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BAKGRUND: 
I vår undersökning belyser vi vikten av språkets betydelse för samspelet. Vi har läst vad 
litteratur och forskning skriver om samspelet mellan barnen och mellan barn och pedagoger. 
Med språket menar vi i detta fall kroppsspråk och det verbala språket. Vi har sett hur barn 
uttrycker empati med hjälp av kommunikation samt hur pedagoger agerar när barnen 
uttrycker sina känslor.  
 
SYFTE:  
Syftet är att undersöka hur barnets sociala kompetens och inlevelseförmåga sker i samspel 
med varandra och pedagoger.  
 
METOD: 
Vi har använt oss av kvalitativ metod med observationer som redskap där löpande protokoll 
har använts. Vi har observerat relationer i barngrupper mellan barn – barn och barn - vuxna 
där åldern på barnen har varit från ett till sex år. Vi har även tittat på hur pedagoger förhållit 
sig till barnen i samspelet.  
 
RESULTAT: 
Vårt resultat visar att man lär i samspel med andra och med hjälp av olika sätt att 
kommunicera. Vi har också sett att empati kan uttryckas på olika sätt beroende på barnets 
språkliga förmåga. Något annat vi har upptäckt är att barn med mindre utvecklat verbalt språk 
är beroende av pedagogen vid konflikter då denne kan sätta ord på barnens känslor. Däremot 
är barn som har det verbala språket bättre på att hantera och lösa konflikter på egen hand. När 
det gäller pedagogens roll i samspelet har vi sett att det är av stor betydelse att barnen blir 
bekräftade för barnets fungerande samspel.  Det har visat sig under studiens gång att äldre 
barn har en förståelse för det yngre barnet när det gäller empatiska uttryck. 
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Förord 
Vi vill härmed tacka alla som på något sätt varit delaktiga i vår undersökning och hjälpt oss 
att genomföra den. Vi vill tacka alla pedagoger och barn på de två förskolor som vi har varit 
på för att göra våra observationsstudier. Ett stort tack till vår handledare Rauni Karlsson som 
har kommit med konstruktiv kritik och sett till att detta arbete har kunnat genomföras. Tackar 
även Eva Andersson som har korrektur läst och kommit med tips och råd när det gäller 
språket. Tack vare all hjälp och stöttning är vi nu färdiga med denna uppsats samt hela vår 
lärarutbildning. Till sist vill vi tacka våra nära och kära som har stått ut med oss dessa veckor 
som vi har arbetat med vår uppsats.  
 
Victoria Kristiansson och Jenny Pettersson 
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Inledning 
”Jag vill leva ett liv med medkänsla, i ett flöde mellan mig och andra som bygger på att vi ger 
från hjärtat.” Rosenberg - Marshall (2003, s. 19)  
 
Citatet ovan sammanfattar ett gott samspel, vilket vi anser vara av stor vikt i arbetet med 
barnen. Vi vill genom vår undersökning få kunskap om hur kommunikation används i 
empatiskt och socialt samspel mellan barn-barn och barn-vuxna. En anledning till varför vi 
har valt detta undersökningsområde är att vi båda tidigare har läst kursen Skapande Svenska 
och blev där intresserade av språkets betydelse. Innan kursen visste vi att det är viktigt med en 
god grund i språket för att sedan kunna ta till sig de teoretiska ämnena i skolan.  Vad vi dock 
inte var lika medvetna om var att språket även är en viktig del i barnens sociala träning.    
 
Språk är en viktig grund för empatisk förmåga samt barns sociala utveckling.  Vi har läst i 
litteratur hur viktigt språk och samspelet mellan barnen är för att de ska kunna uttrycka sina 
känslor och behov, göra sig förstådda och kunna förstå andras känslor. Vi håller med om detta 
utifrån våra egna erfarenheter då vi har sett flera exempel på barn som inte kan prata för sig 
visar med kroppen eller med andra ljud vad de vill. Barnen kan även bli frustrerade när de inte 
kan förklara och meddela sina behov för omvärlden. Pedagogen har här en viktig roll när det 
gäller att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. Vi vill nu titta lite närmare på detta för att 
försöka förstå sambandet mellan teori och praktik.  
 
Det är viktigt att som pedagog vara medveten om att när barnet inte har den verbala förmågan 
kan det även hindra barnet i deras sociala kompetens. Om inte pedagogen förstår vad det är 
barnet uttrycker kan vi inte ge barnen de rätta verktygen för att hantera de problem som kan 
uppstå. Detta har vi kunnat se genom tidigare erfarenheter inom förskolan. Undersökningen 
görs för att vi senare i vår yrkesroll ska bli bra på att förstå vad det är barnen uttrycker verbalt 
och med kroppsspråket så att vi kan hjälpa barnen att utvecklas i det sociala och empatiska 
samspelet.  
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Syfte: Syftet är att undersöka hur barnets sociala kompetens och inlevelseförmåga sker i 
samspel med varandra och pedagoger.  
 

Frågeställningar: 
 
Hur inverkar det verbala samt det icke verbala språket på barnets sociala samspel? 
 
Hur använder barnet sig av det verbala språket vid konflikter? 
 
Hur förmedlas empati då det finns en åldersskillnad mellan barnen? 
 
Hur hjälper pedagogen barnet att sätta ord på sina känslor? 
 
Begreppsdefinition: 
När vi använder ordet språk kommer vi i denna undersökning att behandla både det verbala 
och icke verbala språket.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer ni att få läsa om centrala begrepp som är betydande för vår studie. Vi 
kommer att presentera relevant litteratur samt redogöra för vad förskolans läroplan skriver.  

Språkets betydelse för lärandet 

Språk 
Allwood (1995, s.13-25) beskriver det verbala språket som ett sätt att överföra information 
mellan olika grupper. Språket skapar en gruppsamhörighet där man antingen bjuder in eller 
stänger ute andra individer. Författaren menar att med språkets hjälp kan man få sina behov 
tillfredsställda om sändaren använder en sådan strategi att mottagaren blir lyhörd för dennes 
åsikter.  
 
Evenshaug och Hallén (2001, s.91) skriver att språk är ett system som är uppbyggt av 
symboler som används för att kommunicera. Författarna skriver vidare att språk har en viktig 
social funktion där man förmedlar sina behov genom det talade språket och kroppsspråket. 
Säljö (2000, s.48) menar att med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet lär barn i 
samspel med andra oavsett ålder såväl vuxna som barn, bara de har andra kunskaper och 
erfarenheter än barnet som skall lära sig. Säljö (2000, s.20-30) skriver att språk i ett 
sociokulturellt perspektiv har stor betydelse som redskap eller verktyg för att kunna förstå och 
kommunicera med omvärlden. Författaren skriver vidare att det finns både fysiska och 
intellektuella artefakter. Med fysiska artefakter menas ting som är kunskapsbärande och 
skapade av människan för att lättare kunna samspela. Intellektuella artefakter kan exempelvis 
vara språk och tänkande. Enligt Säljö (2000) är man beroende av intellektuella artefakter för 
att kunna använda sig av fysiska artefakterna som hjälpmedel i det sociokulturella lärandet, 
det abstrakta och konkreta går hand i hand. Författaren beskriver det på så sätt att när man 
öppnar en bok rent fysiskt räcker det inte med att bara bläddra och läsa i boken för att kunna 
tillgodogöra sig information utan man måste intellektuellt kunna tolka vad som står i boken. 
Säljö (2000) skriver att genom artefakterna skapas kommunikations -förbindelser för 
samspelet med omvärlden. Med detta menas att man genom interaktion med andra får 
kunskap som man kan förmedla vidare. Dimbleby och Burton (1995, s.59) skriver att det 
talade språket är viktigt för att kunna argumentera och förklara sig, talet är viktigt för att 
kunna diskutera och beskriva känslor.  

Kommunikation 
Enligt Nationalencyklopedin förklaras ordet kommunikation på följande sätt. Information 
överförs mellan människor. Språk är nödvändigt för kommunikation. Ett primärt behov som 
människan har är att kommunicera för att kulturell, social och psykisk utveckling ska ske 
(NE, 2009) 
  
Kommunikation handlar om gemenskap mellan människor. När man hör kommunikation 
tänker man ofta på det talade ordet men minst lika viktigt är kroppsspråket. Kommunikation 
består av mottagare och sändare, där sändaren förmedlar sitt budskap till mottagaren. Innan 
budskapet når fram till mottagaren kan det stöta på störande moment så att mottagaren mister 
uppmärksamheten och kan missuppfatta budskapet (Dahlkwist 2004).  
 
Kommunikation består även av tecken som kan tolkas på olika sätt beroende på vilka 
erfarenheter mottagaren har. Tecken kan vara en blinkning eller att man söker ögonkontakt. 
Det kan också vara när man samtalar med någon. Bara för att man kan se eller höra tecknet 
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betyder det inte att mottagaren förstår innebörden av vad sändaren vill förmedla. Känner man 
inte till tecknets mening blir det värdelöst för mottagaren och inget meddelande uppfattas. 
Kroppsspråket delas in i fem huvudämnen dessa är: gester, mimik, kroppshållning, intimsfär 
och kroppslig närhet samt kroppskontakt (Dimbleby och Burton 1995, s.32-33). 

Lärandet för social kunskap  

Empati  
Öhman (2003, s.176-177) skriver att samtalet är en viktig del för att utveckla sin 
reflektionsförmåga och sitt tänkande, vilket leder till att barnen mognar i sin kognitiva 
kompetens. Båda är viktiga för den empatiska processen, den tänkande och den känslo-
mässiga utvecklingen. Språkstimulansen hos barn bör vara aktiv så att de kan utveckla ett rikt 
verbalt språk och att de kan uttrycka tankar, idéer och känslor. Författaren skriver vidare att 
pedagogen har ett stort ansvar att skapa miljöer där barnen känner trygghet och tillit för att de 
skall kunna samspela. Viktiga nycklar för att kunna dela gemenskap med andra är orden, utan 
orden blir man lätt utesluten. Öhman (2003) skriver vidare att genom att lära barnen att kunna 
sätta ord på känslor tankar och upplevelser kan de dela med sig till andra. Weirsöe (2004, 
s.22) menar att om en person upplevs oempatisk kan det vara ett uttryck för att denne i själva 
verket är i eget stort behov av empati för att själv kunna uttrycka empati till andra.  

Omsorg   
Johansson (2007, s.35) har forskat om barns samspel och menar att när barnen samspelar med 
varandra lär de sig att tolka de ”tysta” koderna, vilket innebär att de lär sig när de ska försvara 
sina rättigheter eller när de ska dra sig undan. Johansson (2007, s.120) skriver vidare att det 
finns en norm bland barn som säger att man inte ska skada andra. Johansson (2007, s.35) 
menar att det ibland kan vara svårt för barnen att leva upp till denna norm då de själva anser 
sig kränkta eller att någon annan kränkts. Författaren skriver att det äldre barnet hjälper de 
som är yngre än sig själva och visar särskild hänsyn till dessa. Det äldre barnet förstår att det 
yngre barnet saknar kompetens och behöver därför psykisk och fysisk stöttning.  
 
För att få tillträde till barnets värld måste man visa engagemang och intresse för deras tankar 
och upplevelser. Får vi inte tillträde till denna värld kan vi inte se utifrån ett barns perspektiv 
skriver Emilsson (2003, s.47). Detta säger även Halldén (2007, s.72-73) då författaren menar 
att omsorgen är förmågan att kunna se sig själv och barnen. Det beskrivs på så sätt att man 
som vuxen i detta fall pedagogen måste reflektera över det som barnet gör för att sedan kunna 
ta fram det rätta verktygen. Halldén (2007) menar vidare att den pedagogiska yrkesrollen bör 
innehålla mål där strategier finns för att utveckla barnets grundläggande trygghet och 
självmedvetenhet för att barnet sedan ska kunna leva i ett samhälle och klara av de prövningar 
som uppstår. 

Samspel 
Enligt Nationalencyklopedin förklaras ordet samspel, interaktion och samverkan med att det 
är en process där individer och grupper påverkar varandra ömsesidigt (NE, 2009). 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s.15) skriver i sin forskningsöversikt att 
den individuella aktiviteten mellan barns samspel har legat i fokus i tidigare forskning. 
Författarna menar att i nyare forskning ser man mer på interaktionen mellan barnen och det 
sociala samspelet. De menar att man fått större förståelse för vilken roll barngruppens storlek, 
gruppsammansättning och kommunikation har när barn ska samarbeta. Williams m.fl. (2000, 
s.102-103) menar att det är av stor vikt att pedagogerna vill skapa förutsättningar för barnen 
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att samarbeta. Författarna skriver att vid sammansättning av barngrupper måste pedagogen 
vara medveten om att barnen är på olika nivåer i sin utveckling och att de lär av varandra, för 
att skapa goda förutsättningar för barns sociala kunskapande. 
 
Enligt Williams (2006) utökar barnen sin krets av kamrater när de börjar i förskolan. I och 
med detta blir de delaktiga i ett sammanhang och i en annan kultur än den de är vana vid från 
hemmet. Hon menar att när barnet är på förskolan ingår de i ett kollektiv oavsett om de ägnar 
sig åt en individuell aktivitet eller gör saker tillsammans. Författaren skriver att barn skapar 
omedvetet situationer där de samspelar och lär sig de sociala koderna som gäller i 
kamratkulturen. Enligt Williams (2006) lär sig barnen genom kommunikation hur de skall få 
tillträde till leken samt att bli accepterad i barngruppen.  
 
Björkelid och Fischbein (1996) beskriver några samspelsnivåer som är relevanta för vår 
undersökning, dessa är: Inom individen vilket betyder att samspelet är beroende av kognitiva 
och emotionella faktorer, vilket kan förstås på så vis att när personen är arg mister han/hon 
delvis förmågan att tänka klart. Individ-individ-samspel, vilket innebär samspelet mellan två 
människor. Individ-grupp-samspel vilket betyder att barnen påverkas av varandra i en grupp. 
Individ-miljö- samspel, vilket innebär att barnet lär sig vilka regler som gäller för samspelet i 
hemmet eller förskolan. Individ- påverkan-samspel, vilket innebär att pedagogens bemötande 
har stor betydelse för hur barnet tar emot information. Hur informationen tas emot beror på 
barnets tidigare erfarenheter och förutsättningar menar författarna.  
 
Samspelet mellan barn och vuxna och barn emellan är betydelsefullt. Barn lär såväl av vuxna 
som av barn med mer erfarenhet. Denna uppfattning delas med Vygotskij som menar att ett 
erfaret barn kan lära ett annat barn lika bra som en vuxen. Barn överför sina erfarenheter till 
andra barn i leken, detta medför att leken utvecklas (Rogoff 1990). 

Konflikter 
Smith (2001, s15-17) skriver att ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus, 
vilket betyder sammanstötning, motsättning en kamp mellan olika krafter. Den som är 
inblandad i en konflikt blir ofta låst och har svårt att kommunicera. Författaren menar att 
känslor är viktiga vid konflikter då de kan bidrar till att konflikten blir meningsfull och 
givande. Konflikter kan uppstå på grund av behov hos individen, för att få erkännande och en 
trygghet i sin identitet. Med detta menar Smith (2001) att individen önskar rättvisa och att 
normer och värderingar uppfylls. Enligt Författaren finns det tre olika grundorsaker till 
konflikt den förstnämnda är; individuell konflikt där man ser till sina egna behov och 
intressen. Den andra är; relationskonflikt där individen upplever att de har en konflikt med en 
annan person eller grupp. Konflikter kan uppstå trots att individer eller gruppen har 
gemensamma intressen och mål. Det kan bero på att strategin för att nå dessa mål kan se olika 
ut. Den tredje grunden är; strukturrelaterad konflikt där individen har en konflikt med 
organisationen. Juul och Jensen (2003, s.245) menar att när konflikter uppstår mellan 
människor är bästa sättet att bearbeta och lösa konflikten med hjälp av dialog. De menar att 
det är av betydelse att pedagogen visar för barnet att han eller hon har kunskap i att hantera en 
konflikt. Detta leder till att barnet känner sig tryggt när de själva ska hantera och lösa 
konflikter vid senare tillfällen. 
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Pedagogens roll för barns sociala kunskapande 
Ellneby (2004, s.88) skriver att man som pedagog måste vara duktig på att kunna ta in och 
bearbeta andras behov och signaler så att de berörda parterna känner att de blir sedda.  
Kommunikationen är viktig i detta avseende då en god kommunikation leder till att de flesta 
problem kan lösas och hjälper till att skapa ett gott klimat i arbetslaget skriver författaren. Juul 
och Jensen (2003, s.227) menar att pedagogen har en viktig uppgift då de ska bekräfta barnets 
inre upplevelser. Om detta görs kan barnet på längre sikt själva sätta ord på sina känslor även 
om den vuxne påstår att barnet har en annan känsla. Även Williams (2006, s.27) poängterar 
att bara för att barn lär av varandra är det inte så att pedagogen inte behövs. Pedagogen har en 
betydelsefull uppgift genom att göra barnen uppmärksamma på vad det är de lär sig. 
Pedagogen skall här belysa för barnen att samma sak kan tolkas på olika sätt. 

Pedagogerna har stort ansvar i sitt arbete då man använder sig själv som redskap. Pedagogen 
måste vara medveten om sitt eget förhållningssätt gentemot barnen och sina kollegor och inte 
låta egna känslor ha betydelse för handlandet, detta skriver Öhman (2003, s. 54). Författaren 
skriver vidare att som pedagog handlar man från två olika perspektiv samtidigt, dels finns det 
ett här och nu perspektiv dels finns det ett långsiktigt perspektiv. Med det först nämnda 
perspektivet sker det spontant och pedagogens intuition styr de behov som bäst är lämpade för 
den situation som har uppstått.  I det andra perspektivet reflekterar pedagogen först över hur 
verksamheten är anpassad för barnen och tänker efter vilket förhållningssätt pedagogen bör 
använda. Öhman (2003 s.190-191) skriver att det underlättar för en pedagog att kunna leva sig 
in i andras känslor. Detta för att kunna ge bekräftelse och visa det ledsna barnet att det går att 
hantera sina känslor och kunna använda de erfarenheterna vid ett annat tillfälle. Öhman (2003, 
s.195-196) skriver vidare att om pedagogen nonchalerar barnets känslor kan detta leda till att 
barnet senare i livet kommer att ha svårt för att visa känslor för andra. 

Barns kulturella gemenskap  
Relevant för vår studie är Corsaro (2003) då han menar att barn ingår i sociala nätverk redan 
från födsel. Han menar vidare att kamratkulturen är ett sätt för barnen att lära sig de regler och 
normer som finns i samhället. Kamratkulturen innebär att barnen inhämtar kunskaper från 
vuxenvärlden, barnen ser hur de vuxna gör och tränar sedan på detta i leken för att lära sig de 
sociala koderna. Corsaro skriver att barnen tolkar och omtolkar vuxnas roller, för att sedan 
experimentera med dessa i leken. Detta gör att barnen kan bli stereotypa i sina roller eller låter 
rollen utvecklas utan gränser. Detta kallas för tolkande reproduktion. Ett annat sätt för barnen 
att lära sig kamratkulturen är sekundära anpassningar där barnet rättar sig efter regelsystemet 
på sitt egna sätt för att undkomma vuxenvärldens regelverk. Även Öhman (2003) skriver att 
kamratkulturen har betydelse för barns utveckling. Barns vänskap kräver att barnen har social 
kompetens. Om barnet har den sociala kompetensen känner de sig trygga och vågar då visa 
sina sämre sidor utan att bli rädd för att bli illa omtyckta.  

Barns perspektiv och barnperspektivet 
Qvarsell (2003, s.102) skriver att det är viktigt att kunna skilja på barnperspektiv och barns 
perspektiv. Barnperspektivet är hur vuxna ser på barnet eller hur barn ser på sig själva i 
förhållande till sin omvärld. Halldén (2003, s.13-14) förklarar de olika perspektiven på så vis 
att det beror på vem som intar perspektivet. Ett barnperspektiv innebär då den syn som 
exempelvis pedagoger och forskare har på barnet och därefter ser till det som är bäst för dem. 
Barns perspektiv betyder enligt författaren att man tänker sig in i barnens värld för att försöka 
se det som kommer till uttryck. Vidare skriver hon att det är viktigt att den vuxne lyssnar och 
tar till sig det som barnet tycker och tänker och ger dem den plats i samhället som de behöver.  
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Barns perspektiv är hur barnet ser omvärlden utifrån egna erfarenheter och att de behöver 
vuxna som samspelar. De vuxna försöker tolka och förstå de upplevelser som barnen har. Det 
kan som pedagog var svårt att fullt ut förstå barns perspektiv då det är svårt att tolka 
intentioner och uttryck för mening. För att förstå ett barn måste man vara medveten om sin 
egen människosyn. Våra erfarenheter och förförståelse har en stor betydelse när man skall se 
utifrån någon annans perspektiv. Våra erfarenheter kommer att återspeglas oavsett om vi vill 
det eller inte (Johansson 2003, s. 42-44). 

Styrdokument 
Enligt Lpfö (1998, s.5-8) ska förskolan vara en social miljö som utvecklar barnets sociala 
kompetens inom kommunikation. Förskolan har till uppgift att lärandet skall ske genom 
samspel mellan vuxna och barn lika väl som att barnen lär i samspel med varandra. Förskolan 
har en viktig uppgift då de skall stimulera varje barns språkutveckling. Mål för förskolan är 
att barnet skall kunna ta hänsyn till andra barn, vilja hjälpa och leva sig in i andra människors 
situation. I läroplanen skrivs det att ”alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens 
samspel och bearbeta konflikter” s.8. Det innebär att pedagoger skall hjälpa till att reda ut 
missförstånd, visa på kompromisser samt att visa respekt för varandra. Pedagogen har även 
ansvar för att barnens behov blir bekräftade och tillgodosedda. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt samt Hoffmans teori 
om empatins betydelse för lärande i fyra olika utvecklingsstadier. Lev Vygotskij ansåg att 
människor lär i samspel med varandra, vilket även Olga Dysthe och Roger Säljö intresserat 
sig för, vilket vi kommer att nämna i detta avsnitt.  

Samspelets betydelse för lärandet 
I Vygotskijs teori är det centralt att barn utvecklas i samspel med andra. Vygotskijs 
infallsvinkel brukar kallas sociokulturell, då han ser omgivningen som avgörande för 
individens utveckling och prestation. Den utveckling han har intresserat sig för handlar om 
tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Utveckling sker enligt Vygotskij 
genom relationer till andra. Hans teori är att människan tolkar och förstår sin omgivning med 
hjälp av språket. Han menar att känsla och tanke går hand i hand (Vygotskij, 1995).  

 
”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar 
någonting nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre 
världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 
konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans 
inre.” (Vygotskij, 1995 s.11.) 

 
Med detta menar Vygotskij att alla är kreativa även det lilla barnet. För att kunna tänka är det 
nödvändigt med reproduktion, vilket hör ihop med minnet. Han menar att det avgörande är den 
kreativa aktiviteten för att kunna skapa något nytt. Barnen tolkar sina upplevelser och ger dem 
liv i leken på så vis att en historia berättas, vilket gör att lek och berättelse hör ihop. 
 
Barn har två olika utvecklingszoner när det gäller lärandet menar Vygotskij (2001, s.330). 
Dessa är enligt honom den närmaste zonen, det vill säga det barnet klarar av på egen hand just 
nu. Den andra är den proximala zonen, vilket innebär att barnen i samspel med någon mer 
erfaren person i dess närhet kan lösa uppgifter som de annars inte hade klarat av på egen 
hand. Meningen med detta är att barnet senare ska klara av uppgiften själv. Vygotskij (2001, 
s.336-338) menar att barnet endast kan ta till sig kunskap om den ligger inom ramarna för vad 
de klarar av, uppgiften får inte vara för svår och inte för lätt. Enligt författaren ställer detta 
höga krav på pedagogen då de måste anpassa lärandet till varje barns förutsättningar.  
 
Tänkande och språk har enligt Vygotskij (2001, s.392-394) inget ursprungligt samband men 
är ändå inte två olika processer då de måste samarbeta för att kommunikation skall uppstå. 
Språk och tänkandet utvecklas och förändras i samma takt som utvecklingen hos individen. 
Författaren skriver att; ”ett ord som berövats sin betydelse är inget ord, utan ett tomt ljud.” 
(Vygotskij, 2001, s.394). Med detta menar Vygotskij att om ordet saknar betydelse för 
mottagaren blir ordet meningslöst. Vidare skriver författaren att tänkande och språk 
återspeglas i ordets betydelse 
 
Evenshaug och Hallén (2001, s.138) skriver att Vygotskij anser att språk är ett viktigt redskap 
för den kognitiva utvecklingen. Till att börja med är språk egocentriskt det vill säga att språk 
kretsar kring det som barnet redan vet. De skriver vidare att när barnet upptäcker 
symbolfunktionen kan de förena språk och tal. I och med det blir det verbala språket ett stöd 
för tänkandet och tankarna börjar bli uttalade. Detta kan man se då barnet pratar med sig själv 
då de ska lösa svåra uppgifter.  
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Säljö (2000) menar att genom att barn samspelar och samarbetar med andra utvecklas deras 
kognitiva förmåga. Det vill säga att genom sig själv lär jag känna andra. Genom 
kommunikation delger man varandra kunskap. Med kommunikation kan man även föra denna 
kunskap vidare. I det sociokulturella perspektivet är detta grundtanken.  Människan är en 
biologisk varelse som med språk som verktyg kan förstå omvärlden och hur vi ska agera i den 
. 
Enligt Dysthe (2003, s.31) sker lärande i relationer. Det är genom deltagarnas samspel 
lärandet sker, kommunikation och språk är grundläggande delar i läroprocessen. Lärandet har 
med omgivningen att göra, det är inte bara det som sker i barnens huvud som är av betydelse. 
Det är därför viktigt att hitta en balans mellan det individuella och sociala för att få en så bra 
lärandemiljö som möjligt menar författaren. Dysthe (2003, s.48-49) menar vidare att sett från 
ett sociokulturellt perspektiv är människans lärande beroende av kommunikativa processer. 
Det är genom att samtala, härma, lyssna och samverka med andra som utveckling sker. 
Barnen får på så sätt ta del av kunskaper och lär sig vad som är värdefullt och intressant för 
kulturen. Genom en kombination av praktisk och språklig interaktion lär sig barnen behärska 
situationer där detta krävs, exempelvis spel och olika lekar. Dysthe (2003, s.48-49) menar att 
grundvillkoren för att lärande och tänkande ska kunna ske är att vi har ett språk och möjlighet 
att kommunicera. Enligt författaren används språk dels för att tänka och förstå själv och dels 
för att förmedla till andra vad det är vi har uppfattat. Ur detta perspektiv blir språk en länk 
mellan det inre och yttre tänkandet. Med detta perspektiv blir de viktigt att tänka på hur man 
på bästa sätt organiserar samspelet mellan de som ska lära in och de som ska lära ut.  

Den empatiska betydelsen för lärandet 
Hoffman (2000, s.63-80) har delat in empati i fyra olika utvecklingsstadier. Det första stadiet 
börjar redan när barnet är nyfött fram till första året och det kallas global empati. Författaren 
menar att barnet i det här stadiet inte kan skilja på om det själv är ledset när de exempelvis hör 
ett annat barn gråta. Vid 12- 18 månaders ålder kan nu barnet urskilja när de själva är ledsna 
eller när något annat barn gråter. Barnet börjar själv inte gråta men känner obehag och vill 
trösta, vilket kan ske genom att barnet går fram till den som är ledsen och ger sin favoritsak 
till denne. Detta stadium kallas för egocentrisk empati. Från två till tre års ålder upp till 
skolåldern kan nu barnet känna medlidande och blir medveten om andras känslor och kan 
hantera dem med de rätta verktygen för känslan. Enligt Hoffman (2002) kan barnen i denna 
ålder visa empati för någon annan genom att sätta ord på den andres känslor exempelvis tala 
om att någon är ledsen på grund av att den saknar någon förälder. Barnen kan nu inse att 
samma känsla visar sig på olika sätt beroende på vem som uttrycker känslan. Detta stadium 
kalls för empati för andras känslor. I tonåren kan barnet nu förstå innebörden av att någon 
annan är ledsen och kan därefter anpassa sitt handlade. Barnet förstår om ledsenheten är på 
grund av sorg eller mer övergående och barnet reagerar starkare på det förstnämnda. Detta 
stadium kallas för empati för en annan persons generella tillstånd. 
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Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vilken metod vi valt, hur vi gått till väga för att samla in 
det empiriska materialet och hur vi gjort vårt urval. Studiens giltighet och tillförlitlighet 
kommer att diskuteras likaså vårt förhållningssätt till de etiska principerna som råder samt hur 
vi gått till väga för att analysera vårt material. 

Kvalitativ metod 
Trost (1993, s.13) skriver att om man är intresserad av att försöka förstå hur människor 
reagerar och resonerar är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Om exempelvis 
frågeställningarna handlar om att man vill förstå ett resonemang passar kvalitativ metod bra, 
vilket stämmer överens med vårt syfte. Backman (1998, s.48) menar att i den kvalitativa 
metoden är det människan i samspel med andra människor som ofta är det viktigaste 
instrumentet. Författaren menar vidare att forskaren genom detta angreppssätt kommer nära 
och får fördjupad information om det som ska studeras. Eftersom vi är intresserade av att 
observera barns och pedagogers aktiva samspel passar den kvalitativa metoden oss bra.  

Observation 
Lökken och Söbstad (1995, s.36-37) skriver att ordet observation kommer från latin och 
betyder iakttagelse eller undersökning. Observation är ett viktigt redskap för pedagogen i 
verksamheten. Författarna skriver vidare att när pedagogen vill lära känna ett barn bättre kan 
de ta hjälpa av observationer. Även vid samarbete med föräldrar kan observationer vara en bra 
form då pedagogen verkligen kan se vad som händer och ha ett nedskrivet protokoll på 
händelser, vilket kan vara ett bra underlag vid exempelvis utvecklingssamtal. Lökken och 
Söbstad (1995) skriver vidare att det är viktigt att fokusera på det som skall observeras och 
försöka att inte påverkas av andra yttre faktorer. Med detta menas att vi inte lägger in egna 
värderingar och koncentrera oss på att anteckna det som verkligen visar sig. Kihlström 
(2007a, s.30-31) skriver att förmågan att kunna observera är viktig eftersom det är en del i 
lärarens vardag. Om man kan observera och sedan koppla till aktuell forskning får man större 
kunskaper i barns lärande och utveckling, vilket vi anser är av stor vikt i vårt kommande 
arbete. 
 
Lökken och Söbstad (1995, s.43) skriver att man kan dela in observationer i ostrukturerad och 
strukturerad form. Med en strukturerad form menar de att man har scheman för vad man vill 
titta på och antecknar med exempelvis ett streck när situationen uppstår. I detta fall kan det 
enligt författarna bli aktuellt att redan från början ställa upp kategorier så att man sedan kan 
kryssa i svaren. I den ostrukturerade formen är det som skall observeras inte planerat i förväg 
utan man registrerar här och nu vad som händer. Lökken och Söbstad (1995, s.43) skriver att 
man oftast använder sig av löpande protokoll eller loggbok. 

Genomförande  
Vi har valt att observera samspelet mellan barn och pedagoger för att undersöka hur språk 
används som verktyg. Medan vi inväntade medgivande blankettera från vårdnadshavarna 
planerade vi hur observationerna skulle gå till och vad vi skulle observera. Allt för att vara 
överens om vilket fokus vi skulle ha vid observationerna, då observationerna kommer att ske 
enskilt på två olika förskolor. Vi var i god tid ute på våra respektive förskolor för att kunna 
förbereda oss. Förberedelser bestod av att bearbeta de formulär där vårdnadshavarna hade 
givit oss sin tillåtelse att observera deras barn. För att det skulle bli så smidigt som möjligt 
lånade vi barnens foto som de hade i hallen. Vi satte kortet på våra medgivande blanketter och 
skrev exakt ålder som vi fick av pedagogerna, detta för att lättare veta vilket barn som fick 
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observeras eller inte. Vi kodade om barnens namn för att de inte skulle vara igenkännbara. 
Vid observationerna höll vi oss nära för att kunna höra eventuellt tal och se barnens 
kroppsspråk i deras samspel, vilket skrevs ner i våra löpande protokoll, vilket enligt Kihlström 
(2007a, s.31) är korta beskrivningar av vad du ser. Detta är det vanligaste sättet att 
dokumentera observationer. Enligt Lökken och Söbstad (1995) är det viktigt att man ostört 
kan sätta sig ner och skriva vad man hört och sett medan det finns klart i minnet. Det kan 
annars vara lätt att glömma detaljer och andra viktiga intryck. Med denna vetskap såg vi till 
att ha tid till renskrivning direkt efter våra observationer. Vi var ute tre dagar på respektive 
förskola, vilket ledde till mycket insamlat material. Vi blev dock erbjudna från personalen att 
få komma tillbaka när som helst om vi upptäckte att materialet inte skulle räcka till. 
 
Lökken och Söbstad (1995, s.45) skriver om observatörens olika roller, vilka är deltagare eller 
åskådare. Vi har använt oss av rollen som åskådare i vår studie. Det innebar att vi passivt stod 
utanför aktiviteten dock sågs vi som närvarande i rummet. Detta sätt passade oss bra eftersom 
vi då kunde ägna hela vår uppmärksamhet åt att observera det aktiva samspelet mellan barnen 
och pedagogerna, vilket är fokus i vår undersökning. Dock anser vi att ordet åskådare är ett 
konstigt ordval då man lätt kan tro att vi bara tittade på utan att vara delaktig i verksamheten. 
Lökken och Söbstad (1995) menar med att vara åskådare är man aktiv som observatörer men 
inte lika aktiv i själva verksamheten. Dovemark (2007, s.137) skriver också om forskarens 
olika roller. Utifrån det hon skriver blir vi fullständiga observatörer som inte deltar i själva 
verksamheten. Vi använde oss av löpande protokoll vid vardagliga situationer som leken, 
övergång från olika aktiviteter samt samling.  
 
En annan viktig aspekt man bör tänka på vid observationer är att vi observerar med alla våra 
sinnen. Detta gör att man omedvetet eller medvetet påverkas av yttre faktorer så som 
exempelvis lukt och ljud. Även sinnesstämningar hos observatören har en betydande roll. När 
man observerar använder man i första hand synen för att samla in intryck (Lökken och 
Söbstad 1995, s.36-42). Att ha denna kunskap hjälpte oss i våra observationer då vi 
koncentrerade oss på det som verkligen visade sig och att vi försökte att inte störas av yttre 
faktorer. Detta var ganska svårt då vi omedvetet eller medvetet påverkas av yttre 
omständigheter. Vi tycker ändå att vi lyckades genomföra våra observationer på ett bra sätt 
och att vi fick med oss tillräckligt med material för vår undersökning. Vi har i första hand att 
koncentrerat oss på de intryck vi tar in genom synen och hörseln. 

Urval 
För att kunna göra observationerna kontaktade vi respektive rektorer på förskolorna samt 
personal. När vi fick klartecken från dessa lämnade vi ut missivbrev till vårdnadshavarna där 
de kunde samtycka eller avstå från medverkan. se bilaga.  
 
Barnen som vi har valt att observera är mellan 1-6 år. På den ena förskolan är barnen indelade 
i tre avdelningar, en småbarnsavdelning med barn från 1-3 år och två avdelningar med barn 
från 4-6 år med totalt 31 barn. Den andra förskolan är en syskonavdelning med barn från 2,5 
år till 6 år med totalt 20 barn. Till alla lämnades det ut medgivandeblanketter. 
 
Vi hade inte på förhand bestämt hur många observationer det skulle bli eftersom vi vill att det 
ska infinna sig en ”mättnadskänsla”, vilket enligt (Larsson, 1984 se Kihlström 2007c, s.161) 
betyder att det insamlade materialet är tillräckligt. Oavsett hur mycket mer material som 
införskaffas så tillför det inget nytt. Vi vill känna att vi har tillräckligt med material som 
underlag för vår studie innan vi anser oss klara med observationerna.  
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Varför vi valde ett så stort åldersspann var för att vi ville se hur samspelet med hjälp av 
språket sker i de olika åldrarna och vilka skillnader som finns. Vi valde småbarn för att ta del 
av deras kroppsspråk medan de äldre barnen generellt har en större språklig kommunikativ 
förmåga. Vi anser att materialet blir mer nyansrikt då vi kan se hur kommunikation sker på 
olika sätt beroende på barnets ålder och hur de samspelar i olika åldrar. 

Bortfall 
Av de utlämnade 51 breven fick vi tillbaka 42 stycken. Detta berodde på att förskolan med 20 
barn hade påsklov, vilket gjorde att många barn var hemma och inte hade kunnat lämna några 
lappar. Att bortfall i en undersökning sker kan bero på att de medverkande inte kan eller vill 
vara med i studien. Om det är många som faller bort får man vara uppmärksam på att studiens 
tillförlitlighet kan bli sämre.  Vi upplevde dock inte detta som ett problem eftersom de barn 
som inte gett sitt medgivande inte heller var där och att det ändå fanns många barn att 
observera.  

Validitet och reliabilitet 
Enligt Kihlström (2007b, s.231) betyder validitet studiens giltighet, vilket innebär att man 
undersöker det som är avsett att undersöka. Reliabiliteten är trovärdigheten, vilket betyder att 
resultatet är sådant att man tror på det resultat som presenteras. Författaren menar vidare att 
validiteten ökar om en vetenskapligt skolad person ger respons på det som är planerat att 
observera. I vårt fall kunde vi få råd från vår handledare om vad vi skulle tänka på när vi 
skulle genomföra våra observationer. När det gäller validiteten i vår undersökning har vi hållit 
oss till det som var avsikten att undersöka. Vi fokuserade på samspel och kommunikation i 
leken, samlingen och övergångar från olika aktiviteter. 
 
Vi har i vår bearbetning av materialet hållit oss till det vi verkligen har sett och inte lagt in 
några egna värderingar, vilket ökar reliabiliteten. I vår utbildning har vi flera gånger fått träna 
på att observera barn. Detta är bra då man får erfarenhet av att observera, vilket leder till att 
observationerna blir mer tillförlitliga. Förförståelsen har här haft stor betydelse då det gäller 
att växla mellan närhet och distans, vilket betyder det man känner till och det som är nytt. 
Kihlström (2007b, s.231-232) menar att ju mer tränad man är desto mer trovärdigt blir 
resultatet. I och med att vi varit två personer som var och en för sig har gjort observationer på 
två olika förskolor har vi kunnat jämföra och se återkommande mönster. En tanke som vi har 
haft i efterhand är att vår reliabilitet hade ökat om vi använt oss av ljudinspelning. 

Etik 
Enligt vetenskapsrådet (2002) har forskare fyra principer att följa. Dessa är 
Konfidentialitetkravet, informationskravet, nyttjande kravet och samtyckeskravet. Dessa är en 
konkretisering av det grundläggande individskyddskravet. Individskyddskravet finns till för 
att skydda individer som deltar i olika forskningsstudier och måste absolut följas.  
 
Konfidentialitetkravet innebär att uppgifter ej skall kunna tillgås av obehöriga. I vår 
undersökning har vi tagit hänsyn till detta på så sätt att vi har varit noga med att förvara våra 
anteckningar på säkra ställen där obehöriga ej har haft tillgång. Viktigt att tänka på när vi har 
skrivit vårt examensarbete är att skriva på ett sådant sätt så att individer inte kan identifieras. 
Informationskravet innebär att man informerar berörda parter om syftet med undersökningen 
samt vilka regler som gäller. Det går att avbryta delaktigheten när som helst eller helt avstå. 
Vi har informerat om vilka regler vi måste hålla oss till och vilka rättigheter de har som 
medverkar. De har fått information om vad vi har haft för syfte med vår studie och hur vi 
kommer att samla in data. Denna information har de att fått i form av ett missivbrev. Vi har 
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här varit tydliga när det gäller att informera vederbörande om att de när som helst kan avbryta. 
Det är viktigt att de förstår det och inte tror att om man sagt ja så måste de medverka även om 
det känns jobbigt. Nyttjandekravet innebär att resultatet endast får användas i forskningens 
specifika sammanhang. Vi har tillgodosett detta genom att i missivbrevet informera om att 
resultaten endast kommer att användas i vårt examensarbete. Samtyckeskravet uppfylls genom 
att de medverkande kan ta del av vår information i förhand och sedan själva bestämma om de 
vill delta eller inte. Vårdnadshavarens tillstånd behövs om personen är omyndig. Vi har 
skickat ut medgivande blanketter till vårdnadshavare där de har fått ta ställning till om deras 
barn får medverka eller ej. När det gäller rektorer och pedagoger har överenskommelse skett 
muntligt. 

Analys och bearbetning 
Analys är ett sätt att bearbeta och ordna samlat empiriskt material i kategorier. Med analys 
vill vi göra resultatet synligt utifrån det syfte som undersökningen har. Det är viktigt att 
kommunicerbarheten är hög så att den som skall ta del av studien förstår innehållet. 
(Malmqvist, 2007, s.122-124)  
 
Enligt Backman (1998, s.29) är det viktigt att man organiserar och systematiserar den 
mjukdata som man har fått in. Att vi arbetat på detta sätt gjorde att det underlättade för oss när 
vi skulle sammanställa resultatet. För att få det tydligt sorterade vi observationerna med hjälp 
av färgpennor där varje tema fick en färg, vilket enligt Malmqvist (2007, s.125) är en bra 
metod. Vi lade resultaten i olika högar beroende på vilken färg de hade. När vi bearbetade 
vårt material fann vi intressanta situationer som väckte andra frågor hos oss. När vi hade 
diskuterat våra observationer flera gånger såg vi att vissa situationer var återkommande. Utav 
dessa återkommande situationer valde vi ut de observationer som tydligt visade vad det var vi 
hade sett och skapade tre teman. Dessa är: Samspel och kommunikation på olika sätt, Det 
verbala språkets betydelse vid konflikter och Att som barn bli tagen på allvar. Dessa kan man 
läsa om i resultat delen. När vi under analysarbetet fått fram vilka observationer som hörde till 
våra olika teman tittade vi igenom litteraturen i bakgrunden samt vår teoretiska utgångspunkt 
för att se vilka källor vi skulle kunna koppla till i vår resultatdiskussion. När vi gjorde på detta 
sätt såg vi att teori och empiri stämde väl överens. Vi är medvetna om att denna process 
startar redan vid observationstillfällena, vilket Larsson (1984) skriver om.  
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Resultat 

Samspel och kommunikation på olika sätt 
Samspel kan ske med hjälp av kommunikation på olika sätt. Vi kommer här nedan att 
redovisa hur barn ger uttryck för hur de lär av varandra med hjälp av verbalt språk samt 
kroppsspråk. Vi kommer även att redovisa för hur empati förmedlas mellan barnen.  

Barn lär sig faktakunskaper av varandra genom det verbala språket. 
Denna observation handlar om två flickor, Sara 4:10 år samt Malin 4:1 år som leker på 
förskolan. De leker i dockvrån där en utav dem bestämmer sig för att vara doktor och den 
andra flickan får vara patient. Vi tittar här på hur barnen samspelar i leken och hur det 
sociokulturella lärandet sker. Malin och Sara leker doktor.  
 

Sara: - Jag vill vara doktor. 
Malin: - Ja, det kan du få. 
Sara tar ficklampan går fram och lyser Malin i örat. – Oj, du har 
öroninflammation, säger Sara. 
Malin: - Oj, vad är det för något? 
Sara: - Det är smuts i öronen. Du måste ta penicillin! 
Sara: - Nu ska du säga att du inte vill ha någon medicin.  
Sara instruerar Malin samtidigt som hon grimaserar. 
Malin säger: - Jag vill inte ha medicin.  (2009-04-15) 

                                                         
Här kan vi tydligt se att genom det verbala språket lär barnen av varandra då det i detta fall 
framgår att Sara har erfarenhet av öroninflammation och kan berätta hur det skall behandlas. 
Vi kan se att Sara grimaserar, hon verkar ha erfarenhet av medicin så som att den är 
illasmakande, vilket hon även för över till Malin.   
 
Denna observation sker i samlingen mellan Sara 4:10 år samt Jennifer 3:11år. Samlingen sker 
i förskolans största rum med pedagog och fem andra barn. Temat för samlingen är vårsånger 
och pedagogen har lagt fram kort med bilder där barnen får välja vilken sång de vill sjunga.  
Alla barn sitter i en ring på golvet tillsammans med pedagogen. Pedagogen berättar att de 
skall sjunga olika vårsånger. De börjar med att sjunga ”Blåsippan ute i backarna står”. 
 

När de har sjungit klart så säger Jennifer: - En sådan blomma har 
jag plockat. 
Sara: - Det får man inte! 
Pedagogen: - kan du berätta varför man inte får plocka den? 
– Det finns inte så många blåsippor, svarar Sara 
Jennifer: - Det var inte någon blåsippa jag plockade, det var en 
vitsippa. 
Pedagogen: - Ja den får man plocka. (2009-04-15) 

 
Här förstår vi att Jennifer lär sig något nytt då Sara förklarar att blåsippan inte får plockas 
samtidigt som hon kommer till insikt om att hon har plockat fel blomma. Alla de andra barnen 
i ringen får också ta del av deras diskussion. Här ser vi även vikten av att pedagogen följer 
med i samtalet och kan leda barnen vidare i diskussionen. Pedagogen bekräftar också Jennifer 
då hon säger att man får plocka vitsippan.   
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Barn bjuder in till samspel via kroppsspråket 
Jonas 1:10 år och Lena 1:9 år leker i sandlådan på förskolans gård. Dessa två barn börjar sitt 
samspel genom den tysta kommunikationen då de endast har ögonkontakt med varandra. Här 
blir det intressant att se hur barn kommunicerar och samspelar då de inte har det verbala 
språket till hands.  
 

Lena sitter på sandlådekanten då Jonas går förbi och tittar på henne. 
Han går bort till förrådet och tar två spadar. Han går fram till Lena 
och ger en utav spadarna till henne. Lena ler mot Jonas. De börjar 
gräva. Pedagogen ställer ut en back med sandleksaker. Jonas tar en 
hink och gör en kaka. Strax därefter går Lena och hämtar en hink 
och gör en kaka hon också. Strax därefter rasar Jonas sin kaka, 
Lena härmar och rasar också sin kaka. De skrattar och bygger upp 
sina kakor igen. (2009-04-16) 

 
Barnen samspelar här utan att behöva kommunicera med ord. När Jonas hämtar en spade till 
sig hämtar han även en till Lena som blir glad över detta. De leker i samförstånd och förstår 
vad den andre vill genom att kommunicera med kroppen. Det kan vara blickar, turtagande och 
mimik. Även här lär barnen av varandra då Lena härmar Jonas.  
 
Anna 2 år och Lena 1:9 år är ute på gården då ett samspel mellan dem uppstår. Anna cyklar då 
hon får syn på Lena som sitter på rutschkanan. Rutschkanan är bred och ligger på en kulle och 
det är lätt för barnen att gå upp till den. 
 

När Anna cyklar på gården får hon ögonkontakt med Lena och 
cyklar dit. Hon kliver av cykeln och går upp till Lena som sitter på 
rutschkanan. Anna åker ner för rutschkanan och båda barnen 
skrattar. Anna går upp ett flertal gånger och åker ner. Lena skrattar 
varje gång men vill inte själv åka ner. Anna sätter sig bredvid Lena 
och tar hennes hand. De tittar på varandra och åker sedan 
tillsammans ner. Båda skrattar. (2009-04-16) 

 
Här kan vi se att samspelet uppstår genom ögonkontakt. Det verkar som om att när Anna får 
kontakt med Lena så är det okej för Anna att gå dit. Vi kan se att när Anna upprepade gånger 
åker ner för rutschkanan skrattar Lena. Anna verkar förstå att Lena tycker det är roligt, vilket 
leder till att Anna tar Lena i handen för att åka ner tillsammans med henne. Detta verkar bero 
på att det hos dessa barn finns det en inbyggd förståelse för andras behov. 

Ålderns inverkan vid empati 
Inne i lekhallen på förskolan leker en grupp barn ”mamma, pappa och barn”. 
Jonas 1: 10år kommer in i lekhallen med ett par ”styltor” i handen som han 
får hjälp med att sätta på av Klara 3:5 år.  
             

Jonas ser förvånad ut när han kommer in med sina ”styltor”. Klara 
frågar Jonas om han kan gå på dom. Jonas skakar på huvudet. Klara 
tar ”styltorna” och visar Jonas hur han skall göra samtidigt som hon 
förklarar hur man gör. Jonas ställer sig på ”styltorna” med Klaras 
hjälp och ser nöjd ut. (2009-04-16) 
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Här kan vi se att Klara använder sig av kroppsspråk samtidigt som hon förklarar med det 
verbala språket hur Jonas skall göra. Hon visar tålamod och vill gärna att Jonas skall lyckas gå 
på ”styltorna” då hon hjälper honom tills det att han kan.   
 
Denna förmiddag har personalen bestämt sig för att gå ut med barnen i skogen. När de 
kommer fram till skogen samlar personalen ihop gruppen till en samling. Alla barn pratar och 
är ivriga, de vill börja leka. Hanna 4: 0 år sitter på en sten och tittar på de andra barnen utan 
att delta aktivt i samspelet.  

 
Alla barn springer i väg och leker förutom Hanna som fortfarande 
sitter kvar. Hon sitter och iakttar de andra barnen när de leker. 
Hanna reser sig upp efter en stund och börjar gå omkring i skogen. 
Hon får ögonkontakt med Klara 3: 5år. Klara går fram till Hanna 
och säger: - vi har samma märke på våra västar. Hanna skiner upp 
och försöker teckna med händerna hur märket ser ut. Då säger 
Klara: - Jag hör inte vad du säger! Hanna ser uppgiven ut.  
– Äh! Du pratar ju aldrig, säger Klara och går därifrån. 
Hanna står kvar ensam. (2009-04-17) 
 

Här ser vi att om barnen är i ungefär samma ålder har de inte samma tålamod med varandra då 
något barn inte hänger med i samma utvecklingstakt som de själva. Vi ser att Hanna vill 
samspela och även Klara men då inte Hanna kan  göra sig förstådd ger Klara upp. Vi kan se 
att Hanna blir ensam igen på grund av att hon inte uttrycker sig verbalt.  
 
I denna observation kan vi se några barn ute på gården som leker. Det börjar med att Kalle 
4:1år är inne i ett lekhus när Jonas 1:10år kommer och vill vara med. Efter en liten stund 
kommer Jennifer 3.11år. 
 

Jonas kommer fram  till lekhuset och börjar kasta in sand. Jonas ler 
och kastar in ännu mer sand. Kalle sopar ut sanden samtidigt som 
han ser glad ut. Samspelet håller på en stund sedan säger Kalle: - 
Är det roligt, Jonas? Jonas ler och nickar. Jennifer får syn på 
barnen och går dit och hon börjar också kasta in sand. Då blir Kalle 
arg och säger: - Ser du inte att jag håller på och städar här?! 
 

Här verkar det som att när Jonas kastar in sand så har Kalle öerseende med detta och städar 
upp efter honom. Kalle accepterar Jonas beteende men när Jennifer som är äldre Jonas gör 
samma sak blir Kalle arg.     

Kroppsspråkets inverkan vid empati 
Här i denna observation kan vi följa Lena och Jonas då han visar empati genom handling. Det 
handlar också om att Jonas får utlopp för sina känslor via kroppsspråket. Har man inget 
verbalt språk visas känslorna på andra sätt,vilket kan studeras när de små barnen visar med 
kroppen vad de vill.  
 

Lena och Jonas sitter i sandlådan och leker när Lena plötsligt rasar 
Jonas kaka, vilket leder till att Jonas puttar Lena så att hon ramlar. 
Lena faller och slår i pannan i spaden och börjar gråta. Jonas tittar 
på Lena och ser förvånad ut. Jonas går fram till Lena och blåser på 
hennes panna och erbjuder henne sin spade. (2009-04-16) 
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Genom handling kan vi se att Jonas visar stor empati då han inser att Lena är ledsen och 
behöver tröstas. Jonas visar sin empatiska förmåga genom handling av omsorg utan ord då 
han försöker göra Lena glad igen. Eftersom Jonas puttar Lena kan vi förstå att även han har 
blivit ledsen för att Lena rasat hans kaka. Lena verkar inte ha förstått vilken del hon har i 
konflikten då hon inte visar tecken på att även hon har gjort  fel genom att rasa Jonas kaka.  

Det verbala språkets inverkan vid empati 
Kalle 4:1 år och Pelle 3: 5år sitter vid ett bord och pusslar då Kalle upptäcker att Pelle blöder 
på handen. Här är barnen lite äldre och har också kommit lite längre i sitt språk vilket gör att 
barnen lättare kan förklara och sätta ord på det som de vill förmedla.  

 
Kalle säger till Pelle att han blöder på handen. Pelle tittar på sin 
hand och ser blodet. Han får tårar i ögonen. Då säger Kalle: - det är 
inte farligt, det har jag haft många gånger. Pelle blir glad igen och 
frågar Kalle om de ska hämta ett annat pussel. (2009-04-15) 
 

I denna situation kan vi se att Kalle hjälper Pelle att bli glad igen då Kalle säger att det inte är 
någon fara. Kalle visar sin empatiska förmåga då han kan leva sig in i Pelles känsla över att 
vara ledsen. Kalle tröstar med att se tillbaka på sin egen erfarenhet av att ha sår, vilket han 
upplevt som inte så farligt. Detta förmedlar han vidare till Pelle. 

Det verbala språkets betydelse vid konflikter 
Konflikthantering kan ske på olika vis. Vi har här valt redovisa för hur barn hanterar 
konflikter med hjälp av varandra och det verbala språket samt vilken betydelse pedagogen 
har. Resultatet i det här avsnittet handlar om barns  verbala språk vid hantering av konflikter 
samt pedagogens stöd.  

Barnet hanterar konflikter med hjälp av det verbala språket 
Observationstillfälle där tre pojkar leker med lego i ett litet rum och en fjärde vill vara med. 
Här tittar vi på hur barnen kan lösa konflikter med hjälp av det verbala språket  
 

Tre pojkar, Axel 5:11år, Carl 4:1år och Isak 5:2år leker I 
”sagorummet” med lego. Strax kommer en fjärde pojke Johan 4.10 
år och frågar om han får vara med. Axel svarar: - Nej, man får inte 
vara fler än tre här inne.  
Pojkarna: - Gå!  Säger de till Johan 
– Nej, svarar Johan.  
– Du måste gå, säger Axel 
Johan stänger dörren men öppnar den igen och ropar ut i rummet: 
– Du är dum!  
– Du kan snart få vara här istället för mig för jag ska snart gå ut, 
säger Axel. (2009-04-15) 

 
I denna situation kan vi se att pojkarna har stor hjälp av det verbala språket när det gäller att 
hantera en konflikt. Med hjälp av det verbala språket kunde pojkarna diskutera och komma 
fram till en lösning istället för att börja bråka. Vi kan även se att Axel verkar visa stor 
förståelse för Johans känslor av att vilja vara med. Med hjälp av det verbala språket kan han 
mildra situationen då han kan hjälpa till att sätta ord på Johans känslor.   
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Kurragömmalek på förskolan med fyra barn. Tre barn diskuterar med varandra om vilka 
regler som gäller. Här kan vi titta på samspel, hur viktigt det är med kommunikation och 
inlevelse för andra barns känslor för att leken skall fungera. De tre barnen är Kalle 4: 1 år, 
Pelle 3: 5 år och Sara 4: 10år.  
   

 Leken börjar med att Kalle skall börja räkna och de andra barnen 
skall springa och gömma sig. Kalle börjar leta och hittar Sara. Då 
säger Sara: - Pelle är där! Pelle kommer fram ledsen och säger: 
– det får man inte säga! Sara säger: - Okej! Pelle är fortfarande 
ledsen. Då säger Kalle: - Det gör inget, du får gömma dig igen. 
Barnen fortsätter leken. (2009-04-15) 

 
Här visar Kalle förståelse för Pelles känsla då Sara avslöjade honom. Kalle kan genom sin 
empatiska förståelse tillåta att Pelle får en extra chans.  Trots att Sara har sagt okej till Pelle så 
blir han inte glad utan det krävs större empatisk handling för att han skall bli glad. Kalle 
förstår vad det är som behövs för att det ska bli bra igen. Barnen fortsätter sin lek på grund av 
att de diskuterat sig fram till en lösning. 

Hur hjälper pedagogen barnet att sätta ord på sina känslor? 
Om vi ser tillbaka på den situation som uppstod i sandlådan med Jonas och Lena kan vi se hur 
pedagogen löser situationen genom att sätta ord på Lenas känsla och Jonas handlande.  
 

Trots Jonas försök att trösta Lena gråter hon fortfarande. 
Pedagogen går fram till barnen och tar upp Lena i knäet. 
Pedagogen säger: - Vad bra att Jonas såg att du var ledsen och 
tröstade dig. Jonas blir glad över att höra detta och klappar i 
händerna. Pedagogen säger: - ja, det var bra Jonas. Lena slutar 
gråta. (2009-04-16) 
 

Här tar pedagogen hänsyn till båda barnens känslor då hon sätter ord på att Lena är ledsen och 
att Jonas har hjälpt till att trösta henne. Pedagogen är inte dömande mot något utav barnen 
utan försöker lösa situationen där de befinner sig. Pedagogen bemöter Jonas känsla då han 
visar med kroppsspråket att han är glad.  
 
Barnen är ute i skogen där de har ”fri lek”.   Malin 4:1 och Pelle 3:5 har till en början en rolig 
lek som senare kräver att en vuxen träder in. 
 

Malin och Pelle springer omkring i skogen. Pelle börjar jaga Malin. 
Efter en stund säger hon: - Sluta! Pelle fortsätter jaga henne. 
Pedagogen kommer fram till Pelle och stoppar honom.  
Pedagogen: - Hörde inte du att Malin sa till dig att sluta? 
– Jo. säger Pelle 
– Att Malin säger sluta, betyder att du inte skall fortsätta jaga 

henne, säger pedagogen 
– Pelle svarar: - Jag ska inte göra det mer. (2009-04-17) 

 
Pedagogen har här en viktig roll som förmedlare då barnen inte alltid är uppmärksamma på 
vad det är den andre säger. Pedagogen hjälper till att förklara Malins försök till att få Pelle att 
sluta utan att döma Pelles handlande.  
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Vid övergång från frukost till samling skall barnen gå och tvätta sina händer. Anna 2år och 
Peter 2år är på väg till toaletten då de hamnar i konflikt.  
 

Anna är på väg till toaletten då Peter springer om henne. Anna drar 
Peter i håret som börjar gråta högt. Pedagogen går fram till Peter 
och tröstar och frågar Anna -”Var det så att du tyckte att du var 
först”. Anna nickar. Pedagogen säger att vi har två handfat så båda 
kan tvätta sig samtidigt. ”Ingen behöver vara ledsen.” Barnen 
tvättar sina händer och är glada igen. (2009-04-16) 
 

Här kan vi se att pedagogen sätter ord på känslan som hon tror låg bakom handlandet. Då 
Anna själv inte kunde säga till Peter att hon var först, utan drog honom i håret istället. 
Konflikten löser sig med hjälp av pedagogens sätt att använda det verbala språket. 

Att som barn bli tagen på allvar 
Här ser vi hur barn söker kontakt och bekräftelse hos den vuxne och hur pedagogen agerar. 
Pedagogen har en betydande roll när det gäller att ta barnets känslor på allvar istället för att 
rikta sin uppmärksamhet på de dagliga regler och rutiner som finns. Om barnet blir 
nonchalerat så får de heller ingen vägledning i hur de skall hantera sina känslor.  
 
Två barn leker med plastdjur inne på förskolan. Pedagogen sitter i ett rum utanför.  

 
Carl 4: 1år och Isak 5: 2år sitter och leker med plastdjur. Plötsligt 
kommer Carl rusande till pedagogen och säger: - Isak kastade en 
sak på min arm. Fröken säger: - kastade Isak ett djur på din arm. 
Carl svarar: - Mm.  Fröken säger: - Det var nog inte så farligt. Carl 
går därifrån med ett ledset uttryck. (2009-04-16) 
 

Här ser vi att barnet söker tröst hos pedagogen då han har fått ont. Pedagogen visar inget 
medlidande utan bagatelliserar händelsen och skojar med barnet. Detta leder till att Carl inte 
får respons för sin känsla och inte blir tagen på allvar. 
 
I denna situation sitter Isak 5: 2 år vid bordet och pusslar då Maja 4: 5 år går 
fram till Isak. Här kan vi studera hur en konflikt uppstår. 

 
Maja går fram till Isak och frågar vad han gör. Han svarar att han 
pusslar. Då säger Maja: - du kan inte. Isak säger till henne att gå 
därifrån. Då säger Maja: - Nä. Isak säger till henne igen att hon ska 
gå och kastar en pusselbit på henne. Då ropar hon på fröken och 
säger att Isak har kastat en pusselbit på henne. Fröken säger till 
honom att städa upp för att de snart ska gå ut. (2009-04-17)  

 
Här kan vi se att Isak blir arg då Maja inte lyssnar. Det visar han genom att kasta en pusselbit 
på henne. Genom att Maja ropar efter fröken vill hon ha bekräftelse på sina känslor. 
Pedagogen ignorerar hennes känslor och även Isaks då hon har fokus på att det ska städas upp. 
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Diskussion 
Detta avsnitt kommer att delas in i fyra olika delar. Dessa är resultatdiskussion, didaktiska 
konsekvenser, metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. Vi kommer här att koppla 
resultatet till litteratur från bakgrunden och till vår teoretiska utgångspunkt. Vi kommer även 
här att koppla texten till egna reflektioner och vad det vi har kommit fram till får för 
konsekvenser i vår kommande yrkesroll. 

Resultatdiskussion 

Samspel och kommunikation i det sociokulturella lärande 
Vi har i vår undersökning vid flera tillfällen sett att språket i barnens samspel innebär ett 
sociokulturellt lärande då barn lär sig av varandra genom olika sätt att kommunicera. 

Verbalt språk 
Säljö (2000, s.20-22) förklarar det sociokulturella lärandet med att barnen lär av varandra och 
av vuxna, vilket även ligger till grund för Lpfö (1998). Säljö (2000) menar vidare att språket 
har en stor betydelse för att kunna kommunicera med omvärlden. Detta har vi kunnat se 
genom att barnen med hjälp av sitt verbala språk kunnat förmedla ny kunskap till andra barn. 
Det har skett genom att ett barn som haft mer erfarenhet av en upplevelse har kunnat dela med 
sig av sin kunskap. I vissa fall har detta kunnat ske på grund av att en pedagog har varit 
delaktig och kunnat föra barnens samtal vidare till en högre nivå, vilket vi anser är av stor vikt 
i barnens utveckling. Pedagogen har här bjudit in till gemenskap i gruppen med hjälp av sitt 
verbala språk, vilket enligt Allwood (1995, s.13-25) är en av språkets egenskaper. I andra 
situationer har vi kunnat förstå att lärandet skett mellan barnen i leken. Vi har i dessa 
situationer kunnat koppla lärandet till den proximala utvecklingszonen, vilket är Vygotskijs 
(2001, s.30) grundtanke i det sociokulturella lärandet. Rogoff (1990) menar att språket 
utvecklar leken, vilket vi håller med om då vi vid flera tillfällen kunnat se fenomenet när vi 
observerat samspelet i leken. I samspel mellan barn där faktakunskaper har förmedlats med 
hjälp av det verbala språket har det fungerat mycket bra. En anledning till detta är att 
pedagoger skapat förutsättningar för barnens samspel, vilket enligt Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) är av stor vikt. Pedagogen har visat intresse för vad det är 
barnen berättar och genom frågor utvecklat samtalet. På så vis har diskussionerna fortsatt då 
barnen förstått att det som de pratar om är av intresse. En annan anledning är att barnen själva 
har frågat och fortsatt diskussionen för att lära sig något nytt när det gäller faktakunskaper. 
Faktorer som gjort att samspelet inte fungerat har varit att pedagogerna inte skapat de 
förutsättningar som behövs för att stimulera barnen till samspel.  

Kroppsspråk 
Dahlkwist (2004) skriver att kroppsspråket är en viktig del i kommunikationen. Han menar att 
det är minst lika viktigt som det verbala språket. Vi håller med honom om detta då vi i flera 
av våra observationer sett att barnen kommunicerar i samförstånd med varandra med hjälp av 
kroppsspråket. Enligt Dimbleby och Barton (1995) kan barnen använda sig av olika tecken för 
att kommunicera. I vår studie visade det sig på så sätt att barnen hade ögonkontakt, visade 
med mimik och gester att de vill samspela. Dimbleby och Barton (1995) skriver vidare att 
bara för att barnen sett dessa tecken är det inte säkert att de har förstått innebörden av 
kommunikationen. I våra situationer kunde vi dock se att barnen förstått innebörden av de 
tecken som sändes ut på så vis att det uppstod ett samspel. Vi kunde se att samspelet fortsatte 
genom att barnen härmade varandra, detta är enligt Dysthe (2003, s.48-49) en aktivitet som 
leder till utveckling och att barn lär av varandra.  
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Vi har även i relationer där samspelet sker utan ord sett att lärande sker utav någon som kan 
lite mer. Det är viktigt att det varken är för lätt eller för svårt för den som ska lära, det måste 
ligga inom den proximala utvecklingszonen för att lärande ska ske, detta kan vi koppla till 
Vygotskijs (2001) utvecklingszon.   

Samspel mellan barnen med hjälp av verbalt och icke verbalt språk 
Vi har i vår undersökning sett att barn samspelar med varandra på olika sätt och att de snabbt 
lär sig de koder som finns för att samspelet skall fungera. Vi har även sett situationer där 
något barn utesluter ett annat. Det verbala språket har haft stor betydelse när det gäller att 
skapa gemenskap med andra. Det kan ha varit att samspelet fortsätter och utvecklas med hjälp 
av det verbala språket. Det kan också ha varit så (bland de lite äldre barnen) att använder man 
sig inte utav talet blir man utanför. Detta stämmer överens med det Allwood (1995) menar, 
nämligen att verbalt språk skapar gruppsamhörighet. 
 
När barn börjar på förskola skapas nya kamratkretsar som barnet måste komma in i menar 
Johansson (2007) och Williams (2006). Vi har i vår undersökning kunnat se att barnen söker 
kontakt med varandra för att skapa samspel. Detta sker omedvetet och barnen lär sig vilka 
sociala koder som gäller för att få delta i leken ett exempel är när ett barn blir bortvisad och då 
inte fortsätter strida för att få vara med. Detta kan vi koppla till det Corsaro (2003) skriver, 
nämligen att barn utvecklas i kamratkulturen. Medan andra exempel har varit att barnen 
endast genom ögonkontakt har förstått varandra och börjat leka. 
 
Vi har vid flera tillfällen i samspelet mellan barn sett att de gjort varandra illa genom 
handling. Det kan exempelvis ha varit att ett barn dragit ett annat barn i håret eller puttat 
någon. Barnens handlingar behöver inte var för att medvetet skada någon. Johansson (2007) 
förklarar detta med att barn har en inre norm som säger att man inte ska skada någon annan. 
Men att det kan vara svårt för barnet att hålla sig till normen när de själva känner sig kränkta 
eller ser någon annan bli kränkt.  Vi har under studien sett att barn ligger på olika nivåer i sin 
kognitiva utveckling. En del barn när de känner sig kränkta agerar med fysiska medel till 
exempel kastar något föremål eller drar någon annan i håret. Här har pedagogens bemötande 
haft stor betydelse för hur barnen reagerat och sedan gått vidare.  Andra barn som har kommit 
längre i sin utveckling kan vid konflikter handla på ett mer rationellt sätt där diskussion och 
argumentationer förekommer i högre grad. Detta kan vi koppla till Björkelid och Fischbeins 
(1996) samspelsnivåer. Även Dimbleby och Burton (1995) delar denna uppfattning då de 
menar att talet är viktigt för att kunna förklara sig, argumentera, diskutera och beskriva sina 
känslor. 

Empati visar sig på olika sätt 
Man kan med hjälp av det verbala språket lättare leva sig in i andra människors känslor, då 
man har fler uttryck som stödjer den andra människans känslor. Det är viktigt att som 
pedagog tidigt stimulera barnen till ett rikt verbalt språk så att de kan uttrycka sina tankar, 
känslor och idéer (Öhman 2003).  Läroplanen skriver att; ”förskolan skall sträva efter att 
varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter” s.11. I flera av våra 
observationer har vi kunnat se att barn med hjälp av det verbala språket har kunnat förmedla 
empati till någon annan som varit ledsen. Vi har kunnat se att denna empatiska handling med 
hjälp av talet har lett till att mottagaren förstått den andres inlevelse och därför blivit glad 
igen. Vi har även sett att barn som inte har det verbala språket till hands har kunnat uttrycka 
empati genom handling. Det har visat sig på så vis att ett barn som försöker trösta ett annat 
barn har förstått att det andra barnet är ledset. Det kan ha skett genom att ett barn gett sin 
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leksak till det ledsna barnet. Detta visar på stor empatisk förmåga då det är svårt att släppa 
något som man själv gärna vill ha, detta kan kopplas till Hoffmans (2000) empatiska 
utvecklingsteori.  För att kunna dela med sig av empati måste man själv ha varit mottagare av 
empati. Det går inte att ge av något som man inte har menar Weirsöe (2004), vilket resultatet 
visar. Genom att vi har kunnat se barn som visat stor empatisk förmåga förstår vi att de själva 
varit mottagare av empati.  
 
Vi har sett att när pedagogen går in och sätter ord på barns känslor blir inte konflikten lika 
stor och barnen ser mer tillfreds ut efter att en konflikt har hanterats. Som pedagog är det 
viktigt att se till barnens perspektiv och ha förståelse för det som barnen gör, vilket även 
Halldén, Johansson, och Qvarsell (2003) skriver om. Detta för att barnen vid senare tillfällen 
ska kunna sätta ord på sina känslor och ge dem de rätta verktygen för att kunna visa och förstå 
känslor samt att kunna uttrycka sig. Emilsson (2003) och Halldén (2007) menar att detta är av 
stor vikt i samspelet med barnen. Genom den lästa litteraturen om barnperspektivet och barns 
perspektiv har vi insett att det inte går att skilja dessa två perspektiv åt helt och hållet, vilket vi 
från början trodde. För att kunna förstå barnets bästa i ett barnperspektiv är man beroende av 
att ha försökt förstå barnens perspektiv.  

Empati mellan barnen i olika åldrar 
Vi har under studiens gång sett att samspelet mellan äldre och yngre barn fungerar bra då det 
äldre barnet vill hjälpa det yngre barnet. Om det däremot är två jämngamla barn finns inte 
samma tolerans gentemot varandra. Detta på grund av att barnen förväntar sig att ett annat 
barn i ungefär samma ålder ska vara på samma utvecklingsnivå som de själva. Johansson 
(2007) beskriver detta då hon menar att det äldre barnet förstår att det yngre barnet saknar 
kompetens och därför behöver mer stöttning. I den sociokulturella teorin som Vygotskij 
(2001), Rogoff (1990) och Säljö (2000) skriver om är inte ålder den väsentliga aspekten för 
hur barn lär av varandra. Dock har det i vår studie visat sig att åldern har varit betydande när 
det gäller för barnen att förmedla empati i samspelet.  

Barns konflikthantering  
När vi nu har varit ute och gjort våra undersökningar har vi sett att konflikter uppstår mer eller 
mindre hela tiden. Ibland är de så små att barnen klarar av dem själva men om konflikten blir 
större kan barnen behöva hjälp av någon annan kamrat eller pedagog. Även Lpfö (1998) 
styrker detta då det står i den att pedagogerna har en viktig uppgift i detta avseende.  

Med hjälp av varandra 
Barn kan beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling hantera konflikter själva. Detta 
har vi sett då barnen i flera observationer kommit på lösningar som gjorde konflikten 
hanterbar. I situationer där barnen kunde hantera konflikten själva var det verbala språket 
avgörande.  
 
Barnen förhandlade sig fram till en lösning som passade alla. Vi såg i studien att de barn som 
var lite äldre runt fyra år klarade av att hantera konflikter bättre än de små barnen. Detta kan 
bero på att de större barnen kunde förmedla sina känslor och uttrycka sig i ord. Öhman (2003) 
skriver just detta att språkstimuleringen är viktig för barnets utveckling för att kunna utveckla 
en rikt och nyanserat verbalt språk. Vi har i vissa situationer sett att barn behövt hjälp av 
någon annan då det enligt Smith (2001) kan ske en låsning hos dem som är mitt uppe i 
konflikten.    
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Med hjälp av pedagogen 
Vi har vid flera tillfällen sett att barn som saknar det verbala språket varit i behov av att 
pedagogen satt ord på deras känslor samt fört en dialog med barnen. Vi har kunnat se hur barn 
blivit arga och ledsna på varandra men pedagogen har med hjälp av sitt verbala språk satt ord 
på barnens känsla, vilket Juul och Jensen (2003) skriver om. Enligt Öhman (2003) leder det 
till att barnen vid en annan situation vet vad känslorna beror på och söker tröst själva vid ett 
annat tillfälle. Pedagogen har en viktig roll att belysa betydelsen av ett ord för barnen så att de 
kan förstå innebörden av ordet, vilket Vygotskij (2001) menar. Smith (2001) anser att 
konflikter kan vara meningsfulla och givande om pedagogerna bekräftat känslan som finns 
hos barnen. Vi håller med henne om detta då vi kan se att konflikter inte behöver vara något 
negativt utan kan ses som något utvecklande i stället. Även här sker lärandet av någon som är 
mer erfaren.  

Barns behov av att bli bekräftade i samspelet 
Öhman (2003) skriver att pedagoger har ett stort ansvar när det gäller att skapa trygga miljöer 
där barnen kan känna tillit. Vi har vid några tillfällen sett att pedagoger varit närvarande vid 
situationer där barn behövt bli bekräftade i sina känslor men att de tyvärr inte blivit tagna på 
allvar. Det har visat sig på så sätt att barn som sökt tröst hos pedagogen har fått sin känsla 
nonchalerad då pedagogen valt att lägga fokus på något annat. Detta kan styrkas genom det 
Ellneby (2004) skriver att pedagoger måste vara duktiga på att förstå barnens signaler och 
bearbeta dessa för att barnen skall känna att de blir sedda, vilket även Lpfö (1998) har som 
riktlinje. Det är enligt Öhman (2003) viktigt att i dessa situationer inte låta sina egna känslor 
styra, utan att koncentrera sig på vad det är barnet uttrycker. I några fall har vi sett att 
pedagoger fokuserat på att följa de dagliga rutinerna och regler då de inte lagt fokus på det 
som barnet egentligen gett uttryck för. Vi har i en del situationer sett att pedagoger varit en bit 
ifrån barnen och därmed inte uppmärksammat vad som skett. Det är ett dilemma för 
pedagogerna att kunna se och uppmärksamma allt som sker då barnen rör sig över stora ytor. 
Enligt Williams (2006) är det viktigt att komma ihåg att bara för att barn lär i samspel av 
varandra, finnas nära för att i olika situationer göra barnen uppmärksamt på vad de lär sig. 
Likaså menar Juul och Jensen (2007) att pedagoger måste bekräfta barnens inre upplevelser. 
För att kunna göra detta måste du vara nära och engagerad i barnens samspel, anser vi. Det 
kan ske genom att pedagogen sätter ord på känslor och upplevelser som barnen kommer i 
kontakt med. I några av våra situationer kanske detta förhållningssätt hade lett till att barn inte 
blivit utanför.  

Didaktiska konsekvenser 
Sociokulturellt lärande sker i samspel med andra menar Vygotskij (1995), vilket vi tydligt 
kunnat se i vår undersökning.  Det har skett både genom verbalt språk och kroppsspråk av 
någon som är mer erfaren. Detta får konsekvenser för pedagogens sätt att arbeta. Har vi 
kunskap om hur barnen lär av varandra kan vi åstadkomma situationer där barnen utvecklas 
tillsammans. Det är viktigt att vi som pedagoger är medvetna om att barnen lär av varandra 
även genom kroppsspråket då vi kan finnas till hands för att med hjälp av tal bekräfta det 
barnen är med om och lär sig. Blir vi bra på detta kan vi hjälpa barnen till samspel som 
utvecklar dem. Då vi nu vet att kommunikation inte alltid leder till gemenskap måste 
pedagogen vara uppmärksam och se till att ingen känner sig utanför. 
 
Empati har i vår studie visat sig både genom verbalt och icke verbalt språk. Det gäller att som 
pedagog vara uppmärksam på när detta sker för att kunna berömma barnet och poängtera att 
det visat empati. Detta för att barnet ska få en positiv upplevelse av att de kunnat förstå något 
annat barns känsla. Får barnen veta att de gjort något som är bra gör de om det igen, vilket är 
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bra då förmågan till empati är något mycket viktigt bland barnen, anser vi. Det har i vår studie 
visat sig att det är lättare att förmedla sin känsla genom det verbala språket. Det kan ha varit 
så att ett barn med det verbala språkets hjälp visat att de förstått någon annans känsla. Om 
pedagogerna är medvetna om att det verbala språket har stor betydelse kan de i förebyggande 
syfte stimulera barnens språkutveckling, vilket även Öhman (2003) skriver om. När vi nu vet 
att man inte kan ge av något som man inte har blir det viktigt för oss som pedagoger att visa 
barnen empati.  För att de vid senare tillfälle skall kunna visa något annat barn empati. 
 
I konflikthantering har det visat sig att det verbala språket varit betydelsefullt, då vi har sett att 
barn med ord kan hanterar konflikter på egen hand. Vet man detta kan man låta barn som har 
ett verbalt språk träna sig i att hantera och i vissa fall lösa konflikter. När det däremot gäller 
barn som inte har det verbala språket måste vi som pedagoger vara mer uppmärksamma när 
konflikter sker. Detta för att kunna sätta ord på barnens känslor och med en trygghet visa att 
det går att hantera konflikterna. På så vis lär sig barnen att känna igen sina och andras känslor, 
de lär sig också att hantera dessa, samtidigt som det utvecklar barnens verbala språkförmåga, 
vilket visat sig vara en viktig del i det sociala samspelet. Vi har sett att pedagoger gjort detta 
på ett mycket bra sätt. Om vi som pedagoger är medvetna om vikten av att förklara ordets 
betydelse blir inte ordet bara ett tomt ljud för barnet utan de kan förstå innebörden av ordet, 
vilket Vygotskij (2001) skriver. Har vi denna kunskap blir det tydligt för oss som pedagoger 
hur vi ska kunna agera i en situation och bekräfta det som barnen vill förmedla. Att barn slår 
något annat barn är inte ovanligt men har vi kunskap om varför det ibland sker kan vi lättare 
förstå och bemöta barnet på ett sätt som leder till lärande. Om vi som pedagoger har kunskap 
om hur barnens känslor i konflikter kan hanteras menar Smith (2001, s15) att vi kan se 
konflikter som något givande och lärande.  
 
Bekräftelse har varit av stor betydelse för barnet då pedagogen visar att de tagit barnet på 
allvar, vilket annars kan leda till att barnen inte ber om hjälp någon mer gång. Får barnet 
negativa upplevelser av att söka hjälp och samspela med andra lär de sig inte de sociala 
koderna för hur man umgås med varandra. Det är en väldigt viktig uppgift som pedagogerna 
har eftersom det krävs i vårt samhälle att vi ska kunna samspela. Vi har kunnat se pedagoger 
som verkligen visat att de tagit barnen på allvar och bekräftat dem på ett bra sätt men vi har 
även sett pedagoger som inte varit lika bekräftande i sitt samspel med barnen. Vi förstår 
dilemmat med att pedagogen inte kan vara överallt.  Man kan med hjälp av planering och att 
involvera hela barngruppen göra så att det underlättar för pedagogerna. Med detta menas inte 
att barnen skall gå omkring och vara små poliser men att de kan hjälpas åt att vara 
uppmärksamma på om något annat barn är ledset eller inte får vara med. Det finns ofta några i 
barngruppen som har kommit längre i den empatiska utvecklingen och som då kan hjälpa de 
andra barnen vid till exempel en konflikt.     

Metoddiskussion 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Trost (1993, s.13) 
menar att den metod passar bra om man är intresserade av att försöka förstå samspelet mellan 
människor, vilket vi i vår undersökning är.   
 
För att kunna samla in material som underlag för vår undersökning valde vi observation som 
redskap. Det har varit både intressant och svårt. Intressant för att vi verkligen har fått tid till 
att studera barnens samspel. Trots att vi har fått träna på att observera under utbildningen 
tyckte vi att det var svårt att ha fokus på det som skulle observeras. Vi kan nu i efterhand se 
att det hade varit bra med pilotstudier då vi märkte att ju fler observationer vi gjorde desto 
säkrare blev vi. Vi tänkte göra pilotstudier men sedan såg vi att tiden var för knapp eftersom 
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mycket tid gick åt för att komma överens om hur våra observationer skulle göras, allt för att 
de skulle bli så trovärdiga som möjligt.  
 
Det går väldigt fort när barn samspelar så det var svårt att skriva ner allt som hände i vårt 
löpande protokoll. Det kunde ha varit bra att använda sig av bandspelare för att få med så 
mycket detaljer som möjligt. Trots att vi var medvetna om vad det var vi verkligen skulle 
fokusera på och vad som var av vikt för vårt syfte och frågeställningar var det svårt att hinna 
med att observera. 
 
När vi var ute och observerade bad vi pedagogerna att få ta del av kort på barnen. Vi satte 
korten på medgivandeblanketten. Detta för att lättare hålla ordning på de barn som skulle 
observeras. Vi kunde nu genomföra observationerna och sedan i lugn och ro prata med 
pedagogerna för att få reda på barnets exakta ålder.  
 
Lökken och Söbstad (1995, s.58) skriver att det efter en observation är viktigt att få tid till att 
renskriva sitt insamlade material, vilket vi tog till oss. När vi gjorde detta fick vi en klarare 
uppfattning av vad som skett i observationerna. Vi kunde också få med detaljer eftersom de 
fanns klart i minnet. Att ha materialet renskrivet underlättad när vi träffades för att göra vår 
analys. 
 
För att lättare kunna koncentrera oss på observationerna bestämde vi oss för att titta på tre 
olika aktiviteter, nämligen samling, övergångar och lek. Vi valde dessa situationer för att få se 
så mycket som möjligt av barnens samspel. Det visade sig vara bra val då vi fått många 
givande observationer under aktiviteterna.  
 
När vi analyserade vårt material väcktes en ny fråga hos oss. Det vi upptäckte var att äldre 
barn som kommunicerar med yngre barn kan tänka sig att använda kroppsspråket för att 
samspela. Detta krävde fördjupat analysarbete där vi fick söka efter ny litteratur till 
bakgrunden. När det gäller barn i ungefär samma ålder har de inte alls samma förståelse, 
vilket stämmer överens med det Johansson (2007) skriver. 
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Fortsatt forskning 
Efter denna studie har vi upptäckt flera nya spår som är intressant för eventuell fortsatt 
forskning. En aspekt är att se hur samspelet sker mellan flickor respektive pojkar då vi 
faktiskt kunde se vissa skillnader men hade dock inte tillräckligt med underlag för detta då 
vårt fokus inte låg inom detta område. Är det så att samma kön söker samspel? Hur ser det ut 
och vid vilken ålder börjar det att bli mer utpräglat?  
 
När vi nu vet hur viktigt samspelet är skulle det vara intressant att ta del av hur pedagogerna 
planerar för att få ett så bra och lärorikt samspel (mellan barn och pedagog) som möjligt. Hur 
ser verksamheten ut för att bidra till det goda samspelet? Hur ser miljön ut? Är miljön 
inbjudande för samspel?  
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Bilaga 
 
 
Missivbrev till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Vi heter Victoria Kristiansson och Jenny Pettersson, vi studerar på Lärarprogrammet på 
Högskolan i Borås med inriktning förskola. Vi skriver nu vårt examensarbete. 
 
Syftet med vår undersökning är att observera det vardagliga samspelet mellan barn och vuxna. 
 
I vår undersökning följer vi de forskningsetiska principerna som gäller. Vilket innebär att 
namn på barn, pedagoger och förskolor kommer ej att framgå i texten. Allt material som 
samlas in kommer endast att användas i vårt arbete. All medverkan är på frivillig och all 
medverkan går att avbryta när som helst.  
 
Det färdiga examensarbetet är en offentlig handling som kan läsas av alla.  
 
Vi hoppas att ni vill deltaga och vi ser i så fall fram emot ett givande samarbete under våren 
2009. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
 
Det är viktigt att ni fyller i denna blankett och lämnar till berörda pedagoger senast 2009-04-
14. Även om ni inte vill att ert barn skall deltaga fyller ni i blanketten.  
 
Victoria Kristiansson 
0708-61 36 76 
 
Jenny Pettersson 
0733-27 77 44 
 
Tack på förhand  
 
Victoria och Jenny 
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Medgivande 
 
 

 
 
Jag__________________________godkänner att mitt barn_____________________deltar i  
 
observationer under våren 2009.  
 
 
 
 
Jag__________________________godkänner INTE att mitt barn________________deltar i  
 
observationer under våren 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnunderskrift:_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 


