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Sammanfattning:

Syftet med studien har varit att se hur små barn samspelar då de saknar ett verbalt språk. 
Undersökningen gick ut på att studera barns samspel samt att hitta faktorer som påverkar vid 
interaktion. Med faktorer menar jag saker, personer och händelser. Detta för att sedan kunna hitta 
sätt som stödjer barnens samspel med varandra.

Forskare och författare lägger mer eller mindre vikt vid samspel som en förutsättning för social 
utveckling. Även förskolans läroplan trycker på vikten av att barn får samspela och utvecklas
socialt. Men hur kan en lärare stötta samspel? Vad bör en lärare tänka på?

Små barn använder olika metoder för att samspela utan att ha ett verbalt språk. Kroppen blir deras 
största verktyg och de använder den för att interagera med andra barn och knyta vänskapsband. 
Humor tycks vara en central del i barns interaktion, det är något de känner igen och kan relatera till. 
Flera författare anser att barn har en empatiförmåga och kan visa känslor redan i tidig ålder. Andra 
menar att vi inte kan veta detta med säkerhet.

I studien följdes ett barn i en vecka under hans dagar i förskolan och de tillfällen då han 
interagerade fördes in i protokoll. Metoden som användes var deltagarobservationer, alltså att 
observatören deltog men försökte att störa så lite som möjligt. Löpande protokoll användes vid 
observationerna, detta för att ta bort störningsmoment så som kamera.

De metoder som barnen använder sig av vid interaktion tycktes vara att härma varandras beteende, 
ge blickar, gestikulera och mycket humor . Barn tycks känna igen varandra och visar att de tycker 
om de andra barnen, detta utmärker sig då de hälsar på varandra och då de tar fysisk kontakt.

Interaktion verkar i studien ske främst runt stora föremål så som soffor, golv och lektunnlar, detta är 
även flera forskares uppfattning. Flera barn verkar vilja ha ett utrymme och tycks ha en gräns för 
hur nära andra barn får komma. Det finns flera saker som pedagoger kan tänka på när de vill stödja 
barns interaktion. En sådan sak är att ha en positiv inställning till barns sociala samspel och se det 
som en viktig del i arbetet att stärka barns sociala förmåga. Studien tar upp flera viktiga medel som 
en lärare kan tänka på i arbetet med barn och argumenterar för vikten av att små barn får samspela 
med varandra. För visst har de nytta av varandra?

Nyckelord: Kommunikation, kroppsspråk, sociala samspel, språk.
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1. Inledning

I förskolan möts många barn med olika bakgrund och där ska alla lära sig att leva tillsammans och 
samspela. Första tiden i förskolan är en tid då barnet lär sig att vara social med andra barn i samma 
ålder. Här är en plats där barnet lär känna andra barn och knyter an till andra än sina 
vårdnadshavare och syskon. Barnet lär sig hur sociala samspel fungerar och hur det är att vara i en 
grupp. Och för att fungera i en grupp så måste vi kommunicera med varandra.

Små barn som börjar på förskolan har många gånger lite språk eller inget språk alls. Mamman eller 
pappan kan tala om för oss hur rutiner hemma ser ut, vad barnet tycker om och inte tycker om. Men 
i nuet när barnet vill tala om något som händer just nu eller vill förmedla hur den känner i en 
situation på förskolan då gäller det att lärarna och de andra barnen kan tyda detta.

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan vi läsa att förskolan skall ansvara 
för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling 
samt i sin språk- och kommunikationsutveckling. Förskolan skall även uppmuntra och stärka 
barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Där står även att förskolan skall vara 
en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras 
sociala och kommunikativa kompetens (a.a.).

Mitt intresse för små barns interaktion med varandra växte då jag studerade en grupp barn och hur 
de samspelade med varandra. De hade alla olika lösningar på hur de förmedlade saker till varandra 
och jag upptäckte saker som jag inte sett förut. Om jag som lärare ska kunna uppmuntra och 
utveckla barns kommunikation krävs det att jag vet var de står någonstans i nuet, hur de gör för att 
samspela och hur de fungerar i en grupp. Jag tycker ibland att det ser ut som att små barn inte alls 
interagerar med varandra utan att de för det mesta har kontakt med vuxna eller leker på egen hand. 
Men desto mer jag studerar små barn desto mer ser jag att de faktiskt har en kommunikation och att 
de hela tiden är uppmärksamma på varandra.

Om forskning kan visa vad som är viktigt för små barn i sin sociala utveckling så blir det ett stöd 
för lärare som arbetar med små barn. En ökad förståelse för barns samspel tror jag gör att lärare 
lättare kan arbeta mot de mål som läroplanen har. Av den anledningen vill jag studera detta närmare 
och se om jag kan hitta faktorer som stöder vid interaktion och om jag kan hitta något som kan vara 
till hjälp för dem som arbetar med de allra yngsta.
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Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur små barn i åldrarna 1-2 år interagerar med varandra 
med utgångspunkt från ett barn. Med interaktion menar jag olika samspel mellan barn som sker 
genom till exempel gester, blickar och språk. Genom observationer kommer jag att studera hur 
samspel sker mellan barnen. Jag vill se hur de agerar och vad som påverkar vid en interaktion. 
Genom studien vill jag förstå barns sociala behov och hitta argument för varför de har behov av 
varandra - om de har det. Jag hoppas att genom detta kunna dra slutsatser om hur vi som lärare kan 
påverka och på så sätt hjälpa barnet i deras sociala utveckling. Hur kan vi hjälpa dem att förstå 
varandra och hur kan vi skapa en bättre miljö där kommunikationen gynnas? 

Mina frågeställningar blir alltså:

-Hur interagerar små barn?
-Vilka medel använder sig barn av vid interaktion?
-Hur kan lärare hjälpa och vägleda barn till en bättre interaktion?

Begreppsdefinitioner

Några återkommande begrepp i denna uppsats är orden toddlare, toddlarkultur, joint attention och 
empati. Jag har valt att definiera dessa begrepp här nedanför.

Toddlare - Ordet kommer från engelskan och handlar om ett och två år gamla barn. Det betecknar 
en rörelse och ett gångsätt som är särpräglat för just den här åldern.

Toddlarkultur - Ordet används för att beskriva ett sätt som toddlare tycks använda.

Joint attention – Ordet kommer från engelskan och betyder delad uppmärksamhet av något.

Empati - Empati är en förmåga att kunna leva sig in i en annans situation och förstå hur den har 
det.
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2. Bakgrund

I bakgrunden går jag igenom ett urval av tidigare forskning samt hur några olika författare och 
forskare ser på små barn och kommunikation. Jag har här valt att ta upp historisk syn, det sociala 
barnet, vänskap, lekens betydelse, humor, kommunikation, empati, känslor, vuxnas betydelse samt 
styrdokumenten.

2.1 Historik

Barnstugeutredningens betänkande av år 1968 (SOU, 1972:26):

”Barnets sociala mönster är under det första levnadsåret outvecklat, vilket innebär att 
kontaktförmågan är begränsad. Detta är speciellt framträdande i kontakten med andra små barn. De 
behandlar varandra som föremål att mer eller mindre hårdhänt experimentera med. Lekbeteendet 
under det första och delvis även under det andra levnadsåret kan karakteriseras som utpräglad 
ensamlek, där barnet i lekens form lär känna sin omgivning genom att manipulera och 
experimentera med den (…) Alltför stor kontaktfrekvens med andra barn och för många vuxna 
skulle kunna störa utvecklingen” (s.116).

I barnstugeutredningen (1968) står det att barn redan från födseln är avskärmat från sin omgivning 
för att sedan bli egocentriska. Att sammanföra små barn i ett rum spelar ingen som helst roll för den 
sociala utvecklingen. Kontaktfrekvensen ska snarare hållas under kontroll. I boken ”Vår förskola” 
(Socialstyrelsen, 1977) argumenteras det för småbarnsgrupper på ett antal av tio till tolv barn som 
önskvärt och blir alltså ett trendbrott mot tidigare syn. I ”Arbetsplan för förskolan, Små barn i 
daghem” (Socialstyrelsen, 1978) rekommenderar Socialstyrelsen nu att två heltidsanställningar för 
fem barn i åldern sex månader till tre år är nödvändigt. Då kan barngruppens sammansättning bidra 
till trygga relationer med både personal och andra barn och de har glädje av varandra under 
relationsutvecklingsstadierna (Lindahl, 1998). I pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 
1987) står det om förskolans mål; att inriktningen ska vara att främja hela barnets utveckling utifrån 
barnets sociala situation. Men det finns inte några specifika principer för de allra yngsta i 
dokumentet utan det visar en generell strävan för barn i förskola. Även i ”Lära i förskolan” 
(Socialstyrelsen, 1990) riktar sig dokumentet till förskolebarn i de högre åldrarna och saknar 
riktlinjer för de yngre barnen (Lindahl, 1998). Den tidiga synen på små barns samspel verkar alltså 
vara den att det är av mindre betydelse. 

2.2 Det sociala barnet
I ”Allmänna barnhuset” (2007) står det att människan är en social varelse och under vår livstid 
skapar vi många relationer, men ingen är så viktig som de första relationerna människor skapar. 
Små barn har behov av närhet och förmåga till samspel - den s.k. Anknytningsteorin.  Detta är en 
process som resulterar i ett psykologiskt band mellan barn och vårdare och denna anknytning 
utvecklas även till mentala representationer hos barnet själv och de närstående, alltså den bild 
barnet får av omvärlden. Det blir en viktig del i personlighetsutvecklingen och påverkar oss under 
hela vårt liv. På grund av spädbarnets bristande minnesförmåga måste barnet ha en kontinuerlig 
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kontakt med dem som de ska knyta an till. Anknytningsrelationen till den person som haft 
huvudansvaret under det första året betyder i de flesta fall mest för barnet (a.a.).

Redan efter att barnet är ett par månader har de utvecklat ett intensivt kontaktmönster där bland 
annat ögonkontakten visar att de vill samspela med andra. Detta intensiva samspel kommer att vara 
avgörande för hur barnets samspel med andra utvecklas. Även när de börjar prata kommer detta
påverka hur de når fram till andra. När lek och kontakt, i ett tidigt stadium vid skötbordet på golvet 
och så vidare, får en positiv atmosfär kan barnet utveckla sin förmåga till reflektion och 
kommunikation (Niss, 2006). 

Vid ett års ålder börjar barnet dela sina upplevelser med andra, det betyder att de börjar förstå att 
deras avsikter, känslor, minnen och önskningar inte syns för omvärlden om man inte delar med sig 
av dem. Denna upptäckt är ett stort steg och avgörande för barnets syn på människornas värld för 
resten av livet. På vilket sätt är vi lika och vad skiljer oss? Nu är känslan och kommunikationen om 
känslan viktig för att utveckla självet. Här krävs det någon i barnets närhet som kan bekräfta barnets 
känsla. Ett sätt är att uttrycka det med ord eller kroppsspråk. Barnet läser av hur vi har uppfattat 
känslan och hur vi bekräftar den (Niss, 2006). 

Barnet speglar sig i sin omgivning. Hur barnet ser på sig själv avgörs av hur det bemöts. Det 
mycket lilla barnet och dess vårdare utforskar, speglar och avläser varandras ansiktsuttryck. När 
barnet blir äldre fortsätter det med sitt identitetsbygge och speglar sig i relation till vuxna och 
kamrater (Öhman, 1997). Spädbarnet är kompetent till att kommunicera med omgivningen aktivt, 
men för detta krävs att omgivningen har kompetens till att ta emot, förstå och bemöta barnet för att 
det skall kunna utvecklas. Känslor hjälper barnet att förstå vad som sker, varje upplevelse har en 
känsloton som förmedlas till barnet. Omgivningens känslor hjälper barnet att förstå det som händer. 
(Stern, 1991)

Redan från 3 månaders ålder visar barn intresse för andra barn. Den rädsla som barn kan ha för 
andra vuxna vid åtta månaders ålder visas ofta inte mot andra barn. Barn vill vara med andra barn 
(Stern, 1991). I förskolan har det alltid funnits exempel på detta, men det har ett värde för arbetet 
med små barn att det genom forskning är bekräftat att barnen redan från födseln har förmåga till 
samspel. Barn har glädje av varandra och gläds åt att vara uppskattade och efterfrågade av 
omgivningen. De saknar varandra då de är borta och visar glädje då de är tillbaka (Niss, 2006). 

I en undersökning från USA (Whaley & Rubenstein, 1994) visas det att tidig interaktion med andra 
små barn gjorde att de senare i livet får en högre social kompetens. Syftet med denna undersökning 
var att se om ”joint attention” alltså delad uppmärksamhet med någon, i tidig ålder, indikerar om 
senare social kompetens hos ett barn. Detta gjordes för att se om det finns möjlighet att tidigt 
upptäcka barn som senare kommer att ha problem med relationer och för att kunna sätta in hjälp så 
tidigt som möjligt. Undersökningen gick ut på att försöka upptäcka om tidig interaktion är lika med 
social kompetens i senare år. Studien gjordes på 76 barn som var 12 månader gamla. De utvalda 
barnen följdes i deras tidiga år och forskarna samlade in data tills de var 30 månader gamla. Vid 
tolv månader undersökte forskarna om de använde sig av ”joint attention” och i så fall i vilken grad. 
Undersökningen gjordes bakom en envägs spegel med videokamera bakom som filmade när barnet 
lekte. En mikrofon var även gömd i taket och det gavs poäng för olika interaktioner så som blickar 
och att dela leksaker. Variablerna temperament och språkkunskaper undersöktes vid 15 månader 
samt vid 24 månader genom frågeformulär som föräldrarna fick fylla i. Formuläret innehöll frågor 
där föräldrarna fick besvara hur barnet reagerade i vissa situationer på en trepoängsskala. Språket 
testades även genom att barnen fick lyssna och peka på objekt. Observationerna och föräldrarnas 
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svar indikerade på att tidig interaktion ger högre social kompetens i senare år. De som gjorde 
undersökningen menar dock att det finns många saker som kan spela in i frågor som dessa, som till 
exempel motivation och omsorg runt barnet (Whaley & Rubenstein, 1994).

2.3 Socialt samspel med andra barn

Flera forskare lägger mer eller mindre vikt vid samspel mellan barn som en viktig förutsättning för 
en god utveckling. Ett bra samspel i både tanke och handling gynnar barns utveckling (Lindahl,
1998). Här nedan beskrivs olika metoder till samspel.

Kroppen
Tanken är rotad i kroppen och genom kroppen förstår barn saker innan de kan sätta ord på dem och 
därför blir den sociala samvaron med andra barn så viktig. Lökken menar att barn förstår varandra 
genom kroppslig samvaro istället för muntligt, de förstår varandras avsikter och mening i den 
gemensamma leken genom att visa det kroppsligt (Lökken, 2008). 

Gester
Att förstå varandra genom gester sker i ömsesidigheten mellan våra intentioner och den andras 
gester och omvänt (Lökken, 2008). När barn börjar agera avsiktligt så börjar de även känna igen 
andras avsikter och då kan ett meningsfullt socialt samspel äga rum. Om barn ska kunna samarbeta 
krävs att de delar samma mål (Lindahl, 1998).

Peka
En av de allra första gesterna som barn använder är att peka. När barnet tittar på en person och 
sedan pekar på ett objekt som till exempel en kakburk så är det kommunikation om någonting, 
kanske att en kaka skulle smaka bra just nu. Pekandet som handling är ett nytt genombrott där 
barnet inbjuder någon annan till kommunikation om något. Pekgesten används även då de minsta 
barnen hälsar på varandra när de möts på morgonen, detta kan ackompanjeras av en blick eller ett 
vänligt leende (Lökken, 2008).

Imitation
Imitation är inte medfött utan något barn lär sig. Rörelser som andra runt omkring utövar och som 
barnet ännu inte kan se sig själv utföra imiterar de först vid nio månaders ålder. Detta blir 
meningsfullt då de reflekterar en förståelse av någon annans mening. Det blir en social funktion 
som skapar samspel och relationer med andra (Lindahl, 1998). I läroplanen för förskolan (1998) står 
det att lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet, 1998).

Att hälsa på varandra
Att hälsa på varandra på morgonen har en social betydelse. Barnet blir sett och därmed bekräftat då 
den som hälsar ger ett aktivt bekräftande på den andra personens närvaro. Hälsningar kan se olika ut 
och hälsningens form har egentligen ingen större betydelse, för det är att någon hälsar som betyder 
något. En hälsning kan vara långvarig och innehållsrik mellan vänner som känner varandra sedan 
tidigare. Men en hälsning kan även vara flyktig i form av en blickväxling. En hälsning på långt håll 
i toddlarstil kan innehålla varierande huvud-, arm- och handrörelser samt andra kroppsrörelser som 
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leende, kluckande, skratt, vokalisering, hälsningsfraser, namnge barnet eller uppvisande av leksak. 
På nära håll i toddlarstil hälsas det anlända barnet av klappar, kittel, strykningar, kramar, kyssar, 
överlämnande av leksaker eller att någon sätter sig tätt intill för en liten tid tillsammans. Ofta märks 
det att toddlare även hälsar kompisar välkomna av lek i form av spontana rörelser hit och dit, 
löpning, hopp, krypning, fall eller bensprattel, och gärna i kombination av rop och skratt. Är barnet 
som kommer ledset då mamman eller pappan går kan andra barn ge ett tröstande mottagande genom 
att till exempel visa givmildhet. Oberoende av form kommunicerar barnet en önskan och en avsikt 
att upprätthålla vänskapliga relationer (Lökken, 2008).

2.4 Vikten av vänskap

Vänskap tycks vara något viktigt för de flesta och författarna nedan påpekar att även de yngsta 
barnen har nytta av vänskapliga relationer med andra barn redan i tidiga år. Små barn är väldigt 
aktiva då de väljer aktiviteter och kamrater. De väljer efter egna intressen och deltar i specifika 
aktiviteter som verkar motiverande (Lindahl, 1998).

När barnet är i en grupp får de möjlighet till att utforska vilka förutsättningar som gäller för att vara 
tillsammans. I socialiseringsprocessen ingår både omsorg om varandra och tolerans för olikheter 
(Öhman, 1997). Genom varandra skapar barnet en identitet och utvecklar en vänskap. Redan hos 
små barn kan vi se att de reagerar positivt på varandra. De föredrar vissa kamrater före andra i leken 
och har stor glädje av varandra. Betydelsen av detta bör inte reduceras genom att kallas bredvidlek, 
alltså att de bara råkar sitta bredvid varandra och leka. Den här leken, menar Öhman (1997), måste 
få samma status som låtsasleken. Samvaron byggs på kroppslig närhet, ögonkontakt och imitation. 
Härifrån utvecklas samspel, lek och vänskap mellan barn (a.a.). Viljan att hjälpa andra barn är ett av 
fem tecken på hur små barn blir vänner. Detta handlar ofta om att skaffa fram saker till leken och 
även visa empatisk omsorg till någon som är ledsen (Whaley, 1994).

Att ha vänner i förskolan ger trygghet och en upplevelse av samhörighet. Först då törs barnet vara 
självavslöjande och vara sig själv både då han eller hon är glad och ledsen. Vänskap gör att barnet 
kan jämföra sig socialt och värdera sig själv genom jämförelse av andra som är lika. Då får barnet 
bättre självkännedom och kan anpassa sig socialt lättare (Öhman, 1997). Johansson (1999) har i sin 
studie kommit fram till att vänskap har ett värde som får etiska mått. Barnen visar sig vara 
engagerade i varandra, de vårdar och värderar relationer. Författaren menar att barnen visar omsorg 
om varandra och fostrar varandra i etiska avseenden och att trofasthet och omsorg är värden som är 
viktiga för barn.

2.5 Lekens betydelse

I läroplanen för förskolan kan vi läsa att i lekens och det lustfyllda lärandets olika former
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 
samarbeta och lösa problem (Utbildningsdepartementet, 1998).

Lek med jämnåriga visar, i en undersökning, att leken präglades av större uthållighet och mer 
engagemang än en lek mellan vuxna och barn. Slutsatsen blev att jämnåriga barn ger en annan typ 
av stimulans än välkända vuxna och utvecklar förmågan till socialt umgänge (Lökken, 2008). I 
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leken lär sig barn att samspela, det bästa sättet att lära sig om sig själv är genom lek med andra. Här 
lär sig barnet att hantera och förstå sin omgivning. Det är i leken som barnets sociala förmåga 
utvecklas då de kommer i kontakt med andras känslor och sina egna (Niss, 2006). 

Barn i ett och ett halvt års ålder brukar härma varandra i både känslor och aktiviteter. Barnet tar 
snabbt upp signaler från andra och gör lek av det. Börjar ett barn banka med skeden tar ofta flera 
efter tills en orkester har bildats. Då gör de något gemensamt som blir en delad upplevelse. Samma 
sak kan hända om någon börjar gråta och strax därefter brister flera ut i klagosång då de 
överväldigas av sympati (Öhman, 1997).

Drivkraften i leken är den delade uppmärksamheten, något som är gemensamt. Den börjar tidigt hos 
vårdare och barn för att sedan bli mer komplicerad desto mer barnet utvecklas. När barnet är ett och 
ett halvt år kan vi se grunderna till samspel mellan barn, de turas om att jaga, leda, följa och att 
imitera. Utåt sett kan det se ut som att de leker ensamma bredvid varandra men glädje smittas av 
vad den bredvid gör, de kanske gör likadant eller lägger till något nytt (Öhman, 1997)

När barn gör samma sak i flera omgångar visar de ett samförstånd av att ”nu gör vi så här”. Värdet 
av detta blir upplevelsen av att ha roligt tillsammans. Upprepanden av en social lek under en längre 
tid kan bli till kända och omtyckte rutiner som barnen ofta återgår till och blir till vad Lökken 
(2008) kallar för toddlarkultur. Ofta sker dessa upprepade lekar runt ett stort föremål som en soffa 
eller en madrass. Här präglas leken främst av imitation och desto fler barn som deltar desto roligare 
verkar leken bli. Kommunikationen här byggs på skratt, blickar och ljud. Att leken upprepas gör att 
det blir lättare för de yngre att delta. Upprepning toddlare emellan har dokumenterats som en 
lycklig företeelse och därför kan vi säga att det är något som gör människor lyckliga (Lökken,
2008). Lek kring föremål är något som även Johansson (1999) tar upp i sin avhandling. Hon såg i 
sin studie att barnen uttrycker en självklar rätt till att undersöka, ha och leka med de leksaker som 
finns på avdelningen. De verkar inte kunna motstå leksakernas dragningskraft skriver hon och 
många tycks försvara sin rätt till leksakerna och uttrycker det i vrede, sorg eller rädsla (a.a.). 
Härmed blir uppbyggnaden av verksamheten viktig med avseende på de syften och mål lärare har.

Den toddlarkultur som Lökken (2008) talar om visar att även små barn aktivt bidrar till sin egen 
socialisering. Att stora lekföremål och rymliga lokaler är ett bidrag till dessa lekar istället för små 
leksaker ger ett budskap till småbarnspedagoger som vill uppmuntra socialisering mellan barnen 
anser hon. Det är toddlarkroppen som blir barnets viktigaste verktyg i det sociala umgänget 
(Lökken, 2008). 

2.6 Humor och gemenskap

Humor är nära besläktat med lek. Toddlare skrattar ofta i leken och gärna överdrivet. Detta är en 
signal om att ”Nu har vi roligt” eller ”ska vi ha lite kul?” (Lökken, 2008). Författaren har ett bra 
exempel på detta då två ettåringar står framför en spegel och pratar oförståeligt i tur och ordning, 
det är överdrivet och med upprepningar som följs av skratt. Överdrivningar och upprepningar blir 
viktiga medel här för att framkalla skratt. Barnen visar genom att skratta åt vad de gör att de 
uppskattar den gemensamma intentionen. Överraskningar i sådana lekar står för det oväntade och 
spännande medan överdriften och upprepningen förtydligar. Lökken (2008) anser att humor är 
gruppglädje och att detta odlar gemenskap mellan barnen. I vissa fall kan barnens kroppsliga 
utlevelser och stojiga sätt att roa sig upplevas som utmanande för de vuxna även om detta inte är 
avsikten (a.a.).
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2.7 Kommunikation

Bengtsson (1993) menar att vi är i kommunikation med varandra då vi går in i varandras världar, då 
vi bekräftar varandra eller korrigerar. Både enighet och oenighet kan uppstå, skriver han. För 
kommunikation krävs ett språk. Lindahl (1998) skriver att barns språk börjar med gester och 
kroppsspråk. Vid ett års ålder börjar de uttala ord som uppfattas som språk och börjar benämna 
saker i sin omgivning. När de sedan blir medvetna om sin kommunikation och får uppmärksamhet 
när de till exempel skriker på ett visst sätt blir kommunikationen mer avancerad. Skriket, som 
tidigare var expressivt, blir ett hjälpmedel för att skapa interaktion med någon annan (Lindahl,
1998). 

2.8 Empatiska beteenden

Empati är en förmåga att kunna leva sig in i en annans situation och förstå hur den har det. Empati 
gör oss människor mänskliga och gör att vi handlar efter denna inlevelseförmåga och gör något för 
att förändra situationen och hjälpa den andra. Johansson (1999) menar att det är svårt, kanske 
omöjligt att veta om barn lever sig in i andras känslor och undrar samtidigt om detta är viktigt för 
att utveckla etik. I sin studie ser hon att barn strävar efter att förstå varandra genom att studera hur 
andra barn reagerar och agerar, en del barn är tydliga i att gestalta hur de känner menar hon. 

Barn visar medkänsla genom att imitera sina föräldrars godhet fast på deras eget sätt. De kan 
erbjuda nappen eller snuttetrasan till den som är ledsen och kan till och med slå sig själv om de 
betraktar sig själva som syndabocken (Öhman, 1997). Så snart ett barn kan gå närmar de sig andra 
barn för att ge tröst och verkar visa oro då ett annat barn gråter. Empatin är central för att kunna 
utveckla relationer och ömsesidighet i känslolivet (Lindahl, 1998). 

Öhman (1997) menar att empati oftast sker inom en individ och blir iakttagbar först då den kommer 
till empatiska beteenden. Dessa uttryck kategoriserar hon i ordningen som följer utan att göra 
anspråk på att ha täckt in hela fältet:

Generositet - Detta föds ur glädjen att dela något tillsammans oavsett saker eller upplevelser, här 
gäller det även att kunna ta emot något av någon annan.

Hjälpsamhet - Detta handlar om att ställa upp för andra i handling eller ord, att delta i gemensamt 
arbete eller att knyta någons skosnöre.

Omtänksamhet - Att vara omtänksam handlar om att kunna se och tolka signaler, ge ömhet och 
tröst men även uppmärksamma den som inte är med, som är sjuk eller frånvarande.

Samarbetsförmåga - I lek och arbete samarbetar barn och då gäller det att ha tolerans för olikheter, 
olikheter skapar konflikter och då tränas barn i att förhandla och kompromissa.

Gottgörelse - Att gottgöra är att ta ansvar för sina handlingar och göra något bra igen, barn gottgör 
oftast i handling istället för ord.

Generositeten handlar ofta om att ge och ta. Att överlämna en sak för att sedan vilja ha den tillbaka 



9

är något vi ofta ser hos toddlare. (Lökken, 2008) Författaren beskriver exempel på situationer där 
generositeten tycks vara en intention till att vilja interagera, att den ena presenterar sig som ett 
kroppssubjekt genom att aktivt ge något till den andra som genom att ta emot även den presenterar 
sig som kroppssubjekt. Hon har ett exempel där en flicka ger en pojke en plastsked som hon sedan 
vill ha tillbaka, där visar pojken en förståelse genom att ge tillbaka skeden efter att flickan genom 
förtydligande gnäll och kroppssignaler visar att hon vill ha skeden tillbaka (Lökken, 2008).

De första känslouttryck som en förälder ser hos sitt barn är förvåning, intresse, glädje, ledsenhet och 
förakt. Senare kommer även motvilja, vrede, fruktan och skam (Öhman, 1997). När barn ser att 
någon är ledsen reagerar och agerar de genom att leva sig in i den andras situation och agera 
medkännande och beskyddande. Steg för steg ökar de sin känslighet såväl för egna som andras 
känslotillstånd, till slut förstår de innebörden med känslouttryck. Det finns emellertid barn som inte 
ännu uppfattar andra människors uttryck och agerar därför inte beskyddande eller med inlevelse. Att 
uppfatta innebörden i andra människors beteende påverkar och påverkas av samspelet med andra. 
Lindahl (1998) beskriver en händelse där just detta sker. I exemplet beskyddar en flicka en annan 
flicka som ramlar och slår sig genom att slå legoplattan som flickan ramlat på. Flickan som slår på 
plattan visar att hon kan leva sig in i situationen och förstår att det gör ont Hon uppfattar orsaken 
och vill förhindra upprepande genom att straffa legoplattan (Lindahl, 1998). Att kunna se smärtan 
eller vreden i det andra barnets ansikte, erfara reaktionen och upptäcka följderna av handlingen kan 
göra att barnet kommer närmare personen i fråga skriver Johansson (1999). Hon skriver vidare att 
om barn själva kränker ett annat barn stannar de ofta upp och iakttar personen som om de försöker 
tolka och förstå vad den andra uttrycker. Hon menar även att det är gränserna för det personliga som 
barnen prövar och försöker förstå då de utmanar varandras gränser i leken (a.a.).

2.9 De vuxnas betydelse

Lökken (2008) menar att en överaktiv vuxen på ett välmenande sätt ibland kan vara ett hinder för 
den socialisering som sker mellan de små barnen. Små barns samspel är sköra och ett 
vuxeningripande kan ha en tendens att kullkasta leken. Starka och varma relationer mellan barn och 
vuxna är viktigt men samtidigt behöver barn lekyta och plats att röra sig utan vuxnas inblandning. 
Barns inbördes relationer regleras indirekt av vuxna som till exempel kan stänga dörrar, placera 
dem på bestämda sätt och locka med leksaker som ger lugna lekar. Lökken (2008) menar att det är 
viktigt att personalen på en förskola har kunskap och en förståelse för vad relationer mellan barn i 
den här åldern har för betydelse för framtiden är av stor vikt så att barnen får en bra grogrund. 
Personalen måste hela tiden bedöma konsekvenserna av sitt agerande för att stötta barnen istället för 
att avleda dem från deras relationer (Lökken, 2008). Författaren trycker hela tiden på vikten av ett 
medvetet arbetssätt och att en lärare bör tänka på vad ageranden har för konsekvenser och vad 
målen med agerandet är. En lärares mål vad det gäller barn och socialisering blir tydliga i 
styrdokumenten.

2.10 Styrdokument

Lindahl (1998) skriver att Skolverket nu är huvudman för förskolan och ett förslag till läroplanen 
har lagts fram för förskolans verksamhet med barn i åldern ett till fem år (SOU, 1997:157). Lindahl 
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(a.a.) skriver att om vi granskar förslaget närmare framgår det att de allra yngsta barnens lärande 
och erfarande inte specifikt nämns i skriften. Det pedagogiska arbetet med barn i åldern ett till två år 
är heller inte behandlat i förslaget vare sig det gäller personalens arbete eller forskning kring små 
barns lärande. Författaren menar att det pedagogiska arbetet med barn i ett till två års ålder bildar 
basen för det livslånga lärandet och därför kan man tycka att det är en brist i det nya läroplanen.

Nu finns det en läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) och den trycker på vikten 
av att barn får samspela med varandra. I den står det att förskolan skall ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling samt får stöd 
och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. Det står även att förskolan skall 
uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation med en levande 
social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och
kommunikativa kompetens. Verksamheten skall även syfta till att barns empatiförmåga utvecklas 
(a.a.). Det är alltså en förskolelärares uppdrag att sträva mot att barnen utvecklas socialt, både de 
äldre barnen i förskolan och de allra yngsta.

Sammanfattning bakgrund

Historiskt sett tycks vikten av att små barn får samspela vara av mindre betydelse, men det har hela 
tiden gått framåt till att vara ett mål i styrdokumenten. En rad forskare skriver om det sociala barnet, 
hur de tidigt gör försök till att samspela med andra, bland annat genom ögonkontakt (Niss, 2006). 
Barnet speglar sig själv i sin omgivning säger Öhman (1997) och bemötanden i tidig ålder bygger 
en grund för identitetsbygge. För att samspela med andra barn använder barnet sig av kroppen och 
gester, de imiterar varandra och använder sig av mycket humor vid interaktion. Vänskap tycks 
enligt flera författare vara av betydelse redan i tidig ålder och barnen visar att de tycker om 
varandra och saknar varandra då de är borta. Det råder delade meningar om huruvida barn kan 
känna empati. Öhman (1997) och Lindahl (1998) hävdar att även små barn känner empati och att 
det visar sig i empatiska beteenden. Johansson (1999) däremot menar att det är svårt, kanske till och 
med omöjligt, att veta om ett litet barn känner empati och hävdar istället att barn strävar efter att 
förstå varandra genom att studera varandras reaktioner och ageranden. Personalen på en förskola 
blir viktig i relationsbyggen, personalen måste hela tiden bedöma konsekvenserna av sitt agerande 
menar Lökken (2008) och trycker på vikten av ett stöttande arbetssätt istället för ett avledande.
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3. Metod

I metoden beskriver jag vilka val av metoder och personer jag har gjort i min undersökning och 
varför jag valt just dessa. Jag behandlar även etiken i undersökningen och studiens trovärdighet.

3.1 Val av metod

Jag har, i uppsatsen, valt att använda mig av observationer för att med egna ögon kunna se vad som 
händer vid en interaktion mellan barn. Jag läste i boken Observera mera (Rubenstein, 1986) om tips 
på vad jag kan tänka på som observatör i en småbarnsgrupp så som att vara en osynlig deltagare och 
hur jag kan anteckna medan jag observerar. Jag valde att skriva i löpande text med block och penna 
för att lättare kunna förflytta mig mellan situationer och för att få min direkta upplevelse av 
situationen.  Jag hade från början tänkt använda mig av en videobandspelare men valde bort det då 
jag såg det som ett störningsmoment. Stukát (2005) skriver i sin bok Att skriva examensarbete inom 
utbildningsvetenskap, att en videoinspelare kan vara ett störningsmoment under en observation som 
gör att de observerade inte uppför sig som de brukar. Samtidigt är det lättare att gå tillbaka och titta 
om jag missat något eller så kan observeraren fråga personerna hur de tänkte i vissa situationer 
menar han. Under min observationsvecka använde jag mig av vad Stukát kallar för 
deltagarobservation, det vill säga att jag deltar men försöker att undvika eller störa det som sker. 
Det gjorde jag för att på en småbarnsavdelning blir jag naturligt en deltagare då barnen är väldigt 
uppmärksamma på personer i rummet.

3.2 Urval

Jag valde att göra mina observationer på en kommunal förskola där de arbetar åldersindelat. Då fick 
jag chans att möta flera barn i just den åldern studien inriktar sig på. Innan jag skulle ut för att 
observera var jag ute på förskolan en dag och gjorde provobservationer i den grupp med barn där 
jag skulle göra min studie för examensarbetet. Efter dagen hade jag väldigt mycket material, men 
det var svårarbetat och lite rörigt. Det blev långa berättelser om sådant som kanske egentligen 
kändes onödigt för uppsatsen. Jag kände att jag behövde inrikta mig på något och hitta ett sätt att 
göra det enklare att observera. 

I samtalet med min handledare föreslog hon att jag skulle välja ett barn som jag följde under veckan 
istället för alla barnen. Desto mer jag tänkte på det desto mer verkade förslaget klokt. På så sätt 
skulle det vara enklare att se situationerna från början då jag var med detta barn hela tiden istället 
för att smyga fram till situationer som jag såg. En annan fördel var att jag nu skulle kunna se om ett 
händelseförlopp påverkar nästa händelseförlopp och kanske få en större helhet och en förståelse för 
barnets agerande i olika situationer. Val av barn skedde i samråd med en personal på avdelningen. 
Jag ville ha ett barn i den ålder som studien inriktar sig på som hade lite eller inget språk och som 
skulle vara där hela tiden under mina observationer.
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3.3 Etik

Jag använde mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning när jag gjorde mitt arbete. Där utgår man från ett grundläggande 
individskyddskrav, som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 
Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en undersökning
har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, vilket betyder att uppgifter
om personerna som ingår i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet. Och sist har vi 
nyttjandekravet som säger att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål.  Jag har valt att inte utge några som helst uppgifter på observationsdeltagare 
eller personal. Innan observationerna fick barnens vårdnadshavare ett brev som upplyste om mina 
avsikter med uppsatsen samt vad resultatet skulle användas till. De fick även skriva under ett 
godkännande om att deras barn fick delta (se bilaga 1). När brevet skickades ut så var förfrågan om 
att få observera med filmkamera, men den använde jag alltså inte utan jag använde mig av block 
och penna. Alla föräldrar gav tillåtelse till att deras barn fick bli observerade genom underskrifter.
Jag har innan observationerna talat om för personalen på avdelningen mina avsikter med 
observationerna och fått deras godkännande att komma. 

3.4 Genomförande

Första dagen då jag kom för att observera fick jag informationen om att barnet jag valt att observera 
var sjukt så jag fick snabbt välja ett annat barn. Jag följde efter barnet i varje situation och försökte 
störa så lite som möjligt i den naturliga interaktionen. Hela tiden antecknade jag fortlöpande och 
gick undan lite då det blev mycket att skriva ner. I största möjliga mån försökte jag vara med i alla 
situationer. Det var lek inne, lek ute, måltider och blöjbyte. När det var dags för vila gick jag hem 
och skrev reflektioner om dagen. Detta fortlöpte under en vecka.

3.5 Bearbetning

Då observationsveckan var över fanns det mycket material att arbeta med. Jag började med att 
sortera ut det som ansågs mest relevant för undersökningen, alltså det som syftade till mina 
frågeställningar. Det blev en lång text med flera exempel samt reflektioner. Jag upptäckte att 
exemplen följde olika teman då det var flera som liknade varandra. Jag tog de teman som jag hade 
och namngav därefter dessa i rubriker. De olika exemplen delades därefter in under rubrikerna som 
jag hade gjort. Exemplen följer alltså inte tidsordning utan är omkastade i olika rubriker. 
Rubrikerna jag valde är Härma och lär, Härma och samspela, Hälsa på varandra, Språk och 
gester, Lek, och Känslor.
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3.6 Studiens trovärdighet

Jag märkte, under mina provobservationer, att jag inte helt kunde göra mig ”osynlig”. Små barn tar 
gärna kontakt och stöd från vuxna som är i närheten och de vände sig ofta till mig. Det jag kunde 
göra var att smidigt närma mig en händelse istället för att komma springande och göra dem 
uppmärksamma på mig. Men jag tror att barnen, i vissa stunder, kan ha blivit påverkade av mig på 
så sätt att de vänt sig till mig för stöd i interaktionen. Istället för att själva ha kommunicerat med ett 
annat barn har de vänt sig till mig för stöd i kommunikationen.

Studien bygger på mina antaganden och reflektioner och behöver alltså inte gälla generellt för alla 
barn eller ses på samma sätt av andra. Den är skriven efter upplevelser jag har haft, och mina 
tolkningar av en situation. Med stöd från litteraturen kan jag dra vissa slutsatser och svara på de 
frågeställningar jag har. Men jag vill påminna om att den här studien är en inblick i ett barns värld 
och dennes interaktion med andra och behöver alltså inte gälla generellt.
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4. Resultat

Barnet jag har följt har ett fingerat namn och kallas i följande exempel för Nils. Efter exemplen 
följer min direkta tolkning av situationen. Jag har först delat in exemplen i teman och sen namngett 
de i rubriker. Det gjorde jag för att få en bättre överblick av situationerna. Rubrikerna jag har valt är 
”härma och lär”, ”härma och samspela”, ”hälsa på varandra”, ”språk och gester”, ”lek” samt 
”känslor”.

4.1 Härma och lär

Här nedan följer exempel på situationer där Nils verkar härma för att, som det tycks, lära sig 
något nytt.

Exempel 1: Nils kommer med sin mamma på morgonen, två barn sitter i soffan tillsammans 
med en lärare och tittar i böcker. Nils sätter sig i knäet på läraren. Han vinkar till mamma 
som går och tittar därefter på de två andra barnens aktivitet. När han iakttagit en stund sätter 
han sig bredvid de två barnen, han tar också upp en bok som han tittar i och studerar hela 
tiden de andra barnen.

Exempel 2: Några barn sitter runt ett bord och äter gröt på morgonen, Nils sitter i sin stol 
och studerar en flicka som äter bara sylten på gröten. Han tittar på sin gröt och gör sedan 
likadant. Efter en stund ser han på när flickan tar upp sin mugg och dricker mjölk. Nils tar 
genast sin mugg och dricker han med, han tittar hela tiden på flickan.

Exempel 3: Nils sitter på golvet och studerar en flicka som lägger tillbaka alla böcker i 
bokhyllan. Fem minuter senare hittar Nils en bok på golvet som han då tar upp och lägger i 
bokhyllan.

Exempel 4: Tre barn leker med vatten inne i ett rum, de häller med vattenkannor och flaskor 
tillsammans med en lärare samt mig som observatör. Nils bjuder mig på en mugg med vatten 
och jag smackar samtidigt som jag låtsasdricker. Nils studerar min handling. Nils går 
därefter och bjuder en annan pojke genom att sträcka fram muggen. Pojken tittar på Nils och 
Nils gör då smackljud och tittar på pojken. Pojken tittar bort och Nils går därifrån.

Tolkning: Samtliga fyra exempel visar på handlingar som skulle kunna vara situationer där Nils 
härmar för att lära sig något. Nils verkar, i exemplen, studera situationer runt omkring sig i lärande 
syfte. Han tycks vilja lära sig hur saker fungerar och studerar därför barn och även vuxna runt 
omkring. I exempel 4 ser det ut som att Nils vill ha samma reaktion från pojken som han fick av 
observatören. När pojken inte förstår lekens uppbyggnad verkar Nils försöka visa genom att själv 
göra smackljud. Det tycks som att han själv försöker använda sig av en härmande teknik för att lära 
något vidare till ett annat barn. 
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4.2 Härma och samspela

I nedanstående exempel får vi följa Nils när han tycks härma för att få kontakt och samspela med ett 
annat barn.

Exempel 1: Nils sitter vid bordet och äter frukt tillsammans med de andra barnen. En pojke, 
som Nils inte kan se från där han sitter börjar skratta, Nils brister då också ut i skratt. Han 
fortsätter därefter att äta frukt.

Exempel 2: Nils åker dubbelvagn på utflykten, ett barn i vagnen bakom börjar skratta, Nils 
brister då också ut i skratt utan att titta på barnet.

I exempel 1 och 2 ser det ut som att Nils samspelar med de andra barnen utan att se dem. Han 
härmar deras skrattljud och tycks finna detta roligt. Kanske känner han igen barnens skratt och 
känner en samhörighet med dem.

Exempel 3: Nils sitter på golvet bredvid en annan pojke och de tittar på en video på alla 
barnen där de sjunger sånger som de känner igen. Pojken som sitter bredvid börjar stampa 
takten med foten, Nils tittar på honom och gör likadant. De tittar på varandra och börjar 
skratta. Efter en stund lägger Nils sitt huvud i pojkens knä och pojken kramar honom. Sedan 
sätter pojken sin fot i Nils knä medan de tittar vidare på filmen.

Tolkning: Nils tar, i tredje exemplet, kontakt med pojken genom att ta efter hans dunkande i golvet 
och härma hans ljud. Sedan tittar han på pojken för att, som det ser ut, få en reaktion. De båda 
finner situationen rolig och verkar samtidigt känna samhörighet då de båda efter leken tar kroppslig 
kontakt med varandra. 

Exempel 4: Nils och en annan pojke bygger ett pussel tillsammans vid ett bord utan att titta 
på varandra. Nils stoppar en pusselbit i munnen. Pojken bredvid tittar på Nils och stoppar 
även han in en pusselbit i munnen efter att ha sett hur Nils gör. De tittar på varandra, tjuter 
till och ler båda två. Nils tar sedan ut pusselbiten och då stoppar pojken in en ny i munnen på 
honom som Nils snabbt tar ut och fortsätter koncentrera sig på pusslet.

Tolkning: Pojken ser hur Nils stoppar in en pusselbit i munnen och verkar då vilja härma. När de 
ser att de gör lika så tycks de finna detta roligt och börjar därför skratta. Nils avslutar sedan leken 
men pojken verkar vilja fortsätta och visar detta genom att stoppa en ny pusselbit i munnen på Nils. 
Han svarar med att ta ut den och tycks därmed visa att han har lekt färdigt.

Exempel 5: Nils åker dubbelvagn med en pojke, de tittar åt varsitt håll. Nils gör ett ljud, 
”Aoum aoum”. Pojken gör samma ljud utan att titta på Nils. Det upprepas med att de turas 
om att ljuda. Efter en stund vänder sig pojken mot Nils och pekar mot hans mun. Nils rycker 
bort huvudet.

Exempel 6: På vägen hem åker Nils i en dubbelvagn tillsammans med samma pojke som 
tidigare exempel. Nils tittar på pojken och börjar skratta. Pojken som sitter bredvid reagerar 
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först inte. Två minuter senare vänder sig pojken mot Nils och börjar skratta. Nils tittar, ler 
och börjar skratta han med. Pojken lyssnar först och sedan gör han ett liknande skrattljud 
som Nils. De turas om att skratta medan de tittar på varandra och gör likadant ljud som den 
andra gör. Sedan böjer sig Nils över vagnkanten och fortsätter skratta. Pojken tittar på Nils 
och gör likadant. Detta upprepas en gång sedan slutar de. Efter en stund lägger Nils sitt 
huvud mot pojkens axel, Nils tar bort huvudet men senare lägger pojken sitt huvud på Nils 
axel och de sitter så en stund.

Tolkning: I exempel 5 ser det ut som att pojkarna samspelar med varandra utan att titta på varandra, 
de tycks vara i sin egen värld samtidigt som de har en gemensam aktivitet. När pojken till synes blir 
uppmärksam på att de faktiskt leker så pekar han på Nils mun som för att visa att han har förstått. I 
exempel 6 inbjuder Nils först till samspel, efter en stund verkar den andra pojken redo att samspela 
och gör nu en inbjudan. Det verkar som att de bygger upp en ram för leken genom att härma och 
bygger sedan ut leken eftersom. De båda pojkarna tycks känna en samhörighet och visar det genom 
kroppslig kontakt.

4.3 Hälsa på varandra

I nedanstående exempel verkar det som att barnen hälsar varandra välkomna på olika sätt.

Exempel 1: En flicka kommer in med sin mamma då de andra barnen sitter vid bordet och 
äter frukost. Flickan stannar i dörröppningen innan hon går in, mamma står bakom. Nils 
vinkar samtidigt som han tittar på flickan, han lyfter muggen och säger ”ajaj”  Flickan tittar 
på Nils och fortsätter sedan in i rummet.

Exempel 2: Nils sitter och leker vid ett bord med en leksak, en pojke kommer in med sin 
pappa, Nils håller upp leksaken och tittar på dem. Pappan kommenterar då leksaken.

Exempel 3: En pojke kommer in på avdelningen efter att ha sagt hejdå till mamma, Nils 
springer fram och petar pojken i magen och tittar på honom. Pojken springer bort och hämtar 
en leksak och vänder sig om och tittar på Nils. Nils går fram till honom, då rycker pojken 
undan leksaken och tittar på Nils samtidigt som han skriker till.

Exempel 4: I dockvrån sitter Nils vid bordet, en pojke kommer in i rummet och ser Nils för 
första gången under dagen, han pekar på Nils och säger hans namn och skrattar. Nils pekar 
på pojken som kom in för att sedan titta på läraren, och läraren säger vad han heter. Nils 
pekar då på stolen bredvid och läraren frågar om pojken vill sätta sig bredvid vilket han gör. 
Sedan leker de bredvid varandra med plasttallrikar och muggar. De tittar inte på varandra 
men sneglar på varandras plastleksaker och gör liknande rörelser.

Tolkning: I exempel 1 verkar det som att Nils känner igen flickan och hälsar henne välkommen 
samtidigt som han visar att han har sett henne. Kanske vill han ha en reaktion på muggen för att 
visa vad han gör. Flickan tycks se detta som ett välkomnande, hon verkar bli glad och kanske är det 
därför hon går vidare in i rummet. Även i exempel 2 tycks Nils hälsa den nyanlända pojken 
välkommen genom att hålla upp en leksak och vill kanske samtidigt visa vad han gör och få en 
reaktion på det. 

I exempel 3 verkar det som att Nils vill uppmärksamma pojken som kommit och går fram till 
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honom och pekar på honom genom att sätta ett finger i pojkens mage. Pojken som kommer tycks 
inte uppfatta detta välkomnande och kanske tror han att det är av ondhet han petar på honom eller så 
minns han en tidigare situation som jag inte har dokumenterat och blir upprörd över närvaron av 
Nils.

Pojken som kommer i exempel 4 tycks bli glad av att se Nils och säger hej genom att säga hans 
namn. Nils verkar säga hej genom att peka på honom eller så vill han höra hans namn från läraren. 
Därefter tycks han bjuda in pojken till lek genom att peka på stolen, de ser ut att samspela vidare 
utan att tala med varandra.

4.4 Språk och gester

Här nedanför följer exempel på situationer då barnen använder sig av språk och gester för att 
kommunicera med varandra.

Exempel 1: En flicka kommer in i hallen med en dockvagn där Nils sitter. Nils tar flickans 
vagn och hon svarar med att rynka pannan samt skrika. Nils drar i vagnen tills en lärare 
avbryter och talar om att flickan blir arg när han tar hennes vagn. Hela tiden tittar Nils 
flickan i ögonen. Nils tar en annan flickas vagn, flickan från tidigare skriker och tittar på Nils 
som släpper vagnen. Så fort Nils kommer i närheten av flickan med den första vagnen skriker 
flickan till. Nils hittar sen en ledig vagn, han tar den samtidigt som han observerar flickan 
som skrek. Hon tittar på honom men säger inget.

Exempel 2: Nils bygger pussel vid ett lågt bord, en flicka kommer och ställer sig bredvid och 
tittar på pusselbitarna. När flickan lyfter på en pusselbit gnäller Nils och tittar på en lärare.

Tolkning: Nils får, i exempel 1, genom en handling en reaktion, han studerar reaktionen och det 
verkar som att han försöker läsa av flickan. Han provar sedan igen med en annan flicka, då reagerar 
den tidigare flickan som känner igen situationen och kanske vill försvara. Kanske hon vet att det är 
fel då hon tidigare fick stöd från en lärare. Flickan tycks sedan varna Nils varje gång han kommer i 
närheten genom att skrika till. När Nils sedan hittar en ledig vagn tar han i den men tittar åt flickans 
håll för att se om en reaktion kommer även här. Flickan verkar förstå att det är tillåtet att ta en ledig 
vagn. I exempel 2 tycks Nils vilja ha stöd i språket för att uttrycka sin vilja, han vänder sig därför 
till en pedagog för stöd

4.5 Lek

Här nedanför följer exempel på olika leksituationer som utspelade sig under veckan.

Exempel 1: Nils sitter i en koja med tygväggar. Han kastar ut en boll till en pojke som sitter 
utanför utan att se att han sitter där. Bollen rullar iväg. Pojken utanför tittar på handlingen 
och tar sedan en annan leksak och kastar in till Nils. De tittar på varandra genom fönstret 
och börjar skratta samtidigt.

Exempel 2: Nils och en flicka sitter på varsin sida av en tunnel. Flickan tittar på Nils genom 
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tunneln och säger ”tittut” samtidigt som hon ler och tittar på honom. Nils tittar på flickans 
handling, gömmer huvudet på utsidan av tunneln för att sedan titta tillbaka in och flickan 
säger då åter ”tittut”. Båda börjar skratta och sedan upprepas detta och de börjar skratta 
igen.

Tolkning: Nils handling i exempel 1 börjar med en egen lek. Pojken utanför uppfatta handlingen 
som en invit till lek och kastar därför tillbaka en leksak. Han härmar Nils handling och Nils verkar 
tycka att det är roligt att det kommer något tillbaka. Han tittar vem som gett sig in i leken och svarar 
med ett skratt.

Flickan i exempel 2 tycks inbjuda till lek genom att titta på pojken och säga ”tittut” som hon antas 
ha lärt sig av vuxna eller äldre barn. Hon ler till pojken samtidigt som hon ser ut att vänta på en 
reaktion, kanske för att visa att hon är positiv till interaktion. Nils verkar uppfatta leken och ger sig 
in i den. När de sedan ser ut att ha förstått lekens uppbyggnad börjar de skratta.

4.6 Känslor

Följande exempel är situationer då barnen tycks uttrycka känslor.

Exempel 1: En pojke sitter i en leksaks helikopter. Nils sätter sig bredvid honom nära intill. 
Pojken i helikoptern börjar skrika och Nils ser på pojken och ger honom en kram. Pojken 
svarar med att skrika ännu mer. Då ger Nils honom en dunk i ryggen.

Exempel 2: En flicka ser ut att vara arg och sitter och gömmer huvudet bakom kuddar som 
hänger på väggen. Nils går fram och sätter sig bredvid flickan men med lite avstånd. Han 
tittar på flickan och gömmer huvudet bakom kudden även han. Flickan verkar bli arg, tjuter 
och puttar bort Nils men ler därefter. Nils flyttar sig lite längre bort men tittar på flickan och 
gör åter samma sak. Flickan tittar på Nils och börjar skratta. Båda tittar på varandra och gör 
likadant. Flickan skrattar och då börjar Nils också skratta, sedan går han därifrån.

Tolkning: Nils verkar börja med att, i exempel 1, visa medkänsla. Han vet kanske inte varför pojken 
skriker. Nils svarar skriket med en kram som han kanske lärt sig betyder tröst. När pojken fortsätter 
skrika verkar Nils blir arg och visar det genom en dunk. I exempel 2 tycks Nils uppfatta flickans 
beteende som en lek eller så vill han genom humor trösta flickan. Flickan fortsätter att visa att hon 
är arg men verkar samtidigt bli sugen på leken, därav leendet. Nils tycks uppfatta flickans leende 
och provar igen. Upprepningen uppfattas som rolig och så fort flickan börjar skratta verkar Nils se 
detta som ett samspel och börjar också skratta.

Sammanfattning av resultat

Pojken som följs i studien härmar ofta andra barn. Många gånger tycks det vara i lärande syfte 
eftersom han prövar liknande metoder för att utföra saker. Det ser ut som att han vill lära sig hur 
omvärlden fungerar genom att göra lika som de andra barnen. Andra gånger tycks det som att 
härmandet är en inbjudan till interaktion, ett sätt att samspela med andra barn. Barnen verkar känna 
igen ramarna för den här leken och det följs ofta av skratt och humor som verkar spela en stor roll i 
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små barns interaktion med varandra.

Barnen på avdelningen där studien har gjorts tycks känna igen varandra och blir glada av att se 
varandra. Pojken i studien tycks hälsa de nyanlända barnen välkomna med olika metoder som till 
exempel uppvisande av leksak eller genom att peka.

Att hitta ramar för lekens uppbyggnad tycks barnen göra genom att studera varandras beteenden och 
samtidigt invänta reaktioner från den andra. Åter igen handlar det ofta om att göra lika som den 
andra.

För att kommunicera med varandra verkar det som att barnen använder sig av ljud och gester. 
Kroppen tycks vara ett viktigt verktyg för att förmedla vad de vill och vad de känner. Det verkar 
som att de tar kroppslig kontakt för att visa att de tycker om varandra.
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5. Diskussion

Här nedan följer en diskussion om metoden jag använt mig av i studien samt en diskussion av det 
resultat som har kommit fram.

5.1 Metoddiskussion

I metoddiskussionen som följer diskuterar jag de val jag har gjort och varför. Jag beskriver även hur 
det gick och mina reflektioner om varför det gick som det gick.

Mitt val av deltagarobservation och löpande protokoll upplevde jag som passande för den här 
studien och dess storlek, genom den här typen av observation kunde jag lättare vara en observatör 
som inte störde allt för mycket i verksamheten. Det var dock svårt att undvika att störa en 
interaktion. Barn i den här åldern söker mycket kontakt med vuxna och vänder sig ofta till dem för 
stöd. Men jag tycker ändå att jag fick många bra inblickar i situationer då samspel mellan barn var 
tydligt.

Det är mycket rörelse på en småbarnsavdelning, men att följa ett barn gjorde att det var lättare att 
vara med från början i varje situation istället för att springa mellan olika aktiviteter. Valet av grupp 
med barn upplevdes bra för just den här studien då alla barn på avdelningen var i den åldern som 
skulle undersökas. 

Att gå undan och skriva efter ett tillfälle gjorde att jag hade chans att minnas mer detaljerande vad 
som hänt. Den direkta upplevelsen var viktig, och jag ville snabbt få ner den på papper för att inte 
glömma. 

Att bearbeta så mycket material som studien gav är svårt. Det är svårt att ta ut vad som är relevant 
och att skriva så att det blir begripligt. Jag som observatör har ett minne av situationen som är svårt 
att förklara i text och mina tolkningar kommer lätt med i exemplen, men att göra kategorier och 
sedan rubriker gjorde att det vart lättare att sätta in händelser under dessa. På så vis fick jag en 
bättre överblick och såg vilket material som var användbart för just den här studien.

5.2 Resultatdiskussion

Här följer en diskussion om det som framkommit i studien. Jag diskuterar olika författares åsikter 
samt det som kom fram i observationerna. Jag diskuterar mitt syfte som är att studera hur små barn 
interagerar och besvarar även frågeställningarna som är Hur interagerar små barn? Vilka medel 
påverkar vid interaktion? samt Hur kan lärare hjälpa och vägleda till en bättre interaktion? För att 
lättare få en överblick har jag delat in diskussionsavsnittet i rubriker. Rubrikerna är Samspel, Medel 
som barn använder vid interaktion, Humor, Beröring och utrymme, Vänskap och Empati.

Samspel
Niss (2006) skriver att barn ofta samspelar genom blickar. Jag såg i observationen att barnen 
använder sig av blickar ofta för att observera den andres reaktioner och för att läsa av varandra om 
det är läge för samspel eller inte. Som exemplen visar handlar det ofta om att ett barn gör ett försök 



21

till interaktion och därefter väntar den in den andres respons. När den andra svarar med ett positivt 
bemötande kan interaktionen fortsätta, ofta på ett humoristiskt sätt. Detta blir tydligt i exemplet med 
flickan som sitter på andra sidan av en tunnel och börjar med att säga ”tittut” för att sedan invänta 
reaktion. Pojken tittar på flickan och uppfattar att det är en lek, han svarar med att hoppa in i leken 
så som han känner till den. I exemplet med vagnarna ser jag en annan typ av gensvar i blickar då 
pojken försöker ta vagnen från flickan och tittar i hennes ögon efter en respons. Flickan svarar med 
en arg blick samt förstärker med ett skrik och pojken upprepar handlingen men tittar samtidigt på 
flickan för att se om samma respons ges. Min tolkning är att han försöker läsa av situationen genom 
upprepningar för att se om samma sak inträffar.

Medel som barn använder vid interaktion
Att härma ett annat barns lek/handling är något som förekommer ofta då jag studerat barnen. Ett sätt 
att härma är att ta efter en handling som ett annat barn gör i lärande syfte. Tolkningen är att de gör 
detta för att lära sig hur omvärlden fungerar. Detta tycks ske i exemplet med pojken som studerar 
hur en flicka städar upp alla böcker för att sedan göra likadant. När pojken sedan hittar en bok 
minns han flickans handling och gör likadant. Jag menar att barn studerar andra barn precis som de 
studerar oss vuxna för att förstå omvärlden och hur vi ska bete oss i den. Flickan som Nils härmar 
vid frukosten är samma flicka som han härmar då han plockar upp böcker. Kanske är detta en flicka 
han ser upp till eller någon som han skulle vilja samspela med. Lindahl (1998) skriver att barn 
härmar då de reflekterar över någon annans mening och att det då skapar ett samspel och en relation 
med andra. Jag upplever det som att Nils i båda dessa fall försöker att skapa en relation med just 
denna flicka.

Ett annat sätt att härma är när barn gör likadant som en jämnårig och sedan inväntar reaktion. 
Öhman (1997) hade exempel på barn som härmar varandras beteenden som att banka med en sked i 
bordet. Efter att förstått lekens uppbyggnad kan barnen lägga till flera moment. Detta menar jag 
som ett försök till samspel som verkar vara ett lyckat sätt. Det kan handla om att härma ljud som 
någon annan gör, som i exemplet med pojkarna i vagnen där de härmar varandras ljud utan att titta 
på varandra. Det är en direkt upprepning av någon annans handling som kan antas härstamma från 
barnets tidigare interaktion med en vuxen. När barnet härmar en vuxens beteende verkar vuxna ofta 
finna detta roligt och börjar skratta. Barnet kanske ser humorn i detta och använder sig av det då de 
vill börja interagera med ett annat barn. Barnen har säkert varit med om detta tidigare och det är en
lek som de uppfattar därför börjar de skratta. När de förstått leken lägger de till nya moment som 
pojkarna gör i vagnen då de börjar böja sig framåt. Humorn tycks vara det som driver pojkarna 
framåt i denna lek och det som gör att de fortsätter samspela och känner en gemenskap.

Det jag har sett och som även Lökken (2008) beskriver är att det mest lyckade samspelet sker runt 
stora föremål. Det kan vara som i tunneln, soffan eller fritt på golvet utan leksaker runt omkring. De 
använder sig av kroppen när de samspelar precis som hon beskriver det. Så fort leksaker är med i 
bilden visar barnen ofta upp en rädsla för att den andra ska ta leksakerna ifrån dem, som i exemplet 
med dockvagnarna och pusslet. Johansson (1999) beskriver hur barn tycker att de har rätt till 
leksaker, att de hävdar sin rätt att leka med en viss leksak. Att samarbeta runt mindre leksaker 
kräver en tolerans för olikheter som Öhman (1997) skriver om. Just därför kan det vara svårt för 
små barn, anser jag, att dela ett föremål och arbeta tillsammans kring det. Men samtidigt som det är 
de små leksakerna som skapar konflikter så är det något de måste övas i anser jag. Att utsättas för 
sådana situationer där det krävs ett samarbete eller att barnet delar en sak med någon annan anser 
jag är en viktig social träning. Samarbete hör till den sociala utvecklingen menar jag, men för att 
träna krävs det en närvarande lärare som kan hjälpa och vägleda. Om lärare är medvetna om att barn 
inte försöker ta saker för att vara elaka mot någon annan utan för att de helt enkelt tycker att de har 
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rätt till just den saken så kanske läraren agerar på ett annat vis än om de tror att de agerar av elakhet. 
Rätten till saker skapar ofta konflikter och som lärare måste man se konflikten ur ett barns 
perspektiv. Att dela saker med varandra kräver övning anser jag. Kanske kan lärare på ett lekfullt 
vis styra en lek där barn övar på att dela med sig. Det kan vara så enkelt som att sitta på golvet och 
rulla en boll till varandra.

Humor
Humor verkar vara ett sätt som skapar samspel mellan barn. Det tycks vara ett redskap som de allra 
flesta barn känner till från en tidig interaktion med vårdnadshavare. Lökken (2008) skriver att 
skrattet visar att det barnen gör är en uppskattad intention. I exemplet då en pojke stoppar 
pusselbitar i munnen och en annan gör likadant tycks de använda sig av humorn för att samspela. 
Även om jag ser detta som en slumpmässig humorsituation från början, handlade det om ett 
beteende som smittade av sig. Det blev därmed ett lyckat samspel där de båda förstod lekens ramar.

Vänskap
Jag ser i mina observationer att barn känner igen varandra och visar glädje när någon är tillbaka på 
förskolan. Precis som Niss (2006) så anser jag också att barn gläds åt att vara uppskattade och 
efterfrågade av sina kamrater. I exemplet då Nils hälsar en flicka välkommen vid frukosten genom 
att vinka och visa muggen tolkar jag det som att flickan blir glad av detta välkomnande och att det 
är därför hon kommer in i rummet efter att en stund ha studerat situationen. Hon tycks även bli glad 
över att hon känner igen de som sitter vid bordet. Att just visa upp en sak då de hälsar på håll verkar 
vanligt. Lökken (2008) nämner detta som ett sätt att hälsa och Nils använder sig av detta sätt även i 
exemplet med pojken som kommer in med sin pappa. Lökken (a.a.) tar även upp pekandet som ett 
sätt att hälsa på varandra då de möts på morgonen. Jag uppfattar det som, att i flera av fallen, vill 
Nils få en benämning på barnet som kommer, alltså höra dennes namn. I exemplet med pojken som 
kommer in i dockvrån, då Nils pekningen följs av en blick mot läraren, uppfattar jag det som att 
Nils vill höra hans namn. Nils kanske ännu inte kan uttala den andre pojkens namn och tycks vilja 
ha språkligt stöd hos läraren som sitter med. Att uppmärksamma varandra verkar ha en betydelse 
för barnen och det tycks ske kontinuerligt.

Johansson (1999) menar att vänskap har ett värde som får etiska mått. Författaren anser att de visar 
omsorg om varandra och fostrar varandra i etiska avseenden och att trofasthet och omsorg är värden 
som är viktiga för barn. Jag anser att det, i en grupp av barn, bildas ramar som främst styrs av de 
vuxna men även av barnens egna erfarenheter. De lär känna varandra och hur olika barn beter sig 
socialt. Alla reagerar olika på olika ageranden och efter ett tag tror jag att barnen lär sig varandras 
personligheter. Exemplet i helikoptern är en typisk sådan situation där Nils lär sig hur ett annat barn 
reagerar i en viss situation. Nils studerar hur pojken blir arg då han kommer för nära och kanske 
kommer han ihåg det nästa gång.

Beröring och utrymme
När barn förstår varandra tycks samhörighet uppstå. Detta kan visas genom skratt och fysisk 
kontakt efter ett samförstånd som i exemplen där leken efterföljs av en beröring i någon form. 
Beröringen antar jag att barn från tidig ålder lärt sig att det betyder vänskap eller att jag tycker om 
någon. Vårdnadshavare visar ofta sin kärlek genom beröring och det går att anta att barnet kanske 
tar efter detta beteende. Även om fysisk kontakt verkar viktig så vill barnen också ha sitt eget 
utrymme menar jag. Jag uppfattar det som att barnen vill ha plats och ibland vill ha distans till de 
andra barnen. Detta tycks de visa genom att skrika eller knuffa då någon kommer för nära. Jag 
uppfattar det som att barn har en osynlig gräns för hur nära olika kamrater får komma i olika lägen. 
När Nils sätter sig i helikoptern, så tolkar jag det som att pojken som redan sitter där tycker att Nils 
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kommer för nära. När Nils sedan ger honom en kram då han skriker tolkar jag det som att pojken 
tycker att han kommer alldeles för nära och därför skriker han åt honom. Detta beteende kanske är 
nödvändigt för att barn ska lära sig hur nära de får komma i olika situationer. I exemplet då Nils 
sätter sig bredvid en flicka men med lite avstånd, då hon tycks vara arg, tror jag att Nils uppfattar 
hennes känsla och sätter sig därför en bit ifrån. Flickan ser ut att visa, genom att putta, att han sitter 
för nära. Då Nils flyttar en bit bort verkar det som att flickan tycker att avståndet är lagom och då 
kan hon ge sig in i leken.

Empati
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) säger att verksamheten skall syfta till 
att barns empatiförmåga utvecklas. Lindahl (1998) menar att barn kan se om någon är ledsen och då 
reagerar och agerar de genom att leva sig in i den andras situation och agera medkännande och 
beskyddande. Steg för steg ökar de sin känslighet såväl för egna som andras känslotillstånd. De 
förstår innebörden med känslouttryck till slut. Johansson (1999) däremot menar att det är svårt, 
kanske omöjligt att veta om barn lever sig in i andras känslor och undrar samtidigt om detta är 
viktigt för att utveckla etik. I sin studie menar hon att barn strävar efter att förstå varandra genom att 
studera hur andra barn reagerar och agerar, en del barn är tydliga i att gestalta hur de känner menar 
hon, medan andra har svårt för det. 

Om Johansson (a.a.) har rätt i att barn kanske inte alls känner empati utan lär sig etik genom att 
studera andras känslor blir uppdraget från läroplanen om att utveckla barns empatiförmåga omöjligt 
anser jag. Det är en sak att tolka situationer som de ser ut men vi kan aldrig veta hur ett barn känner 
och tänker. Och hur ska vi leva upp till uppdraget att utveckla barns empatiförmåga då? Vi kan anta
att ett barn känner empati men aldrig veta med säkerhet menar jag.

Lindahl (1998) menar att människors beteende påverkar och påverkas av samspelet med andra. 
Johansson (1999) skriver att för att kunna se smärta eller vrede i andra barn måste de få erfara
reaktionen och upptäcka följderna av handlingen och på så sätt kommer de närmare personen i 
fråga.

Båda menar att vårt agerande byggs på erfarenheter. Jag anser att erfarenheten är viktig men att vi 
kan känna igen känslor i oss själva och på så sätt förstå hur den andra personen känner. Om små 
barn känner detta kan vi inte bevisa men i mina tolkningar av resultatet så tror jag att Nils i 
exemplet med helikoptern känner igen pojkens känsla och svarar med hur någon annan svarat 
honom tidigare, alltså genom en kram. Även i exemplet då flickan är arg bakom kuddarna så tycks 
Nils förstå hennes känsla och handlar därefter. Lärarens roll blir viktig här på så sätt att de måste 
hjälpa till att namnge känslorna åt barnen anser jag. På så sätt kan barnen känna igen känslor i ord 
och får lättare att associera menar jag. De får även lättare att uttrycka sig med ord då språket börjar 
komma.
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6. Slutsats

Efter att i en vecka ha följt en pojke i hans sociala samspel på en förskola kan jag dra slutsatsen att 
han lär sig hur sociala samspel fungerar i varje situation och att han tar med sig en lärdom in i nästa. 
I exemplet med flickan och vagnen där Nils försöker ta vagnen ifrån flickan ser jag hur han testar 
och läser av situationen och testar igen. Genom att själv uppleva samspel tror jag att vi lär oss bäst. 

Under mina observationsdagar har jag sett att barn gör försök till samspel med andra barn under 
hela dagen. Ibland dröjer det mellan tillfällena. De undersöker saker på egen hand, leker med 
leksaker på distans från varandra och väldigt ofta interagerar de med de vuxna som finns runt 
omkring. Men de stunder där barnen interagerar med varandra är nästan magiska, de har ett eget 
språk och hittar vägar att förstå varandra och tycks utvecklas socialt varje dag.

I undersökningen som gjordes i USA (Whaley & Rubenstein, 1994) så försöker de se om social 
kompetens kommer från tidig interaktion. Jag anser inte att vi behöver visa på det genom att se om 
de senare i livet har högre social kompetens. Istället menar jag att, genom att observera barn, kan 
man dra slutsatser om att de utvecklar sin sociala förmåga hela tiden då de umgås med andra barn. 
Vi behöver inte sätta in mått på den sociala förmågan tycker jag. Det som saknades i 
undersökningen, anser jag, är hur ofta barnen utsattes för interaktion och hur samspel 
uppmuntrades. Detta är en viktig faktor i en sådan typ av undersökning hävdar jag.

Förutom föremåls betydelse för socialisering, så som stora eller små leksaker, finns det en del andra 
saker som jag tycker lärare bör tänka på då de ska arbeta med barns socialisering och uppmuntra 
olika interaktioner. Lökken (2008) skriver att barnens kroppsliga utlevelser och stojiga sätt då de 
roar sig och odlar gemenskap kan upplevas som utmanande för de vuxna. Jag tycker att det är 
viktigt att vi som lärare tänker efter innan vi stoppar ett stojigt beteende eller en lek som barnen 
sätter igång. Hon skriver även att en överaktiv vuxen kan vara ett hinder för den socialisering som 
sker mellan barn då dörrar stängs och då de lockar med tysta leksaker. Jag tror att det är en svår 
avvägning mellan vad som bör tillåtas för att låta barn ha sin tid och sitt utrymme för socialisering 
och för vad som kan anses allt för livat och kanske till och med farligt. Men om man hela tiden har i 
åtanke att barnen är där för att lära sig samspela och skapa relationer med andra barn så kanske vi 
kan arbeta på ett mer stödjande sätt istället för ett begränsande sätt. Ett bra exempel är när Nils med 
stöd från en lärare upptäcker att flickan blir arg då han tar vagnen, flickan är tydlig med vad hon vill 
och läraren går in och sätter ord på flickans känsla. Det tycker jag är stödjande arbete istället för att 
begränsa genom att kanske bara lyfta bort Nils. 

I fråga om barns empatiska förmåga håller jag med Johansson (1998) om att vi aldrig kan vara säkra 
på om barn känner empati. Om det istället är så som hennes studie visar på att barn läser av 
varandras känslouttryck för att utveckla etik så blir inriktningen helt annorlunda för en lärare anser 
jag. Istället för att lära barn att känna empati för andra barn som läroplanen säger så tycker jag att 
vikten borde läggas vid att lära barn att visa hur de känner och att uttrycka detta så att andra barn 
förstår.

Efter min studie har jag fått en ny syn på barns interaktion med varandra och jag ser hur viktig den 
är. Detta kan vara ett stöd i vidare arbete med barn, vuxna och föräldrar då jag har hittat argument 
om varför barn behöver varandra i deras utveckling. De lär sig sociala samspel genom varandra, 
genom att prova saker om och om igen och invänta en reaktion från ett annat barn. De lär sig 
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varandras olikheter och kan i och med det visa hänsyn till varandra. Vi måste som människor kunna 
fungera i en grupp och då är det här första steget in i det anser jag. Sociala samspel lär vi oss, menar 
jag, genom att utsättas för det och jag kan i min studie se att lärprocessen börjar tidigt.

Förslag till vidare forskning: Detta är en liten studie och det skulle vara intressant att göra en 
större med samma syfte fast med fler barn och under en längre tid. Det vore även intressant att 
lägga fokus på lärares syn och hur de arbetar med små barn och interaktion.
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Till föräldrar/vårdnadshavare

Vill ni delta i en studie som handlar om små barn och kommunikation och vilka 
faktorer som har betydelse då de kommunicerar?

Genom observationer skulle jag, under ett par dagar i höst, vilja studera 
barnen i deras vardag på förskolan för att se hur de kommunicerar med 
varandra och vad som påverkar.

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom 
ramen för lärarutbildningen. Inga resultat kommer att kopplas till enskild 
individ.
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