mer på ett naturligt sätt även fast 
videokameran eller vi ibland hamnade i fokus då vi gjorde våra observationer. Vi fick 
upplevelsen av att barnen var mer sig själva i leken eftersom att vi redan varit där tidigare i 
syfte av pilotstudien.  
 
De nackdelar som metodvalet har givit oss är att tidsbegränsningen inte har varit det mest 
gynnsamma i relation till studien. Vi hade velat ha mer tid att lägga på våra observationer 
för ett ännu mera detaljerat material. Något vi noterade var att barn som var i samma rum 
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som en pedagog kunde lättare fokusera sig på samspel och leken än barn som var själva i ett 
rum när man som observatör kom in i det rummet. Då hamnade man som observatör men 
även videokameran lätt i fokus hos barnen, men så var inte alla fallen. Vi upplevde även att 
det fanns många situationer där man som observatör inte hamnade i fokus och barnen kunde 
samspela utan att distraheras av observatören. 
  
En utmaning med att skriva ut våra observationer i ord var att göra detta så detaljerat och 
utmålande som möjligt för att få läsaren/läsarna att “ se” och för oss att kunna visa på de 
samspelssituationer och val av kommunikationssätt som de små barnen visade på i sina 
samspel och som vi var ute efter att synliggöra utifrån vårt syfte. Detta var en utmaning för 
oss men vi har försökt att synliggjort detta. Vid transkriberingen av vårt datamaterial så 
använde vi oss inte av något dataprogram utan vi har sett våra observationer via datorns 
video uppspelningsprogram eller direkt via videokamerans uppspelningsfunktion. Vi har 
därför kunnat skriva våra observationer i ett ordbehandlingsprogram vilket har underlättat 
arbetet med transkriberingen. Det som var fördelaktigt var att vi har varit två stycken som 
har gjort enskilda observationer på två olika barngrupper vilket även har medfört att vi fått 
ett bra och brett material trots vår tidspress, vi har även kunnat fånga olika men ändå 
likartade sekvenser, där de små barnen visar på samspel. Att vi ser situationer och sekvenser 
på olika sätt kan komma vara en fördel när vi ska analysera vårt datamaterial och därför är 
det till stor fördel att vi sitter tillsammans när vi ska transkribera.  
 
Om vi ska sammanfatta vårt val av metod så har videoobservationer och 
minnesanteckningar gett oss en tillförlitlig utgångspunkt för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Vårt val av metod tycker vi till syvende och sist har varit fördelaktigt och att 
vi har fått ett bra datamaterial utifrån vår tidsbegränsning. Ahrne och Svensson (2015) 
påpekar att då det kommer till kvalitativa metoder och trovärdighet så handlar det i 
slutändan om att all forskning bör resultera i att läsaren blir övertygad om att det som 
kommer fram i en studie, i forskning eller en artikel är trovärdigt. Forskningen måste vara 
tillförlitlig om den ska få ett genomslag i forskarvärlden och övriga samhället. Läsaren måste 
således lita på det som forskaren har skrivit, att forskningen är relevant och att studien har 
utförts på det sätt som skildrats och beskrivits. Det vill säga att forskaren tydligt har 
beskrivit hur hen har tagit sig an sin undersökning för att skapa förutsättningar för 
tillförlitliga resultat och slutsatser.  
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Resultat och analys 
I denna del kommer vi redogöra vårt resultat med utgångspunkt i vårt syfte att undersöka, 
beskriva och förstå små barns samspel och kommunikation i den fria leken i förskolan. 
Genom att redogöra och beskriva hur de små barnen gör för att inleda, upprätthålla och 
avsluta samspelet i den fria leken. Det som vi kan se i vårt resultat är att små barn är 
skickliga på att läsa av varandra och andras önskningar. Vi har valt att dela resultatdelen in i 
de tre delarna av barnens samspel som vi har fokus på och under varje del har vi 
underrubriker för att tydliggöra de mönster vi har upptäckt varje del och det vi har fått syn 
på. En avlsutande sammanfattning finns även med i anslutning till de tre olika delarna.  

 
Hur de små barnen inleder samspelet 
Här redogör vi för de observationer som vi har sett är anledningar till att de små barnen 
inleder samspel. Dessa mönster har vi delat in i; Ett specifikt barn i fokus, Leksaker lockar till 
samspel, Barn som redan leker och Kontaktsökande. Det vi kan se i vårt insamlade datamaterial är 
att barnen ofta söker kontakt, observerar och gärna studerar de andra barnen för att sedan 
inleda ett samspel. Det vi också ser är att barnen ofta uttrycker sig med sitt kroppsspråk och 
söker ögonkontakt. Dessa händelseförlopp kan gå väldigt snabbt och strax därefter är två 
eller fler barn i samspel med varandra.  

Ett specifikt barn i fokus 
Det vi kan se i våra observationer är att små barn ofta söker kontakt och visar intresse till ett 
specifikt barn genom att säga barnets namn eller försöker söka kontakt genom att närma sig 
det andra barnet genom sitt kroppsspråk och tittar på vad det barnet gör. Det är just detta 
fenomen som tydliggör för vem barnet har i fokus och vill leka med. Nedan har vi några 
situationer från våra observation som indikerar på hur fokuset på ett specifikt barn är det 
intressanta när samspelet ska inledas.  
 

Kalle står och leker vid en hylla med leksaker och böcker. Några få meter bredvid 
ligger Per på golvet och tittar nyfiket, men glädjerikt, på vad Kalle gör och ropar; 
-Kalle…..Kalle…..Kalle! Ett ögonblick senare bestämmer Per sig för att närma sig och 
ställer sig alldeles bredvid Kalle.  

 
Utifrån detta exempel kan vi utläsa att i inledningsfasen har små barn ett medvetet 
kontaktsökande till andra barn och många gånger i inledningen av samspelet kan vi se att ett 
specifikt barn kan vara mer intresseväckande och spännande än en leksak.  

 
Adam har suttit tillsammans med Albin på en bänk och lagat mat och pratat 
tillsammans i sandlådan. De leker länge och väl och samtalar med varandra. Adam 
märker att Albin springer bort till staketet för att kolla när sopbilen kommer och 
hämtar sopor. Adam sitter kvar på bänken och tittar bort mot sopbilen. Efter ett tag så 
ropar Adam högt; -Albin...Albin vart är du!? Adam går därefter ner från bänken och 
springer fram till klätterställningen, ropar högt och tydligt och tittar sig runt omkring; 
-Albin…Albin vart är du…?! Albin…! Adam får syn på Albin och springer bort till 
staketet där Albin står och tittar på sopbilen.  

 
Vi kan i detta exempel se att små barn är kontaktsökande och vill få kontakt med andra barn. 
Det vi också har fått syn på är att små barn lätt blir distraherade av andra saker som i den 
här observationen är sopbilen för Albins del. Även fast Adam också ser sopbilen så är han 
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mer intresserad av att prata och laga mat i sandlådan.  

Leksaker lockar till samspel 
Vi har sett att leksaker haft en inbjudande roll till samspel. I barnens lek och det som 
märkbart visar sig i våra observationer är barnens omtänksamhet. Om ett barn redan redan 
har eller leker med en leksak så vill det här barnet också att ett annat barn ska leka med 
samma eller liknande leksak. Till påföljd av detta fenomen visar det sig att ett samspel och en 
lek påbörjas mellan barnen. Här ser vi olika situationer från våra observationer som visar hur 
de små barnen lockar till samspel genom att använda leksaker.  
 

Stina ligger under rutschkanan och tar på den. Bredvid henne finns en låda med bilar. 
Då kommer Erik och han bär en bil i ena handen. Han tar fram några bilar ut lådan 
som han erbjuder Stina, men hon tar inte bilen. Istället kryper hon fram och hon och 
Erik börjar prata och därefter leker dem tillsammans på rutschkanan.  
 
Adela står vid ett nedsänkt bord vid sandlådan med en massa hinkar, spadar och 
sandkake former runt omkring sig. Aisha och Alfons kommer fram till Adela som 
tittarupp och möter både Aisha och Alfons blick för en kort stund varpå Aisha och 
Alfons tar upp varsin spade och hink och börjar leka tillsammans med Adela. Efter en 
stund så kommer även Ali och Alexa fram till det nedsänkta bordet där de övriga 
barnen leker och tar även de upp spadar och kakformar och börjar leka med de övriga 
barnen som står samlade runt bordet och leker. 
 

I ovanstående sekvens så bekräftar Adela att det är okej att delta i hennes pågående lek med 
hjälp av en blick så får Aisha och Alfons delta i leken.  

Barn som redan leker 
Det vi kommer beskriva under denna kategori är barn som redan har en pågående 
lek och det innebär att ett eller flera barn redan lekar och ett eller flera barn försöker 
få inträde till leken.  
 

Malte står vid en bänk och leker restaurang. Då kommer Kalle, Sigge och Sigrid fram 
till Malte och tittar på Maltes pågående lek en kort stund. Därefter säger Sigrid; - 
Hamburgare varpå Malte svarar; -Den är inte klar än. Kalle, Sigge och Sigrid dröjer 
sig kvar och tittar på Maltes lek samtidigt som dem småpratar med Malte medans han 
fortsätter laga maten.  

 
Adam och Albin står under klätterställningen som har ett litet utrymme som 
efterliknar ett kök. .De står där länge och väl och häller i sand i hinken, öser ur, rör om 
och pratar och skrattar. Angelica kommer fram och säger; -Kaka. Albin räcker fram 
sin spade med sand på och erbjuder Angelica ett smakprov varpå Angelica svara med 
att uttrycka att det smakade bra med ett högljutt; -MMM! gott.  

 
I detta exempel ser vi att det finns något intressant i en pågående lek som fängslar 
och fascinerar barnen. Vi kan också utläsa att det är lek temat som lockar andra barn 
och det som är drivkraften hos de andra barnen är en nyfikenhet till en redan 
pågående leken samtidigt som det är spännande att se lekens innehåll. 

Kontaktsökande 
I denna kategori visar vi exempel på hur barn söker kontakt till andra barn. Vi har sett det 
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finns situationer då barn söker kontakt genom att använda sig utav sitt kroppsspråk i 
kombination med verbala uttryck för att ta första steget till lek och samspel.  

 
Kalle ligger på rutschkanan och sparkar med benen samtidigt som han ropar ut ett 
ljud och har blicken riktad på Malte och Sigrid som befinner sig bredvid Kalle. Då 
tittar Malte på Kalle och därefter reser han sig upp och ropar; -Jag kommer och 
hjälper dig! och går fram till Kalle och hjälper till och lyfter hans ben. Då kommer 
Sigrid och säger; -Jag ska också hjälpa dig! Nu är alla tre samlade vid rutschkanan och 
både Malte och Sigrid turas om att hjälpa Kalle.  

 
I den här sekvensen kan vi se att barn gärna öppnar upp för lek genom kontaktsökande. 
Barn söker kontakt till andra barn genom att uttrycka sig genom sitt icke-verbala såsom 
verbala kommunikationsförmåga men också genom sitt kroppsspråk. De andra barnen 
reagerar på detta genom sitt kroppsspråk och sedan via verbal kommunikation.  
 

Anna och Alice som i en tidigare sekvens har lekt med pinnar som fiskespön sitter 
på en bänk och viftar med sina pinnar. Alma som inte har något att göra men som 
verkar söka efter kontakt med någon för att inleda lek, ser Anna och Alice viftandes 
med sina pinnar. Alma tar upp en pinne hon med och går fram till Anna och Alice. 
De tre barnen går sedan bort till träden och sopar på marken med sina pinnar.  

 

I den här sekvensen ser vi hur barn söker efter kontakt med någon för att inleda lek. 
utan någon som helst kommunikation så börjar de tre barnen att leka.  
 

Sammanfattning 
Små barn söker, enligt vår tolkning av observationerna, medvetet kontakt med andra barn 
för att inleda lek. Små barn verkar vara experter på att avläsa blickar. Vi kan se att de små 
barnen visar på uppmärksamhet för att få kontakt med en lekkamrat, i dessa lägen så 
använder sig de små barnen ofta av leksaker, både medvetet och omedvetet. Då det kommer 
till de barn som saknar språket så såg vi att de barnen använde sig av gester, ansiktsuttryck, 
blickar och genom att imitera ett annat barn för att visa att man vill ta kontakt men även på 
vad man vill. De små barnen visar sig vara socialt kompetenta och det verkar som om de lär 
sig nya strategier allt eftersom och får erfarenheter av att samspela då de flera gånger under 
våra observationer söker efter nya situationer att samspela och kommunicera i lek. Alla 
erfarenheter av att ha blivit lekt och fått upplevt samspel resulterar till att barnet själv tar 
initiativ till att samspela och leka med andra. Enligt vår tolkning av observationerna så 
kunde vi se olika strategier för hur de små barnen inleder och upprätthåller lek. De verkar 
även ta in vad som i vanliga fall brukar avslutar dessa situationer. Dessa processer ser vi 
flera gånger i våra observationer och barnen använder sig flera gånger av dem i sina samspel 
tillsammans, ju mer de är i samspel och kommunicerar på varierande sätt med varandra, 
desto mer erfarenheter verkar de göra. 
 
Enligt vår tolkningar av observationerna så visade de små barnens samspel på social 
förmåga och talang för detta, vi kunde tydligt att de små barn i våra observationer är socialt 
kompetenta då de inleder och upprätthåller samspelet i leken. Vi kunde också se att 
betydelsen av att bekräfta sig själv som en en rolig och intressant lekkamrat är också något 
som är av viss betydelse då det kommer till att inleda men även för att upprätthålla samspel i 
lek. Den lustfyllda leken smittar av sig och drar till sig fler och fler barn. Vi märkte även att 
de små barnens lekar var tillgängliga för många deltagande aktörer och att leken verkar 
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fungera som en arena för att bygga kamratrelationer barnen emellan.  
 

Hur barnen upprätthåller samspelet 
Här redogör vi för de observationer som vi har sett är tillvägagångssätt för de små barnen då 
de upprätthåller samspelet. Dessa mönster har vi delat in i; Imitation, Tidigare erfarenheter och 
Turtagning som i våra observationer är anledningarna till att samspelet upprätthålls. Barnen 
imiterar och härmar varandra och genom barnens uttryck från deras kroppsspråk, 
kommunikation, förtjusning och upprymdhet kan vi se att barnen indikerar en känsla av 
gemenskap. 

Imitation 
Vi kan se att barns imitation blir som en slags bekräftelse och man blir uppmärksammad 
oavsett om man blir härmad eller om man härmas. Här nedan har vi några andra 
observationer som också visar hur barnen imiterar varandra för att upprätthålla leken. 

 
Ove och Jonathan har lekt en lång stund inne i rummet, dom har sprungit fram och 
tillbaka mellan två väggar och runt ett bord och skrattat högt tillsammans. Sedan 
bestämmer de sig för att plocka fram några böcker och lägger sig på en madrass på 
golvet. Ove börjar bläddrar i en bok som handlar om olika frukter och han uttalar och 
säger högt; -Päron! Då kommer Jonathan och säger; -Päron! utan att ha sett bilden av 
päronet i boken. Därefter bläddrar Ove blad och Jonathan säger; -Jordgubbar! och 
vartefter Ove säger; - Jordgubbar!. Ove fortsätter bläddrar vidare i frukt boken och på 
nästa sida är det en apelsin och Ove säger; -Apelsin! och pekar på apelsinen. Då säger 
Jonathan; -Apelsin! och pekar också på apelsinen. Den sista frukten i boken är ett 
äpple och denna gång ropar Ove högt; -ÄPPLE! och pekar på äpplet. Jonathan 
bestämmer sig då för att ropa lika högt som Ove och ropar lika högt; -ÄPPLE! och han 
pekar också på äpplet. 

 
Adam, Albin och Anna hittar två plastband som ligger på backen. Plastbanden är 
knutna och sitter fast i en sektion av staketet som är runt förskolans gård. Det ena 
plastbandet har fastnat i några buskar. Alfred står vid sidan av och tittar på. Detta är 
sekvensen efter att Adam har ropat på Albin som blivit distraherad av sopbilen.  
Adam säger; -Prova den! Adam tar upp det ena plastbandet som ligger på marken, 
varpå Albin tar tag i plastbandet och drar. Adam tar själv tag i det andra plastbandet 
och drar han med. Adam säger högt; -DRA, DRA, DRA! samtidigt som han backar 
och drar i plastbandet och låter. Albin tittar på Adam och säger lika högt och låter på 
samma sätt som Adam gör. Adam släpper därefter snöret och springer fnissande fram 
till plastbandet. Albin gör samma sak, släpper plastbandet och fnissar, springer 
tillbaka och tar upp bandet igen. 
 

 
Ovanstående lek pågår i ungefär 8 -9 minuter och fler barn blir så småningom involverade i 
denna lek. Dessa ihållande samspel visar på att de små barnen är ihärdiga i sitt samspel då 
det kommer till imitationer. Vi kan utifrån detta utläsa att barn gärna imiterar varandra för 
att upprätthålla leken. I den första observationen visar barnen på ett utvecklat språk och en 
uppfattning om ordens betydelse. När ett barn har sagt en frukt från boken så imiterar det 
andra barnet vad den andra sa och imitation också i form av att peka. I den sista sekvensen i 
observationen ser vi att ett barns tonläge också kan förstärka en imitation.  
 

23 
 



 

Tidigare erfarenheter 
I tidigare erfarenheter så beskriver vi barns sätt att visa på att använda sig av tidigare 
erfarenheter i lek. 

 
-Titta, jag fiska, säger Anna. -Jag också fiskar!, säger Alice som tar upp en lång pinne 
hon med. Anna och Alice viftar med pinnarna så som om de skulle vara och fiska på 
riktigt. -Titta…så här!, säger Alice och drar upp pinnen i luften som om hon skulle ha 
fått napp på sitt fiskespö. Anna gör lika som Alice. De viftar med sin pinnar i luften 
under trädet som de står under och försöker att nå trädets grenar med sin egna 
pinnar. 

 
Barns sätt att inleda och upprätthålla lek handlar även om att hävda sig själv, att visa upp sig 
som en rolig kamrat att vara med. De små barnens lek handlar om imitation och inlevelse. 
Då Adam och Alvin drar i plastbandet så har de stor inlevelse och gör grymtande ljud så 
som att de skulle ta i och dra för allt de orkar. Denna inlevelse har att göra med tidigare 
erfarenheter av att till exempel dra tunga saker eller bära något som är tungt. Det visar sig i 
dessa sekvenser att små barns erfarenheter kommer till uttryck i leken. Detta visar sig även 
då Anna och Alice leker med pinnarna på backen och låtsas att det är fiskespön som de fiskar 
med. Anna och Alice verkar ha tidigare erfarenheter av att fiska. Detta kan vara något som 
de båda har gjort tidigare i förskolan eller tillsammans med sina vårdnadshavare. Det är 
tydligt att små barns erfarenheter av och om sin omvärld kommer till uttryck i den fria leken. 

Turtagning 
I den här kategorin beskriver vi barns turtagning, som är en upprätthållande faktor i små 
barns lek.  

 
Alicia ser Anton åka ner för rutschkanan varpå Alicia klättrar upp och åker ner även 
hon och säger - Min tur!...Min Tur! Anton svarar genom att säga detsamma. André 
som står en bit därifrån hör även han de andra barnen säga min tur och går även han 
fram till rutschkanan. Anton och André klättrar upp på varsin sida av rutschkanan 
varpå André säger- Min tur! och åker ner. Anton härmar André genom att säga -”Min 
tur!” Barnen turas sedan om att åka i rutschkanan, de skrattar och visar på stor glädje 
och säger högt i kör- Min tur!  
 
Peter och Arvid leker med en väska. Peter är inuti väskan och Arvid sitter utanför, 
efter en kort stund öppnar Arvid väskan och Peter kryper skrattandes ut ur väskan 
och då kryper Arvid in och Peter stänger locket. Sedan öppnar Peter locket och säger - 
Nu är det min tur. Då kryper Peter ut och Arvid kryper in och stänger locket efter sig.  

 
I de här sekvenserna ser vi att de små barnens förhåller sig till turtagning i den fria leken. De 
barn som är med i leken vet om att det är turtagning som gäller i den pågående leken och 
barnen förstärker även turtagningen genom att benämna att det är sin tur.  
 
Sammanfattning 
I våra observationer så kan vi tydligt se på flera exempel på hur de små barnen upprätthåller 
lek och vilka strategier de använde sig av. Då det kommer till kommunikation så kunde vi se 
i våra observationer att imitation, tidigare erfarenheter, inlevelse, och turtagning ofta leder 
till samspel i de små barnens lekar.  
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Vi kunde se i våra observationer att då det kommer till att kommunicera genom att imitera 
varandra så verkar det vara ett sätt att bekräfta att de små barnen i leken är på samma nivå i 
samspelet, att de förstår varandra. Imitationerna är inte engångsföreteelser utan de små 
baren är ihärdiga i sina imitationer och kan hålla på med detta under längre stunder. Vi kan 
även se att imitationerna leder också till ett turtagande i leken. 
Att kunna uttrycka sig verbalt var också ett sätt att göra andra lekkamrater uppmärksam på 
turtagning i sina samspel med varandra. Deras sätt att förstärka turtagningen verbalt kunde 
vi tydligt se i våra observationer av barnens samspelssituationer då barnen lekte.  
 
De små barnen visade även på ett utvecklat språk och en uppfattning om ordens betydelse. 
Ju mer ord de små barnen kan och använder sig av, desto mer utförliga och utvecklande blir 
deras samspel i leken, detta underlättar för barnen då det kommer till inledande och 
upprätthållande av leken. Ett utvecklat språk, språkförståelsen och att veta ordens betydelse 
verkar vara en bidragande faktor till det som leder och utvecklar de små barnens lekar 
framåt. Med andra ord så menar vi att barn med ett utvecklat språk och ett brett ordförråd 
har lättare att inleda och upprätthålla leken. Inlevelse och tidigare erfarenheter av lek och 
samspel visade sig även det vara ett sätt för de små barnen att upprätthålla lek. Vi kunde se 
att de små barnens tidigare erfarenheter av sin omvärld speglade av sig i deras lekar. De små 
barnen imiterade inte enbart varandra utan vi kunde se att vuxnas sätt att agera och vuxnas 
göranden i vardagen också visade sig i de små barnens tidigare erfarenheter. Barn kan 
iscensätta sina upplevelser och erfarenheter genom leken och i barnens lekar kommer olika 
beteenden till uttryck.  Detta ses som en slags kommunikation i leken där barnen delar med 
sig av vad de erfarit och upplevt (Öhman, 2013). 
 
Hur barnen avslutar leken 
Här redogör vi för de observationer som vi har sett är orsak till att de små barnens lek 
avslutas eller ebbar ut. Dessa mönster har vi delat in i; Barn som blir distraherade, Barnens 
intresse avtar, Konflikter uppstår och Vardagliga rutiner som i våra observationer är 
anledningarna till att barnen avslutar lek. 

Barn som blir distraherade 
Det vi kan se i vårt datamaterial är att leken avslutas av att barn blir distraherade av 
exempelvis en annan kompis eller en leksak.  

 
Alicia, Anton och Andrè har precis målat klart sina kycklingar av pappersrullar och 
har tvättat händerna. Alicia och Anton springer in i lekhallen och hoppar upp i soffan. 
Alicia kanar ner för soffan, ställer sig upp och hoppar samtidigt som hon skrattar. 
Anton gör lika han med, kanar ner för soffan, ställer sig upp och hoppar. Andrè som 
också han är klar, kommer in i rummet och ser en gul boll som han börjar leka med. 
Alice kliver upp i soffan igen medan Anton går fram till Andrè som leker med bollen 
och vill leka med bollen han också. Alicia har återigen klättrar upp i soffan och kanat 
ner men den här gången lägger Alicia sig ner på golvet istället och rullar runt och 
skrattar. Anton tittar bort mot Alice eftersom att hon skrattar högt, Anton går nu fram 
och lägger sig bredvid Alicia och rullar runt han med och skrattar. Andrè fortsätter att 
studsa den gula bollen, Anton hör bollen studsa mot golvet och kliver upp och går 
fram till Andrè. 

 
I den här sekvensen kan vi se hur barn kan blir distraherad av andra barn som redan leker 
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eller har en pågående lek. Små barn är lätt att distrahera och deras nyfikenhet på vad andra 
gör och eventuellt leksaker som distraherar och lockar kan visa sig vara en bidragande 
anledning till att lek avslutas.  

 
Anna som tidigare fiskade med Alice hittar en ny pinne på marken, tar upp den och 
avviker från den pågående leken med Alice. Anna går runt på förskolans gård med de 
båda pinnarna på marken. Efter en stund så kommer hon till platsen där hon och 
Alice påbörjade leken med pinnarna och “fisket”. Där på marken så ligger 
plastbandet som Adam och Albin tidigare lekte med. Anna släpper sina pinnar och 
tar upp plastbandet och börjar vira det runt en trädstam. 

 
Här ser vi hur en enkel sak som en pinne och ett plastband distraherar leken.  

Barnens intresse avtar  
Nedan redovisar vi för situationer där barnens intresse avtar. Dessa anledningar visar sig 
bero på olika faktorer.  
 

Agaton och Amanda har stått en lång stund och lagat mat tillsammans i sandlådan. 
Anja har strosat runt omkring dem och tittat på, men har inte tagit kontakt för att visa 
att hon vill vara med och leka. Efter en stund så går hon fram till Amanda och river 
ner hennes sandkaka och bankar till Amanda i huvudet med handen. Amanda som 
inte säger så många ord brister ut i gråt och skriker högt; -Nej!! Anja ställer sig nu 
bredvid Amanda och tittar på henne men säger ingenting. Agaton och Amandas lek 
ebbar ut och Agaton, Amanda och Anja går åt varsitt håll.  

 
Detta visar på konflikter som uppstår och vad som kan påverka hur små barns intresse avtar. 
Det visar sig även i den här situationen hur Anja inte vet hur de ska göra för att ta kontakt 
eller hur hon ska ta sig in i lek. Det visar sig tydligt att då barn inte kan läsa av den andres 
intentioner så uppstår konflikter vilket oftast brukar leda till att intresset för den 
ursprungliga leken ebbar ut. 
 

Adam och Albin som i en tidigare sekvens har lekt med plastband som suttit fast i 
staketet tappar sitt intresse då det blir för många barn som kommer in i leken. Adam 
är den första som lämnar leken och intresserar sig för en sandkake form som ligger på 
marken. Albin fortsätter en liten stund till med att leka och dra i plastbandet 
tillsammans med några andra barn, men även han tappar intresset för den leken och 
springer därifrån och hittar så småningom Adam och de påbörjar en annan lek. Efter 
en stund så kommer Adam och Albin tillbaka till leken med plastbandet. 

 
I den här sekvensen så visar det sig att det blir för många barn inblandade i leken och att de 
barn som påbörjade leken drar sig därifrån för att sedan återuppta den för en kort stund. 

 

Konflikter uppstår 
Nedan så redovisar vi för två situationer där ser vi att barnens lek avtar eller avslutas när de 
inte kommer överens eller om det uppstår konflikter.  

 
Erik och Petter är på golvet och leker att dem åker med med hjälp utav en väska. Dem 
får bara plats en och en i väskan och när Erik säger att det är morgon och Petter måste 
vakna och kliva ur väskan så vägrar Petter kliva ut. Då skriker och tjuter Erik; -Det är 
morgon nu! Jag vill åka båten! och han börjar dra i Petter för att försöka få ut honom. 
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När Petter har klivit ut ur väskan skyndar sig Erik och lägger sig i väskan, men Petter 
tjurar och försöker stoppa Erik. Sedan går Erik därifrån.  

 
Petter och Erik står och leker med lego vid en bänk, han håller på och bygger ett torn. 
Erik går fram till Petter och pekar på hans torn och då säger Petter; -Nej! och skyddar 
sitt torn genom att hålla i den men han råkar hålla i tornet lite för hårt så tornet rasar 
och det faller några ner lego klossar på bänken. Då skyndar sig Erik och tar några 
legoklossar, då skriker Petter; -Nej! och springer efter Erik. Sedan tar Petter några 
legoklossar från Erik och så skriker och tjuter Erik; - Nej! Erik går tillbaka till Petters 
torn och försöker ta tillbaka legoklossarna men Petter skyddar tornet genom att hålla i 
den. Deras konflikt fortsätter genom att båda tjuter; - Jag hade den! Jag vill ha den! Då 
börjar Erik tjuta och gråta ännu högre och går därifrån.  

 
Det vi kan se är att konflikterna ofta uppstår då barnens lek handlar om turtagning eller 
leksaker som är i fokus i deras lek och samspel. I de flesta fall handlar det om att barnen är 
oense om vems tur det är och vilken av dem som rättigheten till leksakerna. I dessa 
sekvenser och situationer har pedagogen haft en delaktig roll som innebär att hon har försökt 
ge stöd och stärka barnens samspel, framförallt att barnen måste lära sig vänta på sin tur. I 
många fall där konflikter uppstår har barnen inte kunnat lösa dessa konflikter på egen hand.  
 

Vardagliga rutiner 
I detta exempel ser vi att förskolans vardagliga rutiner är anledning till att de små barnens 
samspel och lek avtar eller avslutas.  
 

De flesta av barnen leker tillsammans i avdelningens stora lekrum. De har nyss 
kommit in efter utevistelsen. De springer omkring, åker rutschkana, leker med 
leksaker och har roligt tillsammans med varandra. Rummet fylls på med fler barn tills 
alla avdelningens barn är inne och avklädda. En av pedagogerna på avdelningen 
kommer in i rummet. Pedagogen går fram till två av barnen och tar med dem för att 
byta blöjor och tvätta händerna. De andra barnen fortsätter sin lek, varpå en annan 
pedagog kommer in i rummet och tar med sig två barn till. Fyra barn har nu 
försvunnit från rummet. De övriga barnens sysselsättningar ebbar så småningom ut. 
De fyra barn som varit och bytt blöja och tvättat händerna kommer in och 4 andra 
barn följer med de två pedagogerna för samma rutin. De barn som har fått ny blöja 
och som har tvättat händerna upptar sin föregående lek och så håller det på tills alla 
barnen på avdelningen är bytta på och har tvättat sina händer. De 2 pedagogerna 
kommer in i rummet och barnen slutar genast med sina aktiviteter. De ser att den ena 
av pedagogerna går fram till en hylla för att ta ner en stor rund ask och att den andra 
har med sig ett fat med fruktbitar på. Denna rutin är en del av vardagen och barnen 
vet exakt vad de ska göra. De sätter sig på den runda samlingsmattan och samlingen 
tar sin början. 

 
Här kan vi se hur vardagliga rutiner kan göra så att leken ebbar ut för en stund men för att 
sedan återupptas för att sedan återigen avslutas på grund av en vardaglig rutin som blöjbyte 
och samling.  
 
Sammanfattning 
De orsaker som vi kunde se i våra observationer då det kom till att de små barnen avslutade 
lek, vad att de ibland kunde blir distraherade av andra lekkamrater eller leksaker. Vi tycker 
oss se ett mönster då det kommer till att små barn är lätta att distrahera, det vi kunde se var 
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att det verkar handla mycket om deras nyfikenhet och vilja att utforska sin omvärld. Deras 
nyfikenhet på omvärlden ser vi därför som en orsak till detta. Enligt Engdahl (2007) har små 
barns lek ett sidospår, men att leken alltid kommer tillbaka till den ursprungliga leken som 
de små barnen började med. Detta beteende ansågs tidigare som ett begrepp för småbarns 
reducerade kompetens till fokus och att små barn är lätta att distrahera (Engdahl, 2008). 
Detta kan beskrivas som att små barnens lekar är korta, de upprepas under lekstunderna och 
de hör ihop och bildar en ny sort lek. Engdahl (2007) menar att detta är typiskt för små barns 
lek. En tanke kring detta med att små barn är lätta att distrahera, skulle kunna vara deras 
nyfikenhet på omgivningen och vad andra gör.  
Det visade sig även att pedagoger är en orsak till distraktion då det kommer till de små 
barnens lek och samspel. Dessa distraktions situationer visade sig vara pedagog styrda 
aktiviteter men även situationer som rutiner och vardagliga situationer.  
 
Vi kunde även se att konflikter mellan de små barnen visar sig även vara anledningar till att 
samspel i lek avslutas. I vissa av situationer så verkar det som om det handlar om 
missförstånd i mottagandet av leksignaler och i andra situationer så visade det sig vara 
konflikter i förhållande till leksaker med gemensamt fokus, men även situationer då man är 
oense om turtagning. Vi tyckte oss även se att allt som oftast så orsakas de små barnens lek 
av att de är osams om regler, leksaker eller då det kommer till konflikter som avslutar deras 
samspel i lek. 
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Sammanfattande analys 
I den här delen av vårt arbete redogör vi för hur vi kom fram till resultatets olika 
innehållsliga delar. För att synliggöra och lyfta fram kategorierna kommer vi beskriva och 
tydliggöra deras innehåll när vi redogör en helhetssyn för varje del. Kategorierna grundar 
sig i analyseringen och synliggörandet av hur de små barnen inleder, upprätthåller och avslutar 
samspelet. Det som kategorierna är tänkta att visa på är att de små barnen ger uttryck för en 
känsla av samvaro, samhörighet och samspel. Små barn söker efter anledningar till socialt 
samspel och utifrån dessa erfarenheter av samspel så skapar det lilla barnet en mental bild 
hur dessa sociala samspelssituationer ser ut. Dessa erfarenheter blir ett sätt för barnet att veta 
och hjälpa barnet hur det ska agera i liknande situationer (Stern, 2011). Vi tycker oss ha sett 
dessa erfarenheter då det kommer till hur barnen tar kontakt och agerar socialt i samspel 
tillsammans med varandra. Våra rubriker och kategorier fick vi fram då vi analyserade det 
insamlade datamaterialet.  
 
Analysen av våra observationer innefattar även hur barn dras till försök till samspel med 
andra barn som redan leker och att barn kan vara kontaktsökande när de vill inleda ett 
samspel. Vi ser att barnen ger uttryck för samspel och en känsla av samhörighet via 
kroppsspråket, såsom blickar, ansiktsuttryck, rörelser, tonläge, kroppshållning och gester. 
Palmadóttir och Johansson (2015) menar att barn använder sin förmåga till kommunikation 
när de vill skapa en gemenskap. 
 
I vår observation ser vi även att barn gärna uttrycker sin vilja till att skapa samspel och 
känna samhörighet genom kroppsspråket i kombination med både verbal och icke-verbal 
kommunikation. Öhman (2013) beskriver detta som att när barnen kommunicerar med hjälp 
utav sitt kroppsspråk så kan de andra barnen förstå och uppfatta vad barnet vill framföra 
och ge för budskap, detta ökar möjligheterna till samspel och samhörighet mellan barnen. 
Dock har vi sett vid flera tillfällen att de små barnen ofta söker kontakt med andra barn utan 
att få någon respons och på så sätt har inte någon lek eller samspel inletts. När vi har 
granskat detta kan vi se att barnen ofta fortsätter söka kontakt och vill få tillträde till andra 
barns pågående lek eller påbörja en ny lek och det kan bero på att barn har en medfödd 
förmåga och vilja till att ingå i samspel och relationer (Bygdeson-Larsson, 2010). 
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Diskussion 
I den här delen sammanfattar vi vår diskussion. Studiens syfte var att visa hur de små 
barnen söker sig till samspel till andra barn i den fria leken, närmare bestämt hur barnen 
inleder samspelet med varandra, vad är det som upprätthåller deras samspel samt vilka 
orsaker finns det till att leken och samspelet avslutas. Rubrikerna i vår diskussion kom fram i 
synliggörandet av det insamlade datamaterialet och i vårt resultat. Våra rubriker speglar 
således vårt huvudresultat. Den tidigare forskningen och vårt resultat har vi diskuterat och 
ställt emot varandra med fokus på ämnen som vi har redogjort i bakgrunden.  
 

De små barnens samspel 
Inom forskarvärlden har det funnits delade synpunkter och meningar om att små barn 
kanske inte överhuvudtaget har förmågan till att kunna samspela med andra barn 
(Michélsen, 2005), men i vår observationsstudie har vi synliggjort och visat på att de små 
barnen uttrycker och indikerar en form av en vilja och drivkraft till att söka kontakt till andra 
barn. De små barnen påvisar en medvetenhet till att använda sig utav kommunikation när de 
vill inleda ett samspel. Detta görs på flera olika sätt, nämligen barnen använder sin både 
verbala och icke-verbala kommunikationsförmåga och förstärker det med sitt kroppsspråk. 
Att små barn söker sig till det de finner intressant beror på i de flesta fall att ett eller flera 
andrar barn har fångat deras intresse och det vi fick fram i våra observationer förstärks av 
det Jonsdottir (2007) och Michélsen (2005) skriver om. Författarna menar på att en 
grundläggande faktor för barns samspel är barnens kontaktsökande till varandra och att 
barnen försöker uppnå att få vara en deltagare i barngruppens lek. De menar också att 
intresse är ett utav de vanligaste känslorna barnen uttrycker, det är framförallt intresset för 
varandra och en ömsesidig lek. Barn söker varandra för att skapa och inleda en gemensam 
lek. När barn visar intresse för andra barn har barnet ofta behov, avsikter och känslor som de 
känner att de behöver söka respons på. Jonsdottir (2007) framhåller att barn använder sin tid 
till att söka efter en social gemenskap när de själv är sysslolösa. Denna förmåga att barnet 
söker och hittar något intressant hos en specifik kamrat har barnet börjat utveckla redan 
under det andra levnadsåret och i våra observationer kunde vi se att små barns samspel, 
kommunikation och samhörighet var det grundläggande och viktiga i barnens lek. Jonsdottir 
(2007) och Michélsen (2005) resultat verkar överensstämma med det resultat som vi har fått i 
våra tolkning av observationerna, författarna skriver nämligen att när barn har valt en vän 
att leka med så har barnet fått en förståelse för vad samhörighet är och att barn gärna vill 
leka och samspela med samma barn regelbundet. 

Barnens sätt att kommunicera 
Jonsdottir (2007) skriver att idag är den svenska förskolan en social arena för barns lek och 
för barnens egna skapande av deras identitet och utveckling. Detta kopplar vi till det vi har 
sett när de små barnen gärna härmar och imiterar varandra i deras lek för att kommunicera. 
Detta gör de med både verbal och icke-verbal kommunikation där ord och kroppsspråk 
kombineras. Nilsson och Waldemarson (2007) styrker detta genom att belysa att barnens 
känslor och tankar, som de visar sin icke-verbala kommunikation, förmedlas som bäst i 
kombination med verbal kommunikation. Vi såg att barn har förmågan till att kommunicera 
via sitt kroppsspråk, speciellt i situationer där barnet vill söka kontakt eller starta upp en lek 
och ett samspel, och det andra barnet reagerar och läser av situationen och det barnet 
uttrycker med sitt kroppsspråk. Öhman (2013) intygar vår observation genom att beskriva 
hur den icke-verbala kommunikationen, såsom blickar, gester, kroppshållning, röster eller 
andra former av ljud, är ett viktigt verktyg när andra barn ska tolka och förstå budskapet 
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som ett eller flera barn vill förmedla (Öhman, 2013). Öhman belyser vidare att barn använder 
sitt kroppsspråk för att uttrycka sig men då måste andra barnen bör ha förmågan till att 
förstå vad barnet vill säga. I våra observationer såg vi att barn härmar varandra i situationer 
som underlättar deras utveckling av det verbala språket. Michélsen (2005) menar att 
imitation kan ge barnen nya erfarenheter som utvecklar deras kommunikationsförmåga. Det 
vi lade märke till är att barnen imiterar varandra när deras lek är glädjefylld och inte i 
situationer när leken har ett sämre samspel. Michélsen (2005) menar att imitationen är viktig 
för att barnens samspel kunna övergå från ett samspel som sker på rutin till ett samspel som 
sker mer spontant. Hon skriver också om en studie från 1949 där det konstaterades att små 
barns härmande och imitation sågs som ett hinder för barnens samspel. Dock lade vi märke 
till i våra observationer att de små barnens härmanden användes till att upprätthålla leken 
och att kommunicera i samspelet. 
 
Våra observationer visade också att när barnen härmar och imiterar varandra sker en slags 
bekräftelse på att barnet har uppfattat andra barnets handlingar och kommunikation. Detta 
visade barnen genom ett glädjefyllt kroppsspråk med skratt och stora leenden. Vi lade 
märkte till i våra observationer att barnens skratt är mycket lockande för andra barn. Om ett 
eller flera barn har en pågående lek som är glädjefyllt kan ett eller flera andra barn söka sig 
medvetet till den leken. Michélsen (2005) nämner att barnens uttryck, såsom leenden och 
skratt, kan lätt besvaras av andra barn och detta kallas för glädjedialog. Barnen använder 
både sin kropp och sin verbala förmåga i den fria leken för att förstärka det som de vill 
uttrycka och de andra barnen fängslas av detta, vilket leder till att barnen imiterar varandra. 
Williams (2007) beskriver att små barns imitation sker ganska omedelbart likaså som barnet 
kan härma ett annat barn under en längre stund. Författaren menar vidare på att när barn 
imiterar andra barn försöker de skapa sig en förståelse för vad de andra barnen gör för att 
visa samhörighet.  
 
Alla barn kommunicerar inte likadant och har egna tillvägagångssätt för att uttrycka sig och 
för att kunna hamna i ett samspel med andra barn. Vissa barn använder mycket utav det 
verbala språket medans andra gärna formulerar sig med sitt kroppsspråk. Som exempel från 
våra observationer har vi två barn, Adam och Petter, dessa två barn stack ut i 
observationerna för de både syntes och hördes mycket. När Adam och Petter samspelade och 
kommunicerade med de andra barnen så använde de båda gärna och ofta både sin verbala 
kommunikationsförmåga och sitt kroppsspråk för att förstärka det som de ville uttrycka. Det 
visade sig att Petter hamnade ofta i konflikter med andra barn på grund av att han ville inte 
lyssna på de andra barnen och han var i sin egna bubbla. Det kunde också hända att något 
annat barn triggade igång Petter, i en observation ser vi att ett barn försöker ta legobitar ifrån 
Petter även fast han uttryckte både via sitt kroppsspråk och det verbala språket att han inte 
ville. I en annan sekvens i våra observationer ser vi Petter när han till en början inte lyssnar 
på ett annat barn, men när en pedagog blir delaktig i konflikthanteringen förstod Petter efter 
en stund att samspelet gick fel och därefter kunde barnen återuppta leken och samspelet. 
Adam däremot visade sig vara en en populär lekkamrat med mycket fantasi och som visade 
sig vara mycket verbal. Adam har ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse. Han 
sökte sig gärna till barn med samma kvaliteter som han själv och gärna äldre barn i vissa 
situationer.  
  

Samspelets olika faser 
När barnen skulle inleda sin lek märkte vi att barnen använde ett utmärkande sätt. De små 
barnen observerade ofta vad andra barn gjorde och sedan sökte dem kontakt. Folkman och 
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Svedins (2003) resultat verkar överensstämma med det som vi har sett i vårt resultat och ur 
observationer kring detta genom att beskriva hur barnet har en medfödd drivkraft till att 
söka kontakt men också ett intresse till andra barn. Vi anser att det är detta som vi har sett i 
dessa situationer då barnen sökte kontakt. Författarna menar att dessa faktorer krävs för att 
ett samspel ska kunna inledas. De deltagande barnen i vår studie visade sitt kontaktsökande 
och intresse med sin icke-verbala kommunikation, men även sin verbala språkförmåga, att 
de ville vara med i leken. Den icke-verbala kommunikationen var via kroppsspråket, 
ansiktsuttryck och barnets blick. Det verbala språket visade barnen med hjälp utav ord och 
namn på de andra barnen. Orden barnen uttryckte var ofta ord som upprepade gånger dök 
upp i leken och barnen använde samma ord flera gånger.  
I våra observationer ser vi att leken inleds med en startsignal. Dessa startsignaler innefattar 
ett intresse kring vissa barn, närmare bestämt en vän som gör något speciellt, leker med en 
intressant leksak eller till och med utan leksak. Michélsen (2005) stärker vår observation 
genom att beskriva hur barn inleder sin lek. Hon menar på att barn blir lätt intresserade av 
andra barn och andra leksaker, men även barns beteende är lika viktig för att ett samspel ska 
inledas. Trots att vi har sett en del startsignaler i våra observationer så tror inte vi att det 
finns specifika orsaker och definitioner till varför små barn inleder ett samspel med andra 
barn. Dock vill vi poängtera att de små barnen i vår studie och deras beteenden utmärkte 
vad som igångsatte deras samspel. Detta kopplar vi till de små barnens kamratkultur.  
 
Det som mellanfaserna påvisade i våra observationer är att de små barnens sätt att 
upprätthålla samspelet i leken är att inleda ett samförstånd i leken, det visar sig bland annat 
via blickar, turtagning och imitationer för att både inleda och upprätthålla samspelet i leken. 
Alvestad (2010) intygar vårt resultat som vi har fått i våra analyser av observationerna. 
Alvestad (2010) menar även att en förutsättning för att barnet ska kunna njuta till fullo i sitt 
utforskande av omvärlden och att inleda lek med andra, är att barnet känner sig trygg och 
bekräftad av de lustfyllda samspel och lekar från tidigare erfarenheter. Löfdahl (2007) menar 
på att i små barns kamratkulturer skapas deras handlingar och det innefattar deras drivkraft 
till kontaktsökande. I vissa av situationer så verkar det som om det handlar om missförstånd 
i mottagandet av leksignaler och i andra situationer så visade det sig vara konflikter i 
förhållande till leksaker med gemensamt fokus, men även situationer då man är oense om 
turtagning. Vi tyckte oss även se att allt som oftast så orsakas de små barnens lek av att de är 
osams om regler, leksaker eller då det kommer till konflikter som avslutar deras samspel i 
lek. Även Jonsdottirs (2007) resultat verkar överensstämma med det resultat som vi har fått i 
våra observationer som skriver att när barn söker kontakt och vill upprätthålla relationer 
med andra barn, så innebär det att de är socialt kompetenta. Små barn är medvetna skapare 
av samspel och de har en vilja och drivkraft till att kommunicera. I våra observationer kan vi 
se att barnen också medvetet väljer sina lekkamrater och vilka de vill samspela med. Det 
kallar Michélsen (2005) för barnkultur där barnen på egen hand hittar varandra för att skapa 
samspel. En utmaning vi hade när vi analyserade vårt datamaterial var att se om de små 
barnen hade ett pågående samspel eftersom barnen som lekte tillsammans inte alltid följde 
efter varandra i leken. Barnens leksekvenser kunde också vara korta med svag styrka. Dessa 
barn kunde befinna sig på olika platser i rummet, de kunde starta upp något snabbt som 
avtog lika fort, de kunde också lämna leken för att något eller någon annan intresserade dem. 
Dock återfann de varandra relativt snabbt genom sitt kroppsspråk och det verbala språket, 
nämligen via namn, blickar, skratt och imitation. Det var detta som synliggjorde för oss att 
de små barnen kan upprätthålla leken och samspelet på avstånd och på ett medvetet sätt. I 
dessa situationer och sekvenser tycker vi att man som pedagog inte bör ta för givet att 
barnens lek och samspel är över, för de små barnen kan snabbt återuppta leken och 
samspelet även fast ett eller flera har lämnat för en kort stund.  
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I avslutande fasen av samspelet mellan de små barnen så visade det sig att det i våra 
observationer handlar om konflikter kring leksaker, att barnen blev distraherade av andra 
kamrater eller att kommunikationen i samspelet inte fungerande. När barnen i vår studie 
använde sig utav större delar utav förskolans miljöer såg vi att barnen lockade till sig andra 
barn i leken. Aktiva barn väcker lätt andra barns intresse och vilja till samspel, oftast är det 
barn som har en livlig rörelse och som använder en leksak som lockar andra barn 
(Michélsen, 2005). I våra observationer kunde barnen springa och förflytta sig och detta 
gjorde att de andra barnen ville härma och imitera. Likaså använder sig barn av leksaker för 
att locka till samspel, antingen leker barn redan med leksaker och andra barn lockas och blir 
intresserade utav det eller så bjuder barnen in till samspel med leksaker. I sådana sekvenser 
ser vi att barnen kan visa på flera olika känslor, såsom ilska, avundsjuka och glädje och 
skratt. Vi kan se leksaker som ett slags verktyg till barnens sätt att inleda en lek och ett 
samspel med ett eller flera barn, samtidigt som den kan separera barnen och göra så att de 
hamnar i konflikter. Jonsdottir (2007) stärker vårt antagande genom att synliggöra hur 
leksaker och lekens tema är de främsta anledningarna till att konflikter uppstår. Det visar sig 
även att turtagning är anledning till att konflikter uppstår. Även här så visar det som att 
Jonsdottirs (2007) resultat verkar överensstämma med det resultat som vi har fått i våra 
observationer utifrån som påvisar att de barn som låter andra barn vara delaktiga i samspelet 
har lättare att komma fram till lösningar såsom att dela med sig och att använda sig av 
turtagning förstärker våra slutsatser då det kommer till konflikter i samspel. 
 
 
Framtida studier 
Vi har under arbetes gång reflekterat över pedagogens roll och betydelse i de små barnens 
samspel och vi är övertygade om att pedagogens roll är viktig för barnens lärande och 
utveckling. Något vi har intresserat oss för är hur vikarierna ser på små barns samspel. Hur 
ser vikariernas delaktighet ut i barnens samspel samt hur vikarierna ser på barnens 
kommunikation? Är det någon skillnad på pedagogens roll och delaktighet jämfört med 
vikariens?  
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Bilaga 1 

 

Missiv 
Sundsvall den 5e mars 2017 

Hej!  
Vi är två studenter från förskollärarprogrammet som nu studerar termin 7 på Mittuniversitet 
i Sundsvall. Detta är vår sista termin och vi skriver en C-uppsats om små barns samspel i den 
fria leken i förskolan. I och med detta vill vi observera de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 
år och deras samspel under den fria lek i förskolan. Det som vi kommer att uppmärksamma i 
videoobservationerna handlar om det vi intresserar oss för, nämligen de små barnens sätt att 
kommunicera med varandra. 
Vi har tänkt att observationerna kommer ske via videoobservation och det innebär att vi 
kommer filma barnen under den fria leken för att underlätta vårt tolkningsarbete i efterhand. 
Det viktiga är också att alla barn kommer vara helt anonyma och vi kommer inte under 
några omständigheter publicera några utav barnens namn, förskolan eller förskolans 
geografiska placering någonstans, utan vi kommer endast använda oss av fiktiva namn. Det 
insamlade videomaterialet kommer endast att användas till denna studie och det kommer 
behandlas i förtroende och med respekt. Videoobservationerna kommer endast att ses av oss 
och möjligen av någon lärare vid lärarutbildningen, men inte av någon annan. När vi är klar 
med arbetet kommer vi radera det insamlade videomaterialet.  
Om ni har några frågor gällande studieundersökningen får ni gärna kontakta oss!  
 
Med vänliga hälsningar 
Veronica Edlund och Tove Eriksson, Mittuniversitet, Sundsvall. 
 
Veronica Edlund Tel: 070-2707380 
E-mail: veed1200@student.miun.se 
 
Tove Eriksson Tel: 073-0824181  
E-mail: tove.eriksson8@gmail.com 
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Bilaga 2 
 

Missiv 
FULLMAKT 
 
Vi behöver ert godkännande och samtycke till att låta ert barn vara med i videoobservationer 
under barnens samspel i den fria leken. Vi vill understryka att Ni eller barnen kan när som 
helst under observationen avbryta medverkan.  
 
 
▢ Jag godkänner att mitt barn får delta i studien. 

 
▢ Jag godkänner INTE att mitt barn får delta i studien. 
 
 
 
Vårdnadshavare 1: __________________________________ Datum:___________ 
 
Vårdnadshavare 2:__________________________________ Datum:____________ 
 
 
Barnets namn:_______________________________________ 
 

  

 
 
. 
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