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Sammanfattning  
Det här är en studie gjord på en småbarnsavdelning där det går nio barn och arbetar två 
pedagoger. Studiens syfte är att studera hur små barn, 1-2 år, kommunicerar i samspel med 
varandra och sin omgivning i förskolans miljö.  
 
Studiens tillvägagångssätt är en kvalitativ undersökning genom deltagande observation med 
fältanteckningar. Den tidigare forskning tenderar att i huvudsak studera antingen verbal 
kommunikation eller samspel, medan min studie in båda aspekterna.  
 
Det som framkommit i studien är att pedagogen och omgivningens inverkan är stor för små 
barns verbala utveckling och deras möjligheter att kunna samspela med andra. Men även att 
det verbala inte alltid behöver vara enda sättet att kommunicera och förstå varandra. Barnen 
på avdelningen hade ett eget språk som kom att visa sig väldigt effektivt mellan dem. Att 
kunna göra sig hörd och sedd är således viktigt bland små barn.  
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Inledning 
Som lärarstudent har jag kommit i kontakt med många barn av alla åldrar men mitt hjärta har nog 

alltid klappat lite extra för de allra minsta och gjorde det även innan min start på lärarutbildningen. 

Under min utbildning har jag arbetat extra på mitt gamla arbete på en förskola norr om Stockholm. 

Det var där under en period i somras som min tanke väcktes för denna studie. Jag hade bland annat 

hand om två mindre pojkar på cirka 1,5 år som ännu inte börjat tala. Varje morgon när de kom till 

förskolan och såg varandra så ”grymtade” den ena till den andra och så gick de iväg och började 

leka. Det väckte en tanke i mig om vilken betydelse språket har för små barns samspel i en vid 

bemärkelse.  

 

Tanken på det som skedde under mina jobbveckor i somras växte vidare under två kurser Lek och lär 

i förskolan och Samspel i förskolan, som jag läste under hösten på lärarprogrammet. Dessa kurser 

stärkte mitt intresse för ämnena språk och samspel. Jag har insett att det finns väldigt lite skrivet 

inom området när det gäller de allra yngsta barnen, det vill säga mellan ett och två år. Därför känns 

det än mer intressant och inspirerande att välja de allra minsta och jag hoppas att det kan lyfta ögon 

för de allra minstas uttryckssätt.  

 

Syfte 
Mitt syfte är att studera hur små barn, 1-2 år, kommunicerar i samspel med varandra och med sin 

omgivning i förskolans miljö.  

 

Frågeställningar 

 

• Hur ser den verbala aktiviteten ut på avdelningen? 

• Hur använder barnen verbal kommunikation i samspel med varandra och med pedagogerna? 

• Vilken funktion har miljön på avdelningen när barnen kommunicerar och samspelar? 

• Vad har pedagogerna för inverkan i barnens verbala kommunikativa utveckling? 

• Är verbal kommunikation viktigt när små barns samspelar med varandra? 
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Bakgrund 
Innan jag går in på tidigare forskning och andra teoretiska perspektiv så vill jag lyfta fram de 

strävansmål som läroplanen i förskolan skriver om studiens områden. De olika områdena är samspel, 

samspel och miljö samt språk och kommunikation. 

 

I förskolans läroplan (Lpfö98) så tar de bland annat upp hur pedagogerna bör erbjuda en varierande 

miljö där barnens fantasi, kreativitet och lek som inbjuder till att lära sig nya saker. De ska också ges 

möjlighet till att pröva på variation i omgivningen; att både vara ute och inne; leka både i 

strukturerade former och i mer fria former. Det är viktigt att samspelen strävar mot en balans mellan 

att lära i aktiviteter mellan barn och vuxen, och att lära av varandra. Likväl som de ska få lära sig av 

och med andra i olika samspel, så är det viktigt att de får en tilltro till sin egen förmåga att tänka 

själva och till att göra egna val. Genom att bilda sig utifrån olika aspekter som etiska, praktiska, 

språkliga och estetiska så stärks de i sin självbild. Barn söker och intar sin kunskap genom dessa 

områden men även genom att iaktta och reflektera med sin omgivning. De vuxnas del i att det 

fungerar är ett av målen med förskolan när det gäller samspel, det vill säga att barnen får möta 

pedagoger som är engagerade i både den enskilda individen och barngruppen som helhet så att alla 

känner sig trygga och sedda (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) skriver att miljön på förskolan ska vara innehållsrik, öppen och 

inbjudande. Det ska vara en verksamhet som gynnar leken och kreativiteten för att genom detta ta 

tillvara på lusten inför lärandet och stimulera barnen att pröva nya saker (Utbildningsdepartementet, 

2006). 

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö98) så har förskolan som mål gällande barns språkliga utveckling att 

se till att de utvecklar ett rikt, varierat språk som gör att de kan kommunicera med sin omvärld. De 

har även som mål att stärka deras begreppsförråd genom att på olika sätt leka fram ett intresse för 

ord och hur de ska tolka symboler som de möter i sin vardag. Det är pedagogernas uppdrag att 

stimulera dessa delar och skapa en trygghet kring det för varje enskild individ, ”språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Utbildningsdepartementet, 2006: 

6). 
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Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Här har jag valt att lyfta fram avhandlingar och annan forskning inom områdena samspel, samspel 

och förskolans miljö och verbal kommunikation och språkutveckling. Jag kommer att avsluta med 

att knyta an till hur min studie kommer att likna/skilja sig ifrån det jag presenterar här. 

Samspel bland små barn i förskolan 
När det gäller små barn och samspel så finns det inte så mycket skrivet kring detta område men 

psykologen Elin Michelsén (2004) har i sin avhandling Kamratsamspel på småbarnsavdelningar 

fördjupat sig i detta ämne. De observationer hon gjort behandlar de minsta barnen i förskolan mellan 

1-3 år och hur sampel redan då kan urskiljas i olika kategorier. De små barnen visar att de redan vid 

tidig ålder söker kontakt med andra barn. Det som tydligt framgår i hennes avhandling kring deras 

samspel är bland annat hur omgivningen och olika föremål har betydelse i samspelen och för att de 

ska ske. Hon menar att samspel mellan barnen oftast sker genom någon form av attribut, antingen en 

person eller någon form av leksak. Hon lyfter även att det som framträder starkast vid samspelen är 

olika kropps- och rörelselekar. Det vill säga att springa och hoppa och studsa tillsammans är lika 

vanligt att göra två och två som om de skulle vara flera stycken. Men när det gäller samspel kring 

leksaker så är det vanligast att det sker endast mellan två barn. Dessa samspelssekvenser gällande 

kropps- och rörelselekar var dock vanligare bland 2 åringarna än bland 1 åringarna, vilket enligt 

Michelsén (2004) kan handla om de rent motoriska förutsättningarna.  

 

De stunder då barnen samspelar utan något/någon form av attribut är få. Det förekommer oftast då 

de tröstar någon, kramar eller klappar på någon samt när de börjar slåss utan egentlig andledning. 

Michelsén visar även på hur det kan växla mellan barnen vem som styr i samspelet. Små barn i 

förskolan kan redan tidigt visa om de gillar någon mer än andra. Det gäller även sina jämnåriga 

kamrater. I studien såg Michelsén tydligt att en del barn väntade in andra barn och genom sitt 

kroppsspråk visar de att de särskilt ville vara med en specifik person. Små barns samspel visar också 

på att själva starten till lek och samspel är genom ett annat barn som gör något som väcker ett 

intresse och lust i det andra barnet. Michelsén pratar om att det är det aktiva barnet som inger en 

form av ”starsignal”, det vill säga genom att göra något speciellt som får igång de andra barnen och 

samspelet uppstår.  

 

Hon skriver också att de samspel som startar genom en leksak oftast fortsätter så hela samspelet och 

detsamma gäller de som startar genom kropps- och rörelse lekar. Under samspelen använder sig 

barnen av flera olika typer av kommunikation både det verbala men även kroppsspråket som kramar 
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puffas och buffas, ögonkontakt, olika tonlägen, mimik och känslouttryck. Själva samspelen 

innehåller olika tempon från långsamt till snabbt och tillbaka till långsamt beroende på samspelens 

mål. När sampel upphör visar det sig dock att den verbala delen har betydelse för att föra leken eller 

samspelet vidare, även överraskningar eller plötsliga skratt kan också ge ny energi för det fortsatta 

samspelet (Michelsén, 2004).  

 

Marita Lindahl (1998) som är förskollärare och fil. doktor i pedagogik skriver i Lärande småbarn att 

barn lär sig samspel genom sin omgivning utifrån de värderingar som samhället har gällande normer, 

beteende, språk och musik med mera. Hon tar även upp att de samspelsaktiviteter som omgivningen 

ger bygger på att de yngre lär av de äldre. Det är genom det sociala samspelet som barns utveckling 

avgörs i hur de ska möta omvärlden (Lindahl, 1998). Psykologerna Marianne Brodin och Ingrid 

Hylander (2002) tar även de upp i sin bok Själv-känsla att det är i utmaningarna tillsammans med sin 

omgivning och i samspelet där emellan som gör barnen till trygga och självsäkra individer.  

 

I boken Små barn i förskolan lyfter Gunilla Niss som är psykolog inriktad mot förskola och skola 

och förskolläraren Anna-Karin Söderström (2006) pedagogernas egen inverkan i deras samspel med 

barnen. De menar att genom att pedagogen visar engagemang och inger trygghet inför varje individ 

så stärker det barnens egna samspel mellan varandra. Barn intresserar sig redan tidigt för andra barn 

som de gärna söker kontakt med på olika sätt, något som även Michelsén (2004) sett i sin studie.  

 

En positiv barngrupp formas av hur bra de enskilda individernas relationer är något som stärks av 

olika former av positiva upplevelser (Niss & Söderström, 2006). Vidare lyfter de även pedagogens 

roll i att kunna stärka de barn som är osäkra i samspel med andra barn. Det är viktigt att som 

pedagog skapa en trygghet i samspelet med barnen och där närhet till den vuxne är av stor vikt för 

varje barn. Att som pedagog sitta ner bland barnen på golvet är av stor vikt och deras närvaro kan ge 

de osäkra barnet den trygghet och bekräftelse han eller hon behöver för att ta kontakt med de andra 

barnen. Det är av stor vikt att som pedagog vara vaken och kunna se när stödet behövs så barnet inte 

blir lidande av det utan stärks (Niss & Söderström, 2006). 

 

Maria Simonsson (2004) som är fil. doktor på tema barn och förskollärare tar i sin avhandling 

Bilderboken i förskolan, en utgångspunkt för samspel upp hur saker som bilderboken med dess olika 

bilder kan inspirera barnen till lek och olika former av samtal. Hon ser det som en resurs till barnens 

egen förmåga att skapa samspel utifrån i det här fallet bilderböcker. Högskoledocenten Ole Fredrik 

Lillemyr (2002) skriver i Lek- upplevelse- lärande i förskola och skola om hur viktigt det är att 
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barnen får leka och utforska sin omvärld för att själva skapa sig nya erfarenheter. Han menar att det 

är tillsammans med sin fantasi som barnen tränas i att socialiseras och olika samspel uppstår 

(Lillemyr, 2002).  

 

Ingrid Pramling Samuelsson professor i pedagogik och Maj Asplund Carlsson (2003) litteraturvetare 

och lektor i pedagogik tar upp i sin bok Det lekande och lärande barnet– i en utvecklingspedagogisk 

teori även de upp det som Lillemyr (2002) lyfter om att barnen ska få utforska sin omvärld 

tillsammans med fantasin. De skriver även att inom leken finns ett ständigt lärande inte bara inom 

det sociala i samspelen utan även av varandra genom att de ser hur kompisar gör och imiterar och 

kan på så sätt lära sig nya saker. Barnens egna erfarenheter blir på så vis till redskap inom gruppen 

och de kan få förståelse för hur man ska göra inom en viss lek eller hur man för den framåt. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver även att vissa ser barns lek och fantasi 

och känslor som en öppning till att förstå och behärska empati.  

 

Samspel och förskolans miljö 
I Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande skriver barnpsykologen Elisabeth Nordin- 

Hultman (2004) hur viktig den pedagogiska miljön är och vilken inverkan den kan ha på barnets 

vistelse i förskolan. Hon menar även att miljöns utformande kan har betydelse för barnets självinsikt. 

Sociologen och numera universitetslektorn i pedagogik Hillevi Lenz Taguchi (2005) skriver i Varför 

pedagogisk dokumentation? Att inom pedagogiken Reggio Emilia ses miljön som en tredje pedagog. 

Trygghet betonar småbarnspedagogen och förskolläraren Ann Granberg (2003) i sin bok Små barns 

lek- en livsnödvändighet som en viktig del i den pedagogiska miljön, genom det så vågar barnen 

pröva nya saker och utmanar sig själv och sin omvärld.  

 

Ingrid Pramling Samuelsson som är professor i pedagogik och Sonja Sheridan som är fil. doktor i 

pedagogik (1999) menar i Lärandets grogrund: perspekiv och förhållningssätt i förskolans läroplan 

att det är viktigt att miljön är varierande och att pedagog bör vara medveten om att olika miljöer 

sänder ut olika budskap. Vidare menar de att olika rum på en avdelning visar genom sin utformning 

vad som skall genomföras där, det vill säga att det ger inte så mycket över till fantasin (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Nordin-Hultman (2004) tar även hon upp att materialet i de olika 

rummen på en avdelning styr vad barnen ska göra där och även materialets tillgänglighet. Under 

1980-talet var tanken att förskolans miljö skulle efterlikna den miljö som barnen hade hemma på 
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grund av att förskolan sågs som ett komplement till hemmen skriver fil. doktorerna i pedagogik Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) i boken Förskolan - barns första skola. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att den pedagogiska miljön avspeglar vilken 

barnsyn och tilltro pedagogerna har till det kompetenta barnet. Dion Sommer som är professor i 

utvecklingspsykologi (2005) betonar vikten av att förskolan bör vara barncentrerad i boken 

Barndomspykologiska fasetter. Vidare skriver hon att det är viktigt att pedagogen har inlevelse i 

barnens situation och skapar ett bra förhållande och en god gemenskap mellan pedagog och barn. 

 

Verbal kommunikation och språkutveckling 
Fil. doktor och förskolläraren Polly Björk-Willén (2006) skriver i sin avhandling Lära och leka med 

flera språk: socialt samspel i flerspråkig förskola om att det inte bara är det verbala språket som gör 

att vi förstår varandra utan att olika semiotiska fält tillsammans kan skapa en förståelse. Semiotiska 

fält innebär i klartext olika resurser som tillsammans skapar mening, gester, artefakter av olika slag 

samt andra inslag av sin omgivning. Vilket egentligen kan tyckas ganska självklart att det inte enbart 

det vi säger med det verbala språket som gör att vi förstår vår omgivning eller att vi förstår den.  

 

Bland de barn som har fler en ett språk eller som inte behärskar det dagliga språk som används i 

förskolan visar Björk-Willén (2006) i sin studie att barn ofta använder sig av kodväxling och 

språköverskridning i sina samspel och samtal. Även om bägge parterna talar samma språk så är det 

ett sätt att för en lek eller samspel vidare det handlar inte om brist på ord. Detta kan ses tydligt i 

barns lekar eller när de på olika sätt vill tillmötesgå någon annan det handlar heller inte om brist i 

den ena eller andras språkbruk utan ett sätt att delta aktivt i det sociala samspelet.  

 

En annan intressant sak Björk-Willén (2006) tar upp gällande språket är hur det ibland blir 

missförstånd mellan barn och pedagog i förskolan. Hon menar att det inte alltid beror på att 

barnen/barnet inte förstår det verbala språket utan att det beror på den avvikelse pedagogen gör eller 

har gjort från den pedagogiska vardag de är vana vid. Björk-Willén menar vidare att det som vi 

vuxna anser att barnen inte förstod inte beror på vad vi berättade för barnen utan hur vi berättade det. 

Hon menar att det är hur vi beter oss när vi förklarar eller berättar saker är vad som skapar 

förvirringen, inte orden i sig. Något hon anser är viktigt att lyfta fram och tänka på eftersom vi vuxna 

ofta skyller på barnens språkkunskaper.  
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Vidare skriver hon att det vardagsliv och samhälle vi lever i styrs av skrivna och oskrivna regler och 

rutiner och bryter vi dem så förändras samspelet och missförstånd kan uppstå. Björk-Willén tar även 

upp kodväxlingar som innebär att barnen kan växla språk och andra verbala uttryck för att de ska 

kunna fungera i samspel med andra. De anpassar sina kodväxlingar till den situation de befinner sig i 

och vad deras mål är. I flerspråkiga möten som uppstår i förskolan skapas genom kodväxlingar 

möjligheter och resurser för barnen att vidareutveckla lekar och finna nya vägar för deras samspel 

(Björk-Willén, 2006). 

 

Det lilla barnets språkutveckling startar redan då de befinner sig i magen skriver Louise Bjar som är 

talpedagog och Caroline Liberg, professor i svenska (2003). Lindahl (1998) skriver om att det lilla 

barnets språkutveckling tar sig först i uttryck i form av att göra gester och använda sig av sitt 

kroppsspråk. Vid ungefär ett års ålder så börjar barnen formulera olika ord som vi uppfattar som 

språk. De pekar på saker i dess omgivning men de har ett begränsat ordförråd som brukar benämnas 

som ettordsstadiet. Saker som anses typiskt för att ett barn har kommit i ettordsstadiet är att det bland 

annat använder samma ord för flera saker (överextensioner). En annan sak som också kopplas 

samman med ettårsstadiet är underextensioner, det innebär att barnet använder de ord de kan på ett 

begränsat sätt. Ett ord som bil kan innebära att det finns ett visst fordon i närheten. Ju mer barnen 

blir medvetna om sitt sätt att kommunicera med sin omvärld desto mer avancerar de i sin 

kommunikativa utveckling till exempel när de gör olika ljud på olika sätt så ser de vad som händer, 

hur omgivningen reagerar (Lindahl, 1998).  

 

Vid ungefär 18 månader (1,5 år) börjar barnet sätta ihop två ord (tvåordsaster) som mest används för 

att begära saker och ting. Barn kan redan vid 2 års ålder i många fall skilja mellan jag och du och 

använda dem rätt. När barn är ungefär 2,5 år kan det sätta ihop 3-4 ord och har vid det här laget 

skaffat sig ett ordförråd på ca 300 ord. Med hänvisning till Ellegård så påpekar Lindahl (1998: 39) 

att barn redan vid 1,5-2 års ålder har en bas gällande igenkännande av ord på 200-2000 ord. Barn 

börjar dock med att koppla samman ord till olika talsituationer som de omges av. Senare lär de sig 

att koppla ihop orden med specifika situationer och bestämda aspekter.  

 

Vidare skriver hon att det är genom att de vuxna konsekvent ger barnen ord på det de pekar på eller 

som de gör tillsammans samt att de gör kommentarer på detta. Det är det som får barnen att själva 

förknippa olika händelser eller saker vilket ökar deras ordförråd och på så sätt kan de själva benämna 

det utan den vuxnes hjälp. En annan viktigt sak inom barns språkutveckling är att alla barn kommer 
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in i den olika. De som börjar sent har ofta ett väldigt stort ordförråd men då det väl börjar pratar de 

som aldrig förr (Lindahl, 1998).  

 

Niss & Söderström (2006) tar upp att barn måste få uppleva ord med alla sinnen genom att leka, 

sjunga, måla, läsa sagor i olika former men även att få leva ut rörelse eller andra rytmiska övningar. 

Allt detta stimulerar deras språkutveckling, det är också mycket viktigt att pedagogerna som jobbar 

med små barn tar sig tid, lyssnar och uppmuntrar att barnen själva ska berätta saker som de upplever. 

När pedagogerna ger barnen ord för saker och ting de upplever tillsammans med dem eller de övriga 

i barngruppen stärks barnen till ett rikt språk. För att det ska fungera optimalt är det viktigt att barnet 

känner trygghet till pedagogerna (Niss & Söderström, 2006). Den dagliga verbala kontakten där 

barnen ges ord för olika saker de gör och vill göra anser även Lindahl (1998) är mycket viktig.  

 

Niss och Söderström (2006) anser att det är viktigt att små barn får möjlighet till att uttrycka sina 

känslor och andra upplevelser genom olika skapande verksamheter i förskolan. De menar att språket 

har vissa glapp, dessa glapp är de saker som vi upplever men som inte alltid kan ta sig i uttryck 

genom ord. Särskilt menar de att det är viktigt att tänka på när barn är i sin början av sin 

språkutveckling. Niss och Söderström (2006) menar att det är viktigt att de då får ge utlopp för det 

genom att göra uttrycka sig på andra sätt än genom den verbala kommunikationen. Vidare tar de upp 

hur viktig den dagliga verbala kontakten är på förskolan genom att de vuxna benämner det som 

barnet själva gör eller det som de ska nu göra tillsammans. Detta är något som även Lindahl (1998) 

tar upp i sin bok.  

 

Eva Johansson, fil. doktor i pedagogik, (2003) tar i boken Små barns etik upp att när barnet har 

kläckt nyckeln till språket så öppnas inte bara en dörr till omvärlden utan en frihet att själva kunna 

kommunicera med sin omgivning och deras kompisar. Eftersom inte barn på småbarnsavdelningar 

alltid startar sin språkutveckling samtidigt som andra i gruppen så används ofta kroppsspråket och 

gester och tonlägen. Vidare skriver hon att det är viktigt att förstå att det är en annan persons 

kroppshållning, olika uttryck som tillsammans med känslor skapas till en helhet och gör att vi förstår 

varandra. De verbala orden är inte allt (Johansson, 2003).  

 

Jag vill avslutningsvis lyfta den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven i förhållande till 

den studie som jag kommer att genomföra. Mitt syfte är att studera hur de minsta barnen i förskolan 

1-2 år, kommunicerar i samspel med varandra och omgivningen i förskolans miljö. Tidigare 

forskning tenderar att i huvudsak studera antingen verbal kommunikation eller samspel. Den tidigare 

 8



forskningen visar på att bägge ämnena förekommer inom respektive område men de har inte 

studerats ihop. Min studie vill därför ta in båda aspekterna från början och studera båda ämnena 

tillsammans. Dessutom är det få studier gjorda på små barn i förskolan. Michélsens studie fokuserar 

på barn mellan 1-3 år, medan min studie har endast 1-2 åringar. 
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 Metod 
Mitt val av metod är att, med utgångspunkt i studiens syfte göra deltagande observationer av hur små 

barn kommunicerar i samspel med varandra och med sin omgivning i förskolans miljö. Studien 

omfattar en småbarnsavdelning med nio barn i åldrarna ett till två år. Metoden faller under 

etnografisk vetenskaplig metod och ses även som en kvalitativ metod skriver Birgitta Kullberg i 

Etnografi i klassrummet (2004). En kvalitativ forskare försöker se bortom det uppenbara och 

försöker läsa av det insamlade materialet mellan raderna menar Staffan Larsson i Kvalitativ analys- 

exemplet fenomenoografi (2005).  

 

 Etnografi 
Ordet etnografi kommer från grekiskan. Ordet brukar översättas till folkbeskrivning. Det är en 

vetenskaplig beskrivning av den utveckling som människan gjort och gör som folkslag. Etnografin 

ses som ett redskap för att systematiskt kunna samla in forskningsdata på olika sätt och i sin tur 

bearbeta detta. Ett annat ord för datainsamling inom etnografin är dataproduktion, som handlar om 

att forskaren gör deltagande observationer men att de kan varierar i grad beroende på studien 

(Kullberg, 2004). De etnografiska studierna benämns också som fältstudier, vilket följer sig naturligt 

enligt mig eftersom det är det forskaren gör när han eller hon använder sig av etnografi som 

vetenskaplig metod. Fältarbetet består av tre olika faser som går i varandra. Den första fasen består 

av att förbereda sig inför sitt fältarbete, den andra är själva genomförandet och den tredje är då 

fältarbetet analyseras och rapporteras. För att kunna studera sitt fält måste forskaren/etnografen ta 

kontakt med de ansvariga ute på fältet och få tillåtelse att genomföra sin studie där (Kullberg, 2004).  

 

Observation och deltagande observation 
När målet med studien är att förstå vad människor i olika situationer gör och inte bara vad de säger 

så anses observationer vara den mest lämpade metoden. Observationer behöver inte bara vara 

deltagande observationer, utan även intervjuer och enkäter kan ingå i observationsmetoder skriver 

Staffan Stukát i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005). En observation kan 

göras på olika sätt och med olika typer av material som penna och papper eller videokamera 

(Kullberg, 2004). Vid en deltagande observation, som är den vanligaste formen av observation, så 

befinner sig observatören i ett rum med objektet eller i den miljön som ska observeras. Han/hon för 

anteckningar eller filmar och samlar på så vis in sitt material för studien. Därefter analyseras detta 

utifrån observatörens syfte och mål. Det som är svårt med att vara observatör är att förhålla sig så 
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objektiv som möjligt gentemot det objekt eller den miljö som studeras. Kullberg (2004) talar även 

om att det kan vara av vikt att inneha någon form av förförståelse kring att observera eftersom det tar 

tid att observera och att det är väldigt krävande.  

 

Sabine Gruber skriver i sin avhandling Skolan gör skillnad (2007) att göra deltagande observationer 

handlar om något mycket mer än att bara studera det uppenbara, det handlar om att få tillgång till det 

icke verbala som blickar och nickningar. Hon lyfter också fram den hårfina gräns som forskaren 

befinner sig på mellan att vara en del av observationen och den vetenskapliga forskaren. I sin 

avhandling skriver Gruber (2007) att hon önskat det fanns någon form av mall att gå efter. Eftersom 

hon anser att det vilar mycket på den enskilda forskarens axlar att finna en balans och modifikation i 

sitt arbete gällande tillvägagångssättet. Med hänvisning till Spradley lyfter Kullberg fram (2004: 

104) några stödpunkter hur jag som observatör får med det jag vill i mina deltagande observationer. 

Dessa olika punkter är; rum, aktör, aktivitet, objekt, handlingar, händelse, tid, mål och känslor som 

jag använt mig av under mina förberedelser inför mina observationer.  

 

Urval 
Jag har valt att göra mina observationer på en mindre småbarnsavdelning som består av barn i nio 

barn i åldrarna 1-2 år och två pedagoger. Min huvudtanke med studien var att studera en renodlad 

småbarns avdelning eftersom dessa inte är så vanliga idag, utan de är ofta integrerade i åldrarna 1-5 

år. Det här är en privat förskola, men de har ingen specifik pedagogiks inriktning utan de utgår ifrån 

en blandning. Däremot har de några ord som verkar för en helhet i verksamheten det är lust, 

delaktighet och ansvar samt att de anser att leken är grunden till allt lärande. Förskolan är indelad i 

tre avdelningar; 1-2 år, 2-3 år och 4-5 år, barngrupperna varierar från nio barn bland de minsta till 

ungefär tjugo barn bland de äldsta, förskolan är med andra ord en liten enhet. Andra saker som 

spelade in för mitt val av enhet var tillgängligheten och deras intresse för att ha någon där som 

observerar på avdelningen. 

 

Etiskt ställningstagande  
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådets, 2002) så utgick jag 

från deras olika punkter; Informationskravet, Samtyckeskravet och Konfidentialitetskravet. När det 

gäller informationskravet så tog jag tidigt kontakt med förskolechefen på förskolan där jag tänkt göra 

mina observationer. För att enheten skulle kunna ta ställning till min studie så valde jag att kontakta 

dem tidigt genom e-post och ett bifogat brev där jag klargjorde vad mitt syfte var och vilken som var 
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deras eventuella roll i det hela. Därefter samtalade personalchefen med den berörda personalen om 

hur de ställde sig till att jag genomförde en observationsstudie gällande verbal kommunikation och 

samspel. Jag har även själv varit där och talat med personalen och förklarat närmare vad studien går 

ut på. Samtyckeskravet för min del gick ut på att den berörda personalen och förskolechefen var 

införstådda med min studie och att de godkänt den. I studien har jag för avsikt att studera 

barngruppen och inte de enskilda individerna. Jag kommer heller inte använda mig av videokamera 

som dokumentationsverktyg under observationerna. Eftersom jag inte kommer studera de enskilda 

individerna och redan har förskolechefen och personalens godkännande för denna studie så behöver 

jag inte de enskilda föräldrarnas underskrifter enligt samtyckeskravet. Men däremot är det alltid 

viktigt i studier gällande människor särskilt barn, att jag som utförare noga meddelar och informera 

om vad som gäller. Det är viktigt att tydliggöra deras rättigheter, vem som kommer att ta del av 

materialet och hur de kommer att vara anonyma i den. Det är också viktigt att berätta för de berörda 

föräldrarna varför jag kommer vara där den aktuella veckan och vad min studie går ut på och inte 

bara göra det för personalen. Samtalen med föräldrarna genomförde jag ute på enheten där jag 

träffade dem vid hämtning och lämning. Jag pratade även med dem igen då jag kom ut för att 

observera eftersom det gick en tid emellan, samtliga föräldrar såg min närvaro och studie som 

positiv. Dessa delar här ovan infaller under konfidentialitetskravet i enlighet med de forskningsetiska 

principerna från Vetenskapsrådet. Det kan också ses som ett trygghetskrav för de som observeras.  

 

Genomförande 
Dokumenterandet valde jag att genomföra med penna och papper sittandes bland barnen på 

avdelningen. Det som jag kom att skriva ner i mitt block skrevs i berättande (narrativ) och 

beskrivande form samt till en viss del analyserande sett utifrån etnografisk dokumentation (Kullberg, 

2004). Mina anteckningar gjorde jag utifrån vad jag såg, upplevde och kände i enlighet med de 

stödfrågor som jag valde att använda mig av. Den hårfina gränsen som Gruber (2007) talar om 

gällande att vara en del av observationerna och vara forskare anser jag blev väldigt tydligt under 

mina observationsstunder bland barnen. Som att det ibland var lätt att föst tänka att jag kan hjälpa till 

och byta blöjor och då för en stund glömma att jag var observatör. Men för min del tror jag det 

berodde på min förförståelse av att jobba i förskolan.  

 

Barnen i min studie är mellan 1-2 år som är enligt mig en väldigt nyfiken ålder och så var jag först 

lite osäker på hur de skulle bemöta en ny vuxen som sitter och skriver, men det var inga problem. 

Jag valde att observera i första hand på förmiddagarna mellan klockan åtta och tolv. Detta eftersom 
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min egen förförståelse säger mig att det är att det är då det mesta sker särskilt på en 

småbarnsavdelning. Under veckans gång kom jag även att spendera några eftermiddagar på 

avdelningen, det gjorde jag de dagar jag kände att jag inte fått ner särskilt mycket på pappret. Det 

kunde även vara om det varit någon speciell aktivitet på förmiddagen, såsom att gå till skogen eller 

om barnen varit uppdelade i små grupper för att tillexempel måla.   

 

Bearbetning  
Jag fann att under tiden som barnen sov kunde jag sammanfatta och skriva ut observationerna mer 

utförligt, än jag ibland hann med under förmiddagarna. Gruber (2007: 43) skriver att 

dokumentationen handlar om mina tankar och reflektioner av det som jag sett och upplevt som 

observatör. Själva observerandet hade jag avsett en vecka till, vilket jag upplevde var helt realistiskt 

i förhållande till den tid då studien i sin helhet bör vara klar. Allt empiriskt material antecknade jag i 

ett block som jag rubricerat med dag 1-5 för att få en viss struktur och eventuellt kunna se skillnader 

i hur barnen uppfattade min närvaro. Det empiriska materialet arbetade jag sedan vidare med och har 

försökt tematisera det som framkommit under mina observationer, dessa teman har jag sedan kopplat 

till tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

 

Metoddiskussion 
Jag vill börja med att lyfta valet av dokumentationsverktyg och varför jag anser att i mitt fall valet av 

papper och penna var det mest effektiva. Jag funderade innan kursens start på att använda mig utav 

videokamera men ju närmare kursen kom så kände jag att det skulle störa mer och ta fokus från min 

observationsgrupp med tanke på deras ålder och avdelningens utformning. För mig var det viktigt 

med närheten och tryggheten mellan mig och barnen då jag utförde mina observationer. Jag ville att 

min närvaro skulle påverka dem i minsta möjliga mån. Oavsett om jag för anteckningar eller 

videofilmar är det alltid en risk att observationsgruppen/individen inte beter sig som de brukar vid en 

utomståendes närvaro. Jag kände dock att om jag satt ner bland barnen med ett block och förde 

anteckningar så skulle jag komma dem närmare.  

 

Målet med mina deltagande observationer var att komma in i de dagliga vistelserutinerna som 

möjligt. Detta för att kunna observera hur små barn kommunicerar i samspel med varandra och 

omgivningen och för min del att då ställa upp kamera och stativ kändes väldigt konstlat. Stukát 

(2005) skriver även om tillvänjningsperiod när en videokamera används som dokumentationsverktyg 
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för observationer. Vilket är en annan andledning till varför jag inte valde att använda mig av 

videokamera som observationsverktyg. Nämligen att den tid som uppsatsarbetet avses att vara 

färdigt på inte är tillräckligt för att introducera en sådan tillvänjningsperiod.  

 

När det gäller den tolkningsfråga som deltagande observatörer gör inom etnografin och inom ett 

kvalitativt synsätt kan man hävda att det ligger lika mycket tolkning i ett material som är antecknat 

som i ett material som är filmat. I min studie skriver jag fram mitt tillvägagångssätt genom 

etnografin och vilka val som jag gör för både genomförandet och tolkandet av mina observationer. 

Det som dock skiljer dem åt är att jag som observatör inte kan gå tillbaka och studera mitt insamlade 

material om och om igen när jag gör fältanteckningar som en som observerar med videokamera. En 

annan sak är att de som läser mitt empiriska material som jag videofilmat skulle kunna se videon för 

se att det jag beskriver i mitt resultat stämmer överens. Där menar jag att det som skrivs fram i mina 

etnografiska tankegångar ger det min läsare tolkningsmöjligheter till mitt presenterade material 

likväl som om han eller hon studerar en inspelad film. Poängen är att alla tolkningar görs med någon 

form av förförståelse i bakgrunden från den person som läser ett någon form material.  

 

Det som jag anser kan vara en utmaning är objektiviteten som observatör när jag som i mitt fall har 

förförståelse för verksamheten och hur man ter sig där. Kan man vara ”osynlig” under pågående 

observationer och hur gör jag när det uppstår konflikter eller andra incidenter mellan barnen? Ska 

jag då som observatör låta pedagogerna ta hand om det, eller var går min etiska gräns för att inte gå 

in och aktivt agera i en situation? Jag samtalade med personalen innan jag kom dit och beskrev i 

brevet min tänkta roll under observationerna och klargjorde att jag inte bör ses som en tredje 

pedagog. Den berörda personalen på avdelningen var väldigt intresserade av det jag observerade och 

var verkligen noga med att jag inte behandlades som någon extra personal. Jag reflekterade över 

detta under mina observationer, men jag behövde aldrig ställas inför ett sådant beslut om jag skulle 

bryta min roll etiskt sätt. Det enda som jag sa nämnde tidigare i genomförandet var att jag behövde 

påminna mig själv att jag var observatör och inte hade något ansvar i de vardagliga sakerna som 

tillexempel; blöjbyte.  

 

Objektivitet diskuteras även av Gruber (2007) som påpekar att när vi är ute och observerar inte kan 

vara helt objektiva eftersom vi samtidigt eftersträvar att vara en del utav verksamheten och vardagen 

där. Min studie har dels en etnografisk prägel men samtidigt den kvalitativa tankegången vilket 

eftersträvar en djupare inblick en det direkt uppenbara. För precis som Gruber (2007) påpekar kan vi 

inte både var en del av något och samtidigt ställa oss utanför. Då tappar man poängen och det kan 
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aldrig blir den där djupa inblicken som är ens mål. Något intressant gällande min närvaro och 

objektivitet som jag diskuterat här ovan, är att pedagogerna på avdelningen kommenterade för mig 

och även för föräldrarna att barnen inte tycktes bry sig nämnvärt av min närvaro. Vilket jag som 

observatör i min studie ser som ett gott tecken på att jag lyckats smälta in i avdelningen och dess 

rutiner så att barnen känner att de kan leka och vara som vanligt trots det extra ansiktet på 

avdelningen.  

 

Avslutningsvis vill jag lyfta det Stukát (2005) skriver om reliabilitet och validitet. Inom de 

kvalitativa studierna är det svårare att beskriva de olika delarna och andledningen till det är för att 

reliabilitet och validitet ofta går ihop där. Det handlar då istället om att synliggöra och motivera de 

val och tolkningar som gjorts för att nå resultatet i studien. Något som i denna studie beskrivits och 

resonerats om här ovan. Generaliserbarheten handlar om vem studien är till för i det här fallet går det 

inte att generalisera eftersom den är gjord på en väldigt liten grupp, nio barn, utan den ses mer som 

inspiration för vidare forskning inom ämnet.  
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Resultat & analys 
Jag kommer nu att presentera och analysera det som jag observerat utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. Presentationen kommer att ske i löpande text och med några exempel från de olika 

observationerna. Dessa har jag valt att skriva ut i presens för att som läsare komma så nära som 

möjligt de situationer som jag valt att belysa lite extra. I min studie har målet varit att fånga hela 

barngruppen, men vid vissa tillfällen har jag valt att lyfta fram några få barn som utmärker sig. Vid 

dessa tillfällen har jag använt mig av fiktiva namn. 

 

Kompisarnas förnamn och verbal kommunikation 
Som jag nämnt förut är det nio barn i åldrarna 1-2 år på den här avdelningen. De som kan prata med 

två eller flerordsmeningar är fem stycken. Man möts direkt av språk och liv och rörelse från barnen 

som leker och umgås med varandra på avdelningen. Det som ganska snart visar sig är att det som är 

av stor vikt i deras olika samspel är att kunna sina kompisars namn.  

 

Några av barnen har börjat dansa till Moraträsk som pedagogen har satt igång i cd-spelaren. Barnen är i 

full gång att dansa, några dansar två och två och det sprider sig bland barnen, snart vill alla dansa två och 

två. En pojke vill dansa med en flicka, men hon dansar redan med en annan pojke, han går ändå fram och 

säger – dansa Malin? Men hon säger nej, då tittar han sig omkring och ser att en av de andra flickorna inte 

dansar med någon och går fram – dansa Sara? Flickan ville dansa och båda skiner verkligen upp och han 

går även fram till pedagogen och visar att han dansar med Sara, – dansar Sara, som han säger.  

 

Det här visar att verbal kommunikation är betydelsefullt för att kunna göra sig hörd och sedd. Deras 

användning av förnamn som kommunikationsverktyg mellan varandra visar också vilken slagkraft 

ett enstaka ord kan ha. Det visar också att det inte alltid är mängden ord som är avgörande för att 

göra sig hörd och förstådd. När barnen samspelar så varierar såklart graden av de verbala orden, det 

märks att barnen här på avdelningen verkligen känner varandra. Mina observationer visar också att 

det kan räcka med en blick eller ett visst ljud för att omgivningen ska förstå vad han/hon vill. 

 

Kroppsspråk 
Barnens verbala kommunikation består till stor del av kroppsspråket i olika former eller ljud i olika 

tonlägen som de reglerar styrkan på beroende på vad deras mål med ljudet är. Ofta använder sig de 

minsta barnen av att peka och visa saker för sin omgivning som i sin tur ger dem ord på vad det är 

eller vill. Men det märks ändå väldigt tydligt att de barn som inte har någon form av verbalt språk 
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blir väldigt begränsande i sina möjligheter att uttrycka sig och göra sig hörda. En episod som jag vill 

belysa var när barnen målade:  

 

En av pedagogerna målar med några av barnen, ett av barnen, en flicka, har i stort sett inget språk. De andra 

barnen kring bordet börjar måla med de färger de fått välja, men flickan sitter bara och tittar lite försynt. Det 

märks på hennes kroppsspråk att någonting är fel genom att hon kryper ihop med kroppen. Pedagogen säger 

– varsågod, du kan också börja måla nu. Pedagogen tar ett eget papper och frågar barnen runt bordet vad de 

målar, barnen ropar nästan i mun på varandra, – titta och håller upp sina teckningar. Pedagogen tittar och 

börjar sedan måla på ett eget papper. En annan flicka vid bordet frågar vad hon målar och pedagogen 

berättar att hon gör lite olika mönster med penseln. Men flickan som saknar de verbala orden sitter 

fortfarande och tittar och har inte rört vare sig färg eller pensel. Pedagogen frågor henne om vilken av de 

färger hon valt hon vill börja med, men flickan stirrar bara ner på sitt papper. Nu sätter sig pedagogen ännu 

närmare och frågar om de ska hjälpas åt. Pedagogen tar penseln ihop med flickans hand, hon doppar penseln 

i lite färg och målar lite på pappret. Då lyser plötsligt flickan upp och efter lite mer färg på pappret så 

lämnar pedagogen över penseln helt till flickan och hon målar glatt vidare. Efter stund utbrister flickan glatt; 

-titta! och pekar på sitt papper. 

 

Den här flickan i exemplet ovan var i övriga situationer bland barnen på avdelningen en som iakttar 

vad de andra gör och säger. Hon samlar på så sätt på sig olika intryck och ord som de övriga barnen 

ger ifrån sig under deras olika samspel. Ordet hon brast ut i slutet av målarsituationen här ovan vill 

jag koppla till att hon fått genom att studera de övriga barnen som sade det när de var klara med sina 

teckningar. Niss & Söderström (2006) skriver om att det är viktigt att pedagogen ger barnet tid och 

lyssnar på dem samt att de får pröva olika aktiviteter något som de anser stimulerar 

språkutvecklingen.  

 

Verbal kommunikation, vare sig det är ord eller uttrycks på andra sätt genom exempel kroppen visar 

att barnen växer och känner sig stora när de på egen hand kan uttrycka sig så att deras omgivning 

förstår. Deras ordförråd växer och stärks genom den verbala kommunikationen med de övriga 

barnen samt genom pedagogernas dagliga samtal och bekräftande i allt det gör. Johansson (2003) tar 

upp att små barn som håller på att lära sig att tala ofta använder sig av kroppsspråket eller genom 

olika gester och tonlägen. När barn blir bekräftade för vad de gör och säger så stärks självkänslan. 

Vidare skriver hon att det är ord och andra uttryck tillsammans med våra känslor som skapar en 

förståelse oss människor emellan.   
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Under mina observationer har jag även sätt att barnen ofta läser av kroppsspråket hos pedagogerna 

och de övriga barnen och agerar utifrån det. Ibland kunde jag se att barnen inte gick till pedagogen 

om hon stod och gjorde annat eller pratade med någon vuxen. Likaså kunde barnen iaktta sina 

kompisar när de lekte med något och då hämta något som tillhörde leken som kompisarna höll på 

med och i vissa fall gå och sätta sig med några andra kompisar om de verkade vilja leka ifred.  

 

Att kunna kommunicera med sin omgivning 
De barn på avdelningen som har ett mer utvecklat verbalt språk använder det i sina 

kommunikationer med sina kamrater både till dem som har och de som inte har ett lika utvecklat 

språk. Den här upprepningen (säger samma ord flera gånger) som barnen gör när de inte har så 

mycket verbalt språk ger dem ord i deras ordbank. Dessa ord kan de använda till att söka kontakt 

med sina kompisar, som vid målarsituationen här ovan. Ofta använder de orden de hört i en ny 

situation nära inpå att de hört dem och gärna i en likartad situation. För precis som Lindahl (1998) 

skriver så tillhör det i början av barns språkutveckling att barnet upprepar saker de pekar på eller hör. 

De barn som ännu inte har ett fullt så utvecklat verbalt språk studerar ofta de som har det och gör 

sedan efter något som detta tillfälle visar. 

 

Tre av de lite äldre barnen på avdelningen leker borta i ett hörn bland madrasserna som hänger på väggen. 

Barnen springer under dem, skrattar och ropar bu till varandra. På golvet sitter två av de yngsta barnen och 

studerar kompisarna noga, varje gång de andra barnen ropar bu till varandra så hoppar de två till där de 

sitter på golvet. Efter stund reser sig de sig och går bort mot madrasserna, då har de andra barnen gått 

undan och leker med annat. De två börjar nu själva springa under madrasserna och när de kommer ut så 

ropar de bu till varandra och skrattar högt och ljudligt. 

 

Här är det inte mängden verbala ord som gör att jag väljer att lyfta fram det här utan iakttagelsen av 

de i det här fallet lite äldre kompisarna. De mindre som sitter på mattan studerar här hela situationen 

och härmar sedan det de övriga barnen nyss gjort, alla dessa små steg i olika former ger barnen en 

pusselbit i deras verbala och språkliga utveckling. Lillemyr (2002) skriver att barn som håller på att 

lära sig saker ofta imiterar som barnen gör i exemplet ovan, han menar att de då får in sociala 

samspelsregler så väl som lekens spelregler.   
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Att lära sig det verbala språket  
En annan tydlig sak som kom fram var vilken stor inverkan pedagoger och omgivning har när det 

gäller små barns språkutveckling. Pedagogerna på avdelningen berättade då jag kom dit att de nu 

arbetade med att få barnen att be om hjälp och prata, istället för att bara skrika rakt ut när det är 

något. För precis som det står i läroplanen (Lpfö98) så är pedagogernas uppgift att ge barnen ord och 

begrepp så de kan kommunicera och göra sig hörda i sin omgivning (Utbildningsdepartementet, 

2006). De jobbar även aktivt med sagor, rim och ramsor något som verkligen återspeglades i barnen, 

genom att barnen tillexempel tog med sagorna i sina lekar. Genom sagor får de in massor med språk 

och ord. Vid introduktionen av ”Bockarna Bruse” både berättade och sjöng pedagogerna sagan och 

som en tredje del i introduktionen fick barnen vara med.  

 

Barnen sitter på golvet på sina platser i samlingsringen medan en av pedagogerna tar fram ett bord, två 

stolar, vatten och bra respektive dåligt gräs i form av sjalar i blått, grön och brunt. Sedan tar hon fram en sak 

att sätta på huvudet som ser ut som en fårkostym. Pedagogen frågar om det är någon som vill gå på bron  – 

Ja, skriker en av pojkarna – bockar buse, säger han och ögon strålar. Pedagogen hjälper honom med 

fårkostymen och sen får han ta ett kliv upp på den första stolen vid det bruna gräset. De räknar till tre sedan 

börjar de sjunga – Lilla bocken buse tippar över tollebron… pojken går tillsammans med pedagogen 

sjungande över bron. De fortsätter genom alla bockarna bruse och barnen sjunger med till sångens slut.  

 

Barnens egna aktiva del i den här introduktionen visade sig att vara mycket positiv, de gick själva 

och sjöng på den resten av dagen. Pedagogerna lät även sagofigurerna och det övriga materialet 

ligga framme på ett litet bord där barnen själva kunde leka med det när de hade lust. När de sjöng 

och berättade sagan använde de sig även av olika tecken, stödtecken, tillsammans med det verbala. 

Det som var intressant att se var att även de barn som inte har så mycket språk hade nytta av de ord 

som presenterats för dem och när deras föräldrar hämtade eller lämnade så gick de ofta och hämtade 

en bock från bordet och visade den.  

 

Att ge barn ord 
Pedagogerna på avdelningen är som jag berättat tidigare måna om att ge barnen ord och att de 

inte ska skrika rätt ut då det är något utan visar dem att genom att prata så kan de uppnå samma 

resultat och kanske mer. Barnen visar under mina observationer att de tagit till sig vad 

pedagogerna sagt, bland annat använder barnen ordet hjälp om det är något som inte går istället 

för att skrika. En dag då vi var ute på gården och jag observerade några barn som satt och lekte i 

en sandlåda utspelades det här: 
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Två pedagoger står och små pratar lite med varandra. Framför dem lekar fyra barn i en sandlåda. 

Ett av barnen har gjort en kaka han går fram till pedagogerna och säger: - kaka. Men ingen 

reaktion från pedagogerna så han prövar igen och igen: - kaka, kaka. Fortfarande så lyssnar de inte 

på honom. Tillslut blir han jättearg och skriker bara rätt ut. Då reagerar pedagogerna och säger: - 

Men inte behöver du skrika, vi har ju sagt att ni ska prata eller säga hjälp om det är något. 

Samtidigt som hon säger detta så sätter hon sig ner och börjar baka med honom. 

 

Barnet i det här fallet gör precis som pedagogerna har sagt till barnen att göra om dem vill något. De 

vill att de pratar eller ber om hjälp om det är det som behövs, inte bara skrika rätt ut för att få 

uppmärksamhet. Pedagogerna lyssnar inte trots att han försöker flera gånger, tillslut tar han till det 

som han vet fungerar att skrika, men då får han en kommentar om att han inte gör som de säger att 

han ska göra. Det är tydligt vilken inverkan omgivningen, i det här fallet pedagogerna, på dem 

eftersom han faktiskt gjorde det de bett barnen göra. Men eftersom de var ouppmärksamma så blir 

det barnet som hamnar i klistret. Då kan förvirring uppstå hos barnet precis som Björk-Willén (2006) 

skriver. Vidare skriver hon att det handlar om hur vi beter oss och om vi frångår det som vi brukar 

göra. I det här fallet handlar det ju om att de inte uppmärksammade honom som de gjort tidigare i 

andra situationer då han pratat. Nu var det så att det även fanns en annan pedagog som också såg 

detta och gick fram och sa till pojken de lyssnade inte på honom fast hon såg hur han försökte. Den 

här tredje pedagogen samtalade även med de berörda pedagogerna som då insåg sin 

ouppmärksamhet kring pojken och hans försök till att ta kontakt. En av pedagogerna sätter sig ner 

och börjar baka med pojken och ber honom om ursäkt för att hon inte lyssnade på honom.  

 

Pedagogers ordval och små ledargestalter 
En sak som skedde under observationerna var att de ordval de vuxna använder ofta kom åter i 

barnens samspel. Om ett barn fått en tillsägelse att de inte får göra så, gick det barnet ofta senare på 

sina kompisar och sa till dem när de gjorde fel utan att pedagogen var i närheten. Många gånger var 

det de äldre barnen som visade de yngre vad som var rätt och fel. Men det fanns en tuff yngre flicka 

som verkligen sa till oavsett ålder på dem som det gällde. Det syntes tydligt att hon var mån om alla 

barnen i gruppen och såg till att ingen var ensam. När de var ute i skogen och någon hamnade lite på 

efterkälke eller hade snubblat så hämtade hon någon av pedagogerna. Kanske har det inte alltid med 

ålder att göra här visas det enligt mig att små barn har redan tidigt ledaregenskaper. Det var något 
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som jag inte upplevt särskilt tydligt tidigare men som jag verkligen fick ögonen för under denna 

observationstid.  

 

Verbal kommunikation och samspel 
Barnens samspel på avdelningen figurerar ofta kring något eller någon, ofta är det leksaker eller 

andra artefakter som är en del av deras samspel. Detta är något som även Michelsén (2004) såg 

under sin studie av små barns samspel. De samspel som startar genom en leksak oftast fortsätter så 

hela samspelet och detsamma gäller de som startar genom kropps- och rörelse lekar (2004). När 

barnen på den här avdelningen leker och samspelar sker det genom något eller någon som sedan 

inspirerar flera av barnen att göra detsamma eller hitta på nya vägar i leken. Men den verbala 

kommunikationen som används av barnen i mina observationer är till stor del för att uttrycka sin 

vilja gällande något eller någon. För när barnen samspelar mellan sig så är det mycket kroppen som 

verkar som språkverktyg eller som jag nämnt i början, kompisarnas förnamn. För de ord som barnen 

får här genom pedagogerna används mest vid tillfällen då det gäller något speciellt eller om de vill 

påkalla uppmärksamhet från antingen pedagogen eller kompisarna. De barn som ännu inte kommit 

så långt i sin verbala utveckling använder sig av kroppsspråk och olika ljud när de inte kan försvara 

det de leker med eller vill ha från en kompis. Det handlar inte alltid om stor mot liten, utan i min 

studie har det visat sig också handla om vem som är mest verbal. När pedagogerna ger barnen ord så 

är det ett steg  för barnen att själva kunna klara av möten med omgivningen utan att vara beroende 

av att någon annan tolkar det de egentligen vill säga eller göra. Redskap för att kunna samspela med 

andra är några av sakerna barnen får lära sig under sin tid i förskolan, alla saker de gör handlar om 

att kunna samspela och visa hänsyn till sin omgivning. Här på avdelningen har de flera olika 

aktiviteter där barnen får pröva på att göra saker tillsammans. De har bland annat rytmik som brukar 

gå till såhär: 

 

Barnen samlas och sitter på sina kort i samlingsringen sen tar pedagogen ner en låda och så får alla barnen 

välja varsitt instrument. De väljer maracas, triangel, tamburiner, kastanjetter och trummor. När alla valt så 

sjunger de sin samlingssång och alla barnen presenteras med sitt instrument. Att spela ihop och lyssna på 

kompisarna är inte helt lätt, några av barnen vill spela lite när som helst men pedagogen försöker hålla dem 

till då de sjunger alla tillsammans. 

 

Här får barnen öva sig att vänta in sina kompisar och pedagogen innan de spelar ihop. Att ha rytmik 

med barnen ger dem både träning i det verbala och att samspela med varandra och sin omgivning. 

Niss och Söderström (2006) skriver att bra samspel i en barngrupp handlar hur bra de individuella 
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relationerna är och genom att göra olika positiva saker ihop stärks de. När små barn håller på att 

utveckla sitt språk så är det viktigt att som pedagog ge barnen möjlighet att få pröva på olika saker 

som stimulerar språket (Niss & Söderström, 2006). De här barnen får den gemensamma stimulansen 

här på avdelningen dels från rytmiken men också av andra aktiviteter de har som skogen och 

rörelsen, allt detta stimulerar samspel, den verbala utvecklingen och fantasin.  

 

Rummets betydelse för språk och samspel  
Den miljö som barnen omges av avspeglar vilken syn pedagogerna har på barnen, det anser 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) och på den här avdelningen så märks det anser jag genom 

hur själva miljön är utformad. Avdelningen är utformad så att barnen har tillgång till allt, de har 

stolar och bord i barnens höjd och alla leksaker finns i deras höjd. Barnen kan själva bestämma när 

det vill rita och måla eller om de vill lägga pussel eller bara bygga med lego. Den här tillgången till 

allt material anser Nordin-Hultman (2004) är väldigt viktig för barnen. Fast de menar också det är 

viktigt att materialet inte skapar något som barnen kan uppfatta som styrt, det vill säga var de ska 

göra vad.  

 

Miljön är gjord för barnen och sedd med deras ögon, pedagogerna visar i observationerna att de är 

väl medvetna om barnens intresse och lyssnar in dem och ändrar miljön efter det. Avdelningen är 

ganska liten men de har ändå utformat den så att barnen har små vrår där de kan pyssla eller leka 

med olika saker och vad deras fantasi nu hittar på. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver 

om att vi måste vara medvetna om hur vi skapar vår miljö och vilka budskap de sänder ut. Barnen 

här på avdelningen leker och samspelar fritt med sakerna över hela avdelningen i dess olika vrår och 

under mina observationer har pedagogerna inte hållit tillbaka barnen när det lekt runt. Den enda som 

framkommit är att pedagogerna vill att böckerna håller sig till den mjuka poolen och soffan. Barnen 

på avdelningen är ändå medvetna om att var sak sin plats, det framkommer tydligt under städningen.  

 

Samspel bättre ute eller inne? 
Ute på gården finns det flera sandlådor, gungor, tre olika klätterställningar två med rutschkana i 

olika storlekar och en med en hängbro som de kan gå i och träna balansen. Förutom detta finns det 

möjligheter att cykla, spela fotboll både på asfalt eller på baksidan där de har gräsmatta och på en del 

av gården så är det även en liten skog med lekstuga i. Mina observationer visar att det enda som kan 

sätta stopp för barnen i deras utemiljö är deras fantasi. Men när de små barnen var ute på dagarna så 

avstannade samspelen mellan dem i jämförelse med hur de lekte inomhus. När de var ute så var den 
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mesta leken var för sig och om de satt i sandlådan ihop så lekte de mest bredvid varandra inte med 

varandra. Trots att leken mestadels bestod av att leka bredvid varandra så fanns det även tillfällen då 

barnen lekte och samspelade kring något ett av dessa tillfällen var vid hängbron på baksidan.  

 

Några av de äldre barnen lekte i klätterställningen med hängbron på baksidan när de minsta barnen kommer 

dit. En av pedagogerna är med dem och några av barnen klättrar upp i bron för att hälsa på sina storasyskon 

som är där. Tre av barnen går i hängbron och en av dem börjar sjunga – Lilla bocken buse tippar över 

tollebo…de andra barnen hänger på och pedagogen likaså. De sjunger och går över bron precis som i visan, 

sen får ett av barnen för sig att krypa ner från bron och lägger sig under den och kommer upp då de sjunger 

om trollet. Alla barnen skrattar och några till kryper ner och lägger sig på mage och sjunger – bockarna buse 

som de sjunger den. 

 

Deras Bockarna Bruse tema som pedagogerna presenterade i början av min observationsvecka 

visade sig vara ett bra lektema både ute och inne och den verbala träningen som de får genom sången 

stärker deras ordförråd oavsett startnivå. När veckans observationer är till ända så visar sig 

skillnaden mellan den yttre och inre miljön mer handla om hur barnen mår eller vad de känner för 

just den dagen. Ibland har vi vuxna mer inspiration och energi till vårt arbete än andra dagar och 

förskolan är faktiskt våra barns arbete något som vi inte alltid kanske reflekterar över. Därför anser 

jag att det i det här fallet handlar om barnens egen dagsform än om ute miljön eller innemiljön är 

mer stimulerande.  
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Slutdiskussion 
Jag såg den här studien som en utmaning både i att vara objektiv som observatör bland barnen men 

även i att vara objektiv i det jag skulle komma att uppleva. Andledningen till det är att jag arbetat 

mycket inom förskolan genom åren. Det viktiga med denna studie var ändå att göra den bland de 

allra minsta barnen i förskolan eftersom det finns mycket lite skrivet om det i jämförelse med barn i 

åldrarna tre och uppåt. Intresset för de minsta har alltid funnits och det har bara stärkts genom 

utbildningen och framförallt av denna studie.  
 

Under observationerna blev kroppsspråket och dess slagkraft tydligt redan bland de här små barnen 

men det som fastnade lite extra var deras kommunikation genom varandras förnamn. Det var som ett 

eget språk mellan dem och det var väldigt intressant att få sitta där och uppleva deras samspel genom 

detta. Det finns såklart tillfällen då det kan bli problem när ett barn inte kan uttrycka sig med ord. I 

målarsituationen med flickan, så hade den flickan i stort sett inga ord alls, trots det anser jag ändå att 

hon visade att något inte kändes bra. Hon visade det med sitt kroppsspråk som är en viktig del i 

barns tidiga språkutveckling (Johansson, 2003). Sen finns det såklart barn som inte vill prata men 

kan, samtidigt som det finns tillfällen som här när det inte är verbalt möjligt. Jag kan förstå att 

pedagoger ibland känner sig rätt maktlösa, pedagogen i min situation gjorde också det till en viss del 

men samtidigt såg hon det som en utmaning i att försöka nå och förstå flickan. I båda fallen, det vill 

säga om barnet kan kommunicera med ord men inte vill och när barnet inte lärt sig uttrycka sig med 

ord anser jag att det krävs ett stort tålamod från pedagogen. Det krävs också en förmåga att lyssna 

och vilja lyssna in barnet vad han/hon egentligen vill och känner. Oavsett vad barnet vill anser jag 

att det viktigaste att som pedagog eller annan vuxen ge barnen tid att föra en verbal kommunikation 

vare sig det är med ord eller genom gester och ljud. För hur ofta sker det inte att barn gör precis som 

vi säger; – som den lilla pojken som sökte kontakt med pedagogen på det sätt de bett barnen göra 

genom att prata; – men pedagogen varken såg eller hörde honom förrän han skrek rakt ut. Att ge 

barnen tid att göra sig hörda, för små barn som håller på att lära sig tala så är omgivningen av stor 

betydelse.  

 

I den tidigare forskningen av Michelsén (2004) gällande små barns samspel så belyser hon mycket 

att det icke verbala faktiskt medverkar och fungerar som språk mellan barnen. Något som även min 

studie stödjer. Alla de tillfällen jag har lyft fram visar att vi behöver kunna förmedla oss för att vår 

omgivning ska kunna förstå vad vi vill eller behöver. Men att kunna förmedla sig behöver däremot 

inte vara verbalt med ord alla gånger, det kan även ske med gester och ljud. Det som dock visar sig 

vara avgörande för att vi ska förstå varandra oavsett om det är med verbala ord, kroppsspråket eller 
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genom olika ljud är att vi måste lyssna på varandra och ge varandra tid att uttrycka sig. Johansson 

(2003) skriver att det är allt det här som tillsammans gör att vi förstår varandra.  

 

En annan sak som också visar sig ha stor betydelse för den verbala kommunikationen och samspel 

mellan barnen är hur miljön ser ut. Här använder de sig av små vrår, men barnen kan vandra fritt 

med sin lek mellan dem. Det enda är att pedagogerna vill att barnen håller böckerna de har på 

avdelningen i soffan eller i mjukispoolen. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) och lika så 

Nordin-Hultman (2004) anser att den pedagogiska miljön inte får vara för låst vid vad som ska göras 

var, så att det inte blir något kvar till barnens egen fantasi. I den här miljön anser jag att barnen både 

vet att vissa saker ska vara på en avsatt plats som i dockvrån eller bilhyllan men samtidigt så får de 

ju leka fritt med dem över hela avdelningen något som jag tror håller fantasin igång. Jag anser att det 

är blandningen mellan att saker har sin plats och att låta sakerna ha nya platser i leken och samspelen 

som håller fantasin igång. Pedagogens inställning till barn har också en bidragande del till deras 

fantasi. För om pedagogerna ser dem som kompetenta individer så stärks deras självkänsla och de 

vågar pröva nya saker i sina lekar och även i andra samspel med omgivningen.  

 

En sak som jag vill lyfta fram som jag inte tagit upp i resultatdelen men som slog mig under veckan 

jag observerade. Det är att barnen ibland kunde välja sina kompisar, som vid danstillfället. Här 

observerade jag att de kommunicerade genom att endast använda förnamnen men det som också 

förekom var de val som några av barnen gjorde. Barnen valde medvetet vissa barn och en del av dem 

stod bara och såg på. Den kommentar som först kom från pedagogen gällande de barn som stod och 

såg på var; – att han/hon iakttar gärna. Men min undran är om det alltid är så att de barn som står lite 

bredvid och iakttar gör det av fri vilja, här i min studie så var de som iakttog just de som hade lite 

eller nästan inget verbalt språk. Jag menar inte att de barnen på den här avdelningen som ofta iakttog 

är utanför eller att pedagogerna inte ser de här barnen. Den tanke som slog mig var att kan det finnas 

utanförskap på småbarnsavdelningar som vi vuxna inte ser för att vi bedömer att det är ett barn som 

iakttar?  

 

Återigen vill jag hävda att pedagogens närvaro bland barnen är A och O. Jag anser att en vuxen som 

sitter ner bland barnen kan inge trygghet och de barn som är lite osäkra kan genom stöd av 

pedagogen pröva nya saker vilket även Niss och Söderström (2006) anser är av stor vikt. Jag satt 

själv nere bland barnen under mina observationer och det gjorde också pedagogerna på avdelningen 

och det märks enligt mig direkt vilken betydelse det har för barnen. Deras tempo sänks och de 

samspelar mer ihop runt saker och ting och med varandra även de som ofta iakttog kom igång. 
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Pedagogen anser jag är otroligt viktig för barnen både inom samspel och språkutvecklingen. För det 

är genom samspel med äldre och dess värderingar som barnen lär sig saker (Niss & Söderström, 

2006).  

 

För mig var det väldigt intressant att se en förskola som arbetar utifrån strävansmålen i läroplanen 

(Lpfö98) på det sätt den här avdelningen gör, de bygger sina mål på avdelningen från barnens behov 

tillsammans med strävansmålen. Varför jag vill lyfta detta är inte att sätta den här förskolan på en 

pedistal, utan för att det tyvärr är något som jag sett väldigt sällan på de förskolor jag varit på genom 

åren. De förskolor jag har erfarenhet ifrån som inte arbetat aktivt med läroplanen, har det alltid 

berott på att pedagogerna där tycker det tar tid eller att det är jobbigt. Här på avdelningen jobbar de 

aktivt dagligen med sagor, rim och ramsor och sånger samt att barnen får använda sig av kroppen i 

olika estetiska former som de kopplar till Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006). Den här 

småbarnsavdelningen har visat mig hur man på ett enkelt sätt kan göra det och det är så jag kommer 

att försöka jobba efter avslutad utbildning.  

 

Under pedagogernas introduktion av Bockarna Bruse så använde de sig av stödtecken som finns 

inom teckenspråk något som jag anser skulle kunna vara ett ytterligare steg i barns språkutveckling 

på förskolan. När vi ger barnen ord och begrepp och andra utmaningar med omgivning så stärks 

deras självkänsla skriver (Brodin & Hylander, 2002). Jag har stött på det tidigare på en annan 

förskola jag gjorde praktik på och där de minsta barnen tog till sig det direkt. De använde det ofta i 

samband med att de pratade om mamma eller pappa och när de skulle lämnas. Att då bryta exempel 

gråt med att göra tecknet för att jobba då pappa gick gjorde att de bytte fokus och det spred sig en 

trygghet över dem genom att göra detta. Jag tror på att använda sig av flera sinnen när vi lär oss 

saker och det då fastnar bättre. På den här avdelningen där jag utförde mina observationer på så 

använde de sig av stödtecken när de sjöng och berättade sagor under samlingarna. Den känsla jag 

fick av att observera detta var de lärde sig orden i sångerna snabbare, de fick en rörelse att koppla 

dem till. Under min tid där var det Bockarna Bruse som figurerade både ute och inne och dessa 

bockar fanns med i alla övriga lekar utanför berättelsen, de fick åka både åka bilar och tåg med mera. 

Men när de sjöng så kom tecknen direkt. 

 

Den här förskolan är som jag berättat väldigt liten, något som jag ser som väldigt positivt eftersom 

det idag är ofta är stora grupper inom förskolan, inte bara i skolan. Ofta är förskoleavdelningarna 

idag indelade i 1-5 års grupper något som jag har lite delade meningar om. Jag anser nämligen att det 

är bättre när de är uppdelade som på den här förskolan 1-2, 2-3 och 4-5 år. Men det är nog en 
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smaksak, det viktiga är storleken på gruppen och barnens möjligheter att bli sedda för sina behov 

från pedagogen. Många av dagens barngrupper i förskolan består av minst tjugo barn och om barnen 

då är mellan 1-5 år så finns det en risk att inte alla barn blir hörda och sedda. Oavsett om det bara är 

jag som hamnat på förskolor där det inte fungerat så anser jag att det är viktigt att man i ett arbetslag 

är överens om barnens förmågor oberoende av enhetens storlek. Det är viktigt att man är överens om 

att alla barn kan eller om de anser att de små och behöver hjälp med det mesta, samt vad de vill att 

barnen får med sig från sin förskoletid. 

 

I resultatdelen så tog jag upp om miljön ute var bättre än innemiljön när det gällde att stimulera 

barnen eftersom det märktes skillnad på barnen när vi kom ut på gården då de avstannade i samspel 

och verbal kommunikation. När de var ute lekte de mer för sig själva med någon typ av artefakt eller 

så lekte de bredvid varandra. Inget större språkligt samspel eller samspel försiggick över huvudtaget 

bortsett från Bockarna Bruse i hängbron. När de var inne var det mycket mer av den verbala 

kommunikationen de lekte tillsammans med bilar eller dansade ihop. Kan det ha att göra med att det 

är mer utrymmen ute än inne var en tanke som slog mig. Till viss del kanske det är så samt det är 

helt andra saker gentemot vad som finns inne, en annan stimulans mer frihet kanske? Jag tror ändå 

att de här barnens avstannande mer berodde på dagsform och inte att skillnaden mellan ute och inne i 

sig. Jag tror det är bara bra att de möter olika miljöer och ute så finns dessutom de äldre barnen och 

många av de här barnens syskon vilket inbjuder även det till nya samspel och lekar och då kanske till 

en början den egna gruppens lekar avstannar. Det är helt annan studie och som kräver längre tid än 

en veckans observationer. 

 

 

Avslutningsvis vill jag säga att studien har stärkt mitt intresse för att arbeta med de minsta barnen i 

förskolan. Den har tydliggjort vad som är viktigt för verbal kommunikation och dess utveckling hos 

små barn och tydligt visat att pedagogens roll är A och O. Pedagogernas inställning till barnens 

kompetenser och dess förmåga att lyssna in vad barnen vill och behöver, är avgörande delar för 

deras språkutveckling och att kunna samspela med sin omgivning. Det här är något som jag 

verkligen kommer ta med mig under min resa som blivande pedagog i förskolan. En annan sak som 

blivit tydlig är den som Taguchi (2005) lyfter om Reggio Emilia, att miljön verkar som en tredje 

pedagog.  

 

När det gäller vidare forskning så skulle det vara intressant att ta den här studien i ett större 

perspektiv än det jag har gjort. Min studie omfattar endast en småbarnsavdelning och det skulle vara 
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intressant att göra det på flera småbarnsavdelningar över en längre tid. Kanske skulle den då få än 

mer slagkraft utåt. Den här kombinationen att i huvudsak studera verbal kommunikation och 

samspel och små barn förekommer inte. Utan som jag sagt tidigare så visar den tidigare forskningen 

antingen verbal kommunikation eller samspel. Visserligen så går de i varandra men de handlar i 

huvudsak om det ena eller det andra. Därför hoppas jag att denna studie kan inspirera till vidare 

forskning inom detta område och denna åldersgrupp, ett till två år, för att få upp ögonen för våra små 

i förskolan ytterligare.
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Missiv 
En observations studie om hur små barn kommunicerar i samspel med 

varandra och sin omgivning i förskolans miljö. 
Idag så finns det väldigt lite skrivet och studerat om små barn i förskolan, jag känner en stor 

passion för att göra en studie med de allra minsta dvs. barn 1-2 år. De små barnens kompetens 

har ifrågasatts genom åren och större delen av 1900-talet ansågs det att vi inom barnomsorgen 

endast skulle ge omvårdnad till de små. Idag så vet vi och ser vilken enorm kapacitet våra små 

barn har, vår barnsyn har förändrats och talar nu öppet om det kompetenta barnet. Det 

kompetenta barnet innebär inte att de är några underbarn som kan gånger tabellen vid 1,5 års 

ålder utan den kompetens de har här och nu sett från var de befinner sig nu i sin utveckling. 

Vi har numera en läroplan, Lpfö98, som tar de normer och värden som vi bör sträva mot att 

ge våra barn i förskolan och detta från att de börjar vi ca 1,5 års ålder. Eftersom det trots 

ändrad barnsyn väldigt lite skrivet om små barn så vill jag ändra på det genom att göra min 

studie om små barn, det vill säga de allra minsta i förskolan 1-2 åringar. Tanken väcktes när 

jag arbetade i somras på en förskola där två pojkar använde sig av att grymta mot varandra när 

de möttes, för sedan gemensamt gå och leka ihop. Min nyfikenhet som blivande pedagog 

kände att jag måste få studera detta närmare, det vill säga hur små barn kommunicerar i 

samspel med varandra och sin omgivning i förskolan.  

 

Jag kommer under en veckas tid göra deltagande observationer på en avdelning med barn i 

åldrarna 1-2 år. Detta innebär att jag sitter på golvet och gör anteckningar när barnen leker 

och samspelar med varandra. Jag är en del av verksamheten, men inte i bemärkelsen en 

”tredje pedagog” utan bara som en del av rummet och det som pågår där. I denna studie 

kommer jag att endast studera barngruppen jag kommer inte att kräva något speciellt av er 

pedagoger mer än att ni jobbar på som vanligt. Jag kommer som sagt inte studera några 

specifika barn utan gruppen som helhet. Mina observationer kommer inte att kunna kopplas 

till något av barnen utan ni och barngruppen förblir anonyma. Beroende på hur ni ställer er till 

detta kommer jag även komma ut till er och presentera mig närmare och då prata med 

föräldrarna på avdelningen men det kan vi göra upp lite närmare.  

 

Om ni har några invändningar eller frågor så är det bara att kontakta mig via Katarina eller via 

telefon till mig: 070-476 19 86 

Mvh  
Mikaela Lindgreen 
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