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Förord  
Den här uppsatsen är skriven av Emma Nilsson Jonasson och Maria Mattsson under våren 2018. Det 

har varit en spännande resa att genomföra studien men också en krävande men samtidigt lärorik 

arbetsprocess. Det var intressant att studera det valda forskningssyftet barns samspel i förskolan i 

olika aktiviteter. Arbetet av uppsatsen har vi gjort tillsammans. Vi har gemensamt i starten letat 

litteratur om vad som tidigare forskats i ämnet. Arbetets innehåll är skrivet av oss tillsammans där vi 

träffats fysiskt, men också delat upp och fokuserat på olika delar i vissa av uppsatsens avsnitt. Under 

hela arbetsprocessen har vi haft ett fint samarbete då vi parallellt med vårt skrivande diskuterat och 

fört en nära dialog mellan varandra. Detta genom att följa vår tidsplan, tillsammans planerat, 

reflekterat och diskuterat angående arbetets innehåll. Vi är nöjda över det samarbete vi haft under 

skrivandet av vårt examensarbete då vi har stöttat och uppmuntrat varandra.  

 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till Sofia Eriksson Bergström för det stöd och handledning vi fått 

genom hela arbetsprocessen fram till det färdiga resultatet. Vi vill även rikta ett stort tack till barn, 

personal och vårdnadshavare som medverkat och bidragit till att studien kunde genomföras. 

 

 
 



 

Abstrakt  
Leken har en central plats i förskolan och har positiva effekter för barns utveckling och lärande. I 

förskolan är barnens lek och spontana aktiviteter beroende av hur de vuxna organiserar och 

strukturerar upp vardagen i vuxenledda aktiviteter och rutinsituationer. Syftet med denna studie var 

att undersöka hur barns sociala samspel tas i uttryck och på vilket sätt skiljer sig samspelet i de 

spontana respektive styrda aktiviteterna på förskolan. För att försöka synliggöra barnens samspel har 

vi genomfört observationer med inspiration av etnografi som metod. Vi har tagit i beaktande att vi 

som observatörer tolkar barnens sampel vilket kommer att påverka hur resultatet ser ut. Det betyder 

att vårt resultat bygger på våra upplevelser utifrån de observationer vi genomfört, varför resultatet 

inte utgörs av en absolut sanning. Studiens resultat visar att barnens samspel skiljer sig åt i de 

spontana respektive styrda aktiviteterna. I de spontana aktiviteterna visade barnen bland annat en 

vilja att kommunicera och lösa problem på egen hand, barnens aktiviteter innehöll fler inslag av 

fantasilek och förhandlingar om roller. Under de styrda aktiviteterna rörde sig barnens samspel flera 

gånger om att anpassa sig efter förskolans normer och regler, till exempel att sitta still på samlingen 

och räcka upp handen. Resultatet visade även ett framträdande drag i barnens samspel i form av tyst 

kommunikation. 
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Inledning 
I förskolan är det de vuxna som skapar den formella strukturen, till exempel när de delar in barnen i 

olika grupper och planerar verksamhetens formella struktur (Öhman, 2009). Ytterhus (2003) menar att 

det som spontant äger rum i vardagens aktiviteter kallas den informella strukturen, det vill säga när 

aktiviteterna är initierade av barnen själva. Men många av förskolans vardagsaktiviteter ramas in efter 

återkommande rutinsituationer som präglas av ett formellt lärande. Dessa rutinstyrda situationer 

påverkar barns sociala handlingar och därmed deras möjligheter att samspela med varandra 

(Williams, 2006). 

 

Många barn spenderar stor del av sin vardag på förskolan, tillgången till kamrater och 

grupptillhörighet blir då betydelsefullt. Öhman (2009) menar att en central aspekt av barns ordnande 

av sin sociala tillvaro är deras strävan efter att skapa gemenskap och samhörighet med andra. Inom 

dessa gemenskaper utvecklar barn sina egna kamratkulturer där barn tillsammans interagerar med 

varandra och utvecklar gemensamma sociala kunskapssystem (Löfdahl, 2014; Löfdahl & Hägglund, 2007). 

Dessa gemensamma kunskapssystem skiljer sig från de vuxnas vilket barnen kan utnyttja för att 

kringgå förskolans normer och regler.  

 

Barns samspel i förskolan är en komplex process, de förhandlar ständigt om roller och regler med 

varandra, leken blir en plats där de tillägnar sig och förbättrar sin kommunikativa kompetens 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). I barnens arbete med att etablera sociala relationer krävs 

det både tid och engagemang. Därutöver visar Skånfors (2013) i sin studie att det också behövs olika 

sociala resurser för att räknas in i olika sociala sammanhang. 

 

För flera barn kan förskolan ses som en första introduktion till det svenska samhället och kulturen. I 

läroplanen för förskolan framgår det att förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta egna initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

Därför ska barnen erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet med 

betoning på att det är barnens behov och intressen som bör ligga till grund för utformningen av miljön 

och planeringen av verksamheten (Skolverket, 2010). Karlsson (2008) menar att förskolans miljö har 

stor inverkan för barns relationer och möjligheter till lek och menar vidare att det finns och skapas 

olika slags förutsättningar för hur dessa utvecklas. Förutsättningarna kan vara osynliga eller kognitiva 

vilket syftar på lärarnas förhållningssätt och regler. Medan de synliga eller materiella syftar på den 

pedagogiska verksamhetens fysiska villkor, till exempel lokaler och material. Eriksson Bergström 

(2013) beskriver lokaler som utformas så att barns aktiviteter ständigt är i blickfånget påverkar 

barnens aktiviteter och agerande. Hur miljön utformas får därmed betydelse för olika funktionella 

möjligheter för olika aktiviteter (Eriksson Bergström, 2013; Karlsson, 2008). 

 

Forskare förespråkar leken och dess betydelse ur en rad olika aspekter som till exempel utveckling 

och lärande och sociala samt kommunikativa färdigheter varför leken har kommit att få stor plats i 

förskolans verksamhet. Verksamheten ska även genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt där barns 

intressen ska tas tillvara och ges inflytande med betoning på sampel mellan barn och mellan vuxna 

och barn (Skolverket, 2010). Barnens vardag i förskolan ramas in av rutiner, lärarinitierade aktiviteter 

och barnens egna spontana aktiviteter (Karlsson, 2014).  
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Sammanfattningsvis kan förskolan ses som en viktig mötesplats där barn i olika åldrar möts och 

interagerar i olika sociala vardagssituationer vars innehåll styrs av pedagogerna. Ett av de 

övergripande målen i förskolan är att låta barnens tankar och åsikter synliggöras för att ges 

möjlighethet att påverka sin situation och vara delaktig i beslutsprocesser (Skolverket, 2010). Även om 

barn idag ges mer inflytande över sina aktiviteter på förskolan får de ändå stå tillbaka för de 

planerade lärarinitierade aktiviteterna och detta gör att leken underställs planerad tid (Löfdahl, 2014). 

Skolinspektionens rapport (2016) framhäver att i nuvarande skollag innefattas även förskolan av 

begreppet undervisning. I skollagen definieras undervisning som ”sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av 

kunskaper och värden ” (Skollagen 2010:800, 1 kap. 3 §). Detta aktualiseras även i utkastet till den nya 

läroplanen för förskolan, där undervisning fått stor plats.  

 

Utifrån detta tänker vi att ett spänningsförhållande mellan de rutinstyrda aktiviteterna och barnens 

spontana aktiviteter kan uppstå. Beroende på hur pedagogerna organiserar och planerar dagen så 

påverkar det barnens sociala handlingar och möjligheter till samspel och kommunikation. I detta 

spänningsförhållande är det för oss därför intressant att studera hur barns sociala handlingar kommer 

till uttryck då vi ser det som ett angeläget ämne att lyfta fram och belysa. Detta arbete kan hjälpa till 

att få en förståelse för barnens möjligheter att agera i förskolans vardag.  
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Bakgrund 
I denna del kommer vi redogöra för vad tidigare forskning visar på inom vårt område och vad som är 

betydelsefullt för vår studie. Bakgrunden inleds med en kort beskrivning av barn som kompetenta 

sociala aktörer. Vidare kommer vi också att kortfattat ta upp lekens betydelse för det sociala samspelet 

samt hur det kan relateras till förskolans kontext med planerade aktiviteter och rutiner. För att försöka 

ge en bild av barns kamratrelationer och vad som händer i relationerna kommer vi använda oss av 

Corsaros teori om kamratkulturer. Denna del avslutas med en kort redogörelse av Sterns 

utvecklingsteori för att få en förståelse för barns samspel i sociala sammanhang på förskolan. 

 

Med spontan lek menar vi den lek som initieras av barnen själva utan vuxeninblandning, medan den 

styrda leken är vuxeninitierad och med planerat innehåll.  

Barn som kompetenta sociala aktörer  

Dagens forskning motsätter sig de tidigare traditionella modellerna av barns utveckling och menar i 

stället att barn idag har agens vilket innebär att barn ses som självständiga, oberoende och kompetenta 

aktörer med förmåga att påverka sina liv. Samtidigt poängterar Löfdahl (2014) att barn inte enbart är 

självständiga och oberoende aktörer utan menar i stället att de är beroende av vuxna och andra 

kamrater för att kunna agera.  

 

Flera av de planerade aktiviteterna på förskolan fokuserar gemenskap och delaktighet, det vill säga att 

vara tillsammans. Men det ger också en bild av ett påtvingad deltagande i olika kollektiva aktiviteter. 

I studier bland förskolebarn av Corsaro (2012) visar det att barn skapar sin egen kamratkultur genom 

att ta kontroll över sina liv, att ha kontroll kan innebära att bryta mot eller ändra regler som bestämts 

av vuxna. Skånfors (2013) menar att de sociala normer som finns inom förskolans kontext kan 

omkonstrueras av barnen som ett motstånd till att vara en del av kollektivet. Liknande beskrivs i 

Löfdahls och Hägglunds studie (2007) när barnen utövar agens i form av motstånd och i stället 

utmanar och kringgår lärarens intentioner som syftade på just gemenskap och delaktighet. Bergström 

Eriksson (2013) beskriver i sin avhandling att barnen strävar efter att både anpassa sig efter rådande 

förväntningar och samtidigt göra motstånd. Det menar hon skulle kunna förstås som att det agens 

barn innehar växlar mellan att finna sig i att vara en del av kollektivet och samtidigt omtolka och 

förändra ordningar i verksamheten. De erfarenheter barnen har om normer, regler och 

överenskommelser inom sina kamratkulturer skiljer sig från de vuxnas och Löfdahl (2002) poängterar 

att barnen inte är passiva mottagare utan visar i sina lekar skicklighet med att hantera och förstå 

omgivningens normer, regler och sociala strukturer. Corsaro (2000) benämner detta som att barn 

sekundärt anpassar sig. Detta kan förstås som att den asymmetriska maktrelationen som finns mellan 

vuxna och barn ändå kan ge barn möjlighet att vara sociala konstruktörer. 

Spontana och styrda aktiviteter 

Tellgren (2004) förklarar att pedagogiska sammanhang i förskolan är uppbyggda på teoretiska 

ståndpunkter om barn som aktiva aktörer. Det är via aktioner i vardagssituationer som den sociala 

verkligheten upprättas. Öhman (2009) menar vidare att pedagoger i förskolan bygger upp och 

bestämmer förskolans struktur och delar in barnen i grupper under förskolans vardag som är kantad 

av rutinsituationer och vuxenledda aktiviteter. Barns oplanerade aktiviteter i vardagen, som sker på 

eget initiativ, utan att någon bestämt det kallas för den informella strukturen i förskolan (Ytterhus, 
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2007). I dessa strukturer avgör barnen själva vem som ingår i vilken grupp och gemenskap (Öhman, 

2009). Ivarsson (2007) argumenterar vidare för ett annat sätt att se på de styrda och spontana 

aktiviteterna i förskolan och menar att förskolans struktur kan tolkas i begreppen hålltider och 

mellanrum. Barnens spontana aktiviteter kan inträffa i det som författaren kallar mellanrummen, 

medan de vuxenledda, styrda aktiviteterna och rutinsituationer sker under hålltiderna. Ivarsson 

förklarar vidare att dessa två är beroende av varandra och i förskolans rutiner i hålltiderna skapar 

trygghet i barnens vardag, medan det sker ett socialt aktivt förehavande i mellanrummen i olika 

sociala samspel. I förskolan är barnens lek och spontana aktiviteter beroende av hur de vuxna styr 

upp vardagen, med vuxenledda aktiviteter och vardagliga rutinsituationer. 

Barns sociala samspel 

Forskning visar på att barn tidigt vill vara tillsammans med andra, känslan att känna gemenskap är 

stort och centralt för barnets liv och utveckling, det finns en strävan efter att starta relationer med 

andra betydelsefulla i barns liv (Öhman, 2009). Ytterhus (2003) lyfter begreppet social samvaro och 

menar att det innebär att vi delar varandras tillvaro när vi träffas på samma plats. Öhman (2011) 

menar att inom kamratgrupperna utvecklar barn olika lek- och samspelsmönster. Dessa mönster 

innefattar olika outtalade regler för hur man ska leka, vad man ska leka men även för inneslutningar 

och uteslutningar. 

 

Samspelet tillsammans med andra i förskolan är beroende på hur barnen lär sig vara tillsammans, det 

är de vuxna i förskolan som är ansvariga för hur samspelet fungerar (Öhman, 2009). Kunskapen att 

samspela med andra i sin närhet kräver att man kan läsa av andras signaler och avsikter (Bruce & 

Riddersporre, 2012). Löfdahl (2002) argumenterar att det är centralt att iaktta på vilket sätt barn 

kommunicerar för att uppfatta deras handlingar i deras samspel. Konsten att kunna kommunicera är 

betydelsefull i dagens samhälle som är rikt på informationsflöden och som ständigt förändras 

(Tellgren, 2004). Öhman (2009) lyfter att kommunikation är inte bara det som sägs, det rör sig också 

om på vilket sätt vi säger det vi vill säga. I samspelssituationer sker en växelverkan och turtagning i 

samspelet, detta sker först och främst av kroppsspråk, gester och uttryck och utvecklas sedan vidare 

med mer ljud och verbala läten (Bruce & Riddarsporre, 2012). Att i samspel med andra, mötas med 

olika viljor, föreställningar och känslor gör att man får nya perspektiv och nya sätt att se på saker, 

detta är centralt i dagens samhälle (Bruce & Riddarsporre, 2012).   

 

Lekens betydelse för det sociala samspelet 

Leken har en central plats i förskolan och är betydelsefull i flera avseenden. Forskning visar på att 

leken har stor betydelse för barns meningsskapande för att förstå den omgivande kulturen då de 

ordnar sin sociala tillvaro i interaktion med andra. Löfdahl (2002, 2014) menar att de lekhandlingar 

och förhandlingar som sker i leken har stort inflytande på barns vardagssituationer. Leken är ett 

socialt utrymme för barn där de samspelar och förhandlar om roller och regler med varandra 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Leken är en naturlig plats för kommunikation och språk, 

här kan barn öva på att samspela och kommunicera med varandra och sig själva (Bruce & 

Riddarsporre, 2012). Engdahl (2011) framhäver vidare att möjlighet till egeninitierade aktiviteter 

under lek och samspel med andra barn är vitalt för att barn ska utvecklas i sociala förmågor i hur man 

interagerar med varandra. Williams (2006) ser leken som en central och spontan del av barnens liv. I 
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leken skapar och utvecklar barnen förmågor via att utveckla sin fantasi, bygga upp situationer och på 

så sätt skapa innebörd i sina liv.  

 

Flera forskare lyfter lekens positiva effekter för det sociala samspelet. Knutsdotter Olofsson (2006) 

argumenterar för att barn i lek utvecklar social kompetens och formar ett rikligt språk. Leken är också 

en plats för barn att tillämpa och vidare utveckla kommunikativ kompetens (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). Tillsammans med andra förhandlar de om vad som ska hända i leken. Leken är en 

betydelsefull plats för barnen att uttrycka sig och hävda sig själva (Öhman, 2011).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) lyfter att lek kännetecknas många gånger av glädje, 

fantasi, förväntan och entusiasm. Upplevelserna från verkligheten bildar innehåll för leken, det som 

sker innanför lekramen är lekvärlden (Knutsdotter Olofsson, 2006). En lekvärld innefattar platser, 

föremål i den yttre världen, men också inre bilder barn utformar när de leker (Öhman, 2011).  

 

Det sker ett samlärande i leken, barn möts och lär känna varandra i leken. Ett relationellt lärande 

försiggår där barn också får lära sig handskas med konflikter (Öhman, 2009). Att leka tillsammans 

med andra skapar stora tillfällen till att utforska, forma och omforma sin syn på sig själva och andra 

(Öhman, 2011). Tellgren (2004) framhäver att leken kan ses som en samspelssituation där barnen 

tillsammans med andra skapar olika miljöer och förhandlar om roller och samtalar på olika nivåer.  

  

Barns Förhandlingar  

I barns sociala samspel med sina kamrater i förskolan förhandlar barn på olika sätt. Förhandlingarna 

kan bland annat röra sig om vem som ska vara med vem och vilka roller man skall ha (Tellgren, 2004). 

Öhman (2009) framhäver att barn behöver förhandla om och inta, tillhörighet. Ytterhus (2007) menar 

vidare att dessa förhandlingar startar då barnen har upprättat en bekantskap med andra jämnåriga, de 

förhandlar om vad denna kontakt de skapat skall bestå av. Men att delta i en gemenskap i 

barngruppen är inget som inträffar av sig självt, barn är i behov av att skapa strategier i sitt samspel 

med andra som kan leda till en gemenskap (Tellgren, 2004). Barn kan i sin interaktion med varandra 

använda varierade förhandlingsstrategier, dels genom att kommunicera verbalt men också genom sitt 

kroppsspråk (Tellgren, 2004; Löfdahl, 2002).  

 

I barns förhandlingar kan det ske olika typer av inneslutningar och uteslutningar. Tellgren (2004) 

menar att barn tillhandahåller varierade strategier för att bevara sitt samspelsutrymme och bibehålla 

relationen de byggt upp till kamrater.  Leken är något som barnen ser som betydelsefull och rätten till 

den är något de kan tyckas behöva försvara och också något de vill att andra skall förstå. Tellgren 

(2004) menar vidare att många gånger kan inneslutningar också betyda uteslutningar, för att försvara 

sin lek eller sin interaktion med kamrater kan andra bli uteslutna. 

  

Forskning visar på att leken förutom att den många gånger kan uppfattas som rolig och lustfylld, så 

kan den även kantas av makt, starka känslor, konflikter och positioneringar (Löfdahl, 2006; Öhman, 

2011).  När barn samspelar tillsammans så kan de ställas inför etiska problem om vad de ska göra med 

eller också mot varandra. Makt kan då bli ett sätt för dem att handskas med leken och försvara den 

(Johannson & Pramling Samuelsson, 2007). Barns relationer med varandra kan ibland vara i obalans, 
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de kan då bruka olika förhandlingar som redskap. I dessa kan barn ta nytta av olika maktpositioner 

för att lösa konflikter (Öhman, 2009).  

Teoretisk referensram  

I denna studie har vi valt att fokusera på barns sociala samspel i förskolan. För att förstå och beskriva 

det som sker i barns relations- och samspelsprocesser kommer vi kort redogöra för Corsaros teori om 

kamratkulturer och Sterns utvecklingsteori.  

Kamratkulturer  

Kamratkulturer beskrivs som en kultur uppbyggd av handlingar och interaktioner mellan barn som 

vistas tillsammans under en längre tid. Inom kamratkulturerna organiserar barnen sin sociala tillvaro 

med hjälp av olika handlingar. För att förstå den omgivande kulturen tolkar barnen olika händelser, 

normer och värderingar som sedan speglas i deras aktiviteter (Löfdahl, 2014). Corsaro definierar barns 

kulturer som ”en stabil uppsättning av rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som barn 

producerar och delar med varandra” (Corsaro, 2012, s. 489, vår översättning). 

  

Barns kulturer är inte oberoende av de vuxnas utan är snarare tätt sammanvävda (Corsaro, 2012; 

Löfdahl, 2002, 2014). Corsaro förklarar att barn tar till sig erfarenheter från vuxenvärlden, men betonar 

att de inte enbart är mottagare av vuxnas kunskaper och färdigheter. Corsaro menar vidare att barn 

ingår i sociala, kollektiva sammanhang där de själva är med och tolkar, omtolkar och producerar 

erfarenheter i kamratkulturerna. Detta benämner han som tolkande reproduktion och menar att det är en 

viktig funktion då barn genom lek till exempel konfronterar sina rädslor som de i leken kan 

kontrollera. Löfdahl (2002, 2014) menar att leken kan vara den mest synliga aktiviteten och som 

tydligast visar det gemensamma för kamratgruppen. Vidare poängterar Löfdahl (2002) lekens 

betydelse för barns möjligheter att tillsammans med kamrater handskas med problem. 

 

Inom förskolan befästs olika normer och värderingar som påverkar och formar barnens sociala tillvaro 

på förskolan. Skånfors (2010) menar att det även uttrycks och förmedlas genom de vuxnas agerande 

vilket vidare tolkas av barnen och som sedan kommer till uttryck i barnens förhandlingsprocesser. 

Inom den egna kulturen skapar barn egna kunskaper för hur man till exempel ska bete sig mot 

varandra och hur man blir insläppt i lekgemenskapen. 

 

Gemensamma sociala kunskapssystem  

Förskolans vardag inramas av kollektiva aktiviteter och rutiner som barnen involveras i. För att göra 

vardagen begriplig och hanterbar skapar barnen inom sina kamratkulturer gemensamma sociala 

kunskapssystem (Löfdahl, 2014; Löfdahl & Hägglund, 2007; Skånfors, 2010, 2013). Därutöver förklarar 

Skånfors (2013) i sin studie att även tillgången till olika sociala resurser påverkar barns sociala vardag 

på förskolan. Vad sociala resurser innebär förklaras som att barnet har rätt ålder, innehar någon 

speciell kompetens och om relationen till kamraterna är etablerad. Dessa resurser har betydelse för 

hur barnen positionerar sig i förhållande till andra. Har man de rätta resurserna kan det innebära 

bättre positioner och därmed större chans till högre status och makt inom kamratgruppen. Även vad 

för slags aktivitet och vilka barn som är involverade påverkar positionerna, det betyder att 

positionerna är föränderliga. Och det menar Skånfors att barnen är väl medvetna om.  
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Öhman (2009) menar att kamratkulturerna är kontextuellt beroende och kan se olika ut dels på hur 

barn spontant grupperar sig, efter ålder, kön och egenskaper. Det betyder att flera kamratkulturer kan 

samexistera inom samma barngrupp och uttryckas olika. Löfdahl (2002) beskriver vidare att leken 

fungerar som ett viktigt uttrycksmedel för meningsskapande och förståelse för den kollektiva 

identiteten. Samtidigt som barnen konstruerar och upprätthåller kamratkulturer pågår lärarnas arbete 

med att utveckla en pedagogisk miljö som ska främja utveckling och lärande. Vi förstår det som att 

både den fysiska och den sociala kontexten på förskolan har en inverkan för hur kamratkulturerna och 

vilka lekmönster som utvecklas på förskolan. 

 

Sterns utvecklingsteori  

För att få en förståelse för barns samspel i sociala sammanhang på förskolan kommer vi ta upp och 

förklara två viktiga begrepp i Sterns utvecklingsteori, intersubjektivitet och intoning. Därefter kommer 

vi kort redogöra för fyra olika känslor av själv, vilket Stern menar har betydelse för den tidiga sociala 

utvecklingen.  

 

Det grundläggande i Sterns arbete är att lyfta fram spädbarnet som kompetent och som själv är 

kapabelt att bidra till sin egen utveckling i samspel med sina föräldrar. Stern (2003) menar att barnet 

tidigt strävar efter att skapa relationer och dela erfarenheter med dem som tar hand om det. Denna 

ömsesidiga förståelse, intersubjektivitet, existerar redan från födelsen. Stern beskriver också hur 

föräldern tonar in barnets beteende genom att tolka dess känslouttryck för att därefter kunna dela 

barnets känslotillstånd. Vidare förklarar han att barnet i sin tur behöver tolka förälderns besvarade 

reaktion på dess ursprungliga beteende och därmed sker ett utbyte. Upplevelsen av att dela sina inre 

erfarenheter med andra menar Stern gör att samhörigheten uppstår i ett obrutet skeende och inte 

avbryts. Dessa två processer har stor betydelse för barnets lekutveckling och viktiga drag i relationen 

som tidigt grundläggs mellan barnet och omsorgsgivaren. 

 

Stern (2003) beskriver hur barns olika upplevelser och erfarenheter påverkar deras självutveckling och 

som tidigare nämnts att de strävar efter att samspela och dela erfarenheter med andra. I sin 

beskrivning av känslan av ett själv har Stern delat in känslan i fyra olika områden eller domäner. 

Känslan av ett uppvaknande som formas direkt från födseln då barnet själv aktivt börjar skapa den 

känslan och som sedan fortsätter vara aktivt resten av sitt liv. Känslan av ett kärnsjälv formas mellan 

två och sex månader då barnet börjar ta initiativ till ögonkontakt. Känslan av det subjektiva självet 

formas mellan sju och femton månader då barnet blir medveten om att andra människor skilda från 

dem kan dela inre erfarenheter, det vill säga intersubjektivitet. En förutsättning för att det ska ske är 

att det finns någon form av gemensam referensram för innehållet och olika sätt att kommunicera på, 

till exempel att kunna läsa av olika gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Inom det fjärde och sista 

området, känslan av ett verbalt själv, blir nya färdigheter tillgängliga som formas under andra 

levnadsåret. Vid tvåårsåldern utvecklas språket vilket möjliggör för barnet att på andra sätt 

kommunicera och dela erfarenheter med andra på. Här börjar barnet kunna förstå symboler och 

tecken vilket öppnar för symboliska lekar och när barnet sedan närmar sig treårsåldern börjar det 

narrativa berättandet ta form då barnet kan börja berätta om sig själv och sina upplevelser. Dessa fyra 

områden menar Stern finns kvar inom barnet och som fortsätter att utvecklas och samexistera resten 

av livet. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur barns sociala samspel tas i uttryck i de spontana respektive 

styrda aktiviteterna på förskolan. 

 

• På vilket sätt skiljer sig barns samspel i de spontana respektive styrda aktiviteterna? 
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Metod  
I denna del kommer vi att motivera varför vi valt att genomföra vår studie som inspirerats av 

etnografi som metod. Vidare kommer vi beskriva hur vår studie genomförts och hur vi gjort vårt 

urval. Detta följs av en analysmetod i hur vi analyserat vårt data. Därefter tar vi upp etiska 

överväganden som vi konfronterats med och avslutar med en metoddiskussion.  

 

Metodval 

Eftersom det är barnens vardagliga aktiviteter på förskolan vi fokuserat på, har vår studie varit 

inspirerad av etnografisk metod då vi befunnit oss på den studerade förskolan under flera tillfällen. 

En etnografisk studie kännetecknas bland annat av att man som forskare vistas på en plats under en 

längre tid och man utvecklar en uppfattning om gruppen och det som sker där (Bryman, 2011). 

Genom att vid upprepade tillfällen vistats på förskolan var vår förhoppning att närma oss barnen och 

på så vis få en större acceptans och tillträde till fältet. Vi strävade efter att försöka förstå barnen i deras 

handlande, olika sätt att uttrycka tankar, åsikter och erfarenheter genom att ta ett inifrånperspektiv. 

Som forskare var det ofrånkomligt att inte på något vis vara delaktig i det som skedde vilket också 

kännetecknas av en etnografisk studie (Roos, 2014).  

 

Etnografiska studier kan skilja sig åt i utförande och flera olika metoder kan användas för att samla in 

datamaterial som till exempel observationer och intervjuer men också dokument som finns inom 

människors miljö (Roos, 2014). Det finns olika typer av dokument, ett dokument kan till exempel vara 

planering och utvärderingar av aktiviteter, läroplanen, bilder och fotografier etc. Dessa är exempel på 

de dokument som omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del 

av dessa handlingar (Löfdahl & Péres Prieto, 2014). Eftersom vår studie omfattade alla vardagliga 

aktiviteter på förskolan var det en förutsättning att få tillgång till förskolans dokument. Under vårt 

första besök fick vi möjlighet att studera verksamhetens veckoplanering, just för att kunna planera och 

strukturera våra fältstudier då vi strävade efter att det skulle bli så bra som möjligt för alla 

inblandade.  

 

Eventuella utmaningar  

Att genomföra en etnografisk studie innefattar även rollen som forskare att skapa relationer till 

människor i deras vardagsliv (Lalander, 2011). Det gör att vi som forskare behövde fundera på hur vi 

skulle närmar oss forskningsfältet och vara lyhörda för barnens vilja att delta eller inte genom att vara 

inkännande och bemöta dem med respektfullhet, vilket också är ett krav som Vetenskapsrådet (2017) 

betonar. Detta innebar för oss ingen självklarhet att vi skulle bli insläppta i gemenskapen och det såg 

vi som en av utmaningarna i vårt arbete. Våra ambitioner var att skapa en god och förtroendefull 

relation till barnen genom att visa intresse och förklara vårt syfte för att få tillträde till forskningsfältet. 

 

En annan utmaning under etnografiska studier är i vilken mån man som forskare skall vara delaktig 

eller ej. Det kan uppkomma tillfällen där forskaren kan känna att det kan vara svårt att inte gripa in i 

händelser som kan ske eller uppstå (Bryman, 2011). Det kunde komma att uppstå etiska dilemman 

under våra observationer bland barn och detta tog vi i beaktande. Lalander (2011) skriver att det är en 
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balansgång och menar vidare att vi inte kan stå neutrala utan vi är människor med känslor. Men vår 

tanke var att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla vår observatörsroll. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med kvalitativ metod i form av ostrukturerade och deltagande observationer 

och fältanteckningar enligt löpande protokoll där vi studerade allt det som skedde och som vi ansåg 

vara relevant för vår studie. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) framhäver att kvalitativa 

metoder innebär att man är nära det man har av intresse att studera, man undersöker ett fåtal 

personer men kan få mycket information om dem. Att observera barnen i deras miljö inbegriper ett 

visst interagerande vilket kännetecknas av en deltagande observation (Lalander, 2011). På så vis fick 

vi tillgång till barnens lekvärldar och samspel vilket Corsaro (2000) också förklarar i sin studie. Vi 

observerade barnens samspel i de olika vardagsaktiviteterna för att studera det som skedde mellan 

barnen. Genom att observera barns förehavanden ser vi vad de gör och detta bildar underlag för 

fortsatt reflektion (Løkken och Søbstad, 1995).  

 

Urval 

När man använder kvalitativa metoder är det inte ovanligt att man använder sig ut av målinriktade 

urval, vilket innebär att man väljer plats utifrån de forskningsfrågor som man har för avsikt att 

undersöka. (Bryman, 2011). Vårt syfte var att studera barns samspel i de vardagliga aktiviteterna, 

spontana som styrda på förskolan. Därför började vi fundera vilken åldersgrupp vi ville fokusera på 

och kom fram till att åldern om tre till fem år på barnen kändes lämplig för det studerade syftet. 

Därefter diskuterade vi om vi skulle tillfråga en känd förskola eller inte men efter visst övervägande 

slutade valet på en förskola som var känd för oss i den mån att vi på något vis haft samröre med. Dock 

var vi obekant med den aktuella barngruppen. De vuxna utgjorde inte något fokus i vårt arbete men 

kan förkomma under de rutinstyrda, planerade och lärarinitierade aktiviteterna, som under måltider 

och samlingar.  

 

Genomförande  

För att få tillträde till en förskola skickade vi inledningsvis ett missiv till en förskolechef, därefter tog 

vi sedan telefonkontakt för att dels bekräfta att missivet mottagits och dels för att få veta om vi fått 

tillträde till förskolan. Efter av att fått förskolechefens medgivande kontaktades personal på berörd 

förskola och den aktuella avdelningen via mail. Vi följde upp detta via telefon för mer information 

samt att personalen hade möjlighet att ställa frågor. För att nå ut med missiv och 

medgivandeblanketter till vårdnadshavare kom vi överens med personal att besöka förskolan 

samtidigt som vi fick bekanta oss med barn och vuxna. Samtliga missiv förklarade vår närvaro och 

studiens syfte samt information om Vetenskapsrådets etiska principer.  

 

Efter att ha fått in sjutton medgivanden från vårdnadshavare inledde vi vår studie på en 

syskonavdelning med barn i åldrarna tre till fem år på en förskola med fyra avdelningar i en 

medelstor stad i mellersta Sverige. På avdelningen finns nitton barn inskrivna och det arbetar tre 

pedagoger på avdelningen. Under tiden för vår studie utökades barngruppen med ytterligare ett barn. 
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Till en början hade vi tänkt att observera barnens samspel enbart i inomhusmiljö men kom att ändra 

oss eftersom vi såg att det skulle ge för lite material till vår studie och därmed ge en begränsad bild av 

barns samspel i aktiviteterna. Vi genomförde studien under fyra dagar där vi observerade morgon, 

lunch och eftermiddag, på så vis kunde vi täcka en hel dag och därmed få med dagens alla aktiviteter. 

Varje observationstillfälle varade cirka tre timmar vilket gav oss ett datamaterial på tolv timmar och 

trettio minuter. Observationerna genomfördes enskilt olika dagar men vi var ändå öppna för att 

genomföra gemensamma observationer då vi var medvetna om att tillsammans fanns det större 

möjligheter att uppmärksamma fler händelser och av det som sker mellan barnen. Men efter att 

genomfört fyra observationer och därefter läst och diskuterat vårt insamlade material kom vi fram till 

att våra iakttagelser stämde överens med varandras och där de skiljde sig åt diskuterade vi utifrån den 

förförståelse vi har och därmed också lyfta olika perspektiv. Utifrån detta ansåg vi att vi samlat på oss 

ett material som tillförde vår studie både innebörd och variation vilket Rennstam och Wästerfors 

(2013) poängterar och vidare menar att det inte är mängden data som är det viktigaste. 

 

Eftersom vi kom som utomstående in i barnens miljö strävade vi efter att skapa trygghet och 

acceptans detta genom att visa vårt intresse och att vara öppna och svara på barnens frågor. 

Pedagogerna utgjorde inte något fokus i vår studie, vi observerade inte deras arbete, dock kunde vi 

behöva ställa frågor som rörde tid och planering. Även om vi visste vad vi skulle fokusera hade vi 

hela tiden i åtanke att det som skedde för stunden inte kunde planeras i förväg, där av ostrukturerade 

observationer. Till vår hjälp använde vi oss av anteckningsblock och penna för att anteckna de 

iakttagelser vi gjorde, det vill säga det vi såg och hörde. Både under och efter observationerna 

antecknade vi ned våra första intryck och reflektioner. Dessa reflektioner kom att utgöra underlag för 

vidare analys och tolkning. 

 

Våra observationer skedde både i inom- och utomhusmiljö. En försvårande omständighet var då 

barnen var ute eftersom de dels var mycket mer rörliga och rörde sig över större ytor. Och dels att fler 

barn från andra avdelningar involverades i aktiviteterna, barn som vi inte fått vårdnadshavares 

medgivande ifrån. Vi kunde lösa det genom att själva röra oss mellan barnen och endast fokusera de 

barn som vi fick studera. 

 

Vi upplevde att barnen var mer kontaktsökande när vi var ute vilket skulle kunna förklaras som att 

närheten till vuxna var mindre. Dock var en del barn nyfikna på oss och en del ville helt enkelt leka 

eller ha stöttning. Som observatör såg vi det som positivt då vi kände oss accepterad just för att 

minska maktavståndet då det annars blir lätt att barnen hamnar i ett underläge i relation till oss som 

forskare. I rollen som deltagande observatör fick vi möjligheten att delta i barns lek och samspel och 

samtidigt erfara det som skedde i barnens upplevelsevärld (Saar & Löfdahl, 2014). Även vissa 

försvårande omständigheter upplevde vi då vi observerade samspelet inomhus eftersom alla barn och 

vuxna befann sig inom samma rum. Barnen var sällan för sig själva utan att en vuxen var närvarande, 

vilket vi tänkte kunde påverka barnens samspel. 
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Databearbetning och analys 

Vårt syfte med studien är att undersöka barns sociala samspel i de spontana och styrda aktiviteterna 

och hur det tar sig i uttryck i olika situationer. För att förstå och beskriva vad som skedde i samspelet 

tog vi hjälp av Corsaros teori om kamratkulturer och Sterns utvecklingsteori. Corsaros teori för att 

försöka förklara vad som sker i barns kamratrelationer samt hur de tas i uttryck. Med Sterns 

utvecklingsteori har vi försökt förstå det vi ser att barnen gör och på vilket sätt de kommunicerar med 

varandra. Teorierna kan inte förklara allt vilket inte heller var vår avsikt utan de hjälpte oss att förstå 

och beskriva vårt insamlade material (Svensson, 2011). I vår strävan att få ett överskådligt material 

och inte överrepresenterat använde vi oss av Rennstams och Wästerfors (2011) tre grundläggande 

arbetssätt det vill säga att sortera, att reducera och att argumentera.  

 

Inledningsvis samlade vi ihop våra fältanteckningar som bestod av våra första sinnesintryck av det vi 

sett, hört och upplevt under observationerna. Därefter förde vi över vårt data till renskriven text. 

Eftersom vårt datamaterial utgjordes av fältanteckningar var vi noga med att transkribera allt som var 

nedskrivet. Parallellt med transkriberingen av vårt datamaterial kunde vi med fördel påbörja vårt 

analysarbete. Eftersom våra observationer genomfördes enskilt lade vi mycket stor vikt på att läsa 

transkripten flera gånger och lära känna det, på så vis gjordes fler upptäckter i materialet. Vi 

diskuterade vårt empiriska material och hur vi tolkat dessa och de gånger våra uppfattningar skildes 

åt diskuterade vi det mer ingående och lyfte olika perspektiv. Det gjorde oss medvetna om att ett 

intryck kan tolkas på flera olika sätt på så vis fick vi en tydligare bild av vårt datamaterial. 

 

En förutsättning för analysen var att skapa ordning i vårt material, det går inte att visa allt, vilket var 

en utmaning. Rennstam och Wästerfors (2011) kallar detta för representationsproblemet. Genom att 

tillsammans läst och gått igenom de situationer vi observerat ställde vi oss frågor som vad som 

skedde och vad vi såg i denna situation, hur interagerade barnen med varandra och så vidare. Här har 

olika begrepp som varit kopplad till ovannämnda teorier hjälpt oss att finna spår i materialet. Dessa 

begrepp har vi även använt för att sortera och strukturera vårt data. Vi sökte sedan efter olika 

samspelsmönster, likheter och sådant som skilde sig. Därefter delade vi in de i två delar, styrda och 

spontana aktiviteter. Inom dessa delar har vi sedan kategoriserat barnens samspel i underrubriker för 

att beskriva de händelser som skedde. Vår ambition var att utifrån denna bearbetning kunna ge ett 

representativt material och resultat som vidare skulle kunna besvara vår frågeställning.  

 

Etiskt ställningstagande 

Vi har utgått ifrån de fyra centrala forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Det innebär att deltagandet är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta observationen och därmed sitt deltagande. Allt har 

behandlats konfidentiellt, det betyder att allt material, alla som varit delaktig samt förskolans namn 

har avidentifierats. Materialet har endast använts för detta arbete. Berörda barns vårdnadshavare 

kontaktades eftersom deras medgivande var en förutsättning för barnens deltagande. För 

minderåriga, under femton år, behövde vi båda vårdnadshavares medgivande.  

 

Vad gällde barnens deltagande i observationerna kunde det komma att förändras under tiden vi 

befann oss på förskolan. Det kan tyckas till en början vara kul att delta men vår närvaro kan 
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allteftersom upplevas som inkräktande på deras tillvaro. Vi var mycket lyhörda för detta eftersom det 

kan uttryckas på olika sätt och det behöver inte vara på det verbala planet.  

 

Metoddiskussion 

I vår strävan efter att försöka förstå barnens samspel i den miljö de befinner sig i har vi inspirerats av 

etnografi som metod. Utifrån vår studies syfte och frågeställning anser vi att vår metod för insamling 

av data var mest lämplig då vi genom observationer kom nära det fenomen vi avsåg att studera och 

att observationerna kan ge oss kunskap som är direkt hämtad ur sitt sammanhang (Løkken & Søbstad, 

1995). I början av vårt arbete kom vi att diskutera ifall vi skulle komplettera observationerna med att 

intervjua barnen. En fördel med intervjuer är att vi skulle kunna få en inblick i barnens tankar. Men vi 

kom att enbart hålla oss till deltagande observationer eftersom vi inte byggt upp någon relation med 

barngruppen då trygghet är en förutsättning för barnintervjuer.  

 

Till en början var vår avsikt att endast observera aktiviteter i inomhus miljö men kom fram till att 

observationer utomhus skulle tillföra studien mer material. Valet att observera barnens samspel i båda 

miljöerna gjorde att vi fick ett större och mer varierat material och därmed en mer tydlig bild av deras 

samspel. Att observera en barngrupp som för oss var okänd tänkte vi först kunde innebära svårigheter 

eftersom vi kom som okända in i deras miljö, dock visade det sig inte bli det. Det innebar snarare en 

fördel eftersom vi kunde genomföra observationerna utan att ha någon uppfattning om något barn 

och att barnen rent naturligt sökte kontakt med oss med funderingar om vilka vi var och vad vi hade 

där att göra. Det gjorde mötet både naturligt och det skapade oss möjligheter att visa vårt intresse och 

förklara vårt syfte. Observationerna genomfördes på förskolan under flera tillfällen under några dagar 

vilket vi såg som en fördel eftersom vi fick möjlighet att bekanta oss med barnen och allt eftersom 

tiden löpte blev de mer bekväm av vår närvaro. Rollen som observatör medför ett ansvar vilket gjorde 

att vi var mycket lyhörda för hur barnen tog emot oss eller reagerade på vår närvaro. Även om barnen 

till synes var bekväm av närvaron går det inte att ta för givet deras samtycke i termer av ja eller nej 

(Löfdahl, 2014). Detta blev synligt under ett observationstillfälle då två barn satt och spelade spel men 

drog sig sedan undan och fortsatte att spela vid ett annat bord. Vi tolkade det som att det var deras 

sätt att avsäga sig att delta i våra observationer.  

 

Som observatörer kom vi att bli inbjudna att delta i barnens aktiviteter vid ett flertal tillfällen vilket vi 

såg som positivt. Samtidigt var vi väl medvetna om att vi kom barnen nära och att vår närvaro kan ha 

viss inverkan för deras agerande och samspel. Detta hade vi i åtanke eftersom det kan komma att 

påverka vårt resultat. Vi finner ändå att vårt deltagande har fått oss att se och uppleva händelser på 

ett sätt som vi annars inte skulle om vi inte varit delaktig.  

 

Våra observationer genomfördes enskilt och vi var noggranna att inte delge varandra ovidkommande 

information som skulle kunna påverka varandras upplevelser. Men information som var av betydelse 

och av hänsyn till barnens bästa gavs till varandra, till exempel att ett barn kom att skolas in på 

avdelningen under denna studie, vilket var bra att ha i åtanke då vi genomförde våra observationer. 

Dock var vi öppna för att genomföra gemensamma då vi var medvetna om att tillsammans kan det 

finnas större möjligheter att uppmärksamma fler händelser. Men efter av att genomfört 

observationerna och gått igenom vårt datamaterial ansåg vi att vi fått tillräckligt med material. Att 

genomföra flera eller gemensamma observationer skulle antagligen inte tillföra studiens syfte något 
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mer. Dock tyckte vi att det var svårt att förstå hur barn verkligen tänker och upplever i de olika 

situationerna eftersom observationerna inte kan ge svar på detta. Observationerna påverkas av vår 

egen förförståelse och tolkning vilket kommer att påverka hur vårt resultat ser ut. Då vi observerade 

så förde vi fältanteckningar i form av löpande protokoll, vi antecknade allt som var relevant för vår 

studie. Men denna metod medför att det kan vara svårt att hinna se allt och att vi som forskare kan 

missa saker som sker.  

 

Vi har i arbetet med studien genomfört den på ett grundligt sätt där vi läst in oss i ämnet och den 

valda metoden samt varit noga med etiska överväganden. Trovärdighet inom forskning innebär att 

forskningen är systematisk, noggrann och formalistisk genomförd och att detta påvisas för läsaren 

(Dahlin-Ivanoff, 2011). Validitet i en forskning handlar om att det finns en överenstämmelse mellan 

det som observerats och det som är sagt att studeras (Bryman, 2011).  Studien genomfördes i liten 

skala under en kort tid på en förskola. 
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Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt resultat av vår empiriska studie där syftet var att 

undersöka barns sociala samspel i de spontana och styrda aktiviteterna. Utifrån våra observationer 

framträdde olika mönster i barnens samspel.  

 

Resultatdelen har vi delat in i två delar, styrda och spontana aktiviteter. Därefter har vi inom varje del 

kategoriserat barnens samspel i underrubriker för att beskriva de händelser som sker. Vi kommer att 

använda analysbegrepp som gemensamma kunskapssystem, tolkande reproduktion, sekundär anpassning, 

intersubjektivitet och intoning för att förklara och förstå de processer som sker i barnens samspel. Dessa 

begrepp härstammar från Corsaros teori om kamratkulturer samt Sterns utvecklingsteori. Med 

spontan lek menar vi den lek som initieras av barnen själva utan vuxeninblandning, medan den 

styrda leken är vuxeninitierad och med planerat innehåll.  

 

Det rum vi kom att observera barnen i var en stor öppen lokal där alla barn och pedagoger vistades 

inom. Lokalen användes för alla aktiviteter och man åt även frukost, lunch och mellanmål här. Låga 

hyllor användes som avskärmning och för att skapa ”rum”. Utomhus fanns en stor snöhög och längs 

med byggnaden en passage som kantades av en hög snövall. Bakom snövallen som skymde gården 

fanns en lekställning. Här befann sig lite barn. Barnen höll mest till framför huset där bar mark fanns. 

För att få en uppfattning om hur en dag organiseras och vilka aktiviteter som förekom på avdelningen 

har vi bifogat ett schema som visar hur dagen är schemalagd. 

 

Samspel under spontana aktiviteter  

Inom kamratkulturerna organiserar barnen sin sociala tillvaro med hjälp av olika handlingar. 

Tillsammans möter de olika situationer och problem som uppstår i vardagen. I denna del tar vi upp 

olika situationer där barn ställs inför olika problem och som de sedan konfronterar. Med problem 

menar vi konflikthantering, olika tillvägagångssätt för att ta sig in i leken men också skydda den 

pågående leken samt lekregler, till exempel turtagning. Men också problemlösning, det vill säga hur 

barnen i sina lekar kan ställas inför ett problem eller en utmaning som de tillsammans finner olika sätt 

att bemöta och utforska. Därför har vi kategoriserat in dessa situationer under rubrikerna tysta 

konflikter, att få vara med i leken och utforskande lek.  

Tysta konflikter  

Vi upplevde att det sällan förekom konflikter bland barnen men i de konflikter som uppstod kunde vi 

se att barnen var angelägna om att lösa dem på egen hand. Därför påkallades sällan den vuxnes 

uppmärksamhet och på så vis passerade de oftast obemärkt förbi. Här nedan tar vi upp två situationer 

som beskriver hur barnen hanterar konflikter. Vi benämner dessa konflikter som tysta konflikter.  

 

I den första situationen står Sofia och David under taket med varsin hink och fångar upp 

vattendroppar. Det är två takdropp varav den ena droppar mer. Först står hinkarna på marken men 

sedan tar de varsin hink och håller upp i luften. 

  
David: Nä, jag ska! Och höjer sin hink ovanför hennes. 
Sofia säger inget men höjer sin nu ovanför Davids. 
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David: Jag vill också ha vatten! knuffar undan hennes hink. 
Sofia tittar med bestämd blick på David och säger nu med låg och långsam 
röst: Jag också… David flyttar sin hink lite åt sidan så Sofia kan hålla 
sin hink under det andra takdroppet. Sofia och David hittar ett 
fungerande system som båda kan acceptera. 

 

I den andra situationen beskriver vi vad som sker när Ella och Matilda leker ute på gården med en 

boll då Simon passerar. 

 
Ella sätter sig på bollen en stund men reser sig upp och bollen kommer i 
rullning. Simon passerar precis förbi och tar upp bollen. Både Ella och 
Matilda springer fram och försvarar sin boll men Simon släpper inte 
taget. Både Ella och Matilda greppar tag om bollen och en tyst kamp 
mellan flickorna och Simon uppstår. Till slut vinner Simon och lyfter upp 
bollen med sträckta armar (Simon är fysiskt stadig och lång) och kastar 
den sedan högt upp i luften. Ella springer efter och hämtar den. 

 

Analys: i de tysta konflikterna som uppstod kunde vi se hur barnen med olika medel kunde 

kompromissa och lösa sina konflikter. Genom att sänka rösten och titta med fast och bestämd blick 

kunde Sofia tydligt uttrycka sina avsikter samtidigt som David kom att kunna avläsa hennes signaler. 

Det som händer här kan beskrivas som att David tonar in Sofia känslouttryck och tillsammans kunde 

de påverka sin situation. Att kommunicera med hjälp av blickar, tonfall och kroppsspråk beskrivs av 

Stern som viktiga förutsättningar för samspelet. 

 

I den tysta kampen om bollen samarbetar Matilda och Ella för att inte förlora den till Simon. Genom 

att barnen själva ser till att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter på egen hand bibehålls friheten 

och bestämmanderätten i leken. På så vis kan egna överenskommelser skapas mellan barnen för att 

värna om den fortsatta leken i avskildhet. Detta kan förstås som att barnen inom sina kamratkulturer 

skapar egna gemensamma kunskaper som de förhåller sig till.  

 

Att få vara med i leken 

 

Följande situation utspelas inomhus i legohörnan. Ella, Matilda och Edith har tidigare lekt ihop men 

vi har kunnat notera att Matilda har svårigheter att bli insläppt i Ella och Edith lek.  

 
Ella: Vi kan bygga ett annat hus, ett som ser coolt ut! 
Matilda välter omkull ett legohus som går i två delar. Ella tar en del 
och plockar isär. 
Ella: Här är tjuven. Plockar upp en figur och en motorcykel. 
Edith: Ja, jag ser tjuven. 
Ella: Jag kommer. 
Edith: Här är den. 
Ella: Bra, då lägger vi den på ett annat ställe. 
Matilda försöker att involveras i leken: Här kommer brandkåren! Kör fram 
en figur och en kärra. Ella och Edith fortsätter att konversera mellan 
varandra. 
Matilda: Och den (med betoning) här var tjuven! Ella och Edith flyttar 
sig lite åt sidan. 

 

Matilda försöker flera gånger att komma in i leken genom att komma med nya förslag, när det inte 

lyckas försöker hon sedan att anpassa sig efter temat samtidigt som hon säger med bestämd ton.: Och 
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den. När hennes försök inte noteras så tar hon tillfället i akt då Alfred kommer dit och råkar sparka till 

legoklossarna. En kloss kommer på Matilda.  

 
Matilda: Aj! Kolla vad Alfred gjorde! Försöker att uppmärksamma Ella och 
Edith på att Alfred gjorde illa henne med en legokloss. När hon nu inte 
får något gehör vänder Matilda sig nu till pedagogen som finns i 
närheten. 
Matilda: Titta vad Alfred gjorde! 
Pedagog: Alfred, nu sitter Matilda, Ella och Edith och bygger fint, då 
får du inte riva det de har byggt. Då får du hjälpa till att bygga upp. 
Vill ni det? Tittar på flickorna. 

 

Analys: här förstår vi att flickorna är tillsammans men att Matilda inte är riktigt nöjd med att vara 

passiv och den som hamnar vid sidan av utan gör flera aktiva försök att bli inkluderad i leken. Med 

olika medel och tillvägagångssätt lyckas Matilda ändå inte bli insläppt. Detta kan förstås som att 

Matilda saknar de rätta sociala resurserna för att ingå i den här lekgemenskapen. Ella och Edith har 

inte uttalat sagt att Matilda inte få vara med men på ett subtilt sätt så signaleras det att Matilda inte 

riktigt inkluderas genom att de flyttar sig lite åt sidan. Utifrån Corsaros begrepp sekundär anpassning 

skulle det här kunna beskrivas som att flickorna låter det se ut som att Matilda är med i leken men i 

själva verket så blir hon utestängd. Det som sedan sker när Alfred kommer till lekhörnan beskriver 

hur Matilda använder situationen i hopp om att bli uppmärksammad genom att få Ella och Ediths 

medlidande, dock utan resultat. Matilda vänder sig nu till en vuxen som agerar utifrån den 

uppfattning hon bildar sig av det hon ser vilket inte alls överensstämmer med barnens erfarenheter.  

 

I det här kan vi se dels hur Ella och Edith värnar om sin lekgemenskap men som nu hotas, vi kan se 

hur Alfred blir indragen i en situation han inte var med ifrån början och dessutom får skulden för 

något han inte var orsak till. Matilda blir ännu en gång förbisedd då den vuxna inte varit lyhörd för 

Matildas behov. Utifrån detta förstår vi att barn och vuxnas erfarenheter om normer, regler och 

överenskommelser skiljer sig åt och vi ser det som en möjlig förklaring till att barnen sällan 

involverade vuxna i sina konflikter. Utan istället samarbeta och lösa dem själva i tysthet, där av tysta 

konflikter. 

Utforskande lek   

Under barnens spontana aktiviteter kunde vi iaktta hur barnen i samspel med varandra kommer 

överens om lekens regler och innehåll. Vi kunde även observera hur barnen tillsammans utforskade 

och testade nya sätt att göra olika saker.  

 

Under följande situation leker Edith och Simon med lego. De bjuder in varandra och turas om att 

bestämma och komma överens om vad de leker. Här följer några korta utdrag ur en längre 

leksituation mellan Edith och Simon.  

 

Simon leker med lego och Edith kommer. 

 
Simon: Vill du leka med lego? 
Edith: Ja, och hämtar en låda med mer lego och sätter sig bredvid.  
Edith: Har du gjort den här? Och pekar på en grej som Simon byggt.  
Simon: Ja. 
Edith prövar: Wow! Vad cool, kan man snurra den så här? Edith och Simon 
prövar tillsammans. 
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Simon: Här är ditt hus, bor du här? 
Edith: Nej, jag bor med dig. 
Simon: Jag bor här. 
 
Simon: Den är rädd!  
Edith: Sen kommer jag och hjälper den.  
Edith: Sen ramlade den ner i grottan, jag ropade hjälp!  
Simon: Då kom jag. 
Edith: Hjälp jag kommer inte upp! 
Simon: Hjälpte jag dig upp. 

 

Analys: här kan vi se hur Simon och Edith i sin lek i legogrottan bearbetar känslor och att de visar en 

ömsesidighet där de är måna om varandra. Att Simon och Edith konfronterar sina rädslor i leken 

bekräftas av Corsaro som vidare menar att det är en viktig funktion då barn genom lek kan 

kontrollera sina rädslor. Det sker även ett utforskande i samspelet där de testar att snurra Simons 

konstruktion på olika sätt. Detta var något vi även observerade under andra samspelssituationer 

under barnens spontana aktiviteter. 

 

Barn vill tidigt skapa relationer med andra och dela upplevelser med andra, en ömsesidig förståelse, 

intersubjektivitet med andra i sin vardag. Vilket även följande situation visar. Denna leksituation visar 

hur barnen utforskar en snöhög på gården. David, Ella och Matilda åker kana ner från snöhögen. Ella 

åker först, sedan David. Därefter lägger sig Ella på mage och åker ner med huvudet före. Alla skrattar.  

När David åkt ner tar han med sig en hink upp och släpper ner.  

 
David: En till! Ropar han till Ella som också tar med hink upp. Matilda 
tar också med en hink.  
Matilda: Nu kommer jag! Ropar hon och åker ner med hinken i famnen. 

 
David går nu iväg. Ella och Matilda fortsätter att åka och släppa ner 
hinkar. Matilda ställer sig bakom Ella uppe på högen och puttar henne 
nerför kullen.  

 
Matilda: Kan du putta mig nu?  

 
Ella klättrar upp och puttar. Sedan sätter de sig tillsammans och åker 
samtidigt nerför. David kommer tillbaka och utropar: Åh! Då han ser 
flickorna. Alla tre sätter sig och åker samtidigt och leken fortsätter 
där man turas om och åker samtidigt.  

 

Analys: här framträder barnens utforskande lek där de leker och testar flera nya sätt att göra på i 

leken. De samspelar och de turas och kommer nya idéer att testa tillsammans. De åker själva, med 

varandra, med föremål och testar de olika varianterna tillsammans. 

 

Samspel under styrda aktiviteter   

Vi upplevde att under de styrda aktiviteterna såsom samlingar och måltider, framträdde ett annat 

samspelsmönster mellan barnen. Vi noterade att barnen vid olika tillfällen förde en lågmäld och tyst 

kommunikation mellan varandra. I barnens samspel uppfattade vi hur den tysta kommunikationen 

uttrycktes med både blickar och kroppsspråk. Den tysta kommunikationen kunde handla om hur man 

beter sig men också en visad förståelse för varandras olika behov. Vi noterade att dessa sampel var 
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mest framträdande i de så kallade mellanrummen som äger rum mellan de planerade rutinstyrda 

aktiviteterna. Detta kommer presenteras nedan under underrubrikerna tysta samspel och spontana och 

improviserade samspel. 

 

Tysta samspel  

Rutinsituationer såsom måltider karaktäriserades av korta och lågmälda samtal mellan barnen dock 

kunde vi även notera att kommunikationen mellan barnen vid flera tillfällen förmedlades via 

pedagogen. Istället för att be en kamrat om hjälp med att till exempel skicka något så frågade de 

pedagogen. I följande måltidssituation kunde vi observera hur Alfred för ett ögonblick tog kontroll 

över sin situation när pedagogen för en kort stund inte var närvarande. 

 

Ella, Wilgot, Valter, Edith, Molly och Alfred sitter tillsammans med en pedagog vid bordet och väntar 

på att maten ska serveras. Pedagogen lämnar bordet för att lägga upp mat vid matvagnen. 

 
Alfred tittar efter pedagogen och drar skålen med lingonsylt till sig och 
lägger på.  
Molly säger samtidigt som hon lägger sin hand på Alfreds arm: Det räcker 
nu.   
Pedagogen kommer tillbaka, och säger till Molly: Jag kan hjälpa Alfred, 
du behöver inte ta ansvar för honom. 

 

I följande situation sitter barnen i samlingen. Wilgot sitter bredvid Alfred men avbryter pedagogen.  

Wilgot: Alfred vill berätta något. 
Pedagogen: Inte än. 

Wilgot tar nu tag i Alfreds arm och lyfter upp den i luften. 

 

 

Analys: i den första situationen ser vi hur Alfred följer pedagogen med blicken samtidigt som han 

sträcker sig efter skålen med lingonsylt och börjar lägga på. Att Alfred inte släpper pedagogen med 

blicken tolkar vi som att han är väl medveten om att han gör något som inte är tillåtet. Genom sitt 

handlande bekräftar Molly detta med att tala om för honom med låg och lugn röst samtidigt som hon 

visar med en gest att det räcker nu. Att Molly tar på sig en roll som ”fröken” visar på att hon tar 

intryck av de vuxnas förhållningssätt. Liksom Molly visar Wilgot under pågående samling med sitt 

agerande hur man genom handuppräckning får vänta på sin tur. Med stöd av egna erfarenheter av 

hur samlingen brukar se ut visar Wilgot Alfred hur de brukar förhålla sig. Både Mollys och Wilgots 

agerande kan ses som en tolkande reproduktion vilket förklaras av Corsaro att barn tar till sig 

erfarenheter från vuxenvärlden. I sitt diskreta handlande visar Molly också förståelse för hans avsikter 

när hon varsamt tillrättavisar honom. Vi förstår det som att Molly och Alfred tillsammans vet vad som 

gäller under måltiderna men samtidigt visar på en ömsesidig förståelse för Alfreds behov, 

intersubjektivet, i ett ögonblick av samförstånd.  

 

Spontana och improviserade samspel  

Något vi observerade under ett flertal styrda situationer var hur barnen tog egna initiativ till egen 

improviserad lek och samspel mellan varandra när pedagogen tillfälligt var frånvarande. Dessa 
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spontana aktiviteter ägde ofta rum i de så kallade mellanrummen. Under följande situation sitter några 

barn och väntar på att samlingen ska börja.  

 

Tre barn Aron, Hannes och Love inleder en improviserad lek och gör ljud med munnen. Pedagogen 

som ska hålla samlingen återkommer och påbörjar samlingen. 

 
Hannes pekar på Aron och Love och säger: De försöker leka med mig!  
Pedagogen: Ja, men vet ni vad vi kan göra medan vi väntar? Fler barn 
ansluter eftersom och samlingen startar. 

 

Under ett annat liknande tillfälle sitter några barn på mattan och väntar på att pedagogen skall starta 

samlingen. Även i den här situationen iakttas hur det sker ett spontant samspel då David 

uppmärksammar Loves tröja.   

 
David: Vad är det där för tröja? 
Love: Det är minionerna.  
 
De fortsätter konversationen och pratar om miniorerna, men när pedagogen 
kommer och inleder samlingen upphör dialogen.  

 

Under en måltidssituation utspelas följande i väntan på frukten. 

Valter har ätit klart först av alla och sitter nu tyst och väntar på att 
kamraterna också ska bli klara. Efter en liten stund söker han kontakt 
med Wilgot som sitter närmast. Wilgot smeker Valter på kinden och de tar 
varandras händer. Valter upptäcker några knappar på Wilgots tröja som han 
börjar att fingra på. 

 

Analys: i väntan på att samlingen skulle börja så kunde vi se hur tre barn inleder en spontan lek, med 

ljud och skratt. Utifrån detta kan det förstås som att pedagogens frånvaro bjöd in barnen att ta tillfället 

i akt till egen lek. Men när pedagogen kommer tillbaka avstannade leken och barnen satte sig ner i 

ringen. Liksom den första situationen sitter David och Love och konverserar med varandra i väntan 

på att pedagogen ska börja samlingen. De samtalar om figurerna på Loves tröja, något som de båda 

har sett och upplevt. Barnen har här ett gemensamt innehåll som bygger på erfarenheter och som 

förenar deras intresse. Det sätt som barnen kommunicerar beskrivs av Stern som ett narrativt 

berättande då de berättar om sig själv och sina upplevelser. Då pedagogen kommer så avslutar de 

konversationen och samlingen sätter igång. Vi noterade att pedagogen nu tog över och riktar mot ett 

annat tema, kommunikationen sker nu mellan vuxen och barn. Det skulle kunna tolkas som att när 

samlingen börjar, så är det rådande normer och regler som gäller, något som Hannes är väl införstådd 

med och signalerar genom att tala om för pedagogen att de försöker leka med mig! Vi förstår det som att 

barnen är medvetna om hur de ska leva upp och anpassa sig till dessa men också medvetna om de 

tillfällen som ges för spontan lek, det vill säga i mellanrummen. Det är här barnens spontana samspel 

och improviserade lekar kommer till uttryck. Vilket också visar sig i den sista situationen mellan 

Wilgot och Valter som i sitt samspel för en ordlös kommunikation. Ett samspel som visar hur Valter 

söker uppmärksamhet och blir bekräftad, de båda pojkarna tonar in varandra och visar omtanke. 
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Resultatsammanfattning 

I denna del kommer vi att sammanfatta vårt resultat utifrån våra analyser och förhoppningsvis kunna 

ge svar på vår forskningsfråga. Utifrån vårt empiriska material kunde vi se att det sker ett samspel 

mellan barnen i alla aktiviteter under hela dagen. Dock kunde vi se olika samspelsmönster framträda 

under de olika vardagsaktiviteterna.  

 

I de rutinstyrda aktiviteterna såg vi att barnens samspel och interaktion flera gånger rörde sig om hur 

man lever upp till förskolans normer och regler, att till exempel sitta still på samlingen, räcka upp 

handen och lyssna på varandra samt vänta på maten vid måltiden. Genom att tillrättavisa varandra 

visade barnen att de var medvetna om hur man bör bete sig. Med dessa gemensamma kunskaper 

visade barnen också förmåga att tillsammans hitta sätt att kringgå dessa normer och regler. Dessa 

gemensamma kunskaper kunde också användas för egna syften då barnen visade ett mer spontant 

och improviserat samspel. Dessa samspel ägde rum i de så kallade mellanrummen. Detta framträdde 

under en måltidssituation då Alfred passade på att ta mer lingonsylt när pedagogen för en kort stund 

lämnade bordet. Under de styrda aktiviteterna kunde vi se hur barnen under flera tillfällen visade 

varandra omtanke och bekräftelse som när Molly, vid matbordet, varsamt tillrättavisade Alfred och 

den ordlösa kommunikation som uppstod mellan Wilgot och Valter.  

 

I de spontana aktiviteterna kunde vi se ett återkommande mönster i barnens samspel där de visade 

förmåga att vilja kommunicera och lösa problem tillsammans utan vuxeninblandning. Vilket vi 

benämner som tysta konflikter, detta kunde vi se i situationen mellan Ella, Matilda och Simon i deras 

kamp om bollen. Utemiljön inbjöd till mer kommunikation mellan barnen men också att det var då 

fler konflikter uppstod. Vi har också sett att i de spontana lekarna fanns det fler inslag av fantasilek 

där barnen förhandlade om olika roller och hur de bearbetade känslor och upplevelser. I barnens lekar 

kunde vi också se ett ökat utforskande och samlärande mellan barnen.  

 

Avslutningsvis upplevde vi att den största skillnaden i barnens samspel i de spontana respektive 

styrda aktiviteterna var hur kommunikationen förmedlades. Kommunikationen var ofta förmedlad 

via pedagog och barn under de styrda aktiviteterna som till exempel under samlingar och måltider. 

Måltidssituationen då pedagogen kommer tillbaka och talar om för Molly att hon kan hjälpa Alfred 

synliggör detta. Medan kommunikation mellan barn och barn var mer framträdande under de 

spontana aktiviteterna. Dock kunde vi se ett gemensamt och framträdande drag i barnens samspel 

under både de styrda och spontana aktiviteterna och det var den tysta kommunikationen. Vilket 

synliggjordes i den tysta kampen om bollen mellan Ella, Matilda och Simon och under 

måltidssituationen mellan Wilgot och Valter.  
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur barns sociala samspel tas i uttryck i de spontana respektive 

styrda aktiviteterna på förskolan. Genom att observera barnens samspel har vi sett olika 

samspelsmönster framträda under de olika vardagsaktiviteterna. Utifrån detta kommer vi att föra en 

diskussion kring vårt resultat i relation till vår forskningsbakgrund. Detta kommer vi presentera i 

underrubrikerna barns samspel och kommunikation, samspelsstrategier och förhandlingar, barns gemensamma 

kunskaper och agens och förutsättningar för samspel. 

 

Barns samspel och kommunikation  

Vi har i vår studie kommit fram till att det sker ett samspel mellan barnen i alla aktiviteter under hela 

dagen i förskolan. Barn interagerar och samspelar i olika sociala vardagssituationer. Dock kunde vi se 

olika samspelsmönster framträda under de spontana respektive styrda aktiviteterna. Öhman (2011) 

menar att barn i kamratgrupperna kan utveckla olika lek och samspelsmönster.  

 

Vi kunde se hur barnen i sitt spontana samspel i lek förhandlade om roller och hur det skedde ett 

turtagande där det även pågick ett samlärande. Barnen delar och utbyter erfarenheter och det sker en 

tolkande reproduktion där de hanterar sinnesintryck och känslor. Vi kunde i våra observationer se 

hur barnen tillsammans skapade det Knutsdotter Olofsson (2006) benämner som lekvärldar.  De 

skapade tillsammans olika roller och platser i leken och samspelade genom att använda olika 

röstlägen och gester. Detta framstod tydligt i situationen med Edith och Simon där LEGO klossarna 

blev en grotta, olika hus och hur de tillsammans turades om att bestämma om lekens roller och regler. 

Tellgren (2004) framhäver att leken kan ses som en samspelssituation där barnen tillsammans med 

andra skapar olika miljöer och förhandlar om roller och samtalar på olika nivåer.  

Utforskat samspel i leken  

Vi kunde se ett ökat utforskande och mer fantasilek i samspelet mellan barnen i den spontana leken. 

Tillsammans testade barnen att göra på olika sätt i leken och inspirerades av varandra. Som i 

situationen där några barn leker på snöhögen, de åker först ner själva, sedan med hinken, och till sist 

så släpper de ner hinkar. Öhman (2011) menar att genom att leka tillsammans så skapas stora tillfällen 

till att utforska, forma och omforma sin syn på sig själv och andra. I leken skapar och utvecklar barnen 

förmågor via att utveckla sin fantasi, bygga upp situationer och på så sätt skapa innebörd i sina liv 

(Williams, 2006).  

 

Vi kunde i vår studie se hur barnen i de spontana aktiviteterna samspelade och kommunicerade på 

olika sätt. I interaktion med varandra kan barn använda varierade strategier, både kommunicera 

verbalt och med sitt kroppsspråk när de förhandlar med varandra (Tellgren, 2004; Löfdahl, 2002). 

Detta framstod tydligt under våra observationer när barnen samspelade, de kommunicerade både 

verbalt och tydliggjorde sin mening med att också använda kroppsspråk. Som i situationen med 

Molly som säger åt Alfred först verbalt men också lägger sin hand på honom. Att ha en gemensam 

referensram för innehållet i samspel och olika sätt att kommunicera på, att kunna läsa av olika gester, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck är en förutsättning för det Stern (2003) benämner som 

intersubjektivitet. 
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Samspelsstrategier och förhandlingar  

I våra observationer kunde vi se hur barnen i deras samspel kunde värna om sin lek men också 

utesluta kamrater genom att skydda sin pågående lek. I situationen med de tre flickorna där Matilda 

försöker ta sig in i leken, men där kamraterna utesluter henne för att skydda sin egen lek går att visa 

på detta. Samspelet och den lekvärld som Ella och Edith byggt upp kan för dem vara betydelsefull och 

något de vill skydda. Öhman (2011) menar att barns samspelsmönster även innefattar olika outtalade 

regler för hur man ska leka, vad man ska leka men även för inneslutningar och uteslutningar. 

Skånfors (2013) framhäver även hur barns tillgångar till olika sociala resurser kan påverka barnens 

sociala handlingar i förskolan. Föremål, ålder, rekvisita, social kompetens samt om relationen till 

kamraterna är etablerad kan ha betydelse för positioner inom kamratgruppen.  

 

I den spontana leken samspelar barnen egeninitierat och interagerar med varandra på olika sätt 

mellan det som pedagogerna planerat med styrt innehåll i de styrda aktiviteterna. I de spontana 

aktiviteterna har barn en vilja att skapa det Öhman (2009) benämner som social tillvaro, genom en 

strävan att skapa gemenskap med andra. I dessa gemenskaper utvecklas kamratkulturer (Löfdahl, 

2014; Löfdahl & Hägglund, 2007). Barn kan skapa sin egen kamratkultur genom att ta kontroll över 

sina liv, att ha kontroll kan betyda att bryta mot eller ändra regler som bestämts av vuxna (Corsaro, 

2012).  

 

Barns gemensamma kunskaper och agens  

Att vara förskolebarn innebär att vara en del av ett kollektiv där flera av de rutinstyrda aktiviteterna 

fokuserar på gemenskap och delaktighet. För att skapa en tillvaro som är hanterbar och begriplig 

tolkar barnen olika händelser, normer och värderingar som sedan avspeglas i deras aktiviteter 

(Löfdahl, 2014). Detta är ett utmärkande drag för vad som sker inom kamratkulturerna och det var 

något vi kunde se i barnens samspel. Samspelet mellan barnen kunde uttryckas olika beroende på 

situation, dels om det var under styrda aktiviteter eller om det var spontana aktiviteter. Williams 

(2006) menar att rutinstyrda situationer påverkar barns sociala handlingar och därmed deras 

möjligheter att samspela med varandra. Ett framträdande drag i våra observationer var barnens 

gemensamma kunskaper och hur de utövade agens.   

 

Vi kunde i våra observationer se hur barnen i väntan på att samlingarna skulle börja vid ett flertal 

tillfällen inleda improviserade och spontana lekar och samtal men avbröt dessa när samlingen 

inleddes. Dessa interaktioner upplevde vi var mer förekommande i de så kallade mellanrummen. Det 

vi såg bekräftas av Ivarsson (2007) som vidare också förklarar att barnens spontana aktiviteter är 

beroende av hur de vuxna strukturerar dagen. Vi förstår det som att barnens agerande visar på de 

erfarenheter de har om vad det innebär att delta i kollektiva sammanhang och hur man ska bete sig. 

Genom att tillrättavisa varandra så visar barnen också att de har förstått den rådande kulturen som 

när Walter lyfter upp Alfreds arm under samlingen. Å andra sidan kan dessa erfarenheter också ge 

barnen möjligheter att på egen hand eller kollektivt ifrågasätta och agera mot det förväntade, det vill 

säga normer om till exempel hur man ska vara. Detta har vi sett synliggöras under flickornas lek i 

legohörnan då Ella och Edith agerar på så sätt att det i första anblicken ser ut som alla tre flickorna 

leker tillsammans men i själva verket så handlar det om uteslutning av sin kamrat, Matilda. Det gör 

det möjligt för flickorna att kringgå regeln och på så vis anpassar sig sekundärt men också att de är 

tolkande reproduktiva. Dessa situationer visar att barn utövar agens genom att både anpassa sig och 
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göra motstånd mot en påtvingad samvaro som bygger på normer och regler som till exempel att alla 

får vara med. 

 

I vår studie har vi sett att barnen använder sina gemensamma kunskaper olika, dels för egna syften 

genom att utöva agens och dels för att anpassa sig efter rådande normer och regler som finns inom 

förskolan. Detta bekräftas av Öhman (2009) som menar att kamratkulturerna är kontextuellt beroende.  

Förutsättningar för samspel  

Vi såg olika samspelsmönster framträda i de olika miljöer barnen vistades i. Vi upplevde att utemiljön 

inbjöd till mer kommunikation och interaktion mellan barnen men också att det var där fler konflikter 

uppstod. Barnen använde sig av så kallade tysta konflikter i alla miljöer vi observerade i, och det 

skulle kunna tolkas som en tyst överenskommelse inom kamratgruppen för att undvika 

vuxeninblandning och på så sätt ha kontroll över sin tillvaro och situation. Corsaro (2012) förklarar att 

barn inte enbart tar till sig erfarenheter från vuxna utan själva är aktiva och tolkar, omtolkar och 

producerar erfarenheter inom kamratkulturerna. Den situation med Ella, Edith och Matilda som 

observerades ovan vid legohörnan synliggör detta men vi skulle även kunna se det ur ett 

miljöperspektiv med hänvisning till de olika förutsättningarna i förskolans miljö som vi redogjorde för 

i inledningen, det vill säga lärarnas förhållningssätt och regler vilket Karlsson (2008) menar har en 

inverkan för barns relationer och möjligheter till lek.  

 

I början av vår presentation av resultat och analys gjorde vi en kort beskrivning av inomhusmiljön.  

Lokalen som barnen och pedagogerna vistades inom var stor och öppen. Eriksson Bergström (2013) 

förklarar att rum som utformats så att pedagogerna hade stor överblick över barngruppen och 

rummet påverkar barns aktiviteter och agerande. Om vi utgår från förskolans fysiska villkor skulle 

Ella och Ediths agerande med att utesluta Matilda kunna ses som ett sätt för dem att skapa eget 

utrymme och avskärma sig från andra kamrater och vuxna.  

 

Vi upplevde att utemiljön inbjöd till mer kommunikation och interaktion mellan barnen men också att 

det var där fler konflikter uppstod. Detta tolkar vi som att utomhus fanns fler skymda platser och att 

barnen rörde sig över större ytor. Det innebär att närheten till vuxna var mindre vilket å ena sidan 

skulle kunna betyda att barnen oftare blev tvungna att lösa sina problem och konflikter själva. Men å 

andra sidan kan det betyda att barnen själva strävar efter att ha kontroll över sin situation och att de 

inte har pedagogernas blickar på sig ute i samma omfattning som inomhus. Att involvera en vuxen 

kan innebära att man mister kontrollen vilket situationen vid legohörnan då Matilda uppmärksammar 

pedagogen bekräftar just detta. Våra observationer visade att förskolans miljö hade betydelse för hur 

lekar och aktiviteter utvecklades och upprätthölls bland barnen vilket bekräftas av både Eriksson 

Bergström (2013) och Karlsson (2008). 

 

Stern (2003) ser barnet som redan vid tidig späd ålder som kompetenta och att den ömsesidiga 

förståelsen, intersubjektiviteten redan finns från födelsen. Sterns utvecklingsteori beskriver fyra 

utvecklingsområden som barnet går igenom och som fortsätter att utvecklas och samexistera resten av 

livet. Betydelsen av att kunna läsa av andras blickar, tonlägen och kroppsspråk liksom att själv klara 

av att uttrycka sig öppnar för flera möjligheter till kommunikation. Detta har vi i vår studie kunnat se. 
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Slutord 

Vi har sett hur barnen i sitt samspel använder olika strategier i interaktionen med varandra i 

förskolans styrda och spontana aktiviteter. Resultatet visar hur barns sociala samspel skiljer sig åt i de 

spontana respektive styrda aktiviteterna i förskolan. Detta genom att barnens samspelsmönster ter sig 

på olika sätt i dessa aktiviteter. Utmärkande drag för barnens samspel i de styrda aktiviteterna var hur 

de tillrättavisade varandra och anpassade sig till förskolans normer och regler samt hur de 

samspelade improviserat i mellanrummen. I de spontana aktiviteterna löste barnen olika slags 

problem själva och här pågick mer fantasilek, förhandlingar, utforskande samt samlärande mellan 

barnen. Den största skillnaden i barnens samspel i de spontana respektive styrda aktiviteterna 

upplevde vi var den kommunikation som ägde rum. Kommunikationen var ofta förmedlad via 

pedagog och barn än mellan barn och barn under de styrda aktiviteterna. Dock kunde vi se ett 

gemensamt och framträdande drag i barnens samspel under både de styrda och spontana 

aktiviteterna och det var den tysta kommunikationen vilket väckte en förundran hos oss.  

 

I vår studie har vi fått se förskolebarnens vardag inifrån och som kännetecknas av olika sociala 

ordningar och outtalade regler. En vardag som ramas in av återkommande rutinsituationer och barns 

spontana aktiviteter. Det spänningsförhållande som kan uppstå mellan de spontana och de styrda 

aktiviteterna tycker vi att vi har kunnat se i vår studie. Vi har sett hur barnen använder sina 

gemensamma kunskaper inom kamratgrupperna och hur de används i olika situationer under dagen.  

Det visades sig att i de så kallade mellanrummen gavs barnen mer möjligheter till egna improviserade 

och spontana handlingar.  

  

Fortsatt forskning  

Under studiens gång har vi kunnat se hur barn i de egeninitierade och spontana aktiviteterna 

naturligt utforskar sin omgivning. Detta tänker vi öppnar för flera möjligheter och spontant lärande i 

förhållande till det vuxenstyrda, planerade innehållet med ett givet syfte. Hur mycket barnen i sitt 

samspel i det spontana interagerar på olika sätt samt utforskar och lär tillsammans ställs även i 

relation till det aktuella undervisningsbegreppet i nyaste revideringen av förskolans läroplan. 

Undervisning som begrepp i förskolan har varit ett aktuellt ämne i och med att förskolan går som 

egen skolform under skollagen (SFS 2010:800). Samt att läroplanen för förskolan förtydligar begreppet 

undervisning och förskollärarens ansvar över detta. Hur kommer det att påverka barnens möjligheter 

till det spontana lärande som leken ger? Hur kan man förena det spontana med det styrda utan att det 

sker på bekostnad av det andra? Detta finner vi intressant och angeläget att forska vidare om. 

 

Våra ambitioner med uppsatsen är att få en ökad förståelse och förhoppningsvis bidra med nya sätt 

att tänka om barns sociala samspel på förskolan. Vårt bidrag med denna uppsats är att lyfta fram fler 

aspekter av barns spontana, samt barns egeninitierade lek som en betydelsefull faktor för utveckling 

och lärande. 
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Bilaga 1 

Missiv till förskolechef 

 

Ort 2018-XX-XX 

Hej! 

Vi är två studenter, Emma och Maria som läser sista terminen på Förskolläraprogrammet för 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva ett examensarbete 

inom ämnet pedagogik. Vårt valda område berör barns sociala relationer samspel i 

förskolans vardagsaktiviteter, vilket innefattar alla aktiviteter under en dag på förskolan.  

Vi har läst in oss i forskning och litteratur kring det valda området men har också för avsikt 

att använda oss av observationer. Observationerna kommer fokuseras på barn i åldrarna 3–5 

år i barnens samspel i de vardagliga aktiviteterna i inomhusmiljö. Vårt syfte med arbetet är 

att få en ökad kunskap om hur samspelet mellan barnen ser ut och hur det tar sig i uttryck i 

olika situationer. Därför önskar vi få tillträde till någon av Era förskolor.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta observationen och därmed sitt 

deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att allt 

material, alla som varit delaktig samt förskolans namn kommer att avidentifieras. Materialet 

kommer endast att användas för detta arbete. Vi kommer att kontakta berörda barns 

vårdnadshavare eftersom deras medgivande är en förutsättning för barnens deltagande. 

För att försäkra oss om att Ni fått vårt mail kommer vi att kontakta Er i början av vecka XX. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Vänligen 

 

Maria Mattsson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 

Emma Nilsson Jonasson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 
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Ort 2018-XX-XX 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Emma och Maria som läser sista terminen på Förskolläraprogrammet för 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva ett examensarbete 

inom ämnet pedagogik. Då vi tidigare kontaktat förskolechefen för denna förskola och fått 

samtycke vänder vi oss till er på XXX förskola. Vårt valda område berör barns samspel i 

vardagsaktiviteter, vilket innefattar alla aktiviteter under en dag på förskolan. Eftersom ni 

deltar i barnens dagliga aktiviteter kan det synas i vårt arbete, men det är inte vårt fokus. 

Vi har läst in oss i forskning och litteratur kring det valda området men har också för avsikt 

att använda oss av observationer. Observationerna kommer fokuseras på barn i åldrarna 3–5 

år i barnens samspel i de vardagliga aktiviteterna i inomhusmiljö. Vårt syfte med arbetet är 

att få en ökad kunskap om hur samspelet mellan barnen ser ut och hur det tar sig i uttryck i 

olika situationer.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta observationen och därmed sitt 

deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att allt 

material, alla som varit delaktig samt förskolans namn kommer att avidentifieras. Materialet 

kommer endast att användas för detta arbete. Vi kommer att kontakta berörda barns 

vårdnadshavare eftersom deras medgivande är en förutsättning för barnens deltagande. 

Med en önskan om att få genomföra observationerna under veckorna XX, XX alternativt XX 

eller enligt överenskommelse.  

För att försäkra oss om att Ni fått vårt mail kommer vi att kontakta Er i slutet av vecka XX. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Vänligen 

 

Maria Mattsson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 

Emma Nilsson Jonasson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 



 

 

Bilaga 3  

Missiv och medgivande till vårdnadshavare 

 

Ort 2018-XX-XX   

 

Förfrågan om deltagande  

Hej! 

Vi är två studenter, Emma och Maria som läser sista terminen på Förskolläraprogrammet på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under denna termin kommer vi att skriva ett examensarbete 

inom ämnet pedagogik. Vi har fått personalens medgivande att följa barngruppen på er 

förskola men vi behöver även er vårdnadshavares godkännande för att kunna observera 

barngruppen. 

Vårt valda område berör barns samspel i vardagsaktiviteter. Vårt syfte med arbetet är att få 

en ökad kunskap om hur samspelet mellan barnen ser ut och hur det tar sig i uttryck i olika 

situationer.  

Observationerna kommer att ske genom att vi följer barngruppen under några dagar på 

förskolan. Vi kommer att anteckna det vi ser och hör med papper och penna. De barn som 

inte får delta kommer naturligtvis inte att observeras eller finnas med i materialet. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta observationen och därmed sitt 

deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att allt 

material, alla som varit delaktig samt förskolans namn kommer att avidentifieras. Materialet 

kommer endast att användas för detta arbete. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Maria Mattsson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 

Emma Nilsson Jonasson xxxx@student.miun.se 

Telefon: XXX – XXX XX XX 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar Maria och Emma 

 

 

 

 

 



 

Lämnas åter till förskolan snarast 
 

 

Sätt ett kryss för det alternativ ni godkänner 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i observationer  

 

Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i denna undersökning  

 

 

 Barnets namn_______________________________________ 

  För- och efternamn 

 

 Ort och datum______________________________________ 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Underskrift (Vårdnadshavare) Underskrift (Vårdnadshavare) 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Namnförtydligande  Namnförtydligande 



 

Bilaga 4 

Schema för avdelningen 
 

Verksamheten håller öppet mellan tiderna 06.30 – 17.30. Tiderna kunde variera. 

Frukost – Drop in 7.30 

Samling 9.00 

Inomhusaktivitet 9.30 

Toalett 10.30 

Samling 10.30 

Lunch 11.00 

Gå ut/Utomhusaktivitet 11.45 

Gå in 13.30 

Mellanmål – Drop in 14.00 

Inomhusaktivitet 14.30 

Fruktstund 16.00 

Hopslagning med annan avdelning 16.30 

 


