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BAKGRUND: 
Vygotskij (1934/1999) talar om samspelets påverkan på barns lärande och utveckling. Många 
forskare vilar sina studier på Vygotskij och utgår från hans teori om den närmaste 
utvecklingszonen. Flera av forskarna kom fram till att ett samspel fungerar bättre då barn har 
en social kompetens och i den ingår konflikthantering.  
 
SYFTE: 
Studiens syfte är att undersöka barns uppfattningar av samspel. De frågeställningar 
undersökningen utgått ifrån är: Hur uppfattar barn ett fungerande samspel? Hur uppfattar barn 
ett bristande samspel? Hur uppfattar barn konflikthantering? 
 
METOD: 
Studien är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Vi har använt oss av gruppintervjuer 
som har bestått av tre barn i varje grupp. Intervjufrågorna har utgått från en bok där 
konfliktsituationer utspelats. Boken har använts för att fånga barnens intresse och därefter har 
frågorna ställts. 
 
RESULTAT: 
Resultatet har analyserats utifrån en fenomenografisk analys och delats upp i tre kategorier. 
Dessa kategorier är fungerande samspel, bristande samspel och konflikthantering. Den 
vanligaste uppfattningen av ett fungerande samspel var att man lekte med varandra. Den mest 
förekommande uppfattningen vid bristande samspel var att det visade sig i fysisk handling. 
Den vanligaste uppfattningen av konflikthantering var att man sade förlåt till den man gjort 
något dumt mot. 
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1. Inledning 
”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 
självständigt” (Vygotskij, 1934/1999, s. 333).  

Från dess att barn föds börjar lärandet, och i samspel med andra kan kunskapen lyftas till en 
annan nivå än vad den enskilda individen hade åstadkommit på egen hand. Detta har vi 
förstått under lärarutbildningens gång, då litteratur efter litteratur har upplyst oss om att barn 
lär och utvecklas i sampel med andra. För att på bästa sätt arbeta för ett fungerande samspel 
och motverka ett bristande samspel ser vi betydelsen av barns egna uppfattningar av 
fenomenet samspel. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) betonar vikten av personalens förmåga 
att förstå och samspela med barnet (Skolverket, 2006a). För att förstå barn behöver vi se ur 
deras perspektiv. Johansson (2003) belyser det viktiga i att se barns perspektiv i sitt 
pedagogiska arbete, att se vad de har för önskningar, behov och intentioner. Vi är av den 
åsikten att genom denna fenomenografiska undersökning får vi en bättre insikt och kunskap 
om barns perspektiv. Med denna nya kunskap vill vi öka vår förståelse för hur barn uppfattar 
ett samspel och hur det påverkar dem. Som blivande pedagoger har vi kännedom om 
sambandet mellan samspel och lärande samt hur betydelsefullt det är för barns utveckling. I 
arbetet med trygghet och ett väl fungerande samspel som mål i förskolan, anser vi att denna 
kunskap om hur barn uppfattar samspel kommer att vara till stor hjälp för att uppnå dessa mål. 

I Lpfö98 framgår det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar en förmåga att 
fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter /…/” (Skolverket, 2006a, s. 9). När barn 
fungerar i gruppen de ingår i känner de sig trygga. Då vågar det enskilda barnet uttrycka sig 
och utmana sin egen kunskap (Kinge, 2008). Persson (2008) betonar trygghetens betydelse för 
hur samspelet fungerar mellan barn. Fungerar samspelet väl kommer de ha större möjligheter 
till att utvecklas och lära sig bättre (Bråten & Thurmann-Moe, 1998; Öhman, 2006). 
Vygotskij (1934/1999, s. 384) menar att barns inlärning börjar i förskoleåldern. Därför är det 
av stor vikt att lärande och utveckling inte hämmas i förskolan. Eftersom människan lär och 
utvecklas genom hela livet kommer ett bristande samspel stå i vägen för att utvecklingen sker 
som den borde vilket kan leda till inlärningssvårigheter (Bruce, 2006; Kinge, 2008).  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar av samspel. 

2.1. Frågeställningar: 
‐ Hur uppfattar barn ett fungerande samspel? 
‐ Hur uppfattar barn ett bristande samspel? 
‐ Hur uppfattar barn konflikthantering? 



4 
 

 

3. Begreppsdefinitioner 
Här beskrivs de mest väsentliga begreppen som används i studien.  

3.1. Samspel 
I denna studie används begreppet samspel utifrån hur människor interagerar med varandra. 
Framförallt ser vi ett fungerande samspel som positivt, vilket bland annat innebär att ha 
förmågan att hantera konflikter. När begreppet bristande samspel används i denna studie 
menar vi att när en konflikt uppstår och yttrar sig i negativ bemärkelse såsom hårda ord, 
sparkar och slag.  

3.2. Konflikt 
När vi använder termen konflikt utgår vi från Lennéer Axelson och Thylefors (1996) 
definition, som beskriver begreppet som en sammandrabbning mellan intressen. När en 
konflikt uppstår finns det ett behov av att hantera eller lösa konflikten. I definitionen av 
begreppet konflikthantering beskriver vi det som hur barn hanterar eller löser konflikter.  
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4. Bakgrund 
I detta kapitel tas bland annat styrdokument upp som belyser förskolans uppdrag och 
samspelets betydelse för lärandet. Då studien har som avsikt att undersöka barns uppfattningar 
ingår även ett avsnitt om barns perspektiv. Ytterligare beskrivs fungerande samspel, bristande 
samspel samt social kompetens.  

4.1. Styrdokument 
I Lpfö98 framkommer det att förskolan lägger grunden för livslångt lärande. Där ska viljan 
och lusten till att lära stimuleras. Genom lek, samspel och skapande anammar barn kunskap, 
vilket innebär att barns lek är betydelsefull för lärande och utveckling. Förskolans miljö ska 
uppmuntra till lek och aktivitet. I den trygga leken ska barn inspireras att utforska världen. I 
leken stimuleras bland annat barns fantasi, kommunikativa förmåga och samarbetsförmåga, 
samt att i leken får barn möjlighet att ge uttryck för och bearbeta känslor och erfarenheter. 
Förutom leken ska barns lärande och utveckling stimuleras genom kulturella uttrycksformer 
såsom; musik, dans, drama och skapande. Förskolan ska tillgodose varje barns behov och ta 
hänsyn till de förutsättningar varje individ har för lärande och utveckling genom att ha 
förståelse för barns egna erfarenheter och sociala miljö. Lpfö98 betonar vikten av personalens 
förmåga att förstå och att samspela med barnen i förskolan, både med det enskilda barnet samt 
med barn i grupp. Barns nyfikenhet och intressen ska uppmuntras och i viljan och lusten att 
lära ska förskolan ge stöd genom att stimulera barns tillit till sin egen förmåga. Varje individ 
ska få uppleva känslan av att bemästra en ny kunskap. Enligt Lpfö98 ska förskolan främja den 
empatiska utvecklingen. I förskolan ska denna förmåga uppmuntras samt stimuleras genom 
bland annat lek. Barnen i förskolan ska ges möjlighet att även utveckla sin sociala förmåga 
samt att samarbeta. Barn lär i samspel med andra och ska ses som en viktig och aktiv del i sitt 
lärande och sin utveckling. Samspelet innefattar både vuxna-barn och barn-barn (Skolverket, 
2006a).  

4.2. Barns perspektiv 
”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 
får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2006a, s. 8). Genom en bättre insikt i barns 
perspektiv och intentioner ökar detta pedagogens förmåga att uppnå att varje individ i 
förskolan får sina behov respekterade samt tillgodosedda. 

Enligt Johansson (2003) handlar att se barns perspektiv om barnsyn, hur vuxna ser på barn. 
Johansson menar att det finns två olika synsätt; ”human becomings” och ”human beings”. Ur 
aspekten ”human becomings” ses barn som ofärdiga vuxna i en värld där vuxna vet bäst. Det 
andra synsättet ”human beings” innebär att barnen ses som medmänniskor med egna behov 
och intentioner. Den vuxne har som avsikt att försöka förstå och ta hänsyn till barns 
intentioner, önskningar och behov. I en pedagogisk verksamhet när det gäller att se barns 
perspektiv handlar det om huruvida pedagogerna uppfattar barns upplevelser av ett visst 
fenomen. Detta kan, enligt Johansson, påverkas av vilken barnsyn pedagogen har. Även 
Öhman (2003) påtalar att pedagogens förhållningssätt har en betydelse för hur denne ser ur 
barns perspektiv. Öhman menar att för att kunna ta barns perspektiv behövs viljan till att vilja 
lära om barn samt att lära av barn. Vikten av egen reflektion om sig själv och att vara 
föränderlig är även av stor betydelse.  Johansson (2003) vill även poängtera att det inte alltid 
är utifrån barnens bästa att pedagogen inte ser deras intresse utan ibland har pedagogen ett 
lärande i sikte, vilket är ett av de grundläggande uppdragen i läroplanen. Att se barn som 
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medmänniskor handlar om att låta deras perspektiv komma till uttryck, att se dem och 
bekräfta dem men att för den skull inte bara gå barn till viljes hur som helst. Det handlar om 
att kompromissa. Likväl som barn behöver respekteras och bli förstådda behöver de även lära 
sig att de inte alltid kan få sitt perspektiv tillgodosett. 

Att förstå barns perspektiv och intentioner är begränsad. Som pedagog och forskare eller 
vanliga vuxna kan vi tolka och försöka se barns agerande i sin helhet i den livsvärld de lever i 
och det runt omkring, såsom; andra barn, pedagoger och forskare. Hur barn ser på världen 
visar sig i deras sätt att vara, i kroppsspråket samt i det verbala språket. Det gäller att genom 
dessa uttryck försöka tolka och förstå barns ändamål, erfarenheter och hur de förhåller sig till 
olika företeelser (Johansson, 2003). Genom att se ur barns perspektiv lär pedagogen om hur 
barn har det och uppfattar den värld de lever i. Dessutom får pedagogen väsentlig information 
om vad som är viktigt för varje barn där och då. Utifrån denna information kan pedagogen 
sedan planera sin verksamhet (Öhman, 2003). 

4.3. Samspel 
Samspel handlar om att interagera med andra och då finns det flera faktorer som påverkar det.  

Det finns tre olika aspekter av samspel, enligt Öhman (2006). Dessa aspekter är 
handlingsaspekten, den relationella aspekten samt den verbala aspekten. Handlingsaspekten 
handlar om det människor gör tillsammans. Öhman utgår här ifrån Vygotskij, som var en 
pionjär inom det sociokulturella, och en stor förespråkare för att allt lärande sker i samspel 
med andra. Vygotskij talade om den närmaste utvecklingszonen, som ligger utanför det barnet 
redan kan. Genom lagom svåra utmaningar från pedagoger samt andra barn stimuleras barns 
tänkande och språk. Benn (2003, s. 116) har gjort några observationer i sin barngrupp och 
upptäckte att barn lär av att se andra göra en sak samt genom att härma. I författarens fall 
handlade det om när två barn målade av en duva. De granskade varandras teckningar och 
jämförde med duvan de målat av. Barnen konstaterade att de målat av duvan på olika sätt och 
diskuterade varför det blivit en skillnad. Det ena barnet förändrade sedan sin teckning utefter 
vad det andra barnet hade målat för att det mer skulle likna en duva. Barnet utvecklade 
därmed sin konstnärliga förmåga genom kommunikation med det andra barnet. Författaren 
hänvisar situationen till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen.  

Den relationella aspekten innefattar hur människor har det tillsammans, kvaliteten på 
samspelet (Öhman, 2006). Öhman menar att ett isolerat samspel inte skapar en hel relation, 
även om barn ser en tillfällig interaktion med en vuxen som likvärdig med en relation. Enligt 
Öhman behöver det ske en koppling mellan den vuxne och barnet för att en relation ska kunna 
byggas. Om det sker en koppling eller inte påverkar kvaliteten på samspelet, som i grunden 
handlar om individens människosyn. 

Den verbala aspekten handlar om hur människan reflekterar och sätter ord på det de gör och 
hur de har det tillsammans (Öhman, 2006). Björklund och Elm (2003, s. 142) hänvisar till 
Vygotskijs teori när de förklarar att barn lär i samspel med varandra. Författarna förklarar att 
det är genom leken som barn utvecklar sin förmåga att kommunicera. Barn behöver då lära 
sig att tolka de olika signaler och budskap som de andra barnen vill förmedla för att leken ska 
kunna fungera. Även språket behövs för att kunna överföra budskap. I kommunikationen är 
det en som är sändare och en mottagare och mellan dem skickas information (Evenshaug & 
Hallen, 2001). Från dess att barn föds tränas de på att kommunicera. Till en början sker 
kommunikationen via kroppsspråk, men så småningom utvecklas det verbala språket och blir 
det som används mest vid kommunikation (Brodin & Hylander, 2005; Evenshaug & Hallen, 
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2001; Vygotskij 1934/1999). Språk och lärande hör samman och är två viktiga komponenter 
som förskolan har i uppdrag att främja (Skolverket, 2006a). 

Öhman (2006, Ss. 50) talar om det känslomässiga klimatet i förskolan, och om hur väsentlig 
en god emotionell miljö är för barns lärande och utveckling. Hon betonar att allt lärande sker i 
samspel med andra människor. Det sker ett oupphörligt växelspel mellan det emotionella och 
den kognitiva förmågan samt motivationen att lära sig. I leken utvecklas barnens sociala 
kompetens (Evenshaug & Hallen 2001; Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2003 & 2006). 
Johnson, Ironsmith, Snow och Poteat (2000) framhäver förskolan som den optimala miljön att 
utveckla sociala färdigheter då leken har ett stort utrymme i förskolan. I Lpfö98 (Skolverket, 
2006a) framkommer lekens betydelse i förskolan och att det är viktigt att ge utrymme för det. 
Evenshaug och Hallen (2001) förklarar att barn i förskoleåldern oftast förklarar hur en god 
vän är utifrån aktiviteter, så som leken.  

4.3.1. Lek/Det tredje rummet 
Barn blir allt mer kunniga och erfarna i samspel med omgivningen ju äldre de blir. Speciellt 
under sitt andra och tredje levnadsår sker en ”explosionsartad”, som Öhman (2003) uttrycker 
det, kompetensutveckling på den sociala fronten och då främst genom lek. I leken lär sig barn 
att skapa mening och innebörd (Öhman, 2006). De reflekterar och bearbetar upplevelser samt 
utvecklar kunskap och förståelse om sin omvärld (Öhman, 2003). Enligt Öhman är en god 
språklig förmåga, lek och skapande en bra förutsättning för empatisk utveckling samt en god 
självbild och självkännedom. I leken stimuleras dessa komponenter. Även Evenshaug och 
Hallen (2001) menar att leken är viktigt för barns empatiska utveckling. I leken lär sig barn att 
utveckla sitt rolltagande och genom det kan de sätta sig in i andras perspektiv.  

I likhet med Öhman (2003 & 2006) är även Knutsdotter Olofsson (2003) en förespråkare för 
lekens alla fördelar. Knutsdotter Olofsson instämmer med att i leken får barn möjligheten att 
bearbeta händelser och bredda sin kunskap på samtliga områden. Det sker ett möte mellan 
verkligheten och fantasin och det får ge uttryck för tankar och känslor. Människan har ett 
behov av att uttrycka sig; uttrycka behov, känslor samt erfarenheter. Enligt Knutsdotter 
Olofsson är talspråket och leken inflätade i varandra. I leken skapar barn rum och händelser. 
Skapande av denna karaktär stimulerar kreativitet som barn sedan har användning för som 
vuxna. ”Så skapar barn med ordets hjälp miljöer, hus, rymdskepp, plattformar långt innan de 
kan skapa dem på riktigt. De bygger upp och möblerar sina inre rum och skapar sig 
föreställningar, som de kanske senare i livet kan förverkliga” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
45). Barn gestaltar olika miljöer, äventyr och händelser med hjälp av talspråket. Leken 
utspelar sig i det tredje rummet, enligt Knutsdotter Olofsson, vilket är ett övergångsområde 
mellan fantasi och verklighet och startar i den täta kommunikationen mellan mor och barn. 
Knutsdotter Olofsson hänvisar till Winnicott, en engelsk psykiatriker, som benämnt detta 
övergångsområde till det tredje rummet. Här i detta speciella rum tar barnet sitt första steg 
mot lekens värld; att låtsas och att leka. I det tredje rummet föds även förmågan att kunna 
åtnjuta kulturella upplevelser. Likväl som att leken främjar hälsa och utveckling är även 
estetisk verksamhet gynnande. ”Att gå på bio, sjunga i kör, gå på utställningar – dvs. ägna sig 
åt kulturella aktiviteter – leder till hälsa och glädje, precis som när barnen leker.” (Knutsdotter 
Olofsson, 2003, s. 57) Författaren menar att upplevelserna i det tredje rummet förhöjer 
inlärningsförmågan och leder till personlig utveckling, samt ökar livskvaliteten.  

4.4. Bristande samspel 
Bristande samspel är då interaktionen mellan personer inte fungerar. Det finns olika faktorer 
som påverkar varför det inte fungerar.  
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Att barn utvecklar sitt språk är en viktig del när det handlar om samspel. Enligt Evenshaug 
och Hallen (2001) är utvecklingen av språket väsentligt för att barn ska kunna verbalt 
kommunicera fram det som inte känns bra istället för att uttrycka sig genom fysisk handling. 
När barn reagerar med ett aggressivt beteende beror det oftast på att de ännu inte lärt sig att 
kontrollera sina inre känslor. Barn kan reagera med både sparkar och slag mot den som gjort 
barnet argt. När barn i två- till treårsåldern agerar med detta beteende, menar Harris (1995, 
s.34) att det beror på att handlingen är oavsiktlig, de är inte ute efter att skada någon annan 
utan de är frustrerade. När ett barn uttrycker sig genom fysisk handling istället för verbalt kan 
det resultera i att andra barn undviker att vara med det barnet som agerar aggressivt (Ladd & 
Price, 1987). Om ett barn inte kan kontrollera sina inre känslor kan det finnas en risk att inte 
bli accepterad i gruppen (Johnson, et al., 2000). Enligt Evenshaug och Hallen (2001) avtar det 
fysiska uttryckssättet, som beror på bristande kontroll av inre känslor, i slutet av barnaåren 
och har nästan helt avtagit i ungdomsåren.  

4.5. Social kompetens 
Social kompetens innefattar en del färdigheter som behövs för att en individ ska kunna 
hantera samt anpassa sig i den sociala värld den lever i.  

Enligt Eriksson (2001) handlar social kompetens om hur individer bemöter andra människor i 
vardagen. En person kan alltid bli bättre och öka sin sociala kompetens. Social kompetens 
handlar även om att se in i sig själv, att kunna kommunicera med sig själv; att veta vem man 
är, hur man är gentemot andra människor och veta vad man vill. ”Om jag blir en balanserad 
människa, med balans mellan kropp och själ, med förmåga att vara i nuet och se bakåt och 
framåt, behandlar jag mig själv bättre och därmed också min omgivning” (Eriksson, 2001, s. 
223). Relationer till nära och kära påverkar den sociala kompetensens utveckling. Barns 
sociala kompetens är en förutsättning för att de ska kunna hantera den sociala miljön och bli 
inkluderad i gruppen (Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2007; Rose-Krasner, 1997 & Sroufe, 
Egeland, Carlson & Collins, 2005 i Griggs, Gagnon, Huelsman, Kidder-Ashely & Ballard, 
2009) samt att känslan av delaktighet i gruppens aktiviteter är betydelsefulla för barns 
livskvalitet (Skolverket, 2006b). När barn blir delaktiga i en grupp utvecklas de på den 
individuella nivån och får lättare att koncentrera sig på andra saker som de ska lära sig 
(Egelund, Haug & Persson, 2006). Fox och Harper Lentini (2006) och Johnson et al. (2000) 
menar att barn som inte kan reglera sina känslor har svårt att skapa relationer med andra barn 
och har därmed svårt att engagera sig i lärande aktiviteter. 

Fox och Harper Lentinis (2006) räknar upp några sociala och emotionella färdigheter som 
barn behöver kunna för att klara sig i den sociala värld som skolan är. De färdigheter som tas 
upp och är relevanta för denna studie är att barn ska kunna lösa problem, dela med sig och 
förstå hur och när de ska be om förlåtelse. Enligt Howes, Matheson och Hamilton (1994) är 
ett barn socialt kompetent när det är omtänksam mot andra barn, fungerar i leksituationer och 
kan lösa konflikter. Enligt Thornberg (2006) utvecklas barns sociala kompetens genom de 
vardagliga konflikterna som de stöter på. En vanlig orsak till att en konflikt uppstår är att barn 
bryter mot de moraliska reglerna. Vilket visades i Smetanas (1984) undersökning att barn i 
förskolan reagerade starkast när ett barn bröt mot de moraliska reglerna som fanns i 
verksamheten. Vissa regler skiftar i olika miljöer, så som vikten av bordsplacering, vilket kan 
vara väldigt viktigt i vissa miljöer, och det gäller att anpassa sig till de reglerna som finns där 
man är. Men så finns det regler som man inte får bryta oavsett var man befinner sig. Dessa var 
enligt Smetana bland annat att man inte fick slå, ljuga eller göra någon illa. Enligt Nunner-
Winkler och Sodian (1988) kan barn läsa av de moraliska reglerna i olika miljöer redan vid 
fyraårsålder. Smetana (1984) menar att denna färdighet startar redan i tvåårsålder.  
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Ruud (2001) betonar vikten av kulturella upplevelser och speciellt då musikens inverkan på 
människans utveckling och livskvalitet. Han betonar att användande av musik samt estetiska 
aktiviteter är kopplat till handlingsförmågan, att bemästra samt grundläggande 
socialkompetens. Ruud upptäckte i sin forskning att dessa komponenter samt känslan av 
mening och tillhörighet uppstod vid musikupplevelser, vilket i sin tur ökade livskvaliteten. 
Enligt Ruud utvecklas motorik och rörelseförmågan genom musikalisk aktivitet. Dessutom 
stärks sociala förmågan samt förmågan att uttrycka sig och kommunicera. Ruud tar även upp 
effekten av att använda musik i pedagogiskt syfte för att komma till bukt med ett bristande 
samspel i klassrummet. Med musikens hjälp stärks känslan av bemästra en uppgift, förmågan 
att uttrycka sig, samt den sociala kompetensen.  

Likväl som musik är ett kulturellt utövande som gynnar personlig utveckling och hälsa är 
även skapande det. Genom det egna estetiska skapandet uppnås en emotionell jämvikt, det 
stärker tilliten till ens egen förmåga samt att bildskapandet leder väg till kunskap och 
förståelse (Bendroth Karlsson, 1998). Bendroth Karlsson är bland annat influerad av Reggio 
Emilia pedagogiken men främst har hon Vygotskijs teori som utgångspunkt i sin forskning, 
att barn lär sig i samspel med andra, och fokuserar på interaktionen mellan pedagog och barn 
samt barn och barn. Hon beskriver utifrån Vygotskijs teori, som ägnade sig åt språket som 
tankeredskap och mediering, att i ett socialt samspel används eller utvecklas ett kulturellt 
redskap eller symboler, för förmedling. Bendroth Karlsson menar att likväl som att använda 
sig av språket för mediering kan även redskap såsom; färg, pennor, papper, penslar samt olika 
tekniker i målning fungera som hjälpmedel. Den teoretiska utgångspunkten för Reggio Emilia 
är att stimulera barns kreativitet, för att ge barn olika verktyg att bemöta olika dilemman eller 
att uttrycka sig med. ”Barnet ska få lära sig att se inte bara det som är utan det som skulle 
kunna vara.” (Bendroth Karlsson, 1998, s. 28). Här talar författaren om det föränderliga 
mellan fantasi och verklighet. Verkligheten skiftar och fantasin är fortsättningen på 
verkligheten. Det handlar om att kunna vidga sitt tänkande. 

4.5.1. Känslor 
Enligt Brodin och Hylander (2002) är det känslomässiga samspelet i barns vardag en 
förutsättning för deras utveckling av självkänsla, social kompetens samt empati. Känslor 
påverkar och formar samspelet. Känslor smittar, och förmedlas både medvetet och omedvetet, 
samt att den vuxnes bemötande är avhängande för om känslorna förstärks eller tonas ner. Barn 
är oerhört känsliga för affektkommunikation. Genom samspel med andra lär barn sig att förstå 
sig själv och andra, samt genom erfarenheter av konflikter lär barn sig vem de är i förhållande 
till andra. Brodin och Hylander instämmer med Öhman (2006) och betonar att det ständigt 
pågår ett växelspel mellan det kognitiva och det emotionella, tankar och känslor, i följe med 
motivationen att lära sig. Känslorna finns med hela tiden, när man tar sig an frågeställningar, 
fattar beslut och vid sökande efter kunskap och nya färdigheter. För att viljan till att lära ska 
infinna sig är intresse en förutsättning. Barn som känner lust, glädje och stolthet över ny 
kunskap eller färdighet får stärkt självkänsla, vilket tidigare påtalats är en förutsättning för 
empati och ett fungerande samspel. Att stimulera barns lust, glädje och stolthet gynnar inte 
bara lärande utan Brodin och Hylander belyser även att det innefattar ett gott förebyggande 
syfte. ”Mellan barn som delar positiva upplevelser skapas goda relationer som blir en 
drivkraft till försoning när de blir osams.” (Brodin och Hylander, 2002, s. 15). Författarna 
menar att de positiva erfarenheter barn upplever tillsammans främjar deras lust att bli sams 
när det uppstår en motsättning av intressen mellan barnen. Har barnen en god relation vill de 
så snabbt som möjligt bli sams igen. 

Harris (1995) beskriver att barns känslor utvecklas likadant i alla kulturer som han har 
studerat.  Barn kan redan från spädbarnsåldern förstå hur olika människor känner sig genom 
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att studera deras ansikten.  Enligt Harris är det oftast via ansiktet och rösten som människor 
förmedlar sina känslor. Känslornas ursprung kommer från kroppsligt givna affekter, och yttrar 
sig i olika kropps- och ansiktsuttryck. Även om affekterna är fysiska är själva upplevelsen av 
affekterna psykiska (Brodin & Hylander, 2002). Enligt Harris (1995) förstår barn redan i 
fyraårsålder att en stark känsla mildras med tiden. Om ett barn exempelvis bråkar med ett 
annat barn så kommer de att vara ledsna över det som hänt, men med tiden kommer barnen att 
bli mindre ledsna. Barn i fyraårsålder är även medvetna om att det går att ersätta en negativ 
känsla med en positiv.  

4.5.2. Empati 
Empati är medfött och den empatiska utvecklingen startar i samma ögonblick som barnet för 
första gången möter sin mammas blick (Brodin & Hylander, 2002; Öhman, 2003). Empatisk 
förmåga innebär att kunna känna med, sätt sig in i en annans situation och förstå hur denne 
har det. Även om den empatiska förmågan är medfödd kan den utvecklas eller hämmas 
beroende på de vuxna i barnets närmiljö. Om omgivningen reagerar negativt vid empatiskt 
beteende bromsar detta den empatiska utvecklingen. Empati innebär även handlingskraft, att 
genom sitt medkännande agera och försöka hjälpa den andre (Öhman, 2003). Enligt Brodin 
och Hylander (2002) skiljer det sig på hur små barn och äldre barn uttrycker sin empati. Äldre 
barn är mer subtila och använder språket i högre grad. Dessutom handlar det inte i lika stor 
omfattning om att trösta utan det handlar om ett mer medvetet val att visa empati. I Harris 
(1995) undersökningar har det visat sig att barn redan i fyra- till sexårsålder kan sätta sig in i 
andras känslor. Enligt forskning som Evenshaug och Hallen (2001) har studerat så utvecklas 
förmågan att sätta sig in i andras perspektiv mellan tre- och sexårsålder. När små barn ger 
uttryck för empati innefattar det i högre grad tröst och visar sig genom kroppskontakt som 
klappar, pussar och kramar. Enligt Harris (1995, s. 30) sker detta redan vid ettårsålder. Hos de 
yngsta barnen anser Brodin och Hylander (2002) att de empatiska handlingarna är baserade på 
mer emotionella och kroppsliga erfarenheter än ett medvetet reflekterande. Barn som är tre till 
fyra år gamla har lärt sig att dölja sina rätta känslor och istället visa upp en känsla som de tror 
att omgivningen vill se (Harris, 1995, s. 125). 

Som tidigare nämnts är ett gott känslomässigt klimat i förskolan viktigt för lärande och 
utveckling. För ett gott känslomässigt klimat är empati samt en god självbild en 
grundförutsättning (Öhman, 2006). För att den empatiska förmågan ska kunna utvecklas 
fordras att barnet är välbekant med sina egna känslor. När barn känner igen sina egna känslor 
och även blir bekräftade av vuxna sätts en bra grund för att ha förståelse för andras känslor. 
Därav är barnens vardag och vad som händer i den oerhört viktig för att den empatiska 
förmågan ska utvecklas (Brodin & Hylander, 2002). En god empatisk förmåga hör ihop med 
en god självkänsla. Barns självkänsla utvecklas genom att de får sina känslor bekräftade, och 
har de själva blivit förstådda och bekräftade har de även lättare att förstå och bekräfta andra. 
Är man fylld av ilska och har ett stort behov av att försvara sig är förmågan att känna empati 
några steg längre bort och fokus ligger på att få sina egna känslor bekräftade. För att 
medkänslan för andra ska infinna sig behöver de starka känslorna tonas ner. 

4.5.3. Självkänsla/Självkännedom 
Självkänsla och självkännedom är i lika hög grad som empati en viktig del för ett fungerande 
samspel samt för en god hantering av konflikter. När vuxna uppmuntrar ett empatiskt och 
positivt beteende, så stärks självbilden och barn får möjlighet att hantera känslor som 
exempelvis ilska. För att stärka självkänslan är det även av stor vikt att barn får sina känslor 
bekräftade. Då vuxnas förhållningsätt har en stor inverkan på hur barn utvecklar lek, språk 
och empatisk förmåga är det väldigt väsentligt att de vuxna i barnens omgivning har en god 
självkännedom samt ges möjlighet till reflektion och utveckling (Öhman, 2003). Likväl som 
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Öhman menar även Brodin och Hylander (2002) att självkänslan utvecklas genom att få sina 
känslor bekräftade. Dessutom anser Brodin och Hylander att den grundar sig på positiva 
upplevelser ensam samt tillsammans med andra människor. Beroende på vad för reaktioner 
barn får för sina känslouttryck påverkar detta självkänslan. Bemöts barn med intresse samt 
bekräftas i sina känslor utvecklas självkänslan positivt (Brodin och Hylander, 2002). Brodin 
och Hylander likställer självkänsla med känslan av sig själv, vilken utvecklas i möten med 
andra människor. Självkänsla innebär att kunna ha tillit till sina egna känslor, och det 
innefattar även de negativa känslorna. Det är viktigt att ha förmågan att kunna säga ifrån när 
man upplever att man blivit illa behandlad och då används exempelvis ilskan. Dessutom är det 
betydande för att en god självbild ska utvecklas att man även får de negativa känslorna 
bekräftade. 

4.5.4. Konflikthantering 
Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (1996) innebär en konflikt en sammandrabbning 
mellan olika energier, en sammanstötning eller motsättning mellan intressen.  

När barn blir sex år gamla börjar de förskoleklass, som är en introduktion till skolan. Skolan 
är en social värld och med det medför en del komplexitet. Därför är det viktigt att barn lär sig 
hantera denna sociala värld, bland annat genom att lära sig lösa konflikter (Tamm, 2003). Att 
lösa konflikter är en av de sociala färdigheter som Fox och Harper Lentini (2006) tar upp i sin 
studie. Det går inte att lösa alla konflikter men de flesta är hanterbara. ”Konflikter hör till 
mänsklig samvaro och kan ofta leda till utveckling” (Brodin & Hylander, 2002, s. 124). 
Författarna menar att konflikter inte ska ses som något negativt utan ur en konflikt kan 
människan även lära och växa. Barn kan behöva vägledning i sin konflikthantering, genom att 
bli förstådda och bekräftade i sina känslor. De behöver samtala om det som hänt, stöd till att 
tänka efter för att finna en lösning. Genom vägledning och stöd leder det till en god cirkel. 
Genom handlingskraft och känsla av att bemästra något resulterar det i en bättre självkänsla 
(Brodin & Hylander, 2002), som i sin tur även leder till god hantering av konflikter (Öhman, 
2003) och man är tillbaka på känslan av kompetens. I en konflikt utmanas individens självbild 
när man blir tvungen att uttala sig om egna behov och åsikter. Därtill är det viktigt att ha en 
hyfsat god självkännedom och självkänsla. En god självkännedom och självkänsla handlar om 
att veta vem man är samt att acceptera den man är. ”En av våra käpphästar är att 
självkännedom är en av de viktigaste förutsättningarna för en tillfredsställande 
konflikthantering” (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996, s. 18). Vad Lennéer Axelson och 
Thylefors menar är att vid en brist på god självkännedom kan modet saknas för att uttrycka 
sina egna önskningar och värderingar. Med en god självkännedom tenderar man även att i 
mindre grad lägga skulden på andra samt att det underlättar förmågan att säga förlåt. 
Människor har olika relationer till konflikter, en person kan dras till dem medan en annan skyr 
dem. Positiva och goda relationer är en förutsättning för en framgångsrik konflikthantering 
(Brodin & Hylander, 2002). Genom att konflikter handskas med framgång skapas även goda 
relationer, vilket ytterligare leder till smidigare hantering av konflikter nästa gång. I 
Thornbergs (2006) studie framkom det att barn som hamnade i konflikt inte använde sig av en 
slumpmässig strategi för att hantera konflikten, utan de använde sig av en strategi som utgick 
ifrån motståndarens agerande. Han menade att om ett barn uppförde sig aggressivt mot ett 
annat barn var det störst chans att det barnet svarade med aggressivitet. Enligt Johnson et al. 
(2000) är den största anledningen till att andra barn inte vill leka med ett annat barn är när det 
agerar med aggressivitet. 

Önskan om att bli vän och att allt ska bli bra igen är avgörande för att det ska leda till 
försoning (Brodin & Hylander, 2002). Om inte de starkaste känslorna tonas ner är det svårt att 
känna medkänsla och att lägga konflikten bakom sig. Det här är något som barn klarar av 
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alldeles själva utan inverkan av vuxna. De lösningar som brukar förekomma är att de söker 
kontakt och bjuder in till lek igen eller säger ”förlåt”. Dessa är enligt Brodin och Hylander de 
vanligaste metoderna barn använder sig av vid konflikthantering. Det inträffar även att barn 
ger bort ett föremål eller försöker att få den ene parten att skratta. Att ge ett barn något när det 
är ledsamt är ett sätt att få barnet att bli glad igen (Harris, 1995). Enligt Brodin och Hylander 
(2002) visade det sig i en studie av Ljungberg att de försoningsmetoder som var minst 
verkbara var att säga ”förlåt” eller när någon annan lade sig i. Många barn har inte greppat 
innebörden av ordet ”förlåt” och tror oftast att det är något man säger för att trösta.
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5. Teoretisk ram 
Då Vygotskij är den främsta förespråkaren för samspelets betydelse i lärande och utveckling, 
anser vi att hans teori är synnerligen lämplig som utgångspunkt för undersökningen. 
Dessutom är vi av den åsikten att hans forskning är relevant för studien, då den handlar om 
samspelets innebörd för barn. 

Den ryske psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) utvecklade den sociokulturella 
teorin och är den mest inflytelserika forskaren inom området. Efter att ha studerat konst och 
litteratur ägnade sig Vygotskij åt den psykologiska forskningen. Utifrån sina tidigare studier 
om människan i förhållande till konst och litteratur kunde han sedan utveckla den 
kulturhistoriska dialektiska teorin. Han ansåg att människan skapar olika tecken eller redskap 
för att förstå sin omvärld och att tänkande, språk och meningsskapande binds samman utifrån 
en kulturell och social kontext i kunskapsprocessen (Lindqvist, 1999, s. 7-8). Enligt Vygotskij 
har tänkande och språk en konstant relation med varandra men relationen är komplex. 
Tänkande och språk har olika rötter, som Vygotskij uttrycker det, men går tidvis hand i hand i 
utvecklingen för att sedan gå skilda vägar och därefter mötas igen (Vygotskij, 1934/1999, s. 
147). I denna process menar han att det sker ett lärande och en utveckling. Barn utvecklas 
genom sitt språk och språket har betydelse för att barn ska kunna samspela med varandra. 
Vygotskij menar att socialt samspel är betydelsefullt för barns lärande och utveckling. Det är i 
interaktion med andra som de kan utveckla ny kunskap (Säljö, 2005, s. 122). Vygotskij menar 
att det främst är språket i samspelet som gör att barn kan utvecklas. Genom språket kommer 
barns tankar fram och tankarna utmanas i samspel med andra och då kan de ändra eller förnya 
sina tankar (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

Det viktigaste från Vygotskijs teori är den närmaste utvecklingszonen. Säljö (2005) menar att 
detta är Vygotskijs mest kända begrepp och förklarar vidare att begreppet handlar om att 
”barnet kan utnyttja sin egen förståelse och erfarenhet och samtidigt uppfatta den mer 
avancerade eller abstrakta kunskap som den mer kompetente samarbetspartnern introducerar” 
(Säljö, 2005, s. 123). När barn befinner sig i den närmaste utvecklingszonen och den nya 
kunskapen ska kunna tas in, behövs ett fungerande samspel (Thurmann-Moe, 1998). Enligt 
Vygotskij (1934/1999) kan barn i den närmaste utvecklingszonen med hjälp av samarbete lösa 
uppgifter som ligger bortom den aktuella utvecklingsnivån som de befinner sig i. Vidare 
förklarar han att barn kan lösa svårare uppgifter i samarbete med andra därför att de då blir 
både starkare och klokare än vad de är på egen hand. 

Slutligen vill vi poängtera ett citat från Vygotskij – ”inlärningen är ingenting som startar i 
skolåldern – den finns redan i förskoleåldern” (1934/1999, s. 384). Denna undersökning riktar 
sig mot barn i förskolan där det sker en inlärning som underlättas av ett gott samarbete mellan 
barn. Därför är Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen en viktig grund i denna 
undersökning.  
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6. Metod och genomförande 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats. I följande kapitel 
kommer den metod som använts i undersökningen presenteras samt hur genomförandet har 
gått till. Kapitlet berör även hur den insamlade datan har bearbetats. 

6.1. Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie innebär att se till helheten, och beskriver något utifrån en eller flera 
egenskaper (Lökken & Söbstad, 1995). Den kvalitativa forskaren söker efter mening i 
företeelsen och ställer frågor som: ”Vad betyder fenomenet?” och ”Vad handlar det om?” 
(Widerberg, 2002, s. 15). I en kvalitativ studie går det att finna nya svar och slutsatser utifrån 
de resultat som framkommer i undersökningen (Lantz, 1993). För att få dessa svar använder 
sig forskaren av metoder såsom observation och intervju. Widerberg (2002) understryker även 
vikten av medvetenhet när det gäller förförståelsen. I kvalitativ forskning tolkar man, och 
förförståelsen har en inverkan på tolkningen. Med förförståelse menas de kunskaper som 
forskaren redan har, vilket inverkar på hans eller hennes tolkning av ett fenomen. Det är av 
stor vikt att vara medveten om att detta påverkar ens tolkning, dels genom att forskaren antar 
att andra människor upplever världen precis som en själv samt att när forskaren tolkar riskerar 
denne att missförstå kontexten (Thurén, 2007). 

Enligt Widerberg (2002) har kopplingen mellan vetenskapsteori och metod stor betydelse 
samt att det ena påverkar det andra. Denna studie har hermeneutiken som vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt. Hermeneutiken står på en humanistisk grund. Det är en forskningsmetod där 
tolkningen är central. Forskaren försöker inte söka efter en absolut sanning, eftersom det inom 
den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. Den hermeneutiska 
forskaren försöker mer tolka och förstå. Här är empati och inkännande ledord. Hermeneutiken 
handlar dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen 
och dess villkor. Inom hermeneutiken har förförståelsen en stor betydelse (Thurén, 2007). 
Som forskningsmetod handlar hermeneutiken om att pröva olika tolkningar utifrån resultatet 
tills den tolkning som verkar mest rimlig uppenbarar sig (Sjöström, 1994).  

Hermeneutiken och kvalitativ metod hör ihop då båda handlar om att tolka en företeelse eller 
ett fenomen. Forskaren tolkar och försöker förstå. En kvalitativ forskning hör även samman 
med en fenomenografisk ansats, då det handlar om att tyda och förstå. Denna studie handlar 
om att få grepp om barns uppfattning, vilket faller på en kvalitativ forskning med en 
fenomenografisk ansats. 

6.1.1. Fenomenografi 
Då undersökningen innefattar barns uppfattning av samspel har en fenomenografisk ansats 
valts. Enligt Dimenäs (2007) är den fenomenografiska ansatsen synnerligen lämplig när det 
gäller lärande och undervisning. Han menar att ur en fenomenografisk studie kan man få 
essentiell information som leder till både fördjupning och utveckling av kunskap.  

En fenomenografisk studie har som utgångspunkt att visa på hur människor uppfattar olika 
företeelser i sin omvärld. Forskaren söker svar på hur någon uppfattar, erfar och upplever ett 
visst fenomen (Kihlström, 2007a). Som fenomenografisk forskare söker man även finna 
variationer i uppfattningar av ett och samma fenomen. Den fenomenografiska uppfattningen 
ses som en relation mellan människan och världen omkring (Alexandersson, 1994; Kihlström, 
2007a). Marton (1981) talar om ett första och ett andra ordningens perspektiv, där det första 
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innebär att man beskriver världen som den är och det andra att ta reda på människans 
uppfattning om världen. Det ena perspektivet utesluter inte det andra. Skillnaden mellan 
verkligheten och hur man uppfattar världen är väldigt distinkt. När barn växer upp skapar de 
sin egen verklighet. Det är då av stor betydelse att i forskning ha insikt i att olika erfarenheter 
resulterar i olika uppfattningar.  

Den mest förekommande metoden att samla in data inom fenomenografin är genom 
intervjuer. Den fenomenografiska forskaren utgår ifrån att det inte finns ett rätt eller fel svar 
när denne ställer sina frågor. Allt handlar om den andres perspektiv. I en fenomenografisk 
undersökning handlar det om att tolka och förstå någon annans uppfattning av ett visst 
fenomen. Detta innebär att en uppfattning kan förändras över tid. Den uppfattning en 
respondent har idag kan imorgon vara en annan (Alexandersson, 1994). 

När det gäller att försöka förstå och tolka barns perspektiv i en fenomengrafisk undersökning 
handlar det i grunden om forskarens egna perspektiv och dennes förmåga att förstå andra.  
Johansson (2003) betonar vikten av respekt för barns integritet när man ska tolka barns 
perspektiv. Johansson utgår från Merleau-Pontys livsvärldsteori där fenomenologi innefattar 
att oavsett vilken företeelse som undersöks läggs fokus på människors upplevelser och 
erfarenheter av ett och samma fenomen. Förmågan att förstå barns perspektiv till fullo är 
begränsad och att den fenomenografiska forskaren ska istället titta på helheten, att se barns 
livsvärld så som de ser den där även forskaren är en del av. Barns perspektiv och intentioner 
visar sig inte bara genom språkliga uttryck utan även genom deras sätt att vara, genom tonfall 
och kroppsspråk. Det gäller för forskaren att tolka dessa uttryck för att få en så regelrätt 
tolkning av uppfattningarna som möjligt. ”Even if the researcher defines the moral apects, still 
the question of what morality may be in the view of a young child is left to discover” 
(Johansson, 2001, s. 351). Johansson menar att även om forskaren kan se de moraliska 
aspekterna utifrån deras agerande återstår ändå frågan om man verkligen kan få reda på barns 
uppfattning. I en fenomenografisk undersökning handlar det endast om att tolka och försöka 
förstå, men en människa kan aldrig riktigt förstå en annan människa, som om den var den 
andre. 

6.2. Gruppintervju 
Den vanligaste metoden att samla in data inom fenomenografin är genom enskilda intervjuer, 
det kan även förekomma observationer och gruppintervjuer (Kihlström, 2007a). I den 
fenomenografiska intervjun är det oerhört viktigt att låta den intervjuade svara fritt genom 
öppna frågor och att ställa uppföljningsfrågor på tidigare svar. Med öppna frågor menas att 
frågorna kan få olika svar beroende på vem som intervjuas (Lantz, 1993). När det gäller 
kvalitativ intervju är det essentiellt att den är öppen och inte är allt för strukturerad. För att 
vara en kvalitativ intervju är det viktigt att följa upp den intervjuades svar (Widerberg, 2002).  
 
För att intervjun ska ge svar på syftet är det viktigt att det görs ett ordentligt förarbete över 
vad som redan är känt och vad det är man verkligen vill veta (Kihlström, 2007b; Lantz, 1993). 
För att undvika ledande frågor var det viktigt att vara medveten om och reflektera över sin 
förförståelse (Kihlström, 2007b). Enligt Kihlström är det viktigt att reflektera efter en intervju. 
Intervjuer med barn i grupp kan innebära att de lättare känner sig trygga. Doverberg och 
Pramling Samuelsson (2000) menar att de som ingår i gruppen blir påverkade av varandras 
närvaro och av vad de berättar. Dessutom kan det vara lättare att berätta om sina upplevelser 
när andra har berättat om sina. Kihlström (2007b) menar att det är viktigt att det är lugn och ro 
under intervjun. Det är viktigt att undersökningen görs så att det inte blir några avbrott eller 
att någon känner sig stressad. Att använda sig av ljudupptagning vid intervjuer kan vara till 
stor hjälp för att få med allt som respondenten säger samt att egna frågor som ställs kan 
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granskas vid analysen; om ledande frågor ställdes eller kommentarer som eventuellt har 
påverkat svaren (Kihlström, 2007b; Lantz, 1993).  Utifrån den insamlade data beskrivs 
uppfattningarna i form av kategorier (Kihlström, 2007a). 

6.2.1. Bokval till gruppintervjun 
Till gruppintervjun valdes Cornelia Funkes (2004) bilderbok Allra bästa kompisar som 
utgångspunkt. Boken valdes därför att den var mest lämpad av de cirka tio böckerna som 
granskats samt att den bestod av passande bilder till de konfliktsituationer som ställde 
samspelet på spel. De konflikter som utspelas i Funkes bok är troligtvis de som oftast sker hos 
fyra- till femåringar. Barnen i boken knuffas och drar varandra i håret, vilket är ett 
reflexmässigt beteende hos yngre barn när de inte vet hur de ska handskas med sin ilska och 
frustration (Evenshaug & Hallen, 2001; Harris, 1995; Ladd & Price, 1987). En av böckerna 
som granskades var boken om Sjörövar-Rakel (Widmark & Sternehäll, 2004), men den 
innehöll för mycket fantasi i konflikter, som bland annat att de får gå på plankan, de skjuter 
kanoner, vilket gör att den inte är lämpad som utgångspunkt till gruppintervjun. Vi ansåg att 
det skulle bli svårt för barnen i gruppintervjun att överföra konflikterna i boken till sin egen 
erfarenhet, vilket i sin tur kunde göra att svaren inte blev lämpade till analys.  

6.3. Urval 
Barn födda 2004 och 2005 som går i förskolan ingick i urvalsgruppen. De barn som var 
deltagare i denna studie är från två förskolor i Västra Götaland. Enligt Brodin och Hylander 
(2005) börjar barn vid tre- till fyraårsålder att använda språket till att berätta historier. För att 
få svar på syftet behövdes barn som kan berätta om sina erfarenheter, därför har bedömningen 
gjorts att barn födda efter 2005 inte ingick i studien. Barnen i urvalsgruppen kan däremot 
uttrycka sig om sina uppfattningar och upplevelser. Eftersom studien skedde under en 
begränsad tidsperiod och inte skulle bli alltför stor, ingick inte alla barn i Sverige födda 2004 
och 2005 i studien, utan sex mindre grupper valdes ut. Varje grupp bestod av tre barn och var 
åldersintegrerad. Dessutom var barnen kända för varandra och umgicks dagligen i 
verksamheten. Personalen som kände barnen fick i uppgift att välja ut tre barn till varje grupp 
i gruppintervjuerna, dels för att personalen kände till vilka barn som var trygga med andra 
barn och dels vilka barn som hade en förmåga att uttrycka sig verbalt. I denna studie har 
intentionen varit att intervjua 18 barn, dock var det ett bortfall på grund av sjukdom vilket 
ledde till att totalt 17 barn intervjuades.  

Ett problem med urvalet var att barn med annat modersmål än svenska kunde ha svårt att 
uttrycka sina tankar och även ha svårt att förstå frågorna. Ladberg (2003) menar att det är 
viktigt att kommunicera med kroppsspråket med de barn som inte har svenska som 
modersmål. I och med att undersökningen grundar sig på intervjuer där det är viktigt att 
uttrycka sig, som tidigare nämnts, har vi därför valt att de barn som inte bott i Sverige i hela 
sitt liv inte ingått i undersökningen. Det fanns inte möjlighet att använda en tolk då detta är en 
mindre studie. Dessutom kan en intervju med tolk innebära att tolken översätter 
intervjufrågorna så att de blir ledande, vilket i sin tur påverkar barnets svar. Då kommer inte 
barnets egen uppfattning fram om det som intervjuas, vilket leder till att giltigheten sänks. 

6.4. Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav som måste uppfyllas för att forskning 
inom humanistisk-samhällsvetenskap ska vara etisk. Dessa krav beskrivs nedan och hur de har 
tagits hänsyn till under studien. 

Vetenskapsrådets första krav, informationskravet, handlar om informationen till deltagarna i 
studien. Det är viktigt att deltagaren vet varför den är med i studien och vilken roll hon eller 
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han har. I denna studie har deltagarna varit barn och därför har ett missivbrev lämnats ut till 
deras vårdnadshavare. I missivbrevet (se bilaga1) har det getts en förklaring om 
undersökningens innebörd samt våra förväntningar av deltagarnas agerande. Det är av stor 
vikt att ha i åtanke att deltagarna inte ska bli påverkade av informationen innan studien 
(Björkdahl Ordell, 2007). Därmed kom endast en korfattad beskrivning och förklaring av 
studien att framgå i missivbrevet. Eftersom det är frivilligt att delta ska det alltid studiens 
innebörd framgå så att deltagarna själva kan välja att vara med eller inte (Vetenskapsrådet, 
2002).  

Vetenskapsrådets andra krav, samtyckeskravet, är att deltagarna ska samtycka till att delta i 
studien. I denna studie har barn att ingått och då är det viktigt att vårdnadshavarna har gett ett 
skriftligt godkännande till deras barns deltagande. Det barn som själv talat om att det velat 
delta i undersökningen men inte fått något godkännande från vårdnadshavarna har inte fått 
delta i studien. Deltagarna i undersökningen har även känt till att de när som helst kunnat 
ändra sig om de inte längre vill delta. Detta har accepterats samt att inga påtryckningar för att 
få barnet att ändra sig har skett. 

Vetenskapsrådets tredje krav, konfidentialitetskravet, handlar om att de som deltar i studien 
inte ska kunna kännas igen av den som läser studien. Inga namn nämns i gruppintervjuerna. 
Inte heller framgår det några detaljer om det enskilda barnet. Transkriberingen av intervjuerna 
innehåller heller inte några detaljer om barnen eller några namn, samt att inte det inte får 
framkomma vilken förskola som studien har ägt rum. 

Vetenskapsrådets fjärde krav, nyttjandekravet, handlar om att uppgifterna som samlas in i 
studien inte får användas i något annat ändamål än just denna studie. Däremot får deltagarna 
använda sig av studiens resultat och eget deltagande till sin fördel. 

6.5. Pilotstudie 
En pilotstudie innebär att den metod som valts, testas på några ur urvalsgruppen för att 
upptäcka eventuella brister i metoden innan det är dags att genomföra själva undersökningen. 
Resultatet av pilotstudien kommer inte att räknas in i själva undersökningen. Inför 
pilotstudien lämnades missivbrev ut tillsammans med föräldramedgivande till de barn som 
ingår i urvalsgruppen på en förskola som inte ingick i själva undersökningen.  

Pilotstudien genomfördes efter att vårdnadshavarna lämnat sitt samtycke och då fick tre barn 
följa med till ett avskilt rum medan de andra barnen var utomhus. Intervjuaren satte sig 
tillsammans med barnen på ett mjukt underlag, ett barn på ena sidan och två på andra. 
Observatören satte sig en bit ifrån och förde löpande protokoll under intervjun. Först läste 
intervjuaren Funkes bok och därefter ställdes frågor om de olika konfliktsituationerna. Det 
framkom en del svårigheter när pilotstudien genomförts vilka diskuterades igenom. Det var 
svårt att läsa boken utan inlevelse och det var även svårt att få alla barnen att prata, då en del 
inte pratade alls medan andra pratade desto mer. Det upptäcktes under uppspelningen av 
pilotstudien att alla frågor som bearbetats och valts ut inte ställdes på rätt sätt utan att det blev 
ledande frågor, exempelvis ”får man göra så?”. Det är då viktigt att följa de frågor som 
bestämts för att kunna få svar på syftet.  

Efter diskussion kring ovanstående valdes det att göra en del förändringar. Det som framkom 
från pilotstudien, som behövde förändras inför själva undersökningen, innebar att det var 
viktigt att låta barnen få tänka och inte vara för snabb med nästa fråga. Dessutom upptäcktes 
att känslo- och tänka på-frågor inte framkom tillräckligt mycket och skulle behöva 
framkomma mycket tydligare och oftare. Därtill behövde frågorna följas upp bättre och 
noggrannare. Intervjuaren behövde vara mer frågvis. Placeringen av intervjuaren förändrades 
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inför undersökningen. Det uppkom att när det ställdes frågor till ett barn vände sig 
intervjuaren mot det barnet och då vände ryggen till de andra barnen/barnet. Istället ska 
intervjuaren placeras med barnen framför sig. Det framkom även att det kan vara bra att ställa 
du-frågor och rikta sig till en och en istället för att ställa ni-frågor, vilket underlättas om 
intervjuaren placeras framför barnen.  

6.6. Genomförande av gruppintervjuer 
I denna studie har gruppintervju använts som verktyg. Gruppintervjuerna har skett i mindre 
grupper och har genomförts utifrån en bok som har lästs för barnen, vilken handlar om 
konflikter. Utifrån boken har vi arbetat fram lämpliga frågor om konfliktsituationerna samt 
öppna frågor som sedan ställts till barnen (se bilaga 2). Barnen har dessutom fått möjlighet att 
utveckla sina svar utifrån sina egna erfarenheter. Frågorna har handlat om hur barnen hade 
upplevt det i en liknande situation som boken tog upp eller hur de hade agerat. Det var viktigt 
att tänka på att frågorna inte var ledande utan att barnen själva fick komma på vad de ville 
säga. Samtidigt styrdes intervjun så att barnen höll sig till ämnet. Efter varje gruppintervju 
hade vi en reflektionsdiskussion över det som sagts. 

För att inte missa något som sagts har ljudupptagning används under gruppintervjun. 
Gruppintervjun har skett i ett avgränsat rum och har gjorts på den tid som passar 
verksamheten. När gruppintervjun genomfördes var vi båda närvarande i rummet. Den ena 
läste boken och intervjuade medan den andra observerade. Observationen utgick i första hand 
från att studera barnens kroppsspråk vid de ställda frågorna. Observation användes vid 
gruppintervjun för att få så regelrätt bild av barnens uppfattning som möjligt, som 
observationsverktyg har löpande protokoll använts. Att skriva löpande protokoll är det 
vanligaste sättet, inom forskning som sker vid lärarutbildningen, att dokumentera sina 
observationer (Kihlström, 2007c).  

När boken lästes samt när frågorna ställdes satt intervjuaren mitt emot barnen och höll upp 
boken så barnen kunde se bilderna. Då gruppintervjun genomfördes fanns ingen avsikt att läsa 
hela boken eftersom de konflikter som skulle belysas inte skulle bli uppklarade då barnen 
kunde bli påverkade. Avsikten var att få fram barnens egna funderingar och tankar och därför 
presenterades inte ”det rätta svaret”. Dessutom valdes det att inte läsa boken med inlevelse för 
att ytterligare motverka inverka på barnen om vad som är rätt eller fel. Boken lästes till sidan 
22 och därefter presenterades återigen konflikterna för barnen och då ställdes intervjufrågorna 
samt följdfrågor efter barnens svar. Om barnen hade intresse för diskussion under 
bokläsningen beaktades detta och följdes upp. I samtliga gruppintervjuer har personalen, på 
förskolan där intervjun ägt rum, valt ut tre barn som skulle ingå i undersökningen som tidigare 
nämnts. Barnen har valts ut efter kriterierna i urvalet och efter vårdnadshavarnas medgivande. 
Tre barn, intervjuaren och observatören har satt sig i ett avgränsande rum där de kunde 
genomföra intervjun i lugn och ro utan att bli störda. Innan intervjun har startat har barnen 
blivit informerade om de inte längre vill vara med så kan de när som helst avbryta sin 
medverkan utan att det på något sätt skulle göra någon arg eller besviken. Även 
Vetenskapsrådet (2002) framhäver i sitt andra krav acceptansen vid ett avbrytande. När alla 
hade satt sig och blivit informerade startades ljudupptagning och pågick fram till dess att 
intervjun var färdig. Det inspelade materialet har sedan transkriberats för att tydligare få fram 
det som sagts. När barnen kom in på annat samtals ämne, tilläts de prata men leddes in på 
ämnet ifråga genom nya frågor. 
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6.7. Reliabilitet och validitet 
I forskningssammanhang används ordet reliabilitet istället för tillförlitlighet, och validitet för 
giltighet. Därför kommer dessa ord i fortsättningen att användas. 

I en studie är det av stor vikt att förstärka reliabiliteten och validiteten. Reliabiliteten stärks då 
båda är närvarande när redskapen används, till exempel sitter den ena och observerar hur 
respondenten reagerar då intervjun genomförs (Kihlström, 2007d). Vid intervjun i denna 
undersökning var båda närvarande, då den ena läste och intervjuade och den andra var 
observatör, vilket stärker resultatet samt reliabiliteten. Dessutom har vi använt oss av 
ljudupptagning som är ytterligare ett verktyg för att förstärka reliabiliteten i undersökningen. 
Ljudupptagningen har sedan transkriberats vilket gjort att allt som sagts i intervjun har 
kommit fram och inga svar har fallit i glömska. Det var även viktigt att förförståelsen 
diskuterades så att båda forskarna utgick från samma punkt (Kihlström, 2007b).  

Undersökningens validitet beror på om rätt redskap har används för att kunna besvara syftet. 
Det är inte bara att använda ett redskap och tro att det blir bra, utan det är viktigt att forskaren 
granskar och diskuterar igenom på vilket sätt som redskapet kan vara användbart för att 
besvara syftet. Ett annat sätt att förstärka validiteten är att testa den valda metoden med hjälp 
av en pilotstudie (Kihlström, 2007d), vilket gjordes i denna studie. För att öka 
undersökningens validitet så beslutades att boken skulle läsas utan inlevelse eftersom inga 
värderingar skulle påverka barnens svar. Även ledande frågor har undvikits då det riskeras att 
barnen inte svarar sanningsenligt, vilket i sin tur sänker validiteten. 

6.8. Analys/bearbetning 
Då fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats används den kvalitativa metoden i 
analysen (Kihlström, 2007a). Enligt Alexandersson (1994) kan en första tolkning ske redan 
vid intervjuerna. Vid intervjun tolkas det som sägs samt hur det sägs. I gruppintervjuerna har 
vi använt oss av observation för att få en förstärkning av det som förmedlas samt hur det 
förmedlas. Vi har även haft med oss dessa första tolkningar i den fortsatta analysen av de 
transkriberade intervjuerna. 

Alexandersson delar in den fenomenografiska analysen i fyra delar. Till en början gäller det 
att läsa igenom intervjuerna flera gånger för att skaffa sig ett helhetsintryck. Är det 
exempelvis någon uppfattning som uttrycks frekvent? Därefter försöker forskaren finna 
likheter samt olikheter bland uppfattningarna. Forskaren jämför de olika svaren samt 
uppfattningarna av en företeelse eller fenomen. Den tredje fasen i analysarbetet innebär 
kategoriseringen, uppfattningarna sorteras i olika kategorier om samma fenomen. Den fjärde 
och sista fasen handlar om att undersöka strukturen i kategoriseringarna. Här undersöker 
forskaren hur de olika uppfattningarna står i förhållande till varandra (Alexandersson, 1994). 
Analysen utgår från kategoriseringen och resultatets beskrivning om människors olika sätt att 
tänka utifrån ett specifikt fenomen (Kihlström, 2007a). Enkelt beskrivet är kategoriseringen: 
att individ X har uppfattningen Y om fenomen Z (Marton, 1981). Utifrån respondenternas 
svar försöker den fenomenografiska forskaren finna ett mönster (Kihlström, 2007a). Enligt 
Malmqvist (2007) är det bra om man som forskare går igenom sitt resultat och kategoriserar 
resultatet så att syftet blir besvarat. Vidare menar Malmqvist att syftet förhoppningsvis har 
varit tydligt formulerat så att det finns tillräckligt med data för att kunna göra en analys. Den 
data som inte är relevant i undersökningen har det inte gjorts någon fördjupning i eftersom det 
då kan röra till resultatet. Istället har data som är relevant för studien lyfts fram, vilket även 
har underlättat analysen. 
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De transkriberade gruppintervjuerna har gåtts igenom flera gånger för att finna svar på syftet. 
Sammanlagt har det blivit cirka tre timmars ljudinspelning som transkriberats till 77 sidor. De 
svaren som framkommit i undersökningen kategoriserades utifrån frågeställningarna i syftet. 
Svaren delades upp i fungerande samspel, bristande samspel samt konflikthantering. Därefter 
granskades de olika svaren i diverse kategorier. Vi fann att en del svar liknade varandra och 
samlade då ihop dessa. I gruppintervjuerna fanns en del utstickande svar som inte var 
relevanta för syftet och de har inte heller tagits med i resultatet. För att förstärka resultatet i de 
olika kategorierna har relevanta citat valts ut. Kihlström (2007a, s.132) menar att ett citat gör 
det lättare att förstå en kategori. Citaten har ingen hänvisning till vem som säger vad då vi inte 
är ute efter enskilda barn utan efter de uppfattningar som uttrycks. Dessutom är det inte av 
studiens intresse att jämföra barnens uppfattningar utifrån kön eller ålder. 
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7. Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre kategorier som framhäver de frågeställningarna som återfinns i 
syftet. Innehållet lyfter fram barnens uppfattningar i respektive område; fungerande samspel, 
bristande samspel samt konflikthantering. 

7.1. Barns uppfattningar av fungerande samspel 
De vanligaste uppfattningarna av fungerande samspel som barnen i intervjuerna har, är att ett 
fungerande samspel är något positivt och att det visas i leken samt att det visas på de andra 
som ingår i samspelet.  

7.1.1. Visas i leken 
Den vanligaste uppfattning av att ett samspel fungerar är då barn interagerar i leken. Även 
tiden är en avgörande faktor i det fungerande samspelet, det handlar om hur länge barnen 
leker tillsammans och om det sträckte sig över flera dagar. Ett fungerande samspel handlar 
även om att barnen är grannar, kusiner eller går i samma skola, men framförallt är det då barn 
interagerar tillsammans som är den vanligaste uppfattningen. Det är när barnen cyklar, ritar, 
pratar, läser böcker, leker i sandlådan, kittlar varandra, leker kurragömma, håller om varandra 
och leker tillsammans i lekhallen. 

För vi leker med varandra. 

Vi cyklar tillsammans. 

Leker hela tiden. 

En situation som tas upp från Funkes (2004) bok är när ett barn sprutar vatten på ett annat 
barn. Några barn i våra intervjuer uppfattar detta som bra och andra som något dumt. 
Förklaringen är att de har roligt när de sprutar vatten på varandra, men de undviker att spruta 
varandra i ögonen. 

För det var roligt. 

Vi bara skrattade. 

7.1.2. Visas på den andra 
Barnen uppfattar att de vet när samspelet fungerar eftersom det går att se i vännens uttryck, 
bland annat genom att vännen skrattar och tycker det är roligt att leka.  

Man leker med varandra. Och tycker kompisen det är roligt. 

Det handlar även om att vänner är snälla mot varandra och inte skadar den andra genom 
fysisk handling. Ibland går det inte att avgöra hur det syns att barn är vänner utan man bara 
vet det. 

Intervjuaren:  Går det att veta på något sätt att man är kompisar? 
Barn:  Jag vet att mina vänner därute är kompisar med mig. 
Intervjuaren:  Hur vet du att de är kompisar med dig? 
Barn:  Ja, jag vet det 
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En vanlig uppfattning är att det känns bra att vara vänner eftersom det då går att leka med 
någon, och har man flera vänner har man också flera att leka med. För att ett samspel ska 
fungera finns det regler att följa. En vanlig uppfattning är att barn inte ska slåss, knuffas eller 
sparkas utan det är viktigt att man är snäll mot andra barn, men vänskap är komplicerat och ett 
barn uttryckte det: 

Jag kan inte reglerna och så. 

7.2. Barns uppfattningar av bristande samspel 
De vanligaste uppfattningarna av bristande samspel från barnen i intervjuerna är att det visas i 
fysisk handling och att det kan visas i kroppen. De fysiska handlingarna, som framkommer, är 
framförallt sparkar och knuffar mellan barn. 

7.2.1. Visas i fysisk handling 
Den vanligaste uppfattningen hos barnen är att man är ovänner när man slåss, puttas och 
knuffas. De menar att det är dumt att slåss, puttas och knuffas för att den som blir utsatt för 
det kan få ont, ”till och med jätteont”. Under intervjutillfället visar några av barnen exempel 
på detta genom att lägg sig ner i soffan och sparka på varandra på skoj. Barnen tycker inte ens 
att det är okej att behandla någon annan fysiskt illa även om den gör något dumt först. 

För att det är jättedumt och alla blir arga på varann. 

Barnen har olika uppfattningar kring anledningen till att man är ovänner. De förklarar det med 
att det har att göra med hur de beter sig mot andra och att de undviker att leka med det barnet 
som beter sig illa. Det resulterar i att barnen blir arga på varandra och inte tycker om 
varandra. En uppfattning är att det till och med kan bli att det bristande samspelet leder till att 
barnet känner att det vill slå ett annat barn. Det känns inte bra att vara ovänner. Barnen 
förklarar att det går att vara ovänner olika mycket, det beror på orsaken till att man blivit 
ovänner. Är det så att ett barn vanligtvis brukar vara snäll och gör något dumt blir man inte 
ovänner så mycket och har lättare att åter bli vänner. 

Lite konstigt i mitt hjärta känns det då 

För man vill inte vara med det. Att man vill slå den. 

En situation i Funkes (2004) bok handlar om när ett barn drar ett annat barn i håret. Barnen i 
intervjuerna menar att detta inte är snällt då det kan göra ont på det andra barnet. Några 
uttrycker sig lite allvarligare och menar att det är ”jättedumt”. Flera barn uttrycker att det inte 
är bra att dra någon i håret, men ger ingen vidare förklaring. Barnen förklarar att man kan bli 
utsatt fysiskt om man själv gör något dumt. De tycker ändå att det är elakt att göra någon 
annan illa. 

Dom har typ lekit något dumt. Och så gjorde hon något dumt i leken. 

Situationen i boken ovan fortsätter med att ett barn som såg händelsen sparkar det barnet som 
drar ett annat i håret. I intervjuerna framkom att barnens uppfattning av detta är att det inte är 
något bra. 

Sparka och dra i håret. Jag tycker bägge två sakerna är dumma. 

När det gör ont och så. Då är det fullt med fåglar runt huvudet. 
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Den situationen i Funkes bok då ett barn sprutar vatten på ett annat barn har barnen i 
intervjuerna två olika uppfattningar av, ena att det är bra och andra att det är dumt. Det var 
dumt att spruta vatten på någon och då speciellt dumt i någons ögon. Anledningen till det är 
att barnet som blir utsatt kan bli våt och rädd.  

Vattensituationen i boken följs upp med att ett barn som ser händelsen springer fram och drar 
det barnet, som sprutar vatten, i näsan. Detta är barnen i intervjuerna överens om att det inte 
är något bra agerande.  

Man ska ju inte spruta vatten i ögonen på sina kompisar ju. Men det är inte 
bättre att nypas. 

De vanligaste uppfattningarna hos barnen är att de handlingar som diskuteras ovan är saker 
man inte ska göra och som man heller inte får göra. Ett barn uttrycker till och med att det är 
förbjudet.  

Att man få inte. Det är förbjudit. 

7.2.2. Visas i kroppen 
Den vanligaste uppfattningen är att det syns att man är arg. Enligt barnen så kan man se på en 
person att den är arg. Framförallt syns det på ansiktsuttrycken; ögonen blir små, läpparna drar 
ihop sig till ett streck, kinderna blir röda och det formas ett v mellan ögonbrynen. Med andra 
ord finns det tydliga tecken i ansiktet när man är arg. 

Intervjuaren: Syns det på henne? 
Alla (tre barn): Ja 
Intervjuaren: Hur syns det på henne? 
Observation: Barnen tittar på varandra. 
Barn 2: Ögona. 
Intervjuaren: Hur ser ögonen ut när man är arg? Är de stora eller är de små? 
Observation: Ett barn kniper ihop lite med ögonen. 
Barn 2 och 3: Små 
Barn 1: Aa. 
Intervjuaren: Kan man se det på något annat sätt att hon är arg? 
Barn 2: Att hon är arg på munnen. 
Observation: Barn 1 sträcker sig och pekar i boken. 
Barn 1: Att hon har röda kinder. 

Barnen uppfattar att den vanligaste orsaken till att man blir arg för att det har hänt något. Man 
kan bli arg på varandra när man puttas, när någon annan tar ens kompis, för att man inte har 
några kompisar, när någon drar en i håret och för att man blir slagen.  

Man får ju tänkta lite på hur det är med de andra kompisarna som man lekte med 
först. Och sen bara börjar leka med någon annan. Så kanske inte den andra har 
någon att leka med. 

Nä för jag tänkte en liten stund och jag tror nog att de blev lite arg på varandra. 

När man blir arg gör man dumma saker som man egentligen inte vill göra. Barnen uppfattar 
att när man blir arg kan det uttrycka sig i fysisk handling gentemot ett annat barn och det kan 
även uttrycka sig med att man skriker väldigt högt. För att bearbeta den arga känslan finns det 
olika sätt att göra, man kan gå upp på sitt rum, kasta grejor eller gömma sig på sitt gömställe. 
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Aaa det är bara därför man gör lite olika ställe så blir man lite arg vad den 
människan som frågar. Därför putter man gärna rakt i en vattenpöl. 

Jag skulle gå upp på mitt rum istället. 

Ja, jag går upp på mitt rum och smäller i dörren och kastar grejor fram och 
tillbaka. 

7.3. Barns uppfattningar av konflikthantering 
Den tredje och sista kategorin innefattar barns uppfattningar av konflikthantering, för att få ett 
bristande samspel att åter fungera. De vanligaste lösningarna är enligt barnen i intervjuerna att 
man säger förlåt, ger bort något eller ber om hjälp av någon annan, till exempel en vuxen. Om 
det nu händer att man blir ovänner är den vanligaste uppfattningen att det går att åter bli 
vänner.  

7.3.1. Verbal hantering 
Den vanligaste uppfattningen av att lösa en konflikt är att säga förlåt och tala om att det inte 
är meningen när man råkar göra något.  

Hon får säga förlåt nästan varje dag. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. 

Sägit förlåt. 

Barnen i undersökningen menar att man ska vara trevlig mot sina vänner och tala med 
varandra på ett trevligt sätt istället för att knuffas och puttas. Man ska tala om ifall man inte 
vill vara med på något istället för att uttrycka det i fysisk handling. En vanlig uppfattning är 
att barnet som blir utsatt själv säger ifrån. 

Eller så kunde hon sägit till jag vill inte att du ska göra så. 

Sägit att man inte gör så. 

Den vanligaste uppfattningen av att ta hjälp av någon annan var att hämta sina föräldrar så att 
de kunde lösa situationen eller hämta föräldrarna till det barnet som gjort något dumt så att de 
kunde förklara varför man inte får göra som det gjorde. 

Då kan man hämta pappa eller mamma så kunde de säga till. 

Då skulle jag gå till mamma och säga det. 

7.3.2. Förändrat agerande 
Det går att bli vänner igen om man pussas och kramas. Barnen förklarar även att man behöver 
tänka över sitt beteende och utifrån det förändra det man anser blivit fel. Det framkom också 
att det är viktigt att säga ifrån när man anser att det händer något som är fel. 

Man kan ändra på sig med att oj nu har jag varit jättedum mot min bästa kompis 
och nu ska jag förlåta henne. 

Bara om man är snäll och kramar varandra och säger förlåt. Då blir man 
kompisar igen. 

En lösning, enligt barnen i intervjuerna, till vattensituationen i Funkes (2004) bok är att det 
barnet som blir sprutad på skulle aktat sig. En annan lösning är att man ska ta vattenpistolen 
och plocka isär den så att barnet aldrig mer kan spruta vatten. Två barn diskuterade följande: 
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Barn 3: Vi hade bara… 
Barn 2: Tagit bort vattensprutan. 
Barn 3: ...och slängit iväg den i soptunnan.  
Observation: Barn 1 lägger sig halvt ner.  
Barn 2: Och så kan man spruta ut hans vatten i kranen. 
Barn 3: Ja då är det tomt. Så kan vi hälla ut allt vatten och så kan han 
aldrig spruta mer. 
Observation: Barn 2 tittar på barn 3. 
Barn 2: Det är bara att hälla i. Vi tar bort några delar överallt. Den här 
som man skjuter med så kan man inte använda den. 
Barn 3: Nej. 
Barn 2: För då måste man hälla på någon isåfall. Och så måste man sätta 
något lock för eller nått. 

En annan lösning på en konflikt är att man kan ge något till den som man vill be om 
förlåtelse, till exempel en teckning, en blomma eller en spegel.  

Så ger man blommor till nån. 

7.4. Resultatsammanfattning 
Resultatet består av tre kategorier som innehåller fungerande samspel, bristande samspel samt 
konflikthantering. 

I resultatet är den mest förekommande uppfattningen att när samspelet fungerar leker man 
med varandra eller gör saker tillsammans. En annan uppfattning av ett fungerande samspel är 
att man är snäll mot varandra. När det gäller uppfattningar av bristande samspel är den mest 
förekommande uppfattningen att det visar sig genom fysisk handling. En annan uppfattning är 
att det syns i ansiktsuttrycket att samspelet har brustit. Den vanligaste uppfattningen vid 
konflikthantering är att man sa förlåt och att det inte var meningen. En annan lösning är att 
man kunde pussas och kramas. 
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8. Diskussion 
Diskussionen delas upp i metoddiskussion, resultatdiskussion och didaktiska konsekvenser.  

8.1. Metoddiskussion 
Då denna undersökning behandlar barns uppfattningar är en fenomenografisk studie lämplig. 
Med en fenomenografisk studie har vi insett att barns uppfattningar skiljer sig från varandra 
och att det är viktigt att inte gå in och döma barnens svar utan att se på svaren och bortse från 
ens egen uppfattning.  

I undersökningen har vi använt oss av barnintervjuer som skett i grupper, tre barn per grupp. 
Sammanlagt har det varit sex gruppintervjuer. Gruppintervju har valts eftersom barnen ska 
våga uttrycka sina tankar och den lilla gruppen har gjort att de lättare känt sig trygga med 
varandra. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) framhåller att barnen ska känna sig 
trygga under en intervju. Thornberg (2006) valde att gå in i barngruppen och bekanta sig med 
barnen innan han hade enskilda intervjuer med dem för att de skulle känna sig trygga under 
intervjun. Hade det funnits tid så hade det varit en möjlighet att bekanta oss med barnen först, 
eftersom barnen då känt sig tryggare och vågat utveckla sina svar. Mängden barn i varje 
grupp har varit tillbörlig eftersom de kunnat påverka varandra men ändå inte prata i mun på 
varandra. Vi anser att gruppintervjuerna har gett oss bra svar. Barnen har varit 
tillmötesgående och har gett intressanta och genomtänka svar. Den data vi fått ihop under 
tidsperioden som varit, har varit tillräcklig. Dock hade det varit intressant att genomföra fler 
gruppintervjuer för att få fler svar och fler uppfattningar på samspel. Dessutom hade det varit 
berikande att genomföra enskilda intervjuer med de barn som deltagit i gruppintervjuerna.  

Att intervjua barn har varit både spännande och lärorikt. Det har inte alltid varit lätt att få 
barnen att hålla sig till ämnet samt att det varit svårt att hålla fokus då barnen till exempel 
börjat stå på huvudet i soffan. I gruppintervjuerna har barnen haft respekt för varandra och 
låtit den som har ordet prata. Barnen har även fört diskussioner sinsemellan som var 
intressanta, vilket vi också tror påverkade hur de resonerade samt hur de uttryckte sig. Vi har 
inte upplevt att något barn inte velat vara med utan de har alla verkat intresserade av frågorna 
och boken. Dessutom uttryckte några barn en önskan om att vi skulle stanna och läsa fler 
böcker. Då vi använde oss av ljudupptagning reflekterade inte barnen så mycket över detta 
utan i endast en gruppintervju frågade barnen om det. Frågorna gällde ifall det var en iPod 
eller inte. 

I gruppintervjuerna lästes en bok som handlade om en kompisrelation och det uppkommer en 
del konfliktsituationer. Boken har påverkat barnens svar, men den har ändå varit till hjälp för 
att få barnen att formulera sina tankar i ord om begreppet samspel. Vi anser att det varit bra att 
utgå från en bok eftersom det underlättat för barnen att rikta in samtalet på fenomenet 
samspel. Studiens syfte är att undersöka hur barn uppfattar samspel; hur de tänker kring lek, 
kamrater och hur de upplever när man blir ovänner. Vi anser att genom denna studie har vi 
fått en bättre insikt i hur barn reflekterar över dessa aspekter. Att använda sig av en 
fenomenografisk studie för att se barns perspektiv har berikat vår lärdom om barn, och 
kommer i fortsättningen följa oss i vår framtida pedagogiska bana. 
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8.2. Resultatdiskussion 
I det här kapitlet knyter vi samman resultatet med bakgrunden samt egna tolkningar. Utifrån 
läst litteratur och tidigare forskning, samt egna erfarenheter har vi funnit att ett väl fungerande 
samspel är förenat med lärande och utveckling. För ett fungerande samspel fordras diverse 
sociala förmågor. 

Fox och Harper Lentini (2006) tar bland annat upp en del sociala och emotionella färdigheter 
såsom; att dela med sig, finna lösningar på olika frågeställningar de ställs inför samt när och 
hur man säger förlåt. Social kompetens handlar även om att kunna kommunicera med sig 
själv, att se sig själv och veta vem man är (Eriksson, 2001). Dessa sociala färdigheter 
utvecklar barnen i leken i samband med empatisk förmåga, självkännedom och självkänsla. 
Dessutom är språket en oerhörd viktig komponent för utveckling och lärande (Brodin & 
Hylander, 2002; Evenshaug & Hallen, 2001; Knutsdotter Olofsson, 2003; Vygotskij 
1934/1999; Öhman, 2003 & 2006). 

8.2.1. Fungerande samspel 
Den vanligaste uppfattning av fungerande samspel som vi fann i undersökningen är att barn 
leker med varandra . Detta är något som flera forskare kommit fram till i sina undersökningar. 
Evenshaug och Hallens (2001) fick förklaringar från barn i sin undersökning hur en god vän 
är. De menade att det är genom aktivitet som det visar sig, i exempelvis lek. Barns sociala 
kompetens utvecklas via leken, samt att i leken reflekterar och bearbetar barn sina känslor och 
erfarenheter (Öhman 2003 & 2006). Även Evenshaug och Hallen (2001) förespråkar lekens 
betydelse för barns sociala utveckling, och då främst den empatiska utvecklingen. Öhman 
(2006) beskriver handlingsaspekten som en del av samspelet, vilken handlar om det 
människor gör tillsammans. Att leka är något barn gör tillsammans. Barnen i vår 
undersökning är av den uppfattningen att när man är tillsammans och gör olika saker, såsom 
ritar cyklar eller leker kurragömma, så är man bra kompisar. I leken lär sig barn rolltagande 
och det är en viktig del i hur barn lär sig sätta sig in i andras perspektiv. Eriksson (2001) 
menar att social kompetens handlar om hur en människa bemöter andra människor. Via leken 
utvecklas barns sociala kompetens vilket är en förutsättning för att bli inkluderade i gruppen 
(Nordahl et al. 2007). När barnet blir inkluderat i gruppen förstärks barnets självkänsla och 
därmed ökar livskvalitén hos barnet (Skolverket, 2006b). Egelund, Haug och Persson (2006) 
hävdar att om barnen blir inkluderade i gruppen kommer de utvecklas på deras individuella 
plan och därmed även få det lättare att koncentrera sig på de lärande situationerna. 

Enligt barnen i undersökningen finns det inga sätt att se på ifall man är vänner eller inte, man 
bara vet det. Ett svar som vi fann då datan transkriberades, vilket vi missat att följa upp under 
intervjun, var att barnet inte kände till reglerna för att vara vänner. Vi fann detta svaret 
intressant och funderade på vad denne kunde ha menat. Därför sökte vi svar i annan forskning 
och fann att Smetana (1984) förklarade att det handlade om olika regler som var viktiga i en 
interagerande omgivning, vilka benämndes som moraliska regler. Nunner-Winkler och Sodian 
(1988) fann i sin studie att förmågan att se reglerna och förstå dem uppkom vid fyraårsåldern. 
För att hålla sig till de moraliska reglerna och kunna veta vilka det är behöver man ha vissa 
sociala färdigheter. Fox och Harper Lentini (2006) menar att det finns en del sociala 
färdigheter för att ett samspel ska kunna fungera. Även Nordahl et al. (2007) hävdar att ett 
barn behöver bemästra en del sociala färdigheter. Att behärska sina inre känslor så att barn 
inte uttrycker sig med fysisk handling såg Harris (1995) som en väsentlig del i den sociala 
utvecklingen. Vi anser att ju mer barn får möjlighet att leka med varandra kommer de att 
utveckla de sociala färdigheter som behövs i den sociala värld de ingår i. Lpfö98 (Skolverket, 
2006a) menar att leken är viktig för att utveckla ett fungerande samspel.  
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8.2.2. Bristande samspel 
Den vanligaste uppfattningen av bristande samspel i vår studie var att det uttrycktes fysiskt 
med att man knuffades, puttades eller slogs. Evenshaug och Hallen (2001) menar att när ett 
barn reagerar med fysisk handling beror det på att barnet inte kan kontrollera sina känslor. 
Även Harris (1995) framhäver att det beror på oförmåga att kontrollera sig. Evenshaug och 
Hallen (2001) menar också att det kan bero på att ett barn inte behärskar språket tillräckligt 
för att uttrycka sig verbalt och då uttrycker sig istället genom fysisk handling.  

När ett samspel brister syns det inte enbart i handling utan barnen menade att man blev arg 
och att det uttrycks i kroppen. Man kunde se det i ansiktet. Enligt Harris (1995) är det 
vanligast att människor uttrycker sina känslor via ansiktet eller rösten. Även i Brodin och 
Hylanders (2002) undersökning visades känslor via kropps- och ansiktsuttryck. Detta menar 
även barnen i vår undersökning och förklarar att det syns på ögonen, munnen, kinderna och 
mellan ögonbrynen, som rynkar ihop sig. I vår undersökning sa barnen att om man blev arg 
kunde det hända att man gjorde dumma saker fast man inte riktigt menade det. Enligt 
Evenshaug och Hallen (2001) handlar det om att ett barn inte kan kontrollera sig när det blir 
argt. Johnson et al. (2000) menar att om ett barn inte kan kontrollera sig finns det risk att det 
inte blir accepterat i gruppen och de andra barnen kommer undvika att vara tillsammans med 
barnet som har ett aggressivt agerande. I Ladd och Price (1987) undersökning undviker barn 
det barn som har ett aggressivt beteende. Vi anser därför att barn behöver lära sig att hantera 
sina känslor. Om ett barn inte blir accepterat i gruppen kommer det även påverka inlärningen, 
som tidigare påpekats. Därför håller vi med Fox och Harper Lentini (2006) om de sociala 
färdigheter som de anser att ett barn behöver kunna.  

Vi anser att det är viktigt att pedagoger arbetar aktivt med att hjälpa barn hantera sina känslor. 
En viktig uppgift i pedagogens arbete är då att bekräfta barns känslor. Genom att bekräfta 
barns emotioner hjälper pedagogen barnet att känna igen och förstå sina känslor, vilket 
resulterar i en lättare hantering av känslorna. Det är okej att bli arg och hamna i konflikt med 
någon. Dock ger det ingen rätt att behandla någon annan illa genom fysisk handling. Lennéer 
Axelson och Thylfors (1996) menar att en konflikt är en sammandrabbning mellan olika 
intressen. Vi anser att det är självklart att barn har olika intressen och att det är viktigt att 
bejaka individernas olika karaktärer. Enligt Thornberg (2006) är det de små vardagliga 
konflikterna som utvecklar social kompetens hos barnet.  

8.2.3. Konflikthantering 
Barnen i vår undersökning är av den uppfattningen att det går att bli vänner igen ifall man 
hamnar i konflikt. Det vanligaste sättet att åter bli vänner igen är att säga förlåt. Ett barn 
uttrycker det med att man ska säga förlåt nästan varje dag. Som sagts tidigare så anser Fox 
och Harper Lentini (2006) att en del av barns sociala färdigheter handlar om att kunna säga 
förlåt och veta när det är lämpligt att säga det. Dock enligt Brodin och Hylander (2002) är den 
lösningen minst verkbar, och frågan varför barnens uppfattningar om att säga förlåt är den 
mest förekommande kan inte undgå att uppstå. Hur kommer det sig? Kan en orsak vara att 
barnen i vår studie har en uppfattning om hur man ska hantera en situation men att barn i 
allmänhet har svårt att tillämpa det när de själva är i konfliktsituationen? Eller kan det bero på 
att de är såpass påverkade av förskolans miljö, att de där lär sig att det är det ”rätta” sättet att 
lösa en konflikt på? En annan vanlig uppfattning av konflikthantering bland barnen i 
undersökningen var att man kunde säga ifrån. Brodin och Hylander, Lennéer Axelson och 
Thylefors (1996) samt Öhman (2003) betonar att en god självkänsla och självkännedom kan 
vara avgörande för en framgångsrik konflikthantering. En god självbild samt en bra 
självkunskap är en förutsättning för att kunna ge uttryck för sina behov och åsikter öppet 
(Lennéer Axelson & Thylefors, 1996). Människan har ett behov av att få uttrycka sig 
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(Knutsdotter Olofsson, 2003) men självkänslan och självkännedomen behövs för att modet 
ska kunna infinna sig (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996). Även här är bekräftelse av barns 
känslor väsentligt då det stärker deras självkänsla (Brodin & Hylander, 2002; Öhman, 2003). 

I en konflikt använder sig de berörda personerna av olika strategier. Thornberg (2006) menar 
att strategierna tillämpas utifrån hur en person agerat. Om ett barn uttrycker sig via en fysisk 
handling är det oftast en fysisk handling som uppföljs i det bristande samspelet. Thornberg 
menar att de vardagliga små konflikterna är viktiga för att barnen ska utveckla sin sociala 
kompetens. Det handlar inte bara om att små konflikter ska uppstå, barnen behöver också lära 
sig att handskas med dem och kunna lösa dem. Fox och Harper Lentini (2006) menar att en 
del sociala färdigheter som ett barn ska kunna behärska är att de ska kunna lösa problem och 
veta när det är dags att be om förlåtelse.  

8.2.4. Samspelets betydelse för lärande 
Många författare (Benn, 2003; Björklund & Elm, 2003; Skolverket, 2006a; Säljö, 2005) 
hänvisar till att barn lär sig och utvecklas i samspel. Framförallt är Vygotskij (1934/1999) en 
stor förespråkare inom området med sin teori om den närmaste utvecklingszonen. Därför 
anser vi att det är viktigt att arbeta aktivt i förskolan för att få samspelet mellan barn att 
fungera. Som sagt tidigare uttrycker barnen att det är via leken som samspelet fungerar och 
därför är det viktigt att utgå från leken när pedagoger ska utveckla och förbättra samspelet. 
Flera författare (Evenshaug & Hallen, 2001; Knutsdotter Olofsson, 2003) har hänvisat till 
lekens betydelse för barns utveckling. 

För att ett samspel ska fungera behöver barnen erövra några sociala färdigheter (Fox & 
Harper Lentini, 2006; Nordahl, et al., 2007). Ett barn behöver behärska de sociala 
färdigheterna som tidigare förklarats för att kunna fungera i samspel med andra. Den färdighet 
som vi fastnade för och vill lyfta fram är att lösa konflikter. Flera författare (Brodin & 
Hylander, 2002; Evenshaug & Hallen, 2001; Fox & Harper Lentini, 2006; Tamm, 2003) tar 
upp denna färdighet hos barn. Ett samspel kan alltid brista och det kan hända väldigt snabbt 
därför är förmågan att lösa konflikter viktig hos barn. Även barnen i vår undersökning talade 
för att man skulle få samspelet att fungera om det hade brustit. Deras vanligaste uppfattning 
var att man sa förlåt. Det verkade som att det mesta gick att få bra igen, bara man sa förlåt.  

8.3. Didaktiska konsekvenser 
I kapitlet didaktiska konsekvenser ingår frågorna vad, hur och varför. Vår diskussion utgår 
från att se ur barns perspektiv, vilket är ”vad?”. Hur kan man se ur barns perspektiv och varför 
ska pedagogen se ur barns perspektiv? 

Johansson (2003) frågar sig om det alltid är möjligt och eftersträvansvärt att tolka och rätta sig 
efter barns perspektiv. Vi anser att det något man ska eftersträva men att emellanåt får 
barnperspektivet, att se vad som är bäst för barnet, ta överhanden. För att tolka och förstå 
barns perspektiv behövs till viss del en barnsyn, enligt Johansson (2003), där man ser barn 
som medmänniskor. Genom det här synsättet strävar man efter att se barnen som individer 
med egna behov, erfarenheter och upplevelser. Öhman (2003) belyser fördelen med att se ur 
barns perspektiv. Genom att förstå barn och se ur deras behov, intentioner och önskningar kan 
pedagogen anpassa verksamheten för ett effektivare lärande. I en pedagogisk verksamhet där 
pedagogerna utgår från barns perspektiv stimuleras barns lärande och utveckling optimalt. Det 
finns dock vissa begränsningar i att förstå barns perspektiv, enligt Johansson (2003), vilket 
gör att vi undrar om det också då blir vissa begränsningar i barns lärande och utveckling. 

Den vanligaste uppfattningen av ett fungerande samspel i vår studie är när barn leker med 
varandra. Ur barns perspektiv är leken väsentlig för ett fungerande samspel. Som pedagog är 
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det då oerhört viktigt att utforma en verksamhet som lockar och ger utrymme till lek. Även 
Öhman (2003) betonar att pedagogen bör utgå från barns perspektiv då denne planerar 
verksamhet och lek. Ett flertal forskare i vår bakgrundsbeskrivning är av uppfattningen att 
leken är sammankopplat med lärande och utveckling (Björklund & Elm, 2003; Evenshaug & 
Hallens, 2001; Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2003 & 2006). Genom att se ur barns 
perspektiv när pedagogerna planerar och utformar verksamheten anser vi att det uppnås ett 
optimalt lärande och utveckling. I leken utvecklar barn bland annat sin fantasi och kreativitet, 
vilket ökar och stärker deras självkänsla. Dessutom ökar barns självkänsla och självkännedom 
när de bli bekräftade, vilket de blir när pedagogerna i verksamheten förstår deras perspektiv. 
Detta leder även till en god sammanhållning i gruppen samt höjer barnens sociala kompetens, 
vilket i sin tur resulterar i god konflikthantering. 

8.4. Vidare forskning 
I denna undersökning är den mest förekommande uppfattningen av olika lösningar vid 
konflikt att säga ”förlåt”. Men att i tidigare forskning var denna försoningsmetod minst 
verkbar (Brodin & Hylander, 2002). Förutom sin egen forskning hänvisar Brodin och 
Hylander till en forskare vid namn Ljungberg. Ljungberg använde sig av observationer i sin 
undersökning. I denna studie användes endast intervju som metod. För att få ett starkare 
resultat kunde vi även använt oss av observationer för att se hur barn samspelar med varandra 
samt hur de löser konflikter. Det är något vi kan föreslå för framtida forskning. Dessutom är 
forskning rörande hur pedagoger arbetar eller uppfattar att de arbetar utifrån barns perspektiv. 
Detta vore en väldig intressant forskning att läsa. 
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Tack 
 

Vi vill framförallt tacka de underbara barnen som har ställt upp och tillfört 
mycket intressant material till vår undersökning. Vi vill även tacka 

vårdnadshavarna till dessa underbara barn, som låtit oss ta del av deras tankar. 

 

Ett varmt tack vill vi ge till vår handledare, Sonja Kihlström, som har väglett oss 
och kommit med värdefulla synpunkter. 

 

Vi vill även tacka våra familjer som stöttat och uppmuntrat oss i vårt arbete. 

 

Till sist vill vi ge varandra ett stort tack för ett intressant och givande 
samarbete. 
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Bilaga 1 

 HÖGSKOLAN I BORÅS 
 Institutionen för pedagogik 

 
 

Till Dig som har barn i förskolan! 
 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot förskola som i vårt examensarbete ska undersöka 
hur barn uppfattar samspel. Vår undersökning innefattar 4-5 åringar i två utvalda förskolor i 
Västsverige under våren 2010. Vår studie utgår ifrån intervjuer med dessa barn. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på barns tankar och känslor, och hur de upplever när ett samspel 
brister, exempelvis vid konflikter. 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 
undersökningen naturligtvis är frivillig, barnen kommer att vara anonyma samt att 
resultatet av undersökningen kommer endast att användas i denna studie. 

För att få ett så utförligt resultat som möjligt värdesätter vi ditt barns deltagande högt.  

Vi bifogar en blankett där vi behöver vårdnadshavarens medgivande. Denna blankett behöver 
vi få tillbaka senast 1 april. (vi, studenter, hämtar den på förskolan 1 april.) 

 

Om du har frågor eller synpunkter gällande undersökningen vänligen kontakta 
Ida xxx eller Linda xxx. 
 

Tack på förhand! 
 
Borås, mars 2010. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Westfelt 
Linda Johansson 
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Bilaga 2 
Frågorna till gruppintervjun: 

- Filip drar Sofie i håret. Ida sparkar Filip. 
o Varför drar Filip Sofie i håret? 
o Kunde han gjort på något annat sätt? 
o Är det okej av Ida att sparka Filip? 
o Kunde hon gjort på något annat sätt?  

- Sofie blir kompis med annan tjej. Ida blir sur.  
o Varför blir Ida sur? 
o Varför vill hon inte vara med? 

- Filip sprutar vatten på Sofie. Ida nyper Filip i näsan. 
o Varför sprutar Filip vatten på Sofie? 
o Är det okej av Ida att nypa Filip i näsan? 
o Kunde hon gjort på något annat sätt? 
o Vad skulle du gjort? 

- Sofie får magnet-örhängen från Belinda. Ida tittar arg på Sofie och smäller i dörren.  
o Varför tror ni hon gjorde så? 
o Kunde hon gjort på något annat sätt? 

- Ida knuffar Sofie.  
o Varför knuffar Ida Sofie? 
o Varför vill inte Ida vara med och leka? 

Återkommande basfrågor som ställs till varje konfliktsituation: 

- Kunde de gjort annorlunda? 
- Har ni varit med om något liknande? 
- Vad hände då? 
- Varför hände det? 
- Vad tänkte ni då? 
- Hur kändes det? 
- Kunde ni gjort på ett annorlunda sätt? 

 


