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Sammanfattning 
Syftet med vårt arbete är få en fördjupad kunskap på hur förskollärare tänker kring ett- och 

tvååringars samspel och kommunikation samt om och i så fall hur de ser att den fysiska 

innemiljön har betydelse för samspel och kommunikation. Forskning visar att barn 

kommunicerar redan från födseln. Forskningen har mest handlat om samspel mellan barn och 

vuxna. Den litteratur vi bearbetat som handlar om barns samspel visar att det sker främst 

genom kroppsliga uttryck. Miljön har betydelse för barns möjlighet att samspela. Små 

leksaker verkar hämma samspel medan stora föremål t.ex. en stor madrass eller en stor 

kartong gynnar små barns samspel. Vi har valt att kombinera intervju och observation som 

metod för att få svar på våra frågor. Gemensamt för de förskollärare vi intervjuat är att de alla 

ser barnens uttryck som viktiga och att deras uppgift är att tolka dem. Synen på små barns 

samspel varierar bland de förskollärare vi har intervjuat. Från något sällsynt till något som 

sker hela tiden. Även i vilka situationer de samspelar som mest varierar. Alla delar de en 

medvetenhet om miljöns betydelse för barns möjlighet att samspela. Varför synen på barns 

samspel varierar tror vi grundar sig i forskningens tidigare tradition att främst handla om 

samspel mellan barn och vuxna. Att små barns samspel yttrar sig på ett annorlunda sätt 

jämfört med äldre barn tänker vi också kan vara en bidragande orsak.  

 

Nyckelord: Språk, förskola, barnsyn, kroppsspråk  



 

1 
 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Begreppsdefinition .............................................................................................................................. 2 

Syfte och forskningsfrågor................................................................................................................... 3 

Litteraturgenomgång............................................................................................................................... 4 

Synen på barn ...................................................................................................................................... 4 

Språkets betydelse .............................................................................................................................. 4 

Språkutveckling ................................................................................................................................... 4 

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år. ....................................................... 6 

Den fysiska innemiljön i förskolan ....................................................................................................... 8 

Fysisk innemiljö, samspel och kommunikation ................................................................................... 9 

Metod .................................................................................................................................................... 12 

Metodval ........................................................................................................................................... 12 

Urvalsgrupp ....................................................................................................................................... 12 

Genomförande .................................................................................................................................. 14 

Forskningsetiska övervägande .......................................................................................................... 15 

Resultat .................................................................................................................................................. 16 

Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna ....................................................................... 16 

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år. ..................................................... 17 

Den fysiska innemiljön i förskolan ..................................................................................................... 19 

Fysisk innemiljö, samspel och kommunikation ................................................................................. 20 

Analys .................................................................................................................................................... 24 

Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna ....................................................................... 24 

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år ...................................................... 24 

Den fysiska innemiljön i förskolan ..................................................................................................... 26 

Den fysiska innemiljön och kommunikation och samspel ................................................................ 27 

Diskussion .............................................................................................................................................. 29 

Resultat diskussion ............................................................................................................................ 29 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 31 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 33 

Bilagor    Bilaga 1 ................................................................................................................................ 35 

Bilaga 2       Intervju och observationsfrågor ......................................................................................... 36 



 

2 
 

Inledning 
Vi har under vår utbildning till förskollärare förstått att språk och kommunikation är viktigt 

för lärande. I läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010, Lpfö 98/10, står det: ”Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”(Skolverket, 2010, 

s.9). Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande hänger språk och tänkandet samman. Ur 

samma perspektiv skriver Dysthe (2003) att människan lär på två plan. Innan personen kan 

göra kunskapen till sin egen så utvecklas den först i samspel med andra. Det här är något som 

även betonats i Lpfö 98/10: ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn 

som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010, s.9). I detta arbete har vi därför valt att 

fokusera på samspel mellan vuxna och barn samt samspel mellan barn. För att begränsa 

området att undersöka har vi valt att fokusera på ett och tvååringar. Anledningen till att vi 

valde just den åldersgruppen är att vi under utbildningen inte läst så mycket om små barn. Det 

mesta har handlat om äldre barn. Vi har fått en uppfattning om att arbetet med de yngsta 

barnen i förskolan inte värderas lika högt som arbetet med äldre barn. Kanske är det de små 

barnens behov av omsorg som bidrar till den uppfattningen? Tar omsorgen överhanden av 

lärandet? Vi tror på en stor potential hos de yngsta barnen som lärande och sociala individer 

vilket även senare forskning bevisat. Hur ser förskollärare på små barns samspel och 

kommunikation? Vi är intresserade av att ta reda på andra förskollärares syn på små barns 

samspel och kommunikativa förmåga.  

Vi har även förstått att den fysiska miljön har betydelse för lärande. Inom Reggio Emilias 

filosofi tillskrivs miljön en stor betydelse för lärande. Man kallar miljön ”den tredje 

pedagogen”. Vi vill i detta arbete ta reda på om den fysiska innemiljön även har betydelse för 

samspel och i så fall förskollärarnas syn på det.  

Enligt Lpfö 98/10 ses barns utveckling och lärande som interaktivt och relationellt. 

Utgångspunkten är att alla i förskolan skapar relationer och knyter an till varandra och miljön 

runt omkring dem (Skolverket, 2010).   

Begreppsdefinition 
När vi i texten skriver pedagog menar vi alla som arbetar i den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. Menar vi förskollärare skriver vi ut det specifikt. Språk är ett begrepp som inte har 

någon exakt definition. Det ses som ett redskap för människans kommunikation (www.ne.se). 

När vi använder begreppet avser vi språk som redskap för kommunikation, samspel och 

tänkande. Ett redskap för att både göra sig förstådd och för att förstå omvärlden.  

http://www.ne.se/
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Syfte och forskningsfrågor 
Vårt syfte är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare tänker kring ett- och tvååringars 

samspel och kommunikation samt om och i så fall hur de tänker att den fysiska innemiljön har 

betydelse för samspel och kommunikation. 

Våra frågeställningar: 

Hur ser förskollärare på kommunikationen mellan ett- och tvååringar och pedagoger? 

Hur ser förskollärare på samspelet mellan barn ett till två år? 

Vilka tankar har förskollärare kring den fysiska innemiljön ur ett samspels och 

kommunikations perspektiv? 
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Litteraturgenomgång 

Synen på barn 

Synen på barn har förändrats över tid. Nu vet man att barn kommunicerar med omvärlden 

redan från födseln(Michélsen, 2005; Sommer, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; 

Løkken, Haugen, Röthle, 2005; Svensson, 2009). Det talas om ett paradigmskifte. 

Övergripande uppfattningar inom barnforskningen har förändrats från 1970-talet och tiden 

därefter. Tidigare sågs spädbarnet som en novis, ett inkompetent barn vilket också 

motiverades av dåtidens forskning. Senare tids forskning visar däremot att små barn har en 

rad kompetenser. Det gör det möjligt för dem att ingå i en äkta medmänsklig samvaro redan 

från födseln. Nyfödda barn är sociala och aktiva medskapare av personliga 

relationer(Sommer, 2005) . Vilket gör att de redan från början har en inre drivkraft att 

samspela och söka kontakt (Michélsen, 2005; Løkken, Haugen, Röthle, 2005).  Att barnen ses 

som kompetenta innebär inte att barnen klarar sig själva utan de behöver också vuxna vid sin 

sida, vuxna som är lyhörda och medforskande och som inte alltid vet bäst (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003).  

Språkets betydelse 
Enligt Vygotskij hänger språket och tänkandet samman (Imsen, 2006; Dysthe, 2003; Lindgren 

& Modin, 2012; Svensson, 2009). Dysthe (2003) skriver att kommunikativa processer är en 

förutsättning för lärande och utveckling. För att lärande ska kunna ske måste det finnas språk 

och kommunikation.  Språk är ett grundvillkor för lärande. Att stimulera barns språk- och 

kommunikationsutveckling är förskollärarens ansvar enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010). Vygotskij menar enligt Svensson (2009) att människan tänker verbalt. 

Tänkandet är vårt inre tal till oss själva. Hos det lilla barnet är språk och tänkande åtskilda. 

För barn fungerar språket först i ett socialt sammanhang för kommunikation. Senare införlivar 

barnet språket i sig själv och kan använda det för att tänka. 

Språkutveckling 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande skriver Dysthe (2003) att det mänskliga 

medvetandet, t.ex. språkets utveckling, utvecklas på två plan. Först utvecklats det i samverkan 

med andra på ett yttre plan för att sedan ”flytta in” i individen och bildas på ett inre plan. 

Kunskapen blir individens egen, ett fenomen som kallas internalisering. 
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För att barnet ska utveckla sitt språk behöver det en mer kunnig person att kommunicera med 

(Svensson, 2009). Inom sociokulturell teori är den ”närmaste utvecklings zonen” ett välkänt 

begrepp. Det visar på den potential för utveckling som ligger mellan vad barnet kan klara av 

på egen hand och vad det kan klara av tillsammans med en person som kan mer (Dysthe, 

2003; Smidt, 2010). 

För att lägga grunden för barnets begreppsutveckling bör den vuxne sätta ord och benämna 

vad det lilla barnet gör, signalerar med kroppen, sådant som sker m.m. menar Lindgren & 

Modin, (2012) och vilket också Lindahl (1998) och Hagtvet (2004) hävdar. På så sätt menar 

de att barnet kan associera ord till händelsen, vilket leder till ett mer utvecklat och nyanserat 

språk. Genom att se barnet som en kompetent samtalspartner menar Bjar & Liberg (2003) att 

barnet bygger upp en syn på sig själv som en aktiv medskapare och meningskapare i sociala 

situationer. Ett sådant förhållningssätt leder till språkligt självförtroende och fortsatt lärande 

hos barnet menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). När barnet själv börjar försöka 

kommunicera muntligt bör de vuxna förstärka barnens försök. Om barnet exempelvis pekar på 

lampan och säger laa… bör den vuxne förstärka detta genom att t.ex. säga Ja, där är lampan! 

Nästa steg i språkutvecklingen är att gå från det konkreta till det abstrakta. Att kunna tala om 

det som inte syns här och nu. De vuxna får formulera barnets tankar i ord. Om barnet söker 

sin mamma som just lämnat rummet kan en annan vuxen tala om för barnet att mamma är 

borta men att hon kommer tillbaka senare (Lindgren & Modin, 2012).  

Barn måste få mängder av tillfällen att samspela och samtala för att utveckla sitt språk 

(Svensson, 2009). Barnet behöver vuxna som tar vara på och uppmärksammar sådant som 

barnen intresserar sig för och samtala kring det. Men de vuxna bör även introducera nya 

samtalsämnen på ett intressant sätt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Barn som får 

uppleva mycket får mycket att kommunicera om vilket leder till språklig utveckling 

(Svensson, 2009).  

Tecken kan användas som komplement till det talade språket. Genom att tala och teckna 

samtidigt förtydligas de viktigaste orden (Tisell, 2009). Iréne Johansson är professor i fonetik 

och hon är en av många förespråkare för användning av teckenstöd. Det kan användas på 

många olika sätt och i olika omfattning. Johansson kan ge flera anledningar till varför 

teckenstöd är bra, här är tre; 1) av kommunikativa-funktionella anledningar. 2) eftersom 

tecken som stöd till talet nyttjar olika kanaler. 3) eller som ett pedagogiskt redskap. 

Teckenanvändning underlättar kommunikationen ”här och nu” samtidigt som forskningen 

visar en överföringseffekt på talets utveckling (www.teckna.se). Att tala är komplicerat. Barnen 

http://www.teckna.se/
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måste ha kontroll över läppar, tunga, stämband och lufttryck. Allt detta ska kontrolleras 

samtidigt. De första kroppsdelarna som barnen själv får kontroll över är vanligtvis händer och 

armar därför är det oftare lättare för barnen att teckna än att tala. Med hjälp av tecken 

underlättas förståelsen, uppbyggnaden av ordförrådet och framförallt kan barnen lättare börja 

uttrycka sig. Små barn som befinner sig i en miljö där tecken används som komplement får en 

snabbare talutveckling (Tisell, 2009).  

Språkutvecklingen är grunden för läsinlärningen. Den språkliga medvetenheten är av stor 

betydelse för att lära sig läsa och skriva. Ramsor, språklekar, rim och visor är exempel på 

aktiviteter som gynnar den språkliga medvetenheten. Högläsning har en stor betydelse för 

språkutvecklingen. Små barn vill ofta höra samma bok om och om igen. De lär sig på det 

sättet att känna igen ord och formuleringar. Att läsa bilderböcker för barnen ger många 

tillfällen till samtal. Det kan vara samtal om bilder, händelser och språk. Barnen bör på så sätt 

få vara aktiva under högläsningen. Att läsa böcker ger tillfälle för barnen att utveckla 

förståelse för sambandet mellan tal och skrift (Lindgren & Modin, 2012). Enligt Lpfö 98/10 

ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk (Skolverket, 2010) 

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år. 
Forskning om barns tidiga sociala utveckling har nästan uteslutande rört sig om förhållandet 

mellan barn och vuxen, inte samspelet mellan barn (Aasebø & Melhuus, 2007; Løkken, 

2008). Småbarns samspel har tidigare setts som ovanliga, kortvariga och aggressiva. Piagets 

tankar om de egocentriska barnen antas ha bidragit till den uppfattningen (Michélsen, 2005; 

Løkken, 2008; Haugen & Röthle, 2005). Forskning som bygger på observationer av barn i 

åldrarna ett till tre år ger en annan bild av barns samspel (Michélsen, 2005; Løkken et al., 

2005). Michélsen(2005) menar att samspel mellan barnen kännetecknas av kreativitet, 

samförstånd och bejakande. Lek, skratt, nyfikenhet, kroppskontakt är typiska drag för barn i 

åldrarna ett till två års sociala samvaro menar Jonsdottir (2012) men även retsamhet, 

konflikter, gråt och försoning hör till vanligheten. Barn förstår tidigt att även andra barn har 

avsikter och genom sina kroppar kan uttrycka dem. De förstår varandra genom kroppen och 

kroppens uttryck (Michélsen2005). Det kroppsliga uttrycket är något som även Løkken 

(2008) beskriver och poängterar att det kroppsliga samspelet är lika meningsfullt och 

intentionellt som verbalt samspel. Hon menar vidare att människan är i sina kroppar. Tanken 

är rotad i kroppen. Innan barnet kan sätta ord på något kan det ändå veta och förstå genom 

kroppen. Då de kommunicerar menar Johansson (2001) att barnen följer varandra som två 

delar av samma helhet. För att det ska ske måste det finnas samspel dem emellan då de går in 
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i varandras världar. Där kan de både bekräfta och korrigera varandra. Løkken (2008) 

beskriver en analys av hur barn kommer fram till en gemensam förståelse utan att använda 

ord. Barnen får kontakt med varandra och den ene, barn ett, föreslår en idé mer eller mindre 

tydligt. Den andre, barn två, förstår helt eller delvis och handlar därefter. Hur barn två handlar 

ger barn ett en respons som i sin tur ger respons till barn två. Barnen delar sedan en 

gemensam förståelse och bygger sedan vidare på den. Barnen anpassar och omformar sina 

handlingar allt efter det andra barnets signaler och intresse under hela lekprocessen.  

När barnen samspelar med varandra undersöker och värderar de varandra för att nå en 

förståelse (Lenz Taguchi, 1997). I de många samspel barnen möter i förskolan skapar de 

mening i situationer här och nu samtidigt som de generaliserar olika kulturella mönster för 

samspel mellan barn. Genom de reaktioner barnet får från andra i sociala sammanhang får de 

möjlighet att reagera och reflektera över sig själv som social person (Aasebø & Melhuus, 

2007). 

Förskollärare har ett ansvar att ge barnen goda förutsättningar för att bygga upp varaktiga 

relationer (Skolverket, 2010). Barn väljer tidigt vänner. (Michélsen, 2005; Jonsdottir, 2012). 

Vänskapsbanden dem emellan visas i glädjen de utstrålar då de träffas, hur de väntar in 

varandra och tydligt väljer att vara fysiskt nära varandra (Michélsen, 2005). Jonsdottir (2012) 

har studerat samspel och relationer mellan barn i åldrarna ett till två år i förskolan. Hon 

upptäckte att ettåringarna på förskolan oftast hade skaffat sig en bästa vän redan några 

månader efter inskolningen. En relation som oftast växte sig starkare och fördjupades och 

fortsatte då barnen fyllt två, så länge Jonsdottir följde dem med sin studie.  

Barn i åldrarna ett till två år kommunicerar på många olika sätt. De äldre barnen kompletterar 

kommunikationen med ord men kroppsspråket, som bl.a. innehåller gester, mimik, blickar 

som kan besvaras eller avvisas, dominerar. De kramas, puffas, springer fram till eller väntar in 

någon. Rösten används också ofta, de skrattar, skriker, ropar och viskar (Michélsen, 2005). 

Även Løkken et al (2005) menar att barnen uttrycker sina känslor och upplevelser med 

kroppen, med få ord men för den skull inte tyst. Tvärt om kan samspelet mellan barnen 

upplevas högljudd.  

De små barnens samspel utgörs ofta av kroppslekar med stora kroppsrörelser menar 

Michélsen (2005). De hoppar, springer eller kastar sig på golvet.  Dessa samspel är ofta långa 

med flera barn inblandade. Många samspel kretsar även kring leksaker. Oftast är det bara två 

barn som leker och samspelet varar sällan någon längre stund.  Michélsen (2005) menar att 
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leksakerna verkar få igång samspelet men att de sedan verkar hindrande för att samspelet ska 

fortgå. Imitation är en annan vanlig samspelsform (Michélsen, 2005; Løkken, 2008). 

Upprepningar är också vanliga men för att leken ska fortsätta krävs någon form av variation. 

Upprepningen ser inte exakt likadan ut som innan, vilket leder till att spänningen och intresset 

hålls kvar. Det tycks vara viktigt även i ett- till tvååringarnas lek (Løkken, 2008). Johansson 

(2001)  beskriver i sin bok att det finns två slag av samspel i barnens värld där konflikter 

mellan barn inkluderas. Barn strävar efter att tillhöra en del av samspelet men även försvara 

sitt eget värde av utrymme. Hon menar att barn oftast störs i sina lekar och därför måste de 

försvara sitt område. Det kan leda till konflikter men Johansson (2001) tolkar det som att 

barnen är intresserad av att behålla samspelet som sker mellan dem som något värdefullt som 

inte ska avbrytas av någon annan. Konflikter mellan ett till tvååringarna handlar oftast om 

rätten till saker eller utrymme enligt Jonsdottir (2012). Konfliktsituationerna är tillfällen att 

träna sin sociala utveckling och förstå sociala regler. Att argumentera för sin sak och att 

lyssna och ta till sig andras syn på saker menar hon. I Lpfö 98/10står det: ”arbetslaget ska 

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 2010, s. 9). 

Den fysiska innemiljön i förskolan  
Miljön i förskolan ska enligt Lpfö 98/10 vara trygg. Den ska även utmana och locka till lek 

och aktivitet. Det är förskolechefens ansvar att barnen får tillgång till en bra miljö och 

material för utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Skollagen och läroplanerna ger inga 

tydliga riktlinjer för hur miljön ska vara utformad i skola och förskola utan bara att den ska 

passa ändamålet (Björklid, 2005). I Reggio Emilias pedagogiska filosofi läggs stor betydelse i 

miljöns utformning. Man utgår från att kunskap skapas mellan barn, vuxna och miljön 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

 Nordin-Hultman (2010) som studerat och jämfört pedagogiska miljöer i Sverige och England 

menar att hur förskolor och skolor inreds och utrustas är starkt kulturellt och traditionsbundet 

och inte alltid så reflekterat. Hon upptäckte att materialet i förskolorna i Sverige är mer 

sparsamt och begränsat. Utbudet är inte lika stort och det är inte lika inbjudande som i 

England där det t.ex. är vanligt att ha mer laborerande material som vattenbaljor mitt i rummet 

med varierade verktyg att experimentera med. Även annat ”smutsigt” material, som hon kallar 

det, som sand, flaskfärger finns tillgängligt för barnen att själva ta för sig i de engelska 

förskolorna. I Sverige finns det mer utrymme och material för grovmotoriska aktiviteter 
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inomhus jämfört med i England. Att barn lär med hela kroppen verkar vara en bärande idé i 

den svenska förskolepedagogiken menar Nordin- Hultman (2010).  

Den fysiska miljön signalerar vad som förväntas ske i rummet (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999).  Beroende på hur miljön är utformad anger den möjligheter och 

förutsättningar för hur den kan användas. Den fysiska miljön har betydelse för barnens 

utveckling. Barn använder alla sina sinnen och hela kroppen då de utforskar och upptäcker. 

Miljön bör därför ge möjlighet att t.ex. hoppa, klättra, krypa och gömma sig. Det bör finnas 

ett stort utbud av löst material som kuddar, stolar, madrasser så att barnen själva kan göra 

förändringar i miljön för att passa leken(Björklid, 2005). 

Förskolorna i Sverige har av lång tradition präglats av en hemlikhet. Redan i början av 1900-

talet kom de tankarna av flera olika anledningar. Den hemlika barnträdgården skulle vara ett 

alternativ till de tidigare institutionerna för små barn. De skulle fungera som förebild för 

mödrarna om ett idealt hem. En hemlik miljö i dåtidens barnträdgårdar skulle även legitimera 

verksamheten att ta barnet från sin hemmiljö och sina mödrar. Som en motvikt mot den 

hemlika förskolan har en diskurs om verkstadspedagogik väckts. En diskurs som fick fart i 

och med barnstugeutredningen som publicerades 1972 menar Nordin-Hultman (2010). Med 

verkstadspedagogik lyftes ett undersökande, experimenterande och laborativt arbetssätt fram. 

Trots de intentioner barnstugeutredningen kom med lever traditionerna av en hemlik miljö 

kvar i förskolorna idag (Nordin-Hultman, 2010). Rum för lärande bör ha verkstadskaraktär. 

Vad som förväntas av barnen i förskolan, hur de använder rummet och materialet ska tydligt 

framgå. Miljön ska vara självinstruerande på så sätt att den är tydlig och att barnen kan vara 

självständiga och själv ta för sig av materialet (Björklid, 2005). Att pedagogerna är medvetna 

hur de tänker kring organisationen av rum och material har en stor betydelse hur barnet kan 

utnyttja och utveckla sin kompetens. Rummet visar vilken syn och tilltro pedagogerna har till 

barnens kompetens (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

Fysisk innemiljö, samspel och kommunikation 
Hur rummet är utformat påverkar barnens möjligheter till socialt samspel. Det ska finnas plats 

för samspel men även avskildhet (Björklid, 2005). En miljö ska uppmuntra till utforskande 

menar Johansson& Pramling Samuelsson red. (2003). De skriver att rummen har ett 

grundläggande syfte där de både måste kunna kommunicera och tala många språk.  Miljön ska 

både kunna stimulera individen själv men även stimulera till samarbete emellan individer. 

Därför ska rummet ses som att det har ett kraftfullt och grundläggande språk där det kan 
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erbjuda eller utesluta olikheter. För att skapa meningsfulla mötesplatser menar Åberg & Lenz 

Taguchi, (2006) att pedagogerna måste observera hur barnen använder rummen. Enligt 

läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 ska arbetslaget dokumentera, följa upp och 

analysera kommunikation och samspel med och mellan barn. Förskollärare har ansvar att 

verksamheten i sin helhet dokumenteras, följs upp och utvärderas (Skolverket, 2010).   I 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi talar man om att sätta barnen i centrum. Genom att vara 

medforskande pedagoger som är lyhörda för att se barnens behov kan vi uppmärksamma det 

barnet gör och visar intresse för i varje rum (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Løkken (2008) beskriver en studie över små barns lek. Den visade att barnen hade minst 

kontakt med varandra då de lekte med små leksaker. Under dessa lekar var konflikter vanliga. 

I lekar utan leksaker eller med stora lekobjekt lekte barnen mer tillsammans och präglades 

oftast av positiva känslor. Hon förespråkar därför leksaksfria ytor på förskolorna med en 

utgångspunkt att barnen själva och tillsammans kan åstadkomma en hel del. Stora föremål 

som stora kartonger, en stor madrass, garderober, gardiner, bord och stolar är material som 

kan engagera många ett- till tvååringar i gemensam glädjefylld lek. Att pedagogerna inte är 

direkt närvarande under samspelet verkar vara en viktig faktor för att det ska fortgå och 

utvecklas menar Løkken (2008) men är noga med att påpeka att barnen för den skull inte ska 

lämnas åt sig själva. Som pedagog är fingertoppskänslan viktig, att avgöra när det är dags att 

kliva in och när det är dags att ta ett steg tillbaka fortsätter hon.  

Pedagogerna i förskolan kan på många sätt reglera barnens möjligheter till lek och samspel. 

Vilken syn de har på ett- till tvååringarnas ofta livliga gemensamma lekar är avgörande. Vad 

erbjuds barnen? Leksaker och material som får barnen att leka lugnare, ofta individuella 

lekar? Stängda dörrar eller grindar för att förhindra ett- till tvååringarnas typiska springlekar? 

Hur placeras barnen t.ex. vid matbordet? Vilket är syftet med det? Hur pedagogerna agerar får 

betydelse för hur barnen kan interagera med varandra. De har ansvaret att bedöma varje 

enskild situation och reflektera över sina ställningstaganden (Løkken, 2008). 

En studie av Shohet & Klein (2010) från förskolor i Israel visar att på vilket sätt leksakerna 

presenteras på förskolan får betydelse för hur ett- till tvååringarna leker med dem och hur de 

interagerar med varandra. Barnen observerades då materialet eller leksakerna var 

slumpmässigt framlagt och jämförde det mot då materialet eller leksakerna var arrangerat på 

ett sätt som barnen kunde känna igen från sin vardag. T.ex. dockor som ligger utslängda på 

golvet jämfört med dockor som sitter runt ett framdukat bord. Observationerna delades in i 
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positivt och negativt socialt beteende. De fann att då sakerna var arrangerade ledde det till fler 

positiva möten med jämnåriga. De drar slutsatsen att det lönar sig att fundera över och 

arrangera lekmaterialet för att barnen ska ges förutsättningar att utvecklas socialt (Shohet & 

Klein, 2010). Att arrangera materialet som om en lek redan är igång är något som också är 

vanligt på förskolorna i England (Nordin- Hultman, 2010).    

Barn påverkas av hur skriftspråket används i de miljöer de befinner sig i. Hur mycket skrivet 

material, som tidningar, böcker, textade meddelanden som finns omkring dem och hur det 

presenteras har betydelse för hur de utvecklar ett intresse för skriftspråk (Svensson 2009). 

Förskolans miljö ska t.ex. innehålla, skriv- och läshörnor, böcker, skyltar, datorprogram, 

skrivböcker och whiteboardtavlor för att stimulera skriftspråklig verksamhet (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999).     
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Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vilka metoder vi har valt för att genomföra vår studie. Vi 

beskriver vilket urval vi gjort och varför. Vi redovisar hur genomförandet gått till och 

slutligen våra forskningsetiska överväganden.   

Metodval 

För att få svar på våra frågor valde vi tidigt att kombinera intervju och observation som metod 

för att få en djupare förståelse. Genom att använda två metoder kan svaren sökas ur ett 

bredare perspektiv hävdar Stukát (2005).  Rosenqvist och Andrén (2006) menar att intervju är 

en lämplig metod när man vill ta reda på hur människor tänker eller vilka uppfattningar de 

har. Är man å andra sidan ute efter att ta reda på hur eller vad någon gör kan det passa med 

observation som metod menar de. Vårt syfte var att först få höra deras tankar kring samspel, 

kommunikation och fysiska innemiljö för att sedan observera hur deras tankar har tagit sig 

uttryck i den fysiska innemiljön. Med observationen och den fysiska innemiljön som stöd 

tänkte vi att det skulle vara lättare för oss att förstå respondentens tankar och förhållningssätt 

samtidigt som det skulle underlätta för respondenten att också visa oss hur de utformat miljön 

på avdelningen och vilka tankar som ligger bakom.  

Vi har valt att spela in intervjuerna. Det är ofta en fördel att banda intervjuerna menar 

Dimenäs red. (2007) eftersom den som intervjuar får med allt som respondenten säger och 

samtidigt får höra hur intervjuaren själv ställer frågor och kan reflektera över sin egen insats 

och utveckling som intervjuare. Anledningen till att vi har valt att spela in var att inte behöva 

anteckna alla svar under intervjun, utan istället koncentrera oss på att lyssna, komma med 

följdfrågor och föra intervjun framåt. Under observationen, som för oss fungerade som en 

förlängning av intervjun, valde vi dock att stänga av inspelningen och i stället anteckna det vi 

såg och det respondenten berättade.  

Urvalsgrupp 

Vi har intervjuat sex förskollärare och gjort observationer på de avdelningar där de arbetar. 

Förskollärarna arbetar i en mellanstor norrländsk stad, inom tre olika skolområden, vid fyra 

olika förskolor och vid sex olika avdelningar. Här kommer vi att presentera de förskolor och 

informanter som deltagit i vår studie.  

Förskolan ”Grodan”  

Grodan är indelad i fyra avdelningar. En 1-2 års avdelning, en 2-3 års avdelning och två 
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avdelningar med barn i åldrarna 3-5. Personalen på förskolan roterar mellan avdelningarna. 

Någon pedagog följer alltid barngruppen när det är dags att byta avdelning. På det här sättet 

har man gjort de senaste tre åren. Tidigare hade de tre avdelningar i åldrarna 1-5 år. 

Anledningen till förändringen var att lättare kunna anpassa verksamheten efter varje 

åldersgrupps behov av stimulans och utmaning. Grodan arbetar med ett Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt.  

”Mona” är förskollärare och har arbetat som det i 20 år. Just nu arbetar hon på avdelningen 

med barn i åldrarna 1-2 år på förskolan Grodan och där har hon arbetat sedan början av 

terminen.  

”Rosa” är förskollärare på förskolan Grodan. Som förskollärare har hon arbetat i 25 år. 

”Rosa” arbetar sedan två år tillbaka på avdelningen där barnen är 2-3 år.  

Förskolan ”Vargen” 

På förskolan Vargen finns det två avdelningar, en med barn åldrarna 1-3 år och en för barnen 

3-5 år. Förskolans avdelningsindelning har förändrats flera gånger över tid. Senast var det två 

syskonavdelningar. Anledningen till att det ser ut som det gör nu var främst att de yngsta 

skulle få sina behov tillgodosedda. Men i efterhand upplever pedagogerna att även de äldre 

drog en stor vinning av förändringen. Även här på ”Vargen” roterar personalen mellan 

avdelningarna. Förskolan har ingen speciell profil.  

”Lotta” har varit verksam som förskollärare i 31 år. På vargen har hon arbetat i 21 år och 

sedan hösten är hon placerad på avdelningen där barnen är 1-3 år. 

Förskolan ”Humlan” 

På förskolan Humlan finns fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år. Det har tidigare gått 

barn på förskolan under hela förskoletiden men sedan öppnades en ny förskola till de äldre 

barnen. Förskolan har ingen speciell profil. 

”Hilda” har 31 års erfarenhet som förskollärare. På den avdelningen med 1-3 åringar där hon 

arbetar just nu har hon varit i 1 ½ år. 

Förskolan ”Kotten” 

På förskolan Kotten finns fyra avdelningar. Sedan sju år tillbaka organiserades förskolan på 

följande sätt. På tre avdelningar går barn mellan 1-4 år. Femåringarna går på en 
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åldershomogen avdelning. Förskolans profilerar sig inte men arbetar utifrån en tilltro till varje 

barns kompetens. 

I 20 år har ”Maria” arbetat som förskollärare. De senaste 5 åren har hon arbetat på samma 

avdelning med barn 1-4 år.  

”Jenny” har dubbel kompetens, både förskollärare och lärare för grundskolans tidigare år. 

Som förskollärare har hon arbetat sedan 7 år tillbaka. Under de åren har hon haft sin tjänst på 

”Kotten” med 1-4 åringar.  

Genomförande 
En intervju bör enligt Rosenqvist och Andrén red. (2006) förberedas noga något som även 

Dimenäs red. (2007) och Stukát (2005) trycker på. Vi tog kontakt med respondenterna via e-

post (se bilaga 1) för att bestämma tid för intervjuerna. Vi förklarade vad intervjun skulle 

komma att handla om, hur lång tid vi behöver för intervjun samt de forskningsetiska 

principerna.  

Vi formulerade intervjufrågor för att få svar på våra frågeställningar (se bilaga 2). Enligt 

Dimenäs red. (2007) är det viktigt att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. Öppna 

frågor som följs upp med följdfrågor är att föredra fortsätter Dimenäs (red.). Vi valde först att 

formulera några bakgrundsfrågor, som exempelvis respondentens utbildning, erfarenhet i 

yrket och några fakta frågor kring förskolan och avdelningen. Vi ville inleda intervjun med 

några lätta frågor för att skapa trygghet hos respondenten. Att börja med några enkla 

”uppvärmningsfrågor” är bra anser Dimenäs (red. 2007). Rosenqvist och Andrén (red. 2006) 

hävdar att det oftast är bra att skicka frågorna till respondenterna i förväg för att ge dem mer 

tid till att tänka igenom sina svar. Vi valde att inte göra så eftersom vi var ute efter att få höra 

respondenternas spontana tankar, åsikter och uppfattningar och ville inte att de skulle ha 

möjlighet att läsa på för att ge oss ”korrekta” svar. 

Det är viktigt att fundera över sin egen förförståelse och sina egna förutfattade meningar för 

att försöka bortse från dem (Dimenäs red., 2007). Även Rosenqvist och Andrén (2006) 

trycker på vikten att bortse från sina egna värderingar och inte uppröras av sådant som inte 

stämmer med intervjuarens värderingar. Det gäller då att inte visa sina reaktioner och istället 

intressera sig för hur respondenten tänker fortsätter författarna.  

När det var dags att intervjua lät vi respondenten välja plats för intervjun något som Stukát 

(2005) anser är viktigt för att bidra till att respondenten ska känna sig trygg och ohotad. Vi 
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frågade om vi fick tillåtelse att spela in intervjun samtidigt som vi försäkrade att endast en av 

oss kommer att lyssna på det inspelade materialet och att det därefter kommer att förstöras. Vi 

informerade även om de andra forskningsetiska principerna. Vi turades om att ha 

huvudansvaret för intervjuerna men den som inte hade huvudansvar var ändå aktiv genom att 

ställa följdfrågor och liknande. När vi gått igenom intervjufrågorna avslutade vi inspelningen 

och gick över till observationsdelen. Vi bad respondenten att visa oss runt på avdelningen och 

berätta om den fysiska innemiljön för att både få se och höra hennes tankar kring 

utformningen av miljön. Till stöd för observationen hade vi formulerat frågor(se bilaga 2). Vi 

antecknade både det vi såg och det respondenten berättade.   

Forskningsetiska övervägande 
För att skydda individen dvs. respondenten har vi utgått från de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet, www.vr.se, (2002)  utgett.  Före, under och efter våra undersökningar 

tog vi dessa fyra huvudkrav i beaktande: 

Informationskravet: Vi informerade vårt syfte med observationerna och intervjuerna både i 

brevet som vi skickade ut inför mötet och igen innan intervjun skulle börja.  

Samtyckeskravet: Vi informerade både i brevet och innan intervjun att deltagandet är friviligt 

och att respondenten när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet: Vi tydliggjorde att de medverkandes identitet och arbetsplats inte 

kommer att kunna identifieras. Vi berättade att det inspelade materialet kommer att förstöras 

efter transkriberingen.  

Nyttjandekravet: Vi förklarade att de uppgifter vi har tagit del av endast är till vårt 

examensarbete och inget annat.  

http://www.vr.se/
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Resultat 
Här nedan följer resultatet av intervjuerna samt observationerna. Det finns ingen tydlig 

indelning mellan intervjuerna och observationerna, eftersom observationerna fungerade som 

en förlängning av intervjuerna. Observationerna kunde på så sätt förtydliga det respondenten 

berättat under intervjun och båda delarna är därför invävda i varandra.   

Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna 
I kommunikationen mellan vuxna och barn i åldrarna ett till två år ser pedagogerna 

lyhördheten för barnens uttryck som otroligt viktig. Rosa menar att de vuxna har en viktig roll 

att läsa av barnen, speciellt de som ännu inte har det talade språket. Hilda säger: ”man 

försöker ju, man måste ju vara nära dom och vara med hela tiden… man försöker, ja man 

försöker ju att läsa dom…dom har ju såna miner och kroppsspråk.….ja det är de ju…” 

 Maria anser att de lägger mycket tid att lära känna barnen för sedan kunna läsa av de enskilda 

barnens signaler och språk.  Alla sex respondenter menar att den vuxne måste vara observant 

för att kunna se och tolka barnens uttryck. De olika uttryck som förskollärarna tar upp är först 

och främst kroppsspråket som benämns av alla. Det visar sig genom gester, mimik och fysisk 

kontakt. Barnen uttrycker sig även verbalt utan ord menar Mona, Maria och Jenny. Mona: 

”….man får gå på tonläge… dom säger ju mycket ändå fast dom inte har ord” 

Om de vuxnas roll säger Hilda:”man måste göra sig liksom tolk för deras…och försöka och 

se om det är rätt. Är det så här dom menar eller? …man måste ju för dom är ju bestämd, dom 

vet ju vad dom vill” 

Hon menar att man som vuxen måste prova sig fram för att komma fram till vad barnen vill 

eller uttrycker. Genom att komma med olika erbjudanden och sedan läsa av barnens reaktion 

kan hon tyda barnens uttryck. Lotta berättar att hon är noga med att sätta ord på barnens 

uttryck och även hela tiden benämna vad hon gör t.ex. vid påklädning. Det gör hon för att 

barnen ska få större ordförråd. På frågan om hur vuxna kommunicerar med barnen svarar alla 

att de använder det talade språket. Jenny säger: 

 jag tycker att man pratar… alltså… lika oavsett om det är en ettåring eller 

femåring man pratar med… man pratar på likvärdigt sätt… det man kanske gör 

skillnad på att vi använder mycket teckenstöd här… 
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Jenny berättar att när hon inte förstår vad barnen uttrycker ber hon dem visa vad de vill. Då 

kan de antingen visa på ett föremål de vill ha eller visa med tecken. Användandet av 

teckenstöd tar samtliga upp som en del i verksamheten.  Lotta berättar att de just börjat 

introducera teckenstöd på avdelningen. Hon berättar att tecken kan förstärka orden. Genom att 

både säga och teckna med händerna blir det tydligare för barnen. Lotta beskriver en situation 

då pedagogen först bara säger något till barnen utan få någon respons från dem. När hon 

sedan lägger till tecken till orden lyssnar de direkt.  Mona har tydligt sett hur stödtecken blir 

ett redskap även för barnens kommunikation. Hon säger: 

det var så tydligt/…/.. så dom var ju ett och fyra (vår kommentar: ett år och fyra 

månader) och så där när de började på hösten. Då hade vi en flicka som satt och 

grät och grät och grät när vi skulle äta. Så var det en pojke som satt bredvid så 

han puttade på na liksom och så gjorde han tecknet för jobba. Dom jobbar, du 

behöver inte vara ledsen liksom. Gu vad dom kan kommunicera! 

Jenny vittnar om att även de äldre barnen som kan prata, gärna använder teckenstöd som ett 

redskap för att kommunicera. Hon ger exempel på hur barn tecknar för att förtydliga det de 

vill att någon annan ska skicka vid matborden. Hon ser dem som förebilder för de yngre 

barnen.  

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år. 
Synen på om och i så fall hur barn i åldrarna ett till två år samspelar varierar mellan 

förskollärarna. Rosa ser inte att de allra yngsta barnen i förskolan samspelar så mycket. Hon 

säger:  

…de kommunicerar egentligen inte så mycket med varann. Jag tyck när dom är i 

den där åldern så är dom mer själv ….och det är liksom mera när de börjar 

komma till oss som det börjar bli dom här rollekarna...  och att dom söker sig till 

varann och så dära… 

Hon berättar vidare hur de tidigare observerat vid ett målningsprojekt och sett hur lite barn 

samspelar med varandra: ”Då kollade vi också det där med kommunikation… och det är ju 

jättelite alltså barn till barn dom kan ju liksom kommunicera med en vuxen liksom att söka 

ögonkontakt och så här” 

Inledningsvis menar även Jenny att barnen i ett och tvåårsåldern inte har så mycket samspel 

att det mest är bredvidlekar men hon fortsätter sedan med att: ”men… alltså man ser ju att de 
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har ett beroende av kompisar och vänner alltså, just det här liksom att man sätter sig gärna 

bredvid en annan. Det kan ändå va ett samspel mellan dom..” 

Lotta menar att barnen kommunicerar mycket genom ögonkontakten. De spanar in varandra 

och ser den andres reaktion. Vissa gånger kan det även bli fysisk kontakt som exempelvis en 

knuff. Hon tänker att barnen provar sig fram för att se vilken reaktion de får. Knuffar är något 

som även Jenny upplevt i samspel med de små barnen. Hon tänker att det ofta kan bero på att 

någon är för närgående.  

Hur mycket barnen samspelar varierar bland barnen säger Hilda. Vissa av barnen leker 

mycket tillsammans medan andra leker mer ensamma. Behovet att samspela blir större ju 

äldre barnen blir fortsätter hon. Maria ser samspel mellan de yngsta barnen hela tiden. Hon 

säger: ”Kroppsspråk, mimik, fysiskt, dom tar på varann, pratar med varann, med med 

ögona/…/möten i vardagen, det kan ske på många olika sätt”. Maria visar dokumentationer 

där kommunikation sker i vardagen och fortsätter: 

man kan se hur dom möts i en lek/…/det är möten och lek hela tiden i vardagen… 

här möts dom över en vattenkran… med händerna/…/samspelet då kring vattnet 

liksom… hur dom möts…det är ju vi som pedagoger som måste fånga de här 

mötena och upptäckterna… och med blickar/…/se dom här två barnen/…/ se hur 

dom möts vid sagoläsningen bredvid varann. Dom läser inte samma saga men 

dom möts 

Situationer då förskollärarna upplever att barnen samspelar som mest varierar. Jenny, Mona, 

Rosa och Lotta menar att vid den fria leken sker samspelet som mest. De upplever att barnen 

samspelar mer med varandra när pedagogerna tar ett steg tillbaka. Även Rosa anser att det är 

viktigt som vuxen att vara närvande men inte blanda sig i mer än nödvändigt eftersom det kan 

förstöra samspelet mellan barnen. Även Maria lyfter upp hur vuxnas inblandning kan påverka 

samspelet mellan barnen. Maria säger: 

vårat inflytande… men det är ju också stort. Ibland så måste vi vara, stanna till 

och vänta ut och ge dom möjlighet och ibland kanske så måste man fylla på lite, 

hjälpa dom att kanske komma vidare i sin kommunikation eller i samspel /… / det 

här med fingertoppkänslan…. 

Samspelet vid matsituationen finns det delade meningar om bland förskollärarna. Lotta och 

Jenny menar att det är en situation där barnen samspelar relativt lite. Lotta tänker att de beror 
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på pedagogernas syfte med måltiden. Hon beskriver att deras syfte är att barnen ska få i sig 

mat och att de därför inte ger barnen så mycket utrymme till samspel. Jenny å andra sidan 

anser att anledningen är dels att barnens fokus mest ligger på att äta maten och dels på att den 

vuxne oftast styr samtalet vid matbordet.  Hilda och Maria ser däremot matsituationerna som 

stunder där samspel ofta sker. Att barnen sitter fysiskt nära varandra ser Hilda som en 

bidragande orsak. Hon menar att de ser varandra och exempelvis kan ta efter och imitera 

varandra.  

Under uteleken ser Hilda, Maria, Jenny och Lotta att barnen gärna söker sig till varandra.  

Hilda upplever att barnen är ofta tillsammans trots att de inte delar en gemensam lek. Hon ger 

exempel på hur barnen ofta dras till varandra när de styr vagnar tillsammans ute. Hon menar 

att de inte leker tillsammans men att de ändå följer varandra. Lotta berättar att barnen 

kommunicerar med varandra utomhus genom ögonkontakt och kroppsspråk: ”Ute ser man det 

också mycket. Dom söker upp varann ååå…. Försöker åå… om jag springer lite, följer du 

efter då?” 

Mona och Rosa anser att de små barnen inte samspelar så mycket under uteleken. De tänker 

att det är de stora ytorna som gör att barnen kommer långt ifrån varandra och därmed hindrar 

barnen att samspela med varandra. Jenny däremot förvånas över att barnen söker sig så 

mycket till varandra under uteleken trots att förskolans gård är så stor. 

Hilda och Lotta har sett tydligt att även barn i åldrarna ett till två år knyter vänskapsband till 

varandra. Hilda berättar om några barn som hittat varandra och tydligt visar att de blir 

lyckliga när de ser varandra. Även Lotta berättar om en flicka och en pojke som hon ser är 

nära vänner. När flickan kommer på morgonen blir pojken så glad och det visar genom att 

vifta på armarna och hela kroppen.  

Den fysiska innemiljön i förskolan  
Maria anser att hur miljön ser ut speglar hur hennes och hennes arbetskamrater på 

avdelningen ser på barns lärande och lek och vad de vill erbjuda barnen. De vill att miljön ska 

locka till kreativitet och lust att leka.  

Förskollärarnas gemensamma tankar präglas av tillåtande och tillgänglighet i den fysiska 

innemiljön. De menar att barnen själva ska kunna ta för sig av material och inte alltid behöva 

be om det. Några förskollärare upplever ett dilemma i arbetet med barn ett till två år och sina 

grundtankar kring den fysiska innemiljön. Både Lotta och Hilda skulle önska att de kunde ha 
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mera material tillgängligt för barnen. Men har gett upp den tanken eftersom de upplever att 

det inte fungerar med de små barnen. Hilda förklarar: ”det är svårt, för man vill ju ha lite 

Reggio Emilia så där... men det är svårt när det är små barn... för de far ju överallt”. Hon 

berättar vidare att de har material i lådor utom räckhåll för barnen som de i stället får be om. 

På Maria och Jennys avdelningar var det mesta av materialet även tillgängligt för de allra 

minsta. Jenny berättar att de exempelvis har saxar framme och att det enligt henne sällan är 

något problem. Även Maria delar hennes uppfattning. Hon berättar att de nya barnen snabbt 

lär sig hur materialet ska användas och var det hör hemma. För att uppmuntra barnens 

självständighet har pedagogerna hos både Jenny och Maria bytt ut vattenmuggar till 

vattenfärgen med duschflaskor som barnen kan spreja vatten med direkt på vattenfärgen. 

Barnen, även de allra yngsta behöver inte längre be om lov eller hjälp för att få måla utan kan 

själva ta för sig samtidigt som de undviker spill.  

Maria, Mona, Rosa och Jenny anser att de arbetar aktivt för att utveckla den fysiska 

innemiljön. Även om Hilda inte själv tycker att de arbetar aktivt med miljön, gör de ändå 

förändringar om de ser att rummet används på ett annat sätt än de tänkt. De kan göra om och 

flytta på saker om det behövs. Hon anser att de ändå är medvetna om innemiljön. Mona och 

Rosa försöker ständigt tänka på och förändra miljön om det behövs. De berättar att de satsar 

på ett rum i taget för att det ska bli bra som möjligt. Maria menar även att de arbetar aktivt 

med miljön. Då barngruppen förändras, förändras även behoven och då anpassar pedagogerna 

miljön efter det. Rosa tar även upp att förändringar sker när personalgruppen ändras. Hon 

säger: ”på hösten blir det ju det när man flyttar om /.../ när man kommer ny på en avdelning 

/…/ att man kanske ser saker som inte funkar och gör små förändringar…” 

Brist på tid och pengar är det som främst förhindrar förskollärarnas möjligheter att förändra 

miljön och förverkliga sina illusioner om den fysiska innemiljön i förskolan. Hilda trycker 

också på en annan aspekt av problemet. Hon upplever att det många gånger tar tid att få hjälp 

om de t.ex. behöver hjälp att skruva upp en hylla. Det gör arbetet tungrott anser Hilda. Hon 

skulle också önska att få möjlighet att besöka andra förskolor för inspiration och nya idéer. 

Det är lätt att bli hemmablind menar Hilda.  

Fysisk innemiljö, samspel och kommunikation 
Alla förskollärare är eniga om att den fysiska innemiljön har betydelse för hur barnen kan 

samspela och kommunicera. De menar att det måste finnas gott om mötesplatser där barnen 

ges möjlighet att samspela. Runda bord är bra, menar Rosa, eftersom barnen kan se varandra 
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bättre och lättare kan kommunicera med varandra. Ett annat sätt menar hon är att inte ställa in 

saker mot väggen eftersom barnen inte kan mötas då. Maria berättar när de har utformat 

miljön så har de utgått ifrån att barn lär av varandra. De har därför gett möjlighet att kunna 

sitta tillsammans runt bord. Leksaker och annat material har de medvetet flera uppsättningar 

av exempelvis likadana utklädningskläder, pennor så det räcker till flera, staffli där barnen 

kan måla två tillsammans och flera pussel som sitter fast på väggen där barnen kan lägga 

samtidigt. Hilda fokuserar mer på att pedagogerna måste vara lyhörda för barnens intressen 

och anpassa miljön efter dem.  

Lotta berättar under tiden vi observerar att pedagogerna uppmärksammat att leken kan 

hämmas om det finns för mycket leksaker framme. Hon visar en hylla med stora fordon och 

berättar att de tidigare hade mycket mer saker framme men att barnen fick svårt att leka med 

dem. Det blev ingen lek utan barnen rev bara ner leksakerna på golvet. Nu när de plockat bort 

en del upplever de att barnen lättare kan hålla fokus på leken en längre stund.  

Lotta, Mona och Hilda beskriver rutschkanan som en mötesplats för samspel. Mona säger: 

likadant i rutschkanan är ju också ett sånt där ställe där det blir, för de måste 

liksom, ja de ska upp i trappen samtidigt, ja men då måste de ju konfrontera 

varann lite att… vem ska gå först…./…./ så det blir lite samspel ändå sådär…. 

Även Lotta och Hilda beskriver liknande upplevelser runt rutschkanan. De berättar om 

turtagning och hur barnen väntar in varandra i en gemenskap. Blickar som utbyts, glädje och 

skratt präglar leken runt rutschkanan. Men leken vid rutschkanan kräver även pedagogens 

närvaro menar de. Eftersom den även kan leda till en våldsammare lek och olyckor annars kan 

inträffa.   

I de rum som barnen vilar används även ofta till livliga lekar. Hos Lotta har de en stor 

madrass i det rummet som de ofta tar fram. Det leks stora rörelselekar, barnen leker med 

bollar, lyssnar på musik och dansar. Här blir lekarna ofta livliga och kan leda till konflikter. 

Därför är det viktigt att pedagogerna är närvarande menar Lotta. Även hos Mona har de ett 

rörelserum som även används som vilorum. Det här ett relativt litet rum men används flitigt 

av barnen på avdelningen. Även här finns madrass, bollar men också en rutschkana. Både 

Mona och Lotta menar att det i de här rummen sker samspel i stor omfattning något som även 

Jenny upplever på sin avdelning. De trycker alla tre på vikten av närvarande vuxna. Maria 

upplever deras största rum, som även används till vila, som ett problemområde. De stora 
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ytorna och den höga takhöjden tror hon bidrar till att det blir mycket spring och livliga lekar 

där olyckor kan inträffa och konflikter kan uppstå. De har i flera omgångar försökt förändra 

rummet genom att dela av det i olika stationer för att minska ytorna samtidigt som de behöver 

stora ytor för att få plats med alla barn som ska vila på madrasser. Hon tänker att de måste 

fortsätta utveckla rummet. 

Springlekar inomhus är något som alla pedagoger försöker motverka med hjälp av 

utformningen av miljön. På Jennys avdelning finns det en korridor genom avdelningen som 

gör det möjligt att ta sig runt mellan rummen och ut i korridoren igen. Det här lockar till 

”rundspringning” menar Jenny. För att få slut på springet har de delat av korridoren med 

grindar och hängt upp material i påsar för att få barnen att stanna till i stället. Hos Mona finns 

det också en korridor. Hon berättar att barnen inte springer runt, runt trots att det finns 

möjlighet till det. Hon tänker att ett- och tvååringarna på hennes avdelning ännu inte kommit 

på idén och därför har det inte blivit något problem ännu.  

Maria har ovan nämnt vikten av att pedagogerna har en fingertoppskänsla för att stödja 

barnens samspel. Hon menar att de ibland måste ta ett steg tillbaka och en annan gång kanske 

gå in och hjälpa barnen vidare i sitt samspel. Hon ger ett exempel på material kan vara ett 

redskap för att fylla på och vidare utveckla samspelet. I det här exemplet beskriver hon två 

barn som leker med vatten på toaletten. När barnen lekt ett tag och samspelet började ebba ut 

erbjöd hon dem en visp att leka med och samspelet fick ny fart.   

Omfattningen av synligt skriftspråk varierar bland avdelningarna. På Hildas, Jennys, Mona 

och Rosas avdelning förekom inte skrivet ord eller bokstäver i någon större omfattning. Hilda 

förklarar hur de ett antal gånger försökt sätta upp bokstäver på väggen men att barnen hela 

tiden river ner dem. På Rosas avdelning finns inga bokstäver synliga för barnen men däremot 

har de ett litet rum som de kallar för mini bibliotek där de erbjuder barnen att läsa böcker. Hos 

Lotta och Maria har stor vikt lagt på att synliggöra skriftspråket.  Hos Maria finns en 

skrivhörna med, förutom papper och pennor finns ett varierat utbud med bokstäver tillgängligt 

för barnen.  De har bokstäver som underlägg på bordet, alfabetet på väggen, bokstäver som 

hänger i taket, magnetbokstäver, duplo-bokstäver som går att bygga på en platta på väggen 

samt bokstavskuddar. De har även gjort bokstavspåsar i samarbete med barnen och deras 

föräldrar. Bild och text visar var material ska förvaras. Böckerna presenteras vid en hylla med 

framsidan synligt. För att ytterligare stimulering till läsning har det olika figurer som tillhör 

böckerna. Hon menar till exempel genom att hålla i ”Alfonsdockan” upplever barnen 
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läsningen som roligare men även att de sedan leka sagan med dockan. Lotta nämner också hur 

dockor förstärker barnens upplevelser för sagan genom att använda figurer. Pedagogerna har 

hängt upp bokstäver på taket och de har även alfabetet uppsatt på väggen. Några sagor som de 

har jobbat mycket med har de laminerat och satt upp på väggen i barnens höjd. Intill sagorna 

finns bilder på stödtecken till.  
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Analys 

Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna 

Svensson, (2009) skriver att barn behöver en mer kunnig person att kommunicera med för att 

utveckla sitt språk. Alla förskollärare som vi intervjuat ser sin roll som betydelsefull för att 

barnen ska ges möjlighet att kommunicera och utveckla sitt språk. Att stimulera barns språk- 

och kommunikationsutveckling är förskollärarens ansvar enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010).  Lyhördhet för barnens uttryck är viktigt enligt förskollärare. Den vuxne 

bör sätta ord och benämna vad det lilla barnet gör, signalerar med kroppen, sådant som sker 

m.m. menar Lindgren & Modin, (2012); Lindahl 1998); Hagtvet, (2004). Att läsa av vad 

barnen signalerar med kroppen nämner samtliga förskollärare. Hilda menar att man som 

pedagog får tolka barnens kroppsuttryck. Det är endast Lotta som nämner vikten av att sätta 

ord och benämna vad barnen uttrycker och annat som sker.  

Synen på barnet har betydelse för hur barnet ser på sig själv som samspelspartner (Bjar & 

Liber, 2003).  Om barnen ses som en kompetent samtalspartner leder det till ett språkligt 

självförtroende (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Alla förskollärare vi pratat med är 

medvetna om att barnen har en egen vilja och intentioner med det de uttrycker. Jenny 

beskriver att när hon talar till de yngsta barnen gör hon inga större skillnader jämfört med om 

hon pratar med de äldre barnen i förskolan.  

Alla förskollärare använder i olika omfattning tecken som stöd till det talade språket. Det 

finns flera anledningar till använda tecken som komplement till det talade språket skriver 

Tisell, (2009). Hon menar bl.a. att barnen lättare kan börja uttrycka sig eftersom de lättare kan 

styra händer och armar jämfört med munmotoriken och de får dessutom en snabbare 

talutveckling.   

Samspel och kommunikation mellan barn i åldern ett till två år 
Det har inte forskats lika länge på samspel mellan barn som mellan barn och vuxna (Aasebø 

& Melhuus, 2007; Løkken, 2008). Småbarns samspel har tidigare setts som ovanliga, 

kortvariga och aggressiva (Michélsen, 2005; Løkken, 2008; Haugen & Röthle, 2005). 

Observationer av barn i åldrarna ett till tre år ger en annan bild av barns samspel skriver 

Michélsen (2005) och Løkken et al. (2005). I stället kännetecknas de av kreativitet, 

samförstånd och bejakande (Michélsen, 2005). Lek, skratt, nyfikenhet, kroppskontakt är 

typiska drag för barn i åldrarna ett till två års sociala samvaro menar Jonsdottir (2012) men 
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även retsamhet, konflikter, gråt och försoning. Barn förstår tidigt att även andra barn har 

avsikter, avsikter som de uttrycker genom sina kroppar (Michélsen, 2005). Synen på barns 

sampel ser olika ut bland förskollärarna. Från att, som Rosa säger, nästan ingenting till, som 

Maria säger, att det sker hela tiden. Rosa menar att de yngsta barnen främst söker kontakt med 

vuxna och att de inte förrän när de kommer upp vid två till treårsålder som de mer börjar 

samspela med andra barn. Även Hilda ser att samspelet ökar med åldern och även att behovet 

att samspela med andra varierar för olika barn. Jenny har uppmärksammat att barnen väljer att 

vara fysiskt nära varandra. Hon menar att barnen kanske inte delar samma lek men ändå väljer 

att vara tillsammans. Att barnen väljer att vara fysiskt nära varandra ser Michélsen (2005) 

som ett tecken på vänskap.  

Kroppsspråket är ett gemensamt uttrycksätt som ett och tvååringar främst använder enligt 

förskollärarna. Ögonkontakt och även fysisk kontakt, att de tar på varandra, är något Maria 

och Lotta också trycker på. Barnen kommunicerar på olika sätt men kroppsspråket är 

dominerande. Gester, mimik, blickar, de kramas, puffas, springer fram till eller väntar in 

någon. Rösten används också ofta (Michélsen, 2005). Att barnen väntar in varandra är något 

som Lotta beskriver. De söker ögonkontakt med varandra och läser av varandra, om jag 

springer lite, följer du efter då? Hilda beskriver också hur barnen följer varandra ute när de 

styr vagnar tillsammans.  

Hur mycket förskollärarna upplever att barnen samspelar vid matbordet varierar. Maria och 

Hilda ser matsituationerna som situationer där barnen samspelar ofta. Hilda tänker att det 

beror på att barnen sitter nära varandra och därmed också ser varandra. Hon berättar hur 

barnen tar efter och imiterar varandra. Imitation och upprepningar är vanligt i samspel mellan 

ett och tvååringar skriver Michélsen (2005) och Løkken (2008). Lotta och Jenny upplever 

däremot att barnen samspelar relativt lite med varandra vid matbordet. Jenny tänker att det 

kan bero på att barnen fokuserar på maten i stället för på varandra och även att de vuxna inte 

ger barnen så stort utrymme till samspel genom att vara den som ofta styr samtalet. 

Pedagogernas inflytande på matsituationen ser även Lotta som en bidragande orsak. Hon 

menar att deras fokus ligger på att barnen ska äta sin mat, inte att de ska samspela just då. 

Løkken (2008) menar att pedagogerna på förskolan ständigt måste reflektera över vilka 

möjligheter de ger barnen att leka och samspela.  

Hilda och Lotta har båda sett att några barn tidigt får en nära vänskapsrelation till varandra. 

De berättar att barnen tydligt visar glädje då de träffas. Barn väljer tidigt vänner. (Michélsen, 
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2005; Jonsdottir, 2012). Jonsdottir (2012) menar att ettåringar ofta redan några månader efter 

inskolningen skaffat sig en bästa vän. Vänskapen visas genom den glädje som de utstrålar när 

de ses, hur de väntar in varandra och att de väljer att vara fysiskt nära varandra.  

Lotta och Jenny berättar båda att knuffar kan uppstå vid samspel mellan barnen. Lotta 

upplever att barnen ibland vill undersöka den andres reaktion, vad händer om jag knuffar lite 

lätt? När barnen samspelar med varandra undersöker och värderar de varandra för att nå en 

förståelse (Lenz Taguchi, 1997). Barnen kan bekräfta och korrigera varandra (Johansson, 

2001). Alla möten de får i förskolan skapar mönster för hur barnen utvecklas som social 

person (Aasebø & Melhuus, 2007). Jenny å andra sidan menar att knuffen kan komma när 

barnet upplever att någon annan är för närgående. Johansson (2001) menar att konflikter kan 

uppstå när barnen känner att de måste försvara sitt utrymme. Jonsdottir (2012) menar att 

konflikter mellan ett till tvååringar oftast handlar om rätten till saker eller utrymme. I Lpfö 

98/10 står det: ”arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 

2010, s. 9). 

Den fysiska innemiljön i förskolan 
Förskollärarnas gemensamma tankar präglas av tillåtelse och tillgänglighet i den fysiska 

innemiljön. De menar att barnen i höggrad ska vara självständiga och kunna ta för sig av 

material och leksaker själva. Det betonar även Björklid (2005) hon menar även att miljön ska 

tydligt tala om vad rummet ska användas till. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

menar att rummet talar om vilken syn och tilltro pedagogerna har till barnens kompetens och 

vikten av att pedagogerna själva är medvetna och har reflekterat över rummens utformning. 

Maria anser att hur miljön ser ut speglar hur hennes och hennes arbetskamrater på 

avdelningen ser på barns lärande och lek och vad de vill erbjuda barnen. De vill att miljön ska 

locka till kreativitet och lust att leka. Lotta och Hilda upplever svårigheter att förverkliga sina 

grundtankar om tillåtande och tillgänglighet i miljön med de yngsta barnen. De har försökt att 

ha mer material framme men anser att det inte har fungerat. Jenny och Maria har å andra sidan 

erfarenhet av att barnen snabbt lär sig att var sak har sin plats och ser inget problem med att 

ha det mesta materialet tillgängligt även för de yngsta.  

Åberg och Lenz Taguchi, (2006) menar att pedagogerna måste observera hur barnen använder 

rummen. Hur aktivt förskollärarna arbetar med innemiljöns utformning varierar mellan dem. 

Maria berättar att de förändrar miljön allt eftersom barngruppens behov förändras. Även 
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Mona och Rosa anser att de är aktiva och ständigt reflekterar över miljön och gör förändringar 

vid behov. Hilda anser sig själv inte vara särkilt aktiv men har en medvetenhet om miljöns 

betydelse.  

Alla förskollärare ser brist på tid och pengar som ett hinder för att utforma miljön så som de 

egentligen skulle önska. Hilda menar också att det ofta tar långt tid att få hjälp av 

vaktmästaren om det behövs vilket också gör arbetet att utveckla miljön svårt. 

Den fysiska innemiljön och kommunikation och samspel 
Rummets utformning påverkar barns möjligheter till socialt samspel (Björklid, 2005). Det är 

något som alla förskollärare är överens om. Rosa beskriver möbleringens betydelse för 

möjligheten till att samspela och kommunicera och ger exempel på runda bord där barnen ser 

varandra jämfört med att placera saker mot väggen. På Marias avdelning har pedagogerna 

tagit ett ställningstagande med utgångspunkt i att barn lär av varandra. De har därför utformat 

miljön med olika stationer med dubbel uppsättning av material, exempelvis två stafflier och 

två av varje sorts utklädningskläder för att främja samspel och lek tillsammans.  

Michélsen (2005) och Løkken (2008) skriver båda om leksakers inverkar på barns möjligheter 

att samspela. Michélsen (2005) menar att leksakerna verkar få igång samspelet men att de 

sedan verkar hindrande för att samspelet ska fortgå. Løkken (2008) menar att barn har minst 

kontakt med varandra då de leker med små leksaker och att dessa lekar ofta leder till 

konflikter. Det här är något som Lotta har uppmärksammat. Under observationen visar hon en 

hylla med några få stora fordon. Hon berättar att de tidigare haft mycket mera leksaker 

framme men att barnen inte lekte utan bara rev ner sakerna. Sedan de plockat bort en del 

upplever de mer lek och mer långvarig lek.  

I stället för små leksaker förespråkar Løkken (2008) stora lekobjekt som stora kartonger eller 

en stor madrass. Det menar hon kan samla många ett och tvååringar i en glädjefylld lek. Lotta, 

Mona och Hilda ser alla rutschkanan som ett lekobjekt där det sker mycket samspel och där 

många barn samlas. De beskriver hur barnen samspelar genom turtagning och visar hänsyn till 

varandra. Løkken (2008) beskriver att stora leksaksfria ytor gynnar ett och tvååringarnas 

samspel. Michélsen (2005) förklarar att små barns samspel ofta består av kroppslekar med 

stora kroppsrörelser. Barnen hoppar, springer och kastar sig på golvet. Rummen där barnen 

vilar används ofta till livliga lekar av barnen. Lotta berättar att barnen ofta väljer att vara där 

de kan leka på den stora madrassen, med bollar eller dansa till musik. Även Mona och Jenny 

delar samma uppfattning. De menar alla att det är viktigt med närvarande pedagoger eftersom 
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lekarna ofta blir livliga för att det inte ska inträffa olyckor. Løkken (2008) däremot trycker på 

vikten av att pedagogerna inte är direkt närvande för att samspelet ska fortgå och utvecklas. 

Som pedagog måste man ha en fingertoppskänsla och avgöra är det är dags att kliva in och när 

det är lämpligt att ta ett steg tillbaka. Maria nämner också vikten av att ha en 

fingertoppskänsla för att stödja barns samspel. Att kliva in, ta ett steg tillbaka eller fylla på i 

barnens samspel för att det ska få ny fart.  

Pedagogernas syn på de småbarnens ofta livliga lekar är avgörande för vilka möjligheter 

barnen ges att samspela skriver Løkken (2008). Hon menar att vilket material och vilka 

leksaker barnen erbjuds får betydelse för om de kan samspela med andra eller om de mer 

lockas till stillsamma individuella lekar. Hur ges barnen möjlighet att leka springlekar som är 

så typiska för ett och tvååringarnas gemensamma lekar? Alla förskollärare berättar att de på 

olika sätt försöker motverka springlekar inomhus. Jenny berättar hur de med grindar och 

annat material försöker få barnen att stanna upp. Trots att möjligheten finns har barnen på 

Monas avdelning ännu inte kommit på tanken att springa runt i korridoren och genom 

avdelningen. Hon menar att det därför inte blivit något problem ännu.  

Förskolan ska enligt, Lpfö 98/10 , sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk 

(Skolverket, 2010). Miljön har betydelse för hur barn utvecklar sitt intresse för skriftspråk 

(Svensson, 2009). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att miljön i förskolan 

t.ex. ska innehålla, skriv- och läshörnor, böcker, skyltar, datorprogram, skrivböcker och 

whiteboardtavlor. Omfattningen av skriftspråk varierar stort bland avdelningarna. På Lotta 

och Marias avdelning är skriftspråket väl synligt. Hos Maria finns en skrivhörna, bokstäver i 

flera olika varianter, skyltar m.m. På Mona, Jenny, Rosa och Hildas avdelningar är 

skriftspråket däremot betydligt mindre förekommande. 
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Diskussion 

Resultat diskussion 
Alla förskollärare vi intervjuat delar en syn på barnens uttryck som betydelsefulla, att barnen 

har en egen vilja och en mening med det de visar och uttrycker. De tänker vi bidrar till att 

barnen utvecklar en känsla av sig själv som en kompetent samtalspartner och en aktiv 

medskapare av sociala situationer.   

Tecken som stöd används på alla förskolor vi besökt i olika omfattning. Forskning visar att 

tecken som stöd till det talade språket gynnar talutvecklingen skriver Tisell (2009). Vi tänker 

att det har betydelse hur det används. Vilket syfte har förskollärarna? Var ligger deras fokus? 

Är tecknandet något som enbart används på samlingen eller genomsyrar det 

kommunikationen mellan barn och pedagoger? Är det viktigt att kunna teckna till en sång 

eller att kunna använda vardagsord för att underlätta det barnen vill uttrycka. Vi tänker att 

tecknandet i första hand ska vara ett redskap när barnen vill uttrycka sig. Ju fler språk barnen 

får tillgång till desto bättre tänker vi. 

Samtliga förskollärare ser sin roll i kommunikationen med barnen som väldigt viktig. Där är 

de överens. Synen på om och hur barnen samspelar med varandra ser däremot olika ut. Enligt 

den litteratur vi läst har det inte forskats lika mycket på samspel mellan yngre barn, som 

mellan barn och vuxna. Vi funderar om det kan ha betydelse för hur förskollärarnas tankar 

skiljer sig åt. Finns det ingen tradition i att se små barns samspel? Har det betydelse under 

vilken tid förskollärarna gick sin utbildning? Hur gick de rådande diskurserna kring synen på 

barn då? Maria menar att det är förskollärarnas ansvar att få syn på och synliggöra barnens 

samspel. Vi tänker att det är avgörande vilken syn vi har och med vilken inställning vi 

bemöter barnens samspel. Vi menar därför att det är viktigt att ständigt reflektera över sin 

barnsyn. Vad vi reflekterar över är vilka konsekvenser det blir om pedagogerna inte är 

medvetna om barn redan i tidigt ålder söker och har behov av samspel med jämnåriga. Vi 

kunde tydligt se att förskollärarna värderar de barnen gör på olika sätt. Det Maria såg som ett 

självklart möte, ett samspel mellan barn, värderade Hilda som om barnen var för sig fast ändå 

på samma ställe. De yngsta barnens samspel skiljer sig mot äldre barn och vuxnas. Är det 

därför det är svårare att upptäcka, funderar vi. De yngre barnen samspelar mer kroppsligt och 

till stor del utan ord jämfört med de äldre där det talade språket används betydligt mer som 

komplement till kroppsspråket.  Rosa anser att ett och tvååringar inte samspelar så mycket 
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med varandra. Hon berättar att det inte är förrän de blir äldre som de börjar leka rollekar och 

så. Här ser vi tydligt att hon har en bild av rollekar som samspel. Ser hon då inte de yngsta 

barnens kroppsliga lekar som samspel?  

Efter att ha tagit del av tidigare forskning förstår vi att miljön, rummen och det material som 

erbjuds har betydelse för barnens möjligheter att samspela. Det är något som även 

förskollärarna som vi intervjuat håller med om. De tar alla upp att brist på tid och pengar 

påverkar och begränsar deras möjligheter att utforma miljön efter sina pedagogiska tankar. Vi 

tänker att tid och pengar har sin betydelse för hur miljön kan se ut men ännu viktigare anser vi 

är pedagogernas syn på barn och lärande och deras förhållningssätt. Vad beror det på att på 

den ena avdelningen går det att ha material tillgängligt medan det anses omöjligt på en annan? 

Handlar det om vilka barn som går där? Naturligtvis måste miljön utformas efter barngruppen 

men vi tror att det till stor del handlar om pedagogernas synsätt och hur de i förväg gjort sig 

en uppfattning om hur det kommer att gå.  

Som vi skrev ovan har materialet betydelse för hur barn kan samspela. Lek med små leksaker 

leder sällan till några längre samspel skriver Michélsen (2005) och Løkken (2008). Løkken 

(2008) menar att lek med små leksaker ofta leder till konflikter mellan ett och tvååringar. Det 

här var något som vi inte hade reflekterat över sedan innan.  Det är inte heller något som de 

andra förskollärarna tar upp i någon större omfattning. Det är endast Lotta som nämner att 

många leksaker verkar hämmande för leken. Vi funderar därför om förskollärarna över lag är 

medvetna om detta som vi ser är avgörande för barns möjlighet att samspela och därmed även 

förskollärarnas möjligheter att uppmärksamma ett och tvååringarnas samspel.  

Förskollärarna som vi intervjuat är medvetna om att de har ett stort inflytande på barns 

samspel. De har uppmärksammat att barnen samspelar mer med varandra när pedagogerna tar 

ett steg tillbaka. Samtidigt beskriver de vikten av att vara nära när barnen leker sina, så 

typiska för ett och tvååringarna, livliga lekar. Løkken (2008) betonar betydelsen av att 

pedagogerna inte är direkt närvarande för att samspelet ska fortgå och utvecklas. Vi funderar 

om förskollärarna ibland ser sin roll som för betydelsefull, att de är så viktiga för barnen att 

alltid finnas där. Vi tror att förskollärare oftare bör ta ett steg tillbaka och inte vara så snabba 

att gripa in i alla lägen. Johannson (2001), Løkken (2008) och Lenz Taguchi (1997) skriver 

alla om hur barn lär av varandra, hur de ger varandra respons i samspelet och utvecklas 

socialt. Då måste de även få möjlighet att konfrontera varandra och bearbeta konflikter tänker 
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vi. Som det står i Lpfö 98/10ska arbetslaget hjälpa barnen bearbeta konflikter och visa hänsyn 

till varandra (Skolverket, 2010).  

 Vi anser att pedagogerna måste visa en tilltro till barnens förmåga och ständigt reflektera 

över sin roll som ledare och vad den får för konsekvenser. Vi menar naturligtvist inte att 

barnen ska lämnas åt sig själva. De behöver en vuxen som kan hjälpa till att tolka olika 

situationer och kliva in när det behövs men som samtidigt kan bedöma när det är lämpligt att 

ta ett steg tillbaka.  

Som Løkken (2008) betonar kan pedagogerna, beroende på vilket synsätt de har, reglera 

barnens möjligheter till lek och samspel. Hon beskriver till exempel hur stängda dörrar eller 

grindar kan förhindra ett och tvååringarnas springlekar. Det synsätt vi har mött under våra 

intervjuer är just detta att försöka förhindra springlekar inomhus. Vi ser detta som ett dilemma 

eftersom springlekarna är så typiska i den lekkulturen som ett och tvååringar delar samtidigt 

som vi också måste ha ett säkerhetstänk.   

Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk 

(Skolverket, 2010). Vi anser precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att 

skriftspråket ska vara väl synligt i förskolan. Av egna erfarenheter har vi sett hur barn snabbt 

tar till sig och lär sig känna igen bokstäver och ordbilder om det finns synligt och används 

aktivt i verksamheten. Ofta lär de sig tidigt att känna igen sin egen begynnelse bokstav, sitt 

namn och därefter även kompisars och familjens begynnelse bokstäver, namn och andra, för 

barnen, viktiga ord. Därför anser vi att det är viktigt som pedagog att vara på och använda 

skriftspråk i förskolan redan i tidig ålder. Det vore slöseri att inte ta vara på den möjligheten 

anser vi. 

Avslutningsvis menar vi att det finns mycket att diskutera i arbetslagen på förskolorna kring 

de yngsta barnens samspel och kommunikation. Vi ser framemot att få driva sådana 

diskussioner i vårt kommande yrkesliv. 

Metoddiskussion 
Vi valde tidigt att kombinera intervju och observation för att få svar på våra frågor. Vi tog 

kontakt med respondenterna via e-post (se bilaga 1) för att få tillåtelse och bestämma tid för 

intervjun och observationen. Tyvärr så tackade några nej pga. hög arbetsbelastning vilket 

resulterade i att antalet intervjuer och observationer minskade. Vi hade inte möjlighet att söka 

lika många nya respondenter eftersom tiden inte räckte till. Att kombinera intervju och 
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observation var bra eftersom vi både fick höra förskollärarnas tankar samtidigt som vi även 

fick se hur deras tankar tog sig uttryck i den fysiska innemiljön. Det blev ingen tydlig 

indelning i resultatet av vad som var intervju och vad som var observation pga. 

observationens uppläggning . Under observationen tog respondenterna ofta upp sådant som de 

redan berört under intervjun, de fördjupade sina tidigare svar. Det verkade som om den lösare 

strukturen under observationen jämfört med intervjun underlättade för respondenterna att 

förmedla sina tankar. Kanske var det även den fysiska miljön som underlättade berättandet 

och även våra möjligheter att förstå och ta till oss. 

 Vi upplevde att det var positivt att vi fick möjlighet att spela in intervjuerna eftersom vi då 

bättre kunde koncentrera oss på att lyssna och även få möjligheten att gå tillbaka och lyssna 

flera gånger. I efterhand ångrar vi att vi inte fotograferade under observationerna. Det hade 

underlättat vid sammanställningen av resultatet.  

Den undersökningen vi har gjort går inte att generalisera eftersom antalet intervjuer och 

observationen är begränsat. Den visar enbart dessa förskollärares syn och tankar samt vår 

tolkning av det insamlade materialet.  

Under sökning och bearbetning av litteratur och tidigare forskning var det svårt att finna 

material som visade på sambandet mellan samspel och kommunikation och den fysiska 

innemiljön. Vi ser det därför som ett angeläget område att bedriva fortsatt forskning på, 

eftersom som läroplanen utgår från att barns utveckling och lärande är interaktivt och 

relationellt, det vill säga att det sker i samspel med andra och den omgivande miljön.  
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Bilagor    Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Malin S Mårtensson och Marcia Rammsy. Vi läser sista terminen på 

lärarprogrammet med inriktning förskola och förskoleklass vid Umeå Universitet. Just 

nu skriver vi vårt examensarbete som syftar till att undersöka förskollärarens syn på 

den fysiska innemiljön på förskolor för barn i åldrarna 1-3 år.  Vi kommer att besöka 

fyra förskolor för att intervjua sju förskollärare och observera förskolans innemiljö. Vi 

behöver därför just Er hjälp och önskar att få komma och ställa några frågor om ämnet 

samt att Ni visar oss runt på avdelningen där Ni jobbar. Era tankar är viktiga för oss. Vi 

beräknar att besöket kan ta ca en timme.  

Den information som vi får av intervjuerna och observationerna kommer endast att 

användas i vår rapport. Data kommer att behandlas etiskt korrekt vilket betyder att era 

namn och identiteter inte kommer att avslöjas. Istället kommer namn, förskola, och alla 

inblandade parter att i rapporten tilldelas fiktiva namn. Er medverkan är naturligtvis 

frivillig och om ni stöter på hinder eller vill avbryta deltagandet går detta själklart att 

göra när som helst. 

Vi är ganska flexibla och kan anpassa oss när vi ska komma, men för att kunna planera 

och samordna våra besök ger vi några förslag på dagar. Vi önskar att få höra era 

önskemål om tid så snart som möjligt, senast tisdagen 20/11.  Ge oss gärna flera förslag 

på både dagar och tider. 

Skicka förslag på tider eller om ni har några funderingar till: 

XXXX@student.umu.se eller XXXX@student.umu.se  

Förslag på dagar för besök.  

V.47 

Torsdag 22/11 

Fredag 23/11 

V.48 

Måndag 26/11 

Onsdag 28/11 

Torsdag 29/11 

Fredag 30/11 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Marcia Rammsy & Malin S Mårtensson 

mailto:XXXX@student.umu.se
mailto:XXXX@student.umu.se
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Intervju och observationsfrågor   Bilaga 2 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

3. Har förskolan någon speciell profil? 

4. Hur är avdelningarna indelade åldersmässigt på den här förskolan? 

5. Varför ser det ut som det gör? 

6. Hur har gruppindelningarna sett ut över tid?  

7. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning där du arbetar?  

8. Hur länge har du arbetat med de åldrarna?  

Förklara att vi skriver om samspel mellan barn 1-2 år och fysisk innemiljö. 

1. På vilket sätt kommunicerar ni vuxna med barn 1-2 år? Tolkar, förstår, göra sig 

förstådd?  

2. Vilken roll har den vuxne? 

3. Hur ser du att barn 1-2 år uttrycker sig och kommunicerar? 

4. Berätta hur du tänker att barn i åldrarna 1-2 samspelar med varandra?  

5. I vilka situationer sker samspelet mellan barnen som mest? 

6. När samspelar de som minst? 

7. Vilket inflytande har de vuxna i de olika situationerna när barnen samspelar 

med varandra? 

 

1. Vilka är dina övergripande tankar om den fysiska innemiljöns utformning i 

förskolan? Rummen, möblering, material… Vad har den för betydelse?  

2. Arbetar ni i arbetslaget aktivt med innemiljön på förskolan? På vilket sätt? Varför 

inte? 

3. Hur ser avdelningen ut i stora drag? Rummens indelning? 

4. Tänker du att den fysiska innemiljön har betydelse för hur barnen kan 

samspela? På vilket sätt? 

 

Här ber vi pedagogerna visa oss runt samtidigt som vi samtalar. 

 

1. Vad är det här för rum/ del av rum?  

2. Hur har ni tänkt när ni har inrett det här rummet/ del av rummet? 

3. Hur använder barnen rummet? 

4. Vilka barn använder rummet? 

5. Finns det något i rummet du skulle vilja förändra? 

6. Har den fysiska utformningen av rummet någon betydelse för barns sampel och 

kommunikation? På vilket sätt? Vad kan främja och hindra?  

7. Har du upplevt några hinder vid utformningen av miljön? 

8. I vilka rum samspelar de yngsta barnen som mest? Vilka aktiviteter eller 

material?  

9. Finns det något du vill tillägga?  

 


