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To support toddler peer culture interaction in preschool   
 
        Abstrakt 

Syftet med arbetet har varit att analysera och synliggöra faktorer som bidrar till att 
förskollärare kan understödja det toddlarkulturella samspelet. I en fallstudie har en 
barngrupp bestående av fyra barn, under tre års ålder, observerats. Med en teoretisk 
utgångspunkt baserad på begrepp från Aspelin, Asplund, Buber och Biesta har 
resultatet tolkats som att lärarna kan understödja samspelet framför allt genom hur 
de svarar på signaler från barnen och hur de agerar i vardagliga situationer 
gentemot barnen och deras samspel. Understödjandet kan också ske genom att i 
större utsträckning använda sig av stora toddlarstationer, såsom exempelvis ett 
vattenbord. Slutsatsen är att det förefaller finnas faktorer som kan påverka samspelet 
positivt och att förskollärare kan understödja det toddlarkulturella samspelet genom 
ett medvetet användande av miljön, genom att förstå artefakternas roll i samspelet 
mellan toddlarbarnen och genom att rent fysiskt närvara för att kunna hjälpa barn i 
givna situationer bland annat genom att svara på deras signaler och genom att skapa 
meningsfulla situationer. 

 
 

Sökord: toddlare, toddlarkultur, lek, samspel, 
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1 Inledning 
 
Toddlarkulturen handlar om ett- och tvååringars sociala samspel med varandra i förskolan. 
När den väl har synliggjorts för förskollärarna som arbetar med de allra yngsta barnen är det 
nästan omöjligt att inte bli helt fascinerad av de tultande barnens humoristiska upptåg och 
samspel. Begreppet toddlarkultur skapades av Løkken (2000b) och har sin grund i 
Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. Toddlarkulturen handlar främst om hur barnen 
samspelar med varandra men samspelet påverkas också av förskolepersonalens kompetens 
(och därmed agerande) samt barngruppens storlek. Begreppet toddlarkultur syftar också till 
att belysa hur barnen tidigt leker och samspelar med varandra och inte som det i tidigare 
teorier beskrivits, att det enbart rör sig om parallellek. Synen på de allra yngsta barnen i 
förskolan och deras samvaro har således förändrats och toddlarnas agerande har fått en 
giltighet även när vuxna inte förstår vad toddlarna gör. Det finns forskning som primärt 
belyser upplevelsen av att vara en del av en toddlarkultur men det saknas undersökningar 
som har huvudfokus på hur förskollärarna aktivt kan stötta samspelet och vilka faktorer som 
kan påverka möjligheterna för att understödja barnens skapande av en toddlarkultur. Därmed 
är det av förskolepedagogisk betydelse att förstå vilka faktorer som påverkar den 
toddlarkulturella samvaron. Det är också viktigt att förstå hur toddlare tar kontakt med 
varandra och hur deras inställning till agerande och meningsskapande förstås. Relevant är 
också att undersöka vad som påverkar samspelet positivt och eventuella hinder. För att 
kunna stötta toddlarnas samspel behöver förskolepersonalen mer kunskap om vad i 
förskolemiljön som påverkar samspelet mellan de yngre barnen och hur påverkan sker. 
Kunskap om vad som gynnar eller missgynnar todlarkulturellt samspel leder till att 
förskollärarna kan bidra till att det toddlarkulturella samspelet får mer utrymme i förskolan 
och därmed möjlighet att med hjälp av det toddlarkulturella samspelet som grund kunna 
bedriva en undervisning av god kvalitet. Därför behövs en undersökning som analyserar (och 
därmed synliggör) olika faktorer som kan bidra till att förskollärarna kan understödja det 
toddlarkulturella samspelet. 
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2 Bakgrund 
 
Aspelin (2015) utvecklar i sin artikel ett teoretiskt ramverk för att förstå syftet med 
undervisning, till grund ligger ett resonemang som baseras på begrepp från Biesta, Buber 
och Asplund. Biesta (2009) diskuterar vad som definierar en god utbildning och berör olika 
aspekter läraren bör ta hänsyn till. Begrepp från Biesta och Aspelin återkommer i teorin och 
därmed är det intressant att få en djupare förklaring kring synen på undervisning och lärarens 
roll. Tillsammans med Alerby, Hagström & Westmans (2014) undersökning av klassrummet 
ur ett fenomenologiskt perspektiv, Johanssons (2004) undersökning av barnsyn och 
Johansson och Emilsons (2010) resonemang om toddlarkultur, utgör de en relevant del av 
förförståelse som bör finnas hos läsaren innan teori och resultat redogörs. 
 
2.1 Bakgrund 
 
För att kunna diskutera den fysiska miljön i relation till det todlarkulturella beteenden har en 
artikel med kroppsfenomenologisk teori använts (Alerby, Hagström & Westman 2014), 
anledningen till valet är att undvika att låta miljöaspekten bli till endast ett kliniskt objekt 
eftersom uppsatsen i sin helhet gör anspråk på att hermeneutiskt tolka den fenomenologiska 
upplevelsens möjliga utveckling. Alerby, Hagström och Westman (2014) diskuterar 
klassrummet ur ett fenomenologiskt perspektiv, i relation till Merleau-Pontys den levda 
kroppen och Bollnows teorier kring vad någonting är och vad någonting kan bli. Slutsatsen 
är att klassrummet är att förstå som något större/vidare än en fysisk plats utan koppling till 
människorna som vistas däri.  
 
Synen på människors lärande har gått från det behavioristiska synsättet (stimulus-respons) i 
början av 1900talet, till ett mer kognitivt sätt att se på lärandet som befästes någon gång runt 
1970talet (Alerby, Hagström & Westman 2014:13). För att stödja barnens lärande kan 
läraren ha som aktiv strategi att se och förstå barnens handlande som lärande (Johansson 
2004:86). Barnets lärande stöds både genom att deras egen inlärning synliggörs men också 
genom att få andra barns inlärning synliggjord för sig (s. 15). Kvaliteten på relationen mellan 
lärare och barn, särskilt om den är negativ, kan få konsekvenser i det senare inlärandet i 
skolan (s. 22). Biesta argumenterar mot begreppet lärande som han skriver är ett 
individualistiskt koncept, som bland annat bygger på missförståndet att läraren kan 
kontrollera undervisningsprocessen (2009:38), till skillnad från begreppet undervisning som 
alltid innehåller en relation, någon undervisar någon (s. 39). Genom att hålla kvar syftet med 
undervisning och utbildning riskerar vi inte att tappa den aspekten av undervisning som 
berör vilken sorts medborgare samhället vill skapa och vilken sorts demokrati den 
medborgaren kan bidra till (s. 39). Frågan bör vara vad som utgör en god utbildning istället 
för att fokusera på effektiv undervisning (s. 43). Utbildning förväntas uppfylla tre parametrar 
enligt Biestas modell; Kvalificering, socialisering och subjektifiering, för att kunna tala om 
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god utbildning bör alla tre parametrar tas i beaktande (Biesta 2009:41 diskuterad i Aspelin 
2015:489). Biestas mer normativa hållning möjliggör ett resonemang där verkligheten kan 
studeras ur ett mer kliniskt uppdelat perspektiv och möjliggör således även diskussion om 
vad som är av vikt när situationer dras till sin spets. 
 
Johansson och Emilson (2010) har författat en artikel som sammanfattar toddlarnas tillvaro i 
den svenska förskolan. De skriver att toddlarnas perspektiv lyftes fram först 1996, fokus var 
då att få tillgång till toddlarnas upplevelse för att kunna belysa barnets eget perspektiv (s. 
168). Vidare beskrivs dels den fenomenologiska teorin bakom de flesta toddlarstudier (s. 
169), toddlarnas lärande i matematik och litteracitet samt moralaspekter i toddlarnas 
samvaro (s. 168ff). Därefter diskuteras vilka värden som premieras, hur barnen styrs och hur 
de tillåts agera (s. 171f), för att sedan fortsätta med att lyfta fram genuskonstruerande och 
förskolekultur (s. 172ff). Slutsatserna som dras ur forskningen är att observationer av 
toddlarnas vardag har blivit det mest förekommande sättet att försöka närma sig toddlarnas 
livsvärld, men att det saknas nationella och longitudinella studier kring toddlarnas 
intentioner och mening med sitt agerande i förskolan (s. 174f). Toddlarnas fysiska sätt att 
kommunicera med kroppen lyfts fram men det poängteras också att det fortfarande är läraren 
som har ansvaret för kommunikationen (s. 175). Det nya sättet toddlarnas förstås ur är inte 
enbart positivt, det finns en risk att det fenomenologiska perspektivet som lyfts fram blir till 
den enda sanningen och således statuerar exempel kring utbildningen av toddlare (Johansson 
& Emilson 2010:176) och därmed går andra sätt att förstå toddlarnas tillvaro och agerande 
förlorade. Högst relevant är frågan om vad det innebär för barnen att göras till subjekt på det 
här sättet, av andra (s. 177), det väcker många etiska frågor eftersom det är andra människor 
än toddlarna själva som talar för toddlarna (s. 176). Vem ska och kan bestämma hur långt 
forskarna kan gå (s. 177)? 
 
Biesta (2009:33) diskuterar vad som utgör en god utbildning i en tid där allt ska vara mätbart 
och skriver att den centrala aspekten är vad som är syftet med utbildning. En viktig fråga är 
om det som mäts är det samhället egentligen vill mäta vilket torde vara sådant som samhället 
värdesätter, eller om det som mäts är sådant som är konkret och därmed enkelt att mäta 
(Biesta 2009:35). Risken är att till slut värdesätts det som mäts istället för att läraren 
engagerar sig i det hen värdesätter (s. 43). Subjektiva värden är inte alltid enkelt att föra ett 
rationellt resonemang kring (s. 35). Människor är en del av en kultur där prestation och 
akademiska meriter ofta misstas som en kvalitetsindikator (s. 35), i en tid där mätverktyg 
såsom TIMMS och PISA används för att utvärdera om utbildningen är bra (s. 37). Men 
genom att möjliggöra att fler personer kan nå en högre utbildning vattnas vad som är att anse 
som en god utbildning ur, eftersom det per definition kommer att skapa ett klimat där vissa 
typer av examina ändå kommer att anses som mer attraktiva för att kunna upprätthålla 
hierarkin och maktbalansen (s. 37).  
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Utbildning innebär att studenten på något sätt påverkas socialt, någon form av förändring 
och förbättring sker, studenten är mellan det som Buber beskriver som verkligheten och 
potentialen av det hen kan uppnå, skriver Aspelin (2015:488). Bubers resonemang ställs i 
relation till hur Asplund beskriver utbildning som en problematisk distinktion mellan 
samhället och individen och kopplar det till ett av de begrepp som han är mest känd för: 
social responsivitet (Aspelin 2015:488; Asplund 1987:11f, 29). Moderna samhällen baseras 
på att medborgarna kontrollerar sin sociala responsivitet, det finns därmed lite utrymme för 
irrationellt eller lekfullt beteende (Aspelin 2015:493).  
 
Alla sociala situationer är på något sätt konstruerade, särskilt undervisningssituationer 
(Aspelin 2015:494). Undervisning består ofta av förutsägbarhet, rutiner och mönster. För att 
kunna delta behöver eleven adaptera rådande regler, anpassa sig till gruppen och dess unika 
interaktionsmönster. Men en god utbildning följer inte en specifik manual, den går inte att 
detaljstyra eftersom interaktionen är den viktigaste ingrediensen (s. 494). Relationen mellan 
lärare och elev är alltid asymmetrisk enligt Buber medan Asplund beskriver hur lärare och 
elev kan mötas i en symmetrisk relationell process i en undervisningssituation. Aspelin 
(2015:495) ställer således resonemangen mot varandra, jfr. Asplund (1987:52) och Buber 
(1994:122f). Konceptet utbildning innehåller alltid någon form av relation med en intention 
och därmed kan inte utbildningar ha som syfte att skapa subjekt, enligt Biesta, eftersom det 
socialiserande syftet överskuggar möjligheten till att bli ett subjekt (Biesta 2009:41 
diskuterad i Aspelin 2015:496). Enligt Asplunds resonemang består den intersubjektiva 
processen av oförutsägbara, levande och pågående möten och det är det som är relevant 
kopplat till undervisning, tolkar Aspelin (s. 497f). I specifika aktiviteter behöver det finnas 
utrymme för social responsivitet och det behöver finnas signifikanta andra att samspela med 
(s. 498). Interaktionen kan vara helt eller delvis nonverbal, ofta är det verbala bara en 
förstärkning av det som redan kommunicerats (s. 500). 
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3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet är att analysera och synliggöra faktorer som bidrar till att förskollärare kan 
understödja det toddlarkulturella samspelet 
 
Följande frågor har utformats för att besvara syftet: 
 

● Vilka möjligheter finns det i förskolans fysiska miljö för att skapa toddlarkulturell 
samvaro? 

 
● Hur används artefakter i toddlarkulturellt samspel? 

 
● Hur kan förskolepersonalens agerande bidra till toddlarkulturellt samspel? 
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4 Tidigare forskning 
 
Nedan följer forskning om specifikt toddlarkultur och forskning om yngre barn i förskolan, 
kopplat till fysisk miljö, lek och artefakter samt mänskligt samspel.  
 
4.1 Toddlarkultur, beskrivning och centrala begrepp  
 
Løkken (2004) har undersökt det toddlarkulturella samspelet under flera års tid ur olika 
vinklar, framför med en fenomenologisk ansats men också med en mer kombinerad 
fenomenologisk-hermeneutisk ansats exempelvis när hon diskuterar toddlares sätt att hälsa 
och välkomna varandra.  
 
Løkken (2008:9) skriver att det finns en specifik kultur bland barn i ett- och tvåårsåldern, en 
så kallad toddlarkultur. Toddlarkulturen är socialt konstruerad och bygger på den dagliga 
interaktionen i förskolan, interaktionen handlar om intersubjektivitet och mellanmänskliga 
relationer. Med hjälp av Merleau-Pontys kroppsfenomenologi argumenterar Løkken 
(2008:10, 15, 75) för att barn är kroppssubjekt och att de upprättar sina relationer, genom att 
dela uppmärksamhet och att tolka varandras intentioner och via det skapa gemensamma sätt 
att vara och förstå (Løkken 2008:15ff). Toddlarkultur bygger på barnens samvaro där de rör 
sig med sin för åldern karakteristiska tultande gång och på så sätt för tankarna till det 
engelska begreppet toddler och genom det konstruerades namnet för kulturen; Toddlarkultur. 
Toddlare är barn som anses besitta relationskompetens och trots sin ringa ålder förstås 
toddlare som samhällsmedborgare och kulturvarelser, eftersom “[...]även de yngsta barnen är 
sociala aktörer i sina möten med människor och kultur” (Løkken 2008:18). Genom att ha 
gemensam förståelse och gemensamma känslor och avsikter och genom att härma, upprepa 
och skapa förutsägbara rutiner för sina lekhandlingar skapar toddlarna sin egen 
toddlarkultur. Toddlarkulturen utvecklas också i relation till den omgivande kulturen i 
förskolan och i samhället i stort (s. 19ff). 
 
Løkken (2008:27) vänder upp och ner på pedagogikens sätt att tänka på barn genom att 
belysa hur den levda kroppen gör att vi upplever världen som meningsfull, på så sätt 
reduceras inte de yngsta barnets samspel till en perifer handling utan istället någonting 
ytterst relevant. Toddlarbarnens sätt att vara har gått från att benämnas och studeras som 
socialt beteende till att i modernare forskning ses som social interaktion, från passivt till 
aktivt (s. 27ff). Alla människor är primärt kroppssubjekt och det verbala språket kan trots sin 
förstärkande egenskap precis lika gärna verka hämmande för kommunikation. Ett barn som 
pekar på ett annat barn och samtidigt ler, kommunicerar flera saker till sin kompis: Jag ser 
dig, jag visar det aktivt och jag är glad att se dig. Budskap som är meningsfulla behöver inte 
innehålla någon verbal kommunikation (Aspelin 2015:500; Løkken 2008:34f ).  
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Toddlarstil behandlar aspekten av det existentiella i att vara människa (Løkken 2008:39) och 
är således att förstå som ett större begrepp än benämnadet av enstaka handlingar eller 
beteenden (s.51). Att umgås i toddlarstil innebär att formen för umgänget har avsikt och 
innehåll, att det är betydelsefullt för de som umgås (s.38).  
 

[...]These ways were found to have the role of constructing games or recurrent routines, which were 
asserted to enhance peer culture and community (Løkken 2000b:80f) 
 

Viktiga delar av toddlarstilen är upprepning och imitation. Toddlarna leker ofta i grupper om 
fyra toddlare. Leken sker inom två huvudkategorier, lek omkring större objekt och leken 
med den egna toddlarkroppen i centrum (Løkken 2008:50). Genom att se lek som ett 
umgänge i toddlarstil och genom att applicera intersubjektiva processer i begreppet lek, kan 
förståelsen för toddlarnas sätt att vara och umgås upptäckas och fördjupas (s.56). Barnens 
handlingar gentemot varandra kan upplevas annorlunda av barnen när de vuxna inte är 
närvarande (s. 83).  
 
Leklynnet är en inställning som beskriver de yngre barnens sätt att vara uppslukad av det 
som sker här och nu samt att eftersöka spänning (Olofsson 1991:18; Asplund 1987:60). All 
lek börjar med barnets fysiska rörelser och  med upprepningen som mellanmänsklig 
företeelse och existentiellt fenomen (Løkken 2008:56ff). I toddlarstilen ingår ett 
karakteristiskt närgånget skratt och humor överlag, humorn är kulturellt betingad (s. 95f). 
Toddlarhumorn har likheter med humorn som visas i stumfilmer och tecknade filmer (s. 99). 
 
Det toddlarkulturella samspelet är viktigt och behöver få ta plats i förskolan men det betyder 
inte att barnen ska lämnas åt sig själva. Trygga barn är inte beroende av vuxna, för mycket 
stöd kan skada samspelet med jämnåriga, på samma sätt kan det skada barnets 
samspelsmöjligheter om det inte får vuxenstöd vid behov (Løkken 2008:120ff; Olofsson 
1991:111; Röthle 2006:125). 
 
Løkken (2004:46) har undersökt toddlarnas sätt att agera när deras kompisar dök upp på 
morgonen och kategoriserade dessa i: ankomst utan respons, ankomst med hälsning (både på 
distans och nära håll) samt välkomnande, där välkomnandet innehöll både hälsning och invit 
till lek (Løkken 2004:48ff). Vidare noterade hon att små leksaker kan fungera som verktyg 
för interaktion men att leksakerna ofta tar fokus från relationen (s. 55), samt att ett sätt att 
hälsa i toddlar-stil är att hålla upp tröjan (s. 55). I relation till hälsandet bör 
förskolepersonalen förhålla sig sensitivt uppmärksamma och ha kännedom om hur toddlarna 
primärt kommunicerar med kroppen och kring större element  (s. 57). Överlag handlar 1

vuxenrollen i relation till toddlarkultur om att skapa en fingertoppskänsla för när 
vuxendeltagandet är nödvändigt och när det faktiskt förstör toddlarnas kulturskapande (s. 
38). 

1 Större element är i sammanhanget exempelvis ett vattenbord, en stol eller madrass 
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Realizing that peer interaction at this age is fragile, and that teacher intervention in the ongoing play 
between the children tended to end the play[...] (Løkken 2000b:73) 
 

Den vuxna behöver vara genuint intresserad men inte för styrande, för att kunna stötta 
samspelet, ibland behöver hen visa vägen och vid vissa tillfällen backa och observera (s. 39). 
En aspekt är att det kan vara stärkande för den toddlarkulturella utvecklingen att barnen går 
ihop mot personalen, jfr Aspelin (2010:102) och Løkken (2009:38f).  
Den karakteristiska toddlarstilen är beskriven tidigare och behandlar hur toddlarna umgås 
genom leksekvenser och rutiner, genom att konstruera en gemensam mening och genom att 
dela gemensamma strukturer, med kroppen som ett subjekt (Løkken 2000:163). Enkla 
grovmotoriska lekar som genomförs med glädjen som en huvudkomponent och som snarare 
handlar om kroppen som relationsverktyg och medel än om interaktionen med eller kring 
leksaker (s. 173f). 
 
4.2 Ett nytt sätt att se på de yngsta barnen 
 
Flera nutida författare/forskare lyfter de yngsta förskolebarnens perspektiv och det förefaller 
som att det under de senaste årtiondena växt fram en helt ny syn på 1-3 åringarna i förskolan. 
Som i sin tur automatiskt genererar ett nytt sätt att se på sitt förhållningssätt gentemot barnen 
och även på sin profession. 
 
I läroplanen för förskolan saknas formuleringar med fokus på de allra yngsta barnen i 
förskolan, därför har Carlberg, Granberg och Lindfors (2012) skrivit en läroplan specifikt för 
de yngsta barnen i förskolan. I Småbarnens egen läroplan ligger de senaste årtiondens 
forskning kring barnets tidigaste år till grund för en tolkning av läroplanen för förskolan. I 
Småbarnens egen läroplan beskrivs bland annat:  
 

Verksamheten ska vara en social och kulturell mötesplats [...] Verksamheten ska präglas av ett 
medvetet bruk av leken - det lustfyllda lärandet - för att stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation, 
symboliskt tänkande samt samarbete och konfliktlösning. I verksamheten ska det finnas utrymme för 
barnens egna planer och kreativitet (Carlberg, Granberg & Lindfors 2012:11) 
 

Småbarnens egen läroplan har också ett tydligt framskrivet omsorgsperspektiv, där vikten av 
anknytning lyfts specifikt och likaså att förskolepersonalen ska bekräfta barnens känslor 
(Carlberg, Granberg & Lindfors 2012:13ff). Sammantaget öppnar dokumentet upp för ett 
understödjande av toddlarkulturellt samspel. 
 
4.3 Barnet i den fysiska miljön 
 
De förutsättningar den fysiska miljön erbjuder möjliggör barnens skapande av sin kultur, 
genom att barnen härmar och återupprepar vissa handlingar som sedan förfinas vidare 
(Fennefoss & Jansen 2009:33). I den fysiska miljön kan barnet hindras genom att barnet rent 
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fysiskt begränsas, exempelvis av tripptrapp-stolar med bågar (Johannesen & Sandvik 
2009:50f). Barn kan också regleras med hjälp av rutiner och hur och var i rummet de tillåts 
att vara (Johannesen & Sandvik 2009:52ff; Lindahl 1998:13f, 47ff). För att få barnen 
delaktiga behöver förskolans personal våga släppa kontrollen över barnen och lita på att de 
signalerar vad de behöver (Johannesen & Sandvik 2009:55). Johannesen och Sandvik 
argumenterar för att trygghet inte nödvändigtvis ligger i rutiner, utan snarare är kopplat till 
relationer, rum och aktiviteter (s. 55). 
 
Den fysiska miljön behöver utformas för att möta de yngstas lekbehov. Tummellek kräver fri 
golvyta. Rummet i sig bör förstås som en scen där olika rekvisita kan få ta plats. Var sak 
behöver ha sin plats, för mycket utspridda leksaker skapar ett rörigt rum som överväldigar 
barnen. Finmotoriskt material kan barnen använda för att visa upp och byta med varandra. 
Socialt material som dockor, leksaksmat och böcker kan leda till både social lek och har en 
tendens att skapa situationer där handlingar kan upprepas. Grovmotoriskt material kan 
inspirera till springlekar och varierat samspel. Frånvaron av leksaker kan i sig leda till att 
barnen blir mer öppna för att leka med varandra, platser utan leksaker kan således användas 
som redskap för interaktiv lek (Röthle 2006:129ff). 
 
Under skoldagen är både lärare och barn involverade i läraktiviteter samtidigt som de också 
rent emotionellt upplever och erfar känslor i sitt inre (Alerby et al. 2014:12). Problemet med 
att se lärandet som någonting enbart kognitivt är att att kroppen tappas bort i resonemanget. 
Människor är i sin kropp men kropp och själ kan inte separeras (s. 13). Genom alla sinnen i 
kroppen upplever vi världen (s. 14). Ett klassrum både används och upplevs olika av olika 
människor. Rummet kan inte förstås varken som ett föremål eller som en idé och det kan inte 
heller definieras enbart med hjälp av vilken sorts material som finns tillgängligt, ett större 
perspektiv behövs (s. 15). Rummet behöver förstås som ett subjekt och kan beskrivas först 
genom människors upplevelser av rummet (s. 15f). Rummets utformning och möblering kan 
ses som en koreografi kring hur människor ska föra sig, (Alerby et al. 2014:15f; Röthle 
2006:129ff) och vad de ska göra i rummet, så rummet påverkar kroppen men också kroppen 
påverkar rummet genom användandet av rummet (Alerby et al. 2014:17). Allt i barnets 
upplevda livsvärld påverkar hens inlärning, här inkluderas subjektiva skeenden som 
mellanmänskliga relationer men också konkreta synliga såsom hur vi rör oss och vilket 
material som är tillgängligt (Alerby et al. 2014:20; Johansson 2004:11). Verkligheten är att 
förstå som mångfacetterad (Alerby et al. 2014:20) och liv och värld kan inte separeras (s. 
21). 
 
I en observation av förskolor i Sverige och förskolor i USA, jämfördes förskolornas sätt att 
överföra kulturella mönster (Test 2006:51ff). Fynd som framkom var bland annat kopplade 
till förskolornas fysiska uppbyggnad, läge och vilken sorts mentalitet som uppmuntrades; 
individualistisk eller kollektivistisk (s. 59f). Förskolorna i USA består oftast av ett stort rum, 
för att läraren ska kunna hålla barngruppen under konstant uppsikt (Test 2006:56, 59). I 
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Sverige består förskolorna däremot oftare av flera rum och även yngre barn har möjlighet att 
dra sig undan och vara ensam i ett rum om behovet uppstår (s. 56). Om amerikanska barn 
behöver dra sig undan aktivitet och stimuli uppmuntras de istället för att gå till ett annat rum 
att mentalt blockera den aktivitet som sker runt omkring dem (s. 58).  
 
4.4 Lek och artefakter 
 
Synen på de yngre barnen präglas ofta av en tanke att de skulle vara ofärdiga (Röthle 
2006:114). Lekens väsen är att förstå som en interaktion, antingen mellan barnet och en 
annan person eller mellan barnet och en artefakt (s. 116f). Det är inte vad barnet kan göra 
med en specifik sak som lockar, utan hur det kan göras. Av den anledningen är artefakter 
såsom bollar lockande, de kan röra sig hit och dit i ett ömsesidigt samspel. Vidare lockar 
också föränderliga substanser: vatten, sand, snö, lera och löv, eftersom de fascinerar  genom 
sina egna rörelser (s.120). Tummelleken präglas av ljud och springlek och ett enkelt föremål 
som en madrass kan ge ytterligare dimension till leken (Röthle 2006:123; Løkken 
2000b:81f). Ofta uppstår det konflikter kring leksaker, när något barn börjar leka med ett 
föremål blir det intressantare än när det bara stod på hyllan (s.126). Små barn använder 
leksaker på väldigt många olika sätt, som ett led i undersökandet kring hur ett specifikt 
föremål fungerar (Lindahl 1998:15). Vuxna förstår ofta barnkultur som det som vuxna 
skapar åt barnen, istället för att uppmärksamma den kultur barnen faktiskt ger uttryck för 
(Öhman 2003:72). Leken är barnens egen arena för att kunna skapa och uttrycka sin kultur 
(s. 18). 
 
Barn behöver i sitt samspel med andra få vara både i rollen som lärare och i rollen av den 
lärande. Den kontext barnet ingår i påverkar barnets handlande men barnets görande 
påverkas också av barnen som ingår i kontexten (Williams 2006:31f). Kamratgruppen är 
således en viktig del i barnets samspelande och skapas i sin egna unika utformning på varje 
förskola (Løkken 2008:27ff; Williams 2006:34). Barn behöver öva tillsammans med andra 
barn för att utveckla kompetens i samspel. De små barnen väljer aktivt både kamrater och 
aktiviteter (Lindahl 1998:12f). 
 
När barnet känner sig tryggt vågar hen leka, i början behöver barnet stöd av en sensitiv 
vuxen (Öhman 2003:89). Olofsson (1991:18) skriver att lek är en mental inställning, den 
mentala inställningen kommuniceras till omgivningen med hjälp av en metakommunikativ 
signal som består av flera delaspekter. Signalen om lek sker genom ögon, röstläget, mimik 
och genom det sätt som används för att prata och handla av den som signalerar om lek. Den 
här signalen kallas för leksignal och består inte endast av en kort isolerad signal utan är 
snarare att förstå som ett förhållningssätt som signalerar lek genom hela lektillfället 
(Olofsson 1991:18). Leken och signalen för lek förs in i barnets liv redan i spädbarnsåldern, 
genom leenden och social responsivitet och så småningom jagalekar och olika låtsaslekar (s. 
27ff). Leksignalen behöver vara tydlig för att medlekaren ska förstå att det är lek (s.19). 

  14 (49) 



 

Leken i sig, dess väsen, handlar om att transformera föremål, människor och miljöer så att de 
passar i leken och en del i leken är att kontrollera den (s. 20ff). I leken kan barn skapa 
metaforer, både medvetet och omedvetet (s. 24ff). Utan kunskap om leksignalen och vad den 
signalerar kan lek förstås som någonting destruktivt (s. 21f). Lek behöver tränas för förfining 
och utvecklas inte av sig självt (s. 29). Grundläggande lekar är: Jagalekar, bråklekar och 
lekar där någon skräms eller hotas (s. 30).  
 
För att leken ska nå ett djup och inte stanna av i kortvarigt upprepande av sekvenser behöver 
förskolans personal ha en aktivt närvarande hållning i barnens lek, också i den så kallade fria 
leken (Öhman 2003:107). Att hitta en balans mellan rollen av passivt och aktivt deltagande i 
leken är i kombination med förmågan att undervisa i dels lekförmågor och dels att kunna 
föra in annat lärande i leken, lärarens viktigaste uppgift (Løkken 2000b:73; Williams 
2006:27f; Öhman 2003:112). 
 
En människa som behärskar skrivandet kan beskriva en penna som en förlängning av 
kroppen men innan den förmågan är utvecklad är pennan ett objekt för barnet. När barnet 
utvecklar förmågor i relation till exempelvis artefakter, förändras barnets existens eftersom 
den perceptuella förmågan förfinats och på så sätt gjort pennan till en förlängning av barnets 
kropp, pennan är inte längre ett objekt utan barnet och pennan har blivit till en 
sammansmältning (Alerby et al. 2014:14). Med hjälp av sitt kroppsspråk och olika artefakter 
kommunicerar toddlarna precis vilken aktivitet de vill genomföra (Engdahl 2012:96). 
Artefakter kan således förstås som både objekt och i sammansmältning med barnet, subjekt. 
 
Test (2006) jämför barnomsorgen i Sverige och USA. I en observation av sex förskolor i 
Sverige och sju förskolor i USA som utfördes under en tvåårsperiod, jämfördes förskolornas 
sätt att överföra kulturella mönster. I USA är förskollärarna i en barnkonflikt över en leksak 
mer intresserade av att få reda på vilket barn som hade leksaken först, för att kunna stötta det 
barnets rätt till leksaken (Test 2006:53). I Sverige beskrivs en liknande situation där läraren 
har intentionen att barnen som hamnar i konflikt ska dela leksakerna med varandra (s. 53), 
rätten till leksaken är således inte predestinerad det barn som hade den först (s. 54). I USA 
har barnen ofta tillgång till mer material än barnen i Svenska förskolor och det ses som en 
undervisningskvalitet att kunna erbjuda en sådan miljö (s. 57). 
 
4.5 Mänskliga relationer 
 
“Det är de vuxna och hela den kultur som omger barnen som skapar förutsättningarna för 
lek” (Olofsson 1991:139). Små barn behöver ofta pendla mellan famnen och leken, för att 
känna sig trygga (Röthle 2006:125). Pendlandet kan också vara ett sätt att reglera den hjälp 
barnet behöver av den vuxna, vilket även de yngsta barnen reglerar (Lindahl 1998:13). Små 
barn behöver också kunna se sin omsorgsperson för att känna sig trygga (Röthle 2006:125). 
De yngre barnen lär sig att handla empatiskt genom att den vuxna i första hand tröstar och 
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sätter ord på det utsatta barnets upplevelser i en konflikt. Barn lär sig inte av att bli 
tillrättavisade utan istället bör de vuxna i förskolan agera goda förebilder och på så sätt 
skapas en atmosfär där barnen kan utveckla ett empatiskt förhållningssätt i trygga vuxnas 
närvaro (Röthle 2006:127ff). “Kamratkultur kan då definieras som en stabil uppsättning av 
aktiviteter, rutiner, artefakter, värden och angelägenheter som barn producerar och delar i 
interaktion med andra barn” (Williams 2006:34). De sociala lekreglerna består av tre 
grundprinciper: samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Olofsson 1991:32), om 
lekreglerna bryts upplöses leken (s. 136). 
 
Imitation är ett viktigt led i småbarnens varande, genom att imitera reflekterar barnet sin 
förståelse av någon annans mening (Lindahl 1998:25). Om förskolans personal försöker 
stimulera barnets ömsesidiga tänkande genom att sätta ord på hur barnet själv och dess 
kompisar känner sig och därutöver bjuda in barnet till att pröva hypoteser om andras känslor, 
så utvecklas barnets metakognitiva förmågor (Öhman 2003:233). 
 
För att kunna leka med andra behöver det finnas en förståelse för hur leken signaleras och 
initieras och också förståelse för hur saker och skeenden  med hjälp av fantasi kan 
transformeras (Olofsson 1991:31). Leken är en skyddad harmonisk arena och företeelser 
som exempelvis tävlingar ligger utanför vad som är att anse som lek (s. 33). I förskolans 
vardag störs barn ofta i sin lek, för att leka ostört behöver barn kunna koncentrera sig och 
känna sig trygga (s. 37f), barnen behöver också hjälp från vuxna med att skydda leken (s. 
93). I den fria leken styr lokalernas utformning och tillgängligt material vad som leks 
(Röthle 2006:129; Olofsson 1991:124f, 156f). För många regler stör leken och inverkar 
negativt på barns lekande (Olofsson 1991:159). 
 
Yngre barn ger sällan tydliga leksignaler, de skiljer inte heller tydligt på lek och verklighet 
(Olofsson 1991:60f). Det går att både höra och se om barn leker, lekande barn har avslappnat 
ansikte och ofta inåtvänd blick i samtal är rösterna ljusa och glada. Barn som är djupt 
insjunkna i lek ter sig nästan som om de vore i trans (s. 61ff). Lekens störs och avbryts både 
av andra barn och vuxna (s. 95). Gemensamt i situationer där leken förefaller att flyta på bra 
i förskolan är att en vuxen är närvarande, intresserad samt sitter still (s. 111). 
 
En stor påverkansfaktor i barnets förmåga att utveckla empati är omsorgsklimatet i 
förskolemiljön (Öhman 2003:41). Relationella kvaliteter som är till gagn för den empatiska 
utvecklingen är: god etisk omsorg, förebilder, konsekventa levnadsregler och att få tillfälle 
för reflektion (Öhman 2003:41ff). I en undersökning som kategoriseras som en etnografisk 
observationsstudie har Engdahl under nio månaders tid observerat sex stycken ettåringar och 
deras sätt skapa vänskapsrelationer (2012). Det finns få studier om de yngre barnens 
vänskapsrelationer i förskolan, de studier som finns undersöker oftast lite äldre barns 
vänskaper (s. 84). Vänskap definieras som någonting där både positiva och negativa känslor 
delas det förknippas också med närhet och familjär stämning. Toddlarna i Svenska förskolor 
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förefaller inte att intressera sig specifikt för andra toddlare baserat på kön och de verkar inte 
heller använda sig av olika strategier kopplat till kön i sina kontaktförsök (s. 85).  
 
Barnets förskoledag kan förstås som en del i dess livsvärld  (Engdahl 2012:88). Toddlare 2

söker vänskap på tre olika sätt: genom att välkomna ett annat barn, genom att bjuda in till lek 
samt genom att hjälpa ett annat barn (s. 89). När ett barn anländer till förskolan välkomnar 
toddlaren ofta det genom att komma nära, le, ibland skratta och vid vissa tillfällen krama den 
ankommande (ibid.). I Engdahls undersökning finns exempel på toddlare som har en positiv 
egeninitierad kommunikation utan stöd av en lärare (2012:90), det finns också exempel på 
barn som hämtar sina skor och visar upp för att få sin kompis att vilja går ut (s. 91). Det 
förekommer exempel på en toddlare som drar sin kompis i armen för att få hen att följa med 
(s. 92), samt en ordlös växling av leksaker som sker i samförstånd mellan två barn (s. 93). 
Vidare finns en strävan att hjälpa sin toddlarvän i ett exempel (s. 94). 
 
Toddlare förstås som sociala aktörer, människor med intentioner som både har sociala 
preferenser och besitter social kompetens (Engdahl 2012:95; Løkken 2008:19ff). Toddlare 
använder sig av medel såsom: att medvetet söka kontakt med andra barn, de studerar 
ansiktsuttryck och de rör sig och visar vad de vill med hjälp av sin kropp, exempelvis gester, 
poser och leenden (Engdahl 2012:95). 
 
I situationer där människor behöver kontrolleras tenderar de som är underkastade att  
objektifieras av de som är högre upp i makthierarkin (Alerby et al. 2014:17), vilket konkret  
kan innebära att vuxna i förskolan i stressiga situationer riskerar att behandla barnen mer  
som objekt än människor med känslor, viljor och intentioner. Vi kan inte kontrollera  
människor fullt ut, elever som rent kroppsligt befinner sig i klassrummet kan vara någon  
annanstans mentalt (Alerby et al. 2014:17). Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009:95, 107) 
tillför ett perspektiv till förskolekulturen genom att beskriva barns strategier för att dra sig  
undan gemenskapen, antingen ensamma eller med någon kompis. Barn kan exkludera andra  
barn ur leken för att skydda leken från avbrott, det handlar inte om att de egentligen vill 
exkludera barnet som söker tillgång till leken, utan för att de värnar om vänskapen med  
barnet de redan leker med (s. 95, 107). Yngre barn löper större risk att exkluderas från lekar  
(s. 97). Barn har flera strategier för att dra sig undan, bland annat att springa för att på så  
sätt få vara ifred med något särskilt barn (s. 104), men också genom att gå in i sig själva vid 
tillfällen där de vill vara ifred men behöver vara fysiskt närvarande (s. 106) 
 
Barn behöver att vuxna är emotionellt närvarande i barnens livsvärld (Johansson  
2004:14, 23). Johansson (2004:13) har (med hjälp av frågeformulär, observationer och  
intervjuer) undersökt och kategoriserat olika pedagogiska atmosfärer i förskolan och  
kategoriserat dessa enligt följande: Samspelande atmosfär, instabil atmosfär och  

2 “Livsvärlden är vår värld som vi upplever den, och den är därmed uppbyggd av fenomen”  
(Allwood & Erikson 2017:97) 

  17 (49) 



 

kontrollerande atmosfär. En viktig aspekt i den samspelande atmosfären är att agera 
 responsivt, att vara lyhörd för, och svara på den andres signaler (s. 14f). En del i den instabila 
atmosfären är motsägelser, att pendla mellan öppenhet och samspel för att i nästa stund  
tillrättavisa (s. 16ff). I den kontrollerande atmosfären är maktkampen och de vuxnas försök att
kontrollera barnen en central aspekt (s. 18f). Kulturella värden kan av en del beskrivas som en 
läroplan (Test 2006:47).  
 

Provided that necessary quality standards are met, the findings in toddler peer research may be viewed 
and valued as very young children´s meaningful contribution to public life, as visible members of 
society (Løkken 2000b:83) 
 

Förskolan är således inte en förvaringsplats, inte ens för de allra yngsta barnen, 
toddlarbarnen är samhällsmedborgare som tillsammans skapar sitt kulturella samspel och 
sammanhang. 
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5 Teori 
 
De flesta studier som gjorts med toddlarna i fokus har utgått från ett fenemenologiskt 
perspektiv, vilket är relevant för att överhuvudtaget kunna lyfta fram en toddlarkultur, men 
också problematiskt på så sätt att någon annan än toddlaren själv tar sig tolkningsföreträde. 
För att kunna diskutera faktorer som påverkar toddlarnas samspel har ett teoretiskt ramverk 
med förankring i relationell pedagogik och filosofi samt socialpsykologi använts. 
Representanter för respektive fält är: Aspelin, Biesta, Buber och Asplund, urvalet är starkt 
inspirerat av Aspelins artikel (2015). Som en självklar grund används det tidigare beskrivna 
begreppet toddlarkultur med Løkkens (2000b) definition av densamma. I kapitlet beskrivs 
inriktningar och begrepp som behöver en bredare förklaring och senare används centrala 
begrepp ur teorin för att analysera resultatet i kommande kapitel. 
 
 
5.1 Relationell pedagogik och filosofi 
 
Här beskrivs Aspelin, Biesta och Bubers teorier. 
 
5.1.1 Aspelin 
 
Läraren behöver ha förståelse för det mellanmänskliga samspelet och vikten av 
mellanmänskliga relationer, det är en förutsättning för en äkta lärprocess. Men 
mellanmänskliga relationer uppkommer inte av personligt engagemang och försök att aktivt 
arbeta med vänskapsrelationer, utan genom att gruppen gemensamt arbetar med ett innehåll 
som är relevant och meningsfullt för verksamheten (Aspelin 2010:111). Buber ser det som att 
läraryrket är det viktigaste yrket och samhällets existens vilar på att läraren lyckas utbilda 
humanister (Buber diskuterad i Aspelin 2010:89). Ett mellanmänskligt möte behöver inte 
alltid ske i ett positivt sammanhang, ett sådant möte kan också ske mellan soldater i strid (s. 
102). Individer som vistas i en grupp tillsammans och träffas flera dagar i veckan utvecklar 
ändå inte per definition en djup och meningsfull relation till varandra (s. 109). Så hur ska 
läraren förhålla sig: 
 

[...]Lärarens roll, uppgift eller förhållningssätt beskrivs i termer av ansvar inom och för relationer. För  
att stimulera elevernas framsteg behöver läraren kunna bygga relationer av en viss kvalitet 
(Aspelin 2010:11) 

 
Det är således av vikt att förstå relationsskapande (i den här texten kopplat till förskolans 
kontext) som någonting som är centralt och att en inkluderande hållning är relevant för att 
faktiskt kunna bedriva undervisning i förskolan. Som Aspelin framskriver är det också av 
relevans att läraren är den som har ansvaret för relationen. 
 

  19 (49) 



 

5.1.2 Biesta 
 
Syftet med utbildning är enligt Biesta en form av treenighet, som kan förklaras var för sig men 
som förstås i en helhet: 
 

The three functions of education can therefore best be represented in the form of a Venn-diagram, i.e., as 
three overlapping areas, and the more interesting and important questions are actually about the 
intersections between the areas rather than the individual areas per se (Biesta 2009:41) 

 
Kvalificering innebär att förse barn med kunskap, förståelse och möjlighet att utveckla 
förmågor (Biesta 2009:39). Socialisering innebär att barn inrättas i det rådande sociokulturella 
systemet hen deltar i, det behandlar att både göra och vara i den specifika kulturen och 
traditionen. Här är också normer och värden intressanta och den dolda läroplanen och 
liknande styrning inlemmas i begreppet (s. 40). Subjektifiering behandlar motsatsen till 
socialisering, det handlar inte om individens förmåga att inrätta sig i samhället utan tvärtom, 
individens skapande av frihet, självständighet och rättighet att vara en egen individ (s. 40). 
Oavsett vilket del-begrepp läraren engagerar sig i påverkar det automatiskt de andra delarna 
(s. 41), det viktigaste är medvetenhet om begreppen och förståelse för dess samverkan (s. 41).  
 
5.1.3 Buber 
 
I ett sammanhang där ett fullständigt och äkta förtroende för gruppen råder kan människan 
uppleva sig som en del av sammanhanget i reell mening (Buber 2005:140f): 
 

[...]Genom deltagande i världen når människorna varandras själar. Världen blir bunden, blir ordnad, blir 
utsägbar människor emellan. Nu först blir den till en gemensam värld, en värld mellan människorna 
(Buber 2005:142f) 

 
Det autentiska mötet kan således förstås som en grundläggande förutsättning för att uppleva 
tillvaron meningsfull. En viss problematik finns i det faktum att människan fortfarande måste 
anpassa sig till samhällets normer, men i ett sådant sammanhang handlar det mer om 
kompromisser än att behöva utsläcka sig själv (Buber 2005:140). Den mänskliga 
kommunikationen sker varken i den enskilda människans inre eller i den yttre allmänna 
världen utan just i relationen mellan människor, i mellanvarat (s. 150f). Mellanvarat beskrivs 
som förbi det subjektiva men före det objektiva, i den punkt människor möts (s. 153). 
Människor blir till i mötet med andra, “allt verkligt liv är möte” (Buber 1994:18). Mänskliga 
relationer består av en ömsesidighet, vi möter alltid någons väsen (s. 23).  
 
“Den mänskliga existensens fundamentala faktum är människa med människa” (Buber 
2005:150). Det innebär således inte att det räcker att vara två människor på samma plats utan 
det är det mellanmänskliga mötet, i mellanvarat, som gör att det har en existentiell funktion, 
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det är skillnad i kvalitet på olika möten och eftersträvansvärt att mötet upplevs autentiskt av 
alla inblandade parter. För ett levande och meningsfullt möte krävs det att: 
 

[...] I det andra fallet önskar den ene hos den andre igenkänna och stödja, såsom något det redan finns 
anlag till, vad han inom sig själv lärt känna som sant och riktigt. Det som är sant och riktigt måste ju 
också i den andres mikrokosmos vara något som lever och en möjlighet bland möjligheter (Buber 
1990:60) 
 

Förskollärarens kompetens att tona in sig gentemot de barn hen undervisar är essentiell och så 
kallade mjuka värden är av stor relevans för att kunna nå fram till och därmed kunna 
relationsskapa med barn. 
 
5.2 Socialpsykologi 
 
Social responsivitet innebär att människor i ett samspel besvarar det den andra personen precis 
gjorde, det svaret genererar i sin tur ett nytt gensvar från den samspelet sker med i en flödande 
växelverkan (Asplund 1987:11f, 29). Den sociala responsiviteten är inget som människan 
behöver lära sig, den kommer av sig självt, till skillnad från asocial responslöshet som är en 
förmåga som måste läras (s. 12f, 33). Den asociala responslösheten innebär precis som namnet 
antyder att responsen och därmed samspelet uteblir. Den sociala responsiviteten innebär att när 
människan vänder sig mot någonting, vänder hen sig också från någonting, vilket leder till att en 
asocial responslöshet kan uppstå i den sociala responsiviteten (s. 13): 
  

Den sociala responsivitetens riktning, om man kan tala om en sådan, går inte `inifrån` och `ut` utan 
snarare `utifrån` och `in`. Det är inte så att individen [eller egot] kommer först, för att därefter ägna sig 
åt socialt responsivt beteende. Det är istället den sociala responsiviteten som kommer först. Den sociala 
responsiviteten är inte en produkt av individen eller egot. Individen eller egot är snarare en produkt av 
den sociala responsiviteten (Asplund 1987:19) 

 
Att svara på andra människors kontaktförsök kan därmed förstås som en nästintill reflexiv 
handling, som föder en annan handling och som något som genom sitt varande påverkar 
individen.  
 
Oundvikligt blir begreppen relevanta också i relation till lek och lekdriften (Asplund 
1987:55). Leken förstås som en sammankoppling av människan som individ och människan i 
samhället och som en arena för att bearbetar sina drifter (stoff- och formdrifter ), balans 3

mellan drifterna kan bringas i den transcendentala värld leken erbjuder (s. 60). I leken torde 
barnet således ha sin plats för att sammanfoga sig själv i relation till stoff- och formdrifter. 
Där stoffdriften är den delen av vår mänskliga drift att följa impulser och göra det som vi 
(människor) vill i stunden medan formdriften behandlar den mer intellektuella logiska delen 

3 Schillers beskriver två grundläggande drifter, där stoffdriften ska tolkas som den sinnliga och står i motsats till  
formdriften som är att förstå som en “högre” drift som människan bör höja sig till. Motsättningarna mellan drifterna  
balanseras med hjälp av lekdriften (Asplund 1987:56f) 
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av vårt mänskliga varande och våra impulser. Sammantaget behöver människan hitta en 
balans mellan sina drifter och om leken är en metod för det är den att se som viktig, både sett 
till barnets subjektskapande och möjlighet att anpassa sig till samhällets normer. Asplund 
(1987:63) skriver att Huizingas sätt att förklara lek (frivillig och avgränsad aktivitet, utan yttre 
mål, regelstyrd och spännande) saknar två viktiga aspekter; den ena utgörs av konkurrens eller 
kamp och den andra av den rituella karaktären.  
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6 Metod 
 
Här beskrivs metod, urval, datainsamling och genomförande, bearbetning av data och etiska 
övervägande. Metoden diskuteras mer ingående i sista kapitlet. 
 
6.1 Metod 
 
Frågorna som är i fokus är: vilka möjligheter finns det i förskolans fysiska miljö för att skapa 
todlarkulturell samvaro? Hur används artefakter i toddlarkulturellt samspel? och hur kan 
förskolepersonalens agerande bidra till toddlarkulturellt samspel? Både kultur och samspel 
förstås som begrepp som är kopplade till kontext och som inte enkelt besvaras med en för alla 
liknande sanning. Frågorna i sig är konkreta men begreppen abstrakta och kontextbundna 
vilket leder till att en objektiv sanning i den strikta bemärkelsen blir svår att uppnå. Eftersom 
det som undersöks är att se som subjekt-subjekt relationer valdes kvantitativa metoder bort, i 
ett försök att nå bortom subjekt-objekt förhållandena som kvantitativa metoder eftersträvar 
(Holme & Solvang 1997:98). Med en kvalitativ ansats finns det större möjlighet att behålla 
komplexiteten begreppen innebär men samtidigt i någon mån kunna besvara frågorna. 
Intervju som metod valdes bort på grund av dess svagheter, barnen som är i toddlaråldern är 
för unga för att intervjuer skulle kunna ge analyserbart material (Johansson 1976:18). Och 
förskolepersonalen skulle prata om ett fenomen som i sig redan är abstrakt, det skulle lägga på 
ytterligare en dimension i ett ämne som i sig redan är svårt att tolka och analysera. Metoden 
som använts har en hermeneutiskt tolkande ansats, med en abduktiv analys. I sin helhet är 
undersökningen utformad som en fallstudie med observationer som datainsamlingsmetod.  
 
Fallstudien har fördelen att det som studeras utspelas här och nu (Wallén 1996:115). 
Observation av yngre barn och tolkning av deras förehavande kan aldrig vara eller bli objektiv 
sanning utan enbart en beskrivning av upplevd verklighet och tolkade intentioner. I relation 
till övriga datainsamlingsmetoder framstår det dock som den metod som kommer närmast att i 
någon mån beskriva faktiska skeenden och eventuella påverkansfaktorer. 
 
6.2 Urval 
 
För att projektet skulle kunna genomföras fanns ett kriterium som måste uppfyllas. Eftersom 
syftet var att analysera och synliggöra faktorer som bidrar till att förskollärare kan 
understödja det todlarkulturella samspelet och begreppet toddlare har en åldersdefinition 
(Løkken 2000b:1; 2008:16; 2009:36), behövde urvalet bestå av fler än ett barn som är 1-2 år 
gammalt det vill säga barn som ännu inte fyllt 3 år. Förskolan behövde således ha barn i 
tidigare beskrivet åldersspann och tillåta observation av verksamheten. För att barnen skulle 
kunna observeras behövde också vårdnadshavarna ge sitt tillstånd. 
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Urvalet är således ett målinriktat urval (Merriam 1994:62). På grund av tidsaspekten gjordes 
därutöver ett så kallat bekvämlighetsurval och kontakt togs med en förskola där en personal 
var känd för mig men barngruppen och resterande personal var helt främmande. Initialt 
tillfrågades förskolechefen och efter godkännande tillfrågades alla vårdnadshavare till barn 
som ännu inte hunnit fylla 3 år. Deltagande i studien blev 4 stycken barn. Förskolan är ett litet 
föräldrakooperativ i en mellanstor stad i södra Sverige med endast en avdelning där barnen är 
i åldern 1-5 år.  
 
6.3 Datainsamling och genomförande 
 
Insamlingen kom att bestå av fem stycken barnobservationer. Optimalt sett hade 
observationerna utförts tills materialet var mättat men på grund av tidsaspekten utfördes fem 
stycken observationer à 60 min under en arbetsvecka. En observation av den fysiska miljön 
gjordes under den första dagen. Observationerna genomfördes på olika tidpunkter under 
dagen och anpassades i samråd med förskolans personal till tider som passade verksamheten 
och så att de barn som uppfyllde kriterierna för att delta i studien kunde vara samlade på ett 
sätt som möjliggjorde observationer utan att inverka allt för mycket på barnens rörelsefrihet. 
På grund av barnens vistelsetider och förskolepersonalens arbetstider utfördes de flesta 
observationerna under förmiddagarna. Observationerna kategoriseras som öppna 
observationer, det vill säga att förskolepersonalen och barnen var medvetna om att 
observationer utfördes, till skillnad från en så kallad dold observation (Holme & Solvang 
1997:111). 
 
Observatören valde att förhålla sig närmre den metod som kallas direkt observation på så sätt 
att att det var ostrukturerade situationer som studerades just när de utspelades (Arvidsson 
1976:19; Johansson 1976:18; Denscombe 2009:271), förskolepersonalen instruerades att agera 
som om det var en vanlig förskoledag. Eftersom allt som uppfattades av vad som utspelades 
antecknades, är det en så kallad totalobservation som gjorts (Johansson 1976:25). 
Observationerna gjordes i formatet beskrivande protokoll (Arvidsson 1976:19; Johansson 
1976:22). Kategorischema valdes bort på grund av att utformningen gör att händelser som inte 
finns kategoriserade men som kanske ändå har betydelse för analysen kan missas (Johansson 
1976:22f).  
 
6.4 Bearbetning av data 
 
Efter varje genomförd observation transkriberades observationerna omgående, detta för att 
inga detaljer skulle försvinna (Merriam 1994:110). När alla observationer var genomförda 
kategoriserades olika skeenden genom att rådatan dels sorteras under liknande och skiljande 
händelser så kallad clustering (s. 160) enligt mönster (s. 159) och genom att kopplas till någon 
form av interaktion kring människor, miljö eller artefakter. Moment som på något sätt 
fångade uppmärksamheten sorterades också ut. Analysen påminner om klusteranalys i sitt 
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upplägg men är inte en ren klusteranalys. Transkriberingarna lästes därefter flera gånger för 
att uppmärksamma andra mindre uppenbara händelser och mönster eller faktorer som borde 
föras till resultatet, vilket Denscombe (2009:367) beskriver som en vägledande princip för 
kommande analysarbete. Datan studerades både som helhet och i detalj, såsom Björkdahl 
Ordell och Dimenäs (2007:125) och Denscombe (2009:372) förespråkar. Efter att 
observationerna sorterats enligt ovan beskrivning analyserades de som enskild händelse men 
också i relation till varandra, därefter applicerades de olika teorierna och ytterligare sätt att 
förstå olika händelser och agerande framträdde. Arbetet med att tolka resultatet har en tydlig 
växelverkan mellan delar och helhet i den hermeneutiska cirkeln, vilken exempelvis Wedin 
och Sandell (1995:15f) beskriver. Efter bearbetningen kunde syftet och dess frågeställningar 
besvaras, vilket Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007:123f) skriver är målet med 
analysarbetet.  
 
6.5 Etiska överväganden 
 
Det största dilemmat med att observera yngre barn som själva inte kan förstå exakt vad de 
utsätts för är att barnen egentligen varken kan godkänna eller vägra att delta. För att i någon 
mån ändå försöka ge barnen det handlingsutrymmet valde observatören att förhålla sig lyhört 
till barnens agerande, om barnen valde att gå eller på annat sätt signalera någon form av ovilja 
respekterades det. Det juridiska samtycket för observationerna insamlades från barnens 
vårdnadshavare (bilaga 1). Där informerades om anledning och syfte till studien och upplystes 
om möjligheten att när som helst avbryta deltagandet. I informationen beskrevs också att 
deltagandet var frivilligt, som sig bör enligt Vetenskapsrådet (2017:27). 
 
Identiteten på de personer som deltar i en observation bör skyddas (Vetenskapsrådet 
2017:27). På grund av studiens beskaffenhet kunde inte fullständig anonymitet utlovas, 
däremot konfidentialitet, vilket beskrivs i Vetenskapsrådet (2017:40). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  25 (49) 



 

7 Resultat och analys  
 
Fyra stycken barn (det vill säga alla barn i rätt åldersspann på förskolan) har observerats. 
Namnen är fingerade och i arbetet benämns de som; Sid 26 månader, Totte 24 månader, 
Valdis 23 månader och Myra 15 månader. På förskolan arbetar två förskollärare och två 
barnskötare, de vuxna som nämns i resultatet har fått de fingerade namnen Pim och Pixie. 
 
7.1 Resultat och analys kopplat till förskolans fysiska miljö  
 
Resultatet och analysen av miljön är primärt kopplad till fysisk miljö som en faktor som 
människor påverkar och styr över. Förhållandet till resultatet är således att se som en 
kombination mellan miljön som objekt och miljön som subjekt och hur den interaktionen 
samspelar med toddlarkultur och förskolepersonalens roll i densamma.  
 
Det framkommer möjligheter att kunna använda förskolans fysiska miljö som ett verktyg för 
toddlarkulturell samvaro i resultatet genom att: 

● Möjliggöra samspel kring större element genom att skapa toddlarstationer 
● Ge barnen fysiskt utrymme att springa 

 
7.1.1 Möjligheter 
 
Vid flera tillfällen under de olika observationerna springer barnen och kastar sig i högen av 
kuddar som är placerad i ett hörn av ett rum. Kuddarna används också till att bygga med, vid 
ett tillfälle pågår kuddkrig i samförstånd mellan två barn och vid några tillfällen ligger ett eller 
flera barn still och vilar. Vid flera tillfällen springer barnen tillsammans mellan köket och 
rummet med kuddarna och skrattar. Vattenbordet inbjuder till flera samspelssituationer. I 
hallen står en ihopvikbar gympamatta från IKEA placerad på högkant, vid ett tillfälle leker 
barnen i vecken som uppstår i typisk toddlarstil, när mattan välter förefaller ett barn att 
uppskatta att kasta sig på mattan: 
Valdis och Totte lutar sig mot mattan. Totte skrattar och steppar med fötterna. Valdis försöker 
bygga in honom i ett av vecken. Sedan går de in i varsitt veck och skrattar och steppar båda 
två. Mattan välter och Valdis går därifrån. Totte springer och kastar sig på mage på mattan 
och skrattar, han upprepar det flera gånger. Sid tittar på. 
 
 
Runt gympamattan sker lek i karakteristisk toddlarstil, exempelvis steppandet (Løkken 
2000:173) och den uppsluppna hållningen (Løkken 2009:36). På avdelningen finns det också 
ett mycket väl placerat hörn med stora kuddar som lockar till toddlarkulturellt samspel. Vid 
kuddarna som är placerade i ena hörnet av rummet sker vid flera olika tillfällen interaktion 
mellan barnen som kan kopplas till toddlarkarakteristisk samvaro, genom att barnen skrikande 
kastar sig i kuddarna. I kuddhörnan sker också annat samspel som byggande med kuddarna 
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och kuddkrig. Genom att anta en kroppsfenomenologisk hållning kring möblemang kan 
placeringen av kuddarna förstås som en koreografi (Alerby et al. 2014:12).  
 
Därutöver förefaller kuddhörnan skapa möjlighet att överblicka rummet, samtidigt som barnet 
ligger mjukt och om hen vill, skyddat från verksamheten. I USA behöver barnen hitta ett sätt 
att dra sig undan verkligheten i samma rum som hela barngruppen är i, medan det i Sverige 
ofta finns möjlighet för ett barn att uppsöka ett tomt rum att vara ifred i (Test 2006:56,58). 
“Genom deltagande i världen når människorna varandras själar” skriver Buber (2005:142f) 
och dold i kuddhörnan kan barnen delta i det som sker och sedan långsamt på egna villkor 
närma sig gemenskapen och delta i densamma. 
 
Barnen som springer mellan köket och kuddhörnan blir inte stoppade, trots att vuxna är 
närvarande vid vissa tillfällen, vilket således kan tolkas som ett godkännande. Om människor 
ska uppleva sig som fullständigt delaktiga i ett sammanhang behöver det finnas ett äkta 
förtroende för gruppen (Buber 2005:140f), de vuxnas godkännande av springande inomhus kan 
tolkas som ett privilegium som av barnen upplevs som autentiskt. Förhållningssättet är relevant 
för att den typen av lek ska kunna uppstå, det bör inte finnas för mycket regler (Johannesen & 
Sandvik 2009:52ff; Olofsson 1991:159), förskolepersonalen bör vara genuint intresserad och 
närvarande och kunna påvisa alternativa handlingssätt (Röthle 2006:127ff), men samtidigt ha 
ett mer avvaktande förhållningssätt till att ingripa i leken (Løkken 2008:121f). Tummellek 
kräver fri golvyta (Röthle 2006:129ff) och sträckan mellan köket och kuddhörnan är öppen och 
bred.  
 
Barnen samlas gärna runt vattenbordet. Vatten är ett föränderligt material vilket förefaller 
tilltala toddlarna, precis som Röthle skriver (2006:120). Vid vattenbordet sker också 
utbildning som kan kopplas till Biestas modell: Kvalificering, socialisering och 
subjektifiering (Biesta 2009:39f). Socialisering kan exemplifieras i den här studien när Myra 
på olika sätt handleds att inte skvätta vatten på sina kompisar, subjektifiering genom Pixies 
bekräftande av Tottes upplevelse när Totte kastar båtar i vattnet och skrattar och sedan söker 
hennes ögonkontakt “Ha, ha. Var det roligt att slänga dom?” Under observationstillfället 
noteras ingen tydlig undervisningssituation kopplat till teoretiska ämnen men fakta och 
möjlighet att utveckla förmågor kan kopplas till områden som kunskap om socialt samspel 
och om undervisning förstås på sådant sätt uppfyller situationerna vid vattenbordet kriterierna 
för god utbildning. Enligt Aspelin beskriver Buber utbildning som att social påverkan leder 
till ny förståelse och att människan är mellan verkligheten och potentialen av det hen kan 
uppnå (Buber diskuterad i Aspelin 2015:488). Alla observerade barn utsätts på ett eller annat 
sätt för social påverkan, genom interaktionen som sker mellan barnen vid vattenbordet. 
 
7.2 Hur artefakternas används i toddlarkulturellt samspel 
 
Artefakter har i studien använts i betydelsen, föremål som barnet kan använda sig av för att 
interagera med andra barn (och vuxna). De artefakter som används av barnen i observationerna 
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är mestadels föremål som de kan manövrera med händerna, konkreta exempel på artefakter 
som observerats är: skedar och leksaksbilar.  
 
Resultatet visar att artefakter används av barnen i samspel genom att fungera som: 

● rekvisita att söka kontakt med 
● som ett objekt att härmas med  
● som någonting att dela sin mening kring  
● som någonting att demonstrera sin äganderätt kring 

 
7.2.1 Kontaktsökande 
 
Det förekommer flera tillfällen när barn söker kontakt med andra barn med hjälp av mindre 
artefakter exempelvis skedar vid matbordet: Totte slickar på skeden och tittar på Valdis. 
Valdis ler och slickar på sin sked. 
 
Den sociala responsiviteten sker naturligt och instinktivt (Asplund 1987:11ff, 29), tolkningen 
är att det som sker i ovan beskriven sekvens är just en naturlig och instinktiv respons. För att 
toddlarnas egna kultur ska kunna skapas behöver det finnas samspel och samförstånd, både i 
längre sekvenser men också genom korta ögonblick av samförstånd (Buber 2005:142f; 
Løkken 2000:172). Genom att använda både kroppsspråk och artefakten lyckas Totte 
förmedla och initiera en gemensam handling, såsom Engdahl (2012:96) beskriver. 
 
7.2.2 Härma 
 
Barnen härmar ofta varandra under observationerna, i vissa situationer härmar de varandra i 
samförstånd och vid andra tillfällen härmar ett barn ett annat: 
Valdis kommer med sin vattenflaska och sätter den på det lilla bordet precis framför Totte och 
säger - Ajja. 
Totte sätter sin vattenflaska precis bredvid Valdis flaska och säger - Ajja. 
Valdis går och sätter sig på kanten på det lilla trädäcket och Totte går och sätter sig precis 
bredvid henne. Valdis reser sig och går mot repgungorna och Totte går efter. 
 
Valdis förefaller söka kontakt med Totte men när Totte försöker besvara försöket reagerar 
Valdis med asocial responslöshet (Asplund 1987:13) och samspelet som kunde uppstått 
uteblir. Det blir således inget mellanmänskligt möte i en gemensam värld (Buber 2005:142f). 
 

Valdis sträcker sig mot maten (ugnspannkaka) men stannar handen precis innan. Hon tittar 
på Totte. Totte sträcker sig mot maten men stoppar handen precis innan och säger: -dä! 
 
Den sociala responsen är ingen reflex per se men kan förstås ur ett liknande perspektiv 
(Asplund 1987:19), Tottes gensvar på Valdis blick kommer direkt. Toddlarnas sätt att 
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kommunicera med hjälp av kroppen och blickar lyfts fram av Løkken (2004) och  Engdahl 
(2012). Härmandet leder till samspel vilket gör att härmandet kan förstås som en lekinvit, en 
leksignal som Olofsson beskriver det (1991:18), eller en drifthantering (Asplund 1987:60).  
 
7.2.3 Delad mening 
 
Under flera tillfällen är det märkbart att barnen inte enbart gör saker samtidigt utan att det 
också finns en underliggande glädje i att göra det tillsammans: [...]Under tiden har Pim fäst 
ett klisterpapper med klistret uppåt, på golvet, med hjälp av tejp. På pappret har hon lagt 
några paljetter. 
Sid och Totte går över pappret och skrattar högt. De går fram och tillbaka och tittar på 
varandra och skrattar. 
Sids strumpor fastnar på klisterpappret och ramlar av. 
Pim skrattar och pekar på strumporna - Kolla! 
Totte skrattar, Sid skrattar också, sedan tar han sina strumpor och tar på dem igen. 
Sid och Totte står på pappret och gör höga knän, de stampar hårt och skrattar. 
Pim lämnar rummet. Myra följer efter. 
Sids strumpor fastnar på klisterpappret igen. 
- Denna, stompa, däh, säger Totte och ger strumporna till Sid. 
Sid tar strumporna i ena handen. 
Sid och Totte stampar hårt på klisterpappret och det lossnar. Ett annat barn tar pappret och 
springer iväg. Sid och Totte springer efter och skriker glatt. 
 
För att utveckla samspel och mellanmänskliga relationer behöver läraren skapa situationer 
som av barnen upplevs som viktiga och meningsfulla (Aspelin 2010:111). Här förefaller den 
sociala responsiteten att ske i ett oavbrutet flöde (Asplund 1987:11f, 29; Aspelin 2015:493). 
Vad barnen de facto upplever går inte att få reda på men genom deras uttryck och agerande 
görs tolkningen att läraren har skapat en situation där barnen agerar i positivt samförstånd, de 
delar en upplevelse. Pim förstärker med sitt -kolla! att hon också är medvetet närvarande, 
såsom Johansson (2004:14f) beskriver. Vidare tar Pim sitt ansvar som vuxen genom att låta 
det toddlarkulturella samspelet pågå utan för mycket inblandning av den vuxna (Aspelin 
2010:11; Løkken 2009:38), samtidigt som hon bekräftar sin medvetna närvaro och deltagande 
i situationen (Johansson 2004:23; Løkken 2009:39). 
 
 
Myra kör iväg traktorn mot Sid. Sid ser irriterad ut och skickar tillbaka den. Myra skrattar 
och kör den till Sid, nu ler Sid och skickar tillbaka traktorn. De ler mot varandra och skickar 
traktorn fram och tillbaka mellan sig några gånger. 
 
Den intersubjektiva processen består av oförutsägbara, levande och pågående möten, där 
andra deltar i samspelet och svarar på signaler (Aspelin 2015:497f). Det förefaller som att Sid 
egentligen tänkte skicka tillbaka traktorn och signalera att kontakten var oönskad, men det 
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gensvar som Myra gav överraskade troligen Sid och eftersom social responsivitet i princip 
sker automatiskt (Asplund 1987:12f; Løkken 2000:172) utvecklades situationen till en positiv 
samspelssituation, där artefakten hade en central roll genom att användas som 
kommunikationsverktyg (Engdahl 2012:96). 
 
7.2.4 Äganderätt 
 
I några situationer förekommer det att flera barn vill ha samma leksak, eller att något barn vill 
ha en leksak för sig själv: -Ehoh ja, oj, eh, ja. Ohja, ejaja, ah, eh, jej, säger Myra högt och 
kryper fram till Sid, som sitter vid den höga hyllan med dragleksaken. Sid försöker putta bort 
honom. Pim står upp och håller koll på barnen men säger eller gör inget. Sid drar iväg med 
dragleksaken. Myra tittar och reser sig upp. - Nah! Sid håller upp handen framför sig. Myra 
går efter Sid. Sid lyfter handen och pekar åt Myra att han ska gå ett annat håll. Pim tittar på 
barnen. Myra sätter sig ner och petar på dragleksaken. Sid reser sig och går iväg med den. 
-Mamma, dah, säger han och puttar Myra [löst] åt ett annat håll. Myra går till boken de läste 
innan. Sid drar leksaken över golvet samtidigt som han tittar på Myra. Myra sitter stilla vid 
boken och tittar tillbaka. -Ehåheh, ah, säger Myra och reser sig upp. Sid går mot Pim som 
sitter kvar vid den höga hyllan och plockar med leksaksverktyg. Myra går också dit och rullar 
i Pims knä. Pim visar leksaksvertygen för Myra. -Nu får du skynda dig bort om du inte vill att 
Myra ska ta, säger Pim till Sid. Sid tittar på henne och går sedan bort en bit med 
dragleksaken. 
 
 
Återigen blir den vuxnas förhållningssätt centralt, Løkken (2009:38f) skriver att den vuxnas 
roll är att skapa en överblick kring när hens ingripande förstör och när det tillför och 
Johansson och Emilson (2010:175) skriver att det är läraren som har det övergripande 
ansvaret för kommunikation, i relation till toddlare. Även Aspelin (2010:11) framhäver 
lärarens ansvar. Pim förefaller hela tiden följa situationen men ingriper inte direkt, hennes 
strategi förefaller att vara att locka till sig Myra för att på så sätt skapa utrymme för Sid att dra 
sig undan och skydda sin lek. Sids agerande kan förstås som ett exkluderande av Myra men 
det kan också tolkas som att Sid vill skydda sin lek, vilket är en av strategierna för att dra sig 
undan (Skånfors et al. 2009:107), vilket i så fall gör att exkluderingen sker utanför Sids 
begreppsvärld, att hans fokus i så fall är att slippa dela artefakten/leken (s. 95). I svenska 
förskolor är det vanligare att läraren går in i situationen med ambitionen att få barnen att dela 
leksaken (Test 2006:53), vilket inte sker i den observerade situationen. Løkken (2000:170) 
skriver att toddlarna i sitt försök att konstruera mening eventuellt förstår mindre föremål som 
något som är till för det enskilda barnet specifikt, om så är fallet i den observerade situationen 
agerar Sid med en självklarhet i att en mindre artefakt underförstått är till för ett barn, honom. 
För att snurra resonemanget ytterligare ett varv beskriver dessutom Asplund (1987:163) att 
konkurrens eller kamp är en viktig aspekt av leken, om Sids agerande ska analyseras ur det 
perspektivet är han att se som fullt upptagen av någonting viktigt. 
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7.3 Förskolepersonalens agerande  
 
Resultatet synliggör att förskolepersonalen kan bidra till det toddlarkulturella samspelet 
genom att: 

● Skapa mening genom att använda sig själva som verktyg för att uppnå 
mellanmänskliga möten mellan toddlarna. 

● I olika sammanhang uppmuntra toddlarkulturell lek, exempelvis hälsande i toddlarstil 
och uppmuntra toddlarnas instinkt att vilja hjälpa varandra.  

● Förstå när vuxenstöd behövs, exempelvis när barn behöver hjälp att komma in i leken 
eller hjälp med att interagera överlag eller när barn behöver att vuxna svarar på subtila 
signaler.  

● Genom att fysiskt och psykiskt vara närvarande i rummet toddlarna är i. 
 
7.3.1 Skapa mening 
 
Hur barn och vuxna agerar och vad de säger påverkar naturligtvis situationen, i följande 
situationer upplevs det de vuxna säger eller gör skapa en mening som annars kanske inte hade 
uppstått: Sid drar sig i håret i bakhuvudet med en hand på varje sida av bakhuvudet.  
- Är du Pippi Långstrump? säger Pixie med glatt tonfall. 
- Nä, säger Sid. 
Valdis drar sig i håret på samma sätt. 
- Är du Pippi Långstrump? säger Pixie. 
- Ja! säger Valdis. 
- Pippi! säger Sid och ler. 
Valdis ler. 
 
Människor blir till i mötet med andra (Buber 1994:18). I situationen som utspelas tolkas 
Pixies agerande som ett försök att skapa ett möte mellan barnen, genom att dels se och få 
kontakt med Sid men också genom att säga någonting som kan förstås och kopplas av de 
deltagande barnen. Mellanmänskliga relationer uppkommer inte genom att arbeta specifikt 
med relationen (Aspelin 2010:111) utan genom att arbeta mot ett innehåll som upplevs som 
meningsfullt av gruppen. Aspelin skriver också om vikten av att läraren tar ansvar för 
relationen där en inkluderande hållning från lärarens sid är en del i att bygga kvalitativa 
relationer (2010:11), vilket Pixies agerande tolkas som.  
 
 
Pim sätter fast vattentråget i ställningen och kommer sedan med en vattenslang. 
Barnen (Sid, Myra och Totte) skrikskrattar när hon börjar fylla tråget. 
Pim sprutar vattnet högt i luften över gården och barnen tittar och skrattar, sedan riktar hon 
slangen ner i tråget igen och barnen tittar i tråget. Hon upprepar handlingen en gång till och 
barnen reagerar på samma sätt. 
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Delad uppmärksamhet, runt ett stort element är ett av samspelen som kan ske mellan 
toddlarna (Løkken 2000:164f), i situationen är det Pim som skapar uppmärksamheten och 
således är den inte skapad av toddlarna själva men reaktionen tolkas som en toddlarkulturell 
reaktion och på så sätt inleder Pim något som en toddlare själv kunnat inleda och ger barnen 
en upplevelse av en gemensam upplevelse kring vattenstrålen. Hon skapar på så sätt ett 
mellanmänskligt möte (Buber 2005:153). Moderna samhällen bygger på kontroll av social 
responsivitet, vuxna människor är ofta fostrade in i självkontroll och har inte samma utrymme 
att ge sig hän för irrationellt och lekfullt beteende (Aspelin 2015:493), trots att vardagen 
skapar många potentiella situationer (s. 494). Men trots att det på samhällsnivå finns lite 
utrymme för irrationella vuxna, ger Pim efter för sin impuls och interaktion uppstår. 
 
7.3.2 Uppmuntra toddlarkulturell lek 
 
Den toddlarkulturella leken sker per definition mellan toddlarbarnen men de vuxna 
personerna i förskolan kan dels låta situationer som uppstår mellan barn få fortgå ostört och 
dels agera verktyg i det sammanhang barnen skapar: 
Pim håller upp tyget och Sid och Myra springer igenom det, de tittar på varandra och ler. 
Myra skriker och viftar med händerna. De springer flera gånger genom tyget. 
 
Mellanvarat är den punkt där människor möts (Buber 2005:153), genom att tillföra rekvisita i 
leken, gör Pim sig själv till ett objekt som Sid och Myra kan skapa ett toddlarkulturellt 
samspel kring. Hon är således inte relevant som subjekt i sig i relation till leken, men har gjort 
ett val som människa att agera för att stötta samspelet som sker i tyget och på så sätt är hon 
intressant som subjekt, som skapar subjektiva möten.  
 
Valdis tittar på Totte som tar på skorna med hjälp av Pim. 
Sid tömmer sina skor på hallmattan. 
- Skorna, säger Valdis och försöker hjälpa Sid att knäppa ena skon och ställer sedan fram den 
andra skon. 
-Oh, ah, säger Sid när skon ramlar av igen eftersom kardborret inte hölls fast när Valdis 
hjälpte honom. 
- Pim, säger Valdis till Sid. Sid går till Pim med skorna i handen. Pim hjälper Sid att ta på 
skorna. 
 
 
Enligt Aspelin anser Buber att läraryrket är det viktigaste yrket på så sätt att samhällets 
existens vilar på att läraren lyckas utbilda humanister (Buber diskuterad i Aspelin 2010:89), i 
det observerade exemplet visar både barn och vuxna på handlingar som faller inom det 
området. Pim hjälper Totte, Valdis ser på och försöker sedan hjälpa Sid, när det inte fungerar 
bedömer hon dels att det är rimligt att vända sig till Pim och sedan agerar hon på det och på så 
sätt har hon varit delaktig i att lösa att Sid får på sig sina skor. Exemplet löper väl med 
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snarlika situationer som observerats i toddlarsammanhang, exempelvis av Engdahl (2012:89, 
94). 
 
Under observationernas gång uppstår situationer där barn anländer till förskolan åtta gånger, 
tio separata hälsnings-ageranden har noterats. I de fall där barnen noterar att en 
förskolekompis har anlänt sker någon form av interaktion mellan barnen varje gång och faller 
under kategorin positivt eller neutralt agerande. Det handlar om blickar som möts på håll, 
ibland med ett leende. Eller barn som aktivt ställer sig precis framför det anländande barnet 
och på så sätt visar att anländande barn är uppmärksammat. I ett fall hälsas ett barn lite vildare 
genom att få kuddar löst kastade på sig, anländande barn reagerar med att skratta och ge sig in 
i kuddkriget. I några fall visar barn magen och i ett fall genom att anländande barn hälsas med 
en plasttraktor i ansiktet: Pim kommer in i rummet med Totte i famnen. Myra och ett annat 
barn har stannat kvar i rummet innanför och kör med bilarna där. Pim sätter sig i samma 
rum med Totte i knät.  
Sid kommer in i rummet med en plasttraktor och håller fram den i Tottes ansikte. 
Myra drar upp tröjan och visar magen. 
 
 
Hälsandet kan ses som ett mellanmänskligt möte, vi möter alltid någons väsen (Buber 
1994:23) och även som en socialt responsiv handling (Asplund 1987:11f, 29). I alla 
observerade fall där ett barn anländer till förskolan blir barnet hälsat på, alltid av en eller flera 
vuxna och alltid av minst en kompis, i vissa fall flera kompisar. 
 
De flesta hälsanden som utspelar sig kan kategoriseras enligt det som Løkken (2004:48) 
benämner hälsande på nära eller långt håll. Barnen noterar anländande kompis och visar det 
genom att skapa ögonkontakt och le. I två fall välkomnas anländande barn, ett välkomnande 
innebär dels ett hälsande men också en lekinvit (s. 48). Ett hälsande i toddlarstil är att visa 
magen (s. 55) vilket exempelvis Myra gör i situationen ovan. 
 
De vuxna som tar emot barnen hälsar själv på både barn och föräldrar men det finns inget 
tillfälle noterat där vuxna på något sätt agerar för att få andra barn att hälsa på det anländande 
barnet, vilket ändå sker i alla observerade fall. De vuxna agerar däremot för att få med 
anländande barn, antingen i pågående lek eller i en egen aktivitet. Tolkningen är därmed att de 
vuxna inte har analyserat sin egen roll och hur de aktivt kan stärka hälsande och välkomnande 
i toddlarstil, vilket är en viktig del i att arbeta med det toddlarkulturella samspelet, enligt 
Løkken (2004:57). 
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7.3.3 Vuxenstöd 
 
Vid observationerna finns flera tillfällen när barn både svarar på varandras kontaktförsök och 
när barn avvisar varandras kontaktförsök. Under ett observationstillfälle blir ett barn avvisat 
flera gånger efter varandra: 
Valdis sitter i en stor träbåt och Totte kommer dit. Valdis går därifrån. Totte följer efter men 
sätter sig hos Myra istället. Myra reser sig och går till Pixie. Totte springer iväg över gården 
och ställer sig vid vattenbordet. Totte dricker vatten ur båtarna vid vattenbordet. Totte 
springer iväg från vattenbordet. Valdis sitter en bit därifrån bakom en stock och suger på 
tummen. Ett barn utom observation ställer sig vid vattenbordet och Totte springer dit, han 
ställer en anka på kanten till vattenbordet. Det andra barnet går därifrån. 
 
 
Situationen utspelar sig kl 10:24, det börjar således närma sig lunch och vila, troligtvis är 
barnen trötta, temperaturen är 30 grader och delar av gården ligger i gassande solsken och 
både barn och vuxna är förmodligen påverkade av värmen. Sammantaget kan det ha inverkat 
på att barnen inte orkade svara på Tottes kontaktförsök och att förskolepersonalens 
uppmärksamhet kan ha varit lägre än vanligtvis. Det som sker är att Totte eventuellt upplever 
sig bli bemött av asocial responslöshet flera gånger i rad, utan att få stöd från någon vuxen. 
Sett ur ett annat perspektiv kan Myras agerande förstås som att han istället agerar socialt 
responsivt, fast gentemot Pim, och att konsekvensen är att genom att vända sig mot Pim 
vänder han sig automatiskt från Totte (Asplund 1987:13). Valdis kan ha sökt sig ifrån Totte 
men hon kan också ha gjort det som både Test (2006:58) och Skånfors, Löfdahl och Hägglund 
beskriver, dragit sig undan verkligheten rent psykiskt och därför behövt en viss fysisk distans 
för att inte störas i processen (2009:106). 
 
Barnen i observationerna både avvisar och möter varandras kontaktförsök flera gånger under 
alla observationstillfällena, den här situationen är annorlunda eftersom ett barn blir avvisat 
flera gånger. Løkken skriver att förskolepersonal i specifika situationer behöver fungera som 
guide och/eller advokat för toddlaren (2009:41), Aspelin framhåller lärarens ansvar (2010:11) 
och Buber att mellanmänskliga möten är en förutsättning för att känna sig delaktig i ett 
sammanhang, människor emellan (2005:142f). Förskolepersonalen har ansvar och uppsikt för 
flera barn än ett, de har inte möjlighet att följa Tottes process på samma sätt som en 
observatör och noterar förmodligen inte alla avvisanden och troligen inte heller att flera sker i 
följd, det kan vara svårt att se allt som sker och att agera guide i varje situation.  
 
Vidare är det inte säkert att Totte upplever sig avvisad. I observationer har Løkken noterat att 
barn ofta reagerar annorlunda i situationer när inga vuxna är närvarande (s. 83), exempelvis 
att barn inte gråter utan skrattar om en kompis slår dem (s. 82) samtidigt kan skrattandet 
förstås både som en genuin reaktion eller som ett psykologiskt försvar om det ändå inte finns 
någon vuxen att vända sig till för stöd. Vilket kopplat till Totte kan innebära att han antingen 
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är oberörd eftersom han inte visar något annat, eller att han känner sig avvisad men inte 
förmår att visa det utåt. 
 
 
Vid flertalet tillfällen söker barnen vuxenkontakt. Signalerna är generellt subtila och svaren är 
oftast över på någon sekund men förefaller ändå att tillfredsställa barnet: Myra sträcker upp 
en hand bakom sig och drar i Pims shorts. Hon tittar på honom och ler, han ler tillbaka. 
 
Totte slänger båtarna i vattnet och skrattar. Valdis tar ankorna och kastar i vattnet, hon 
skrattar. Totte kastar båtarna igen och skrattar. Valdis går därifrån. Totte kastar båtarna 
igen och skrattar. Han söker ögonkontakt med Pixie. 
- Haha, var det roligt att slänga dom, säger Pixie. 
 
Pim bemöter Myra med social responsivitet, hon samspelar med Myra, genom att bemöta 
hans signaler på det sätt Asplund (1987:11f, 29) beskriver social responsivitet. Handlingen 
förefaller att utspelas isolerat, till skillnad från Pixies respons till Totte, där han först utsätts 
för asocial responslöshet när Valdis lämnar situationen. Hur Totte känner och upplever går 
inte att veta men han söker Pixies uppmärksamhet och får direkt respons, både på 
kontaktförsöket och på sin handling. Tolkningen är att Pim och Pixies bemötande i de olika 
situationerna bidrar till barnens subjektskapande, genom att applicera Bubers (1994:18) 
tanke: vi blir till i mötet med andra.  
 
7.3.4 Vuxennärvaro 
 
Under fem timmars observationstid blir barnen störda 19 gånger av att vuxna lämnar 
barngruppen för att exempelvis hämta någonting, går igenom ett rum, tittar in i ett rum med 
pågående aktivitet och meddelar någonting. I en del av situationerna släpper barnen allt fokus 
och tittar på den vuxna och i andra situationer är det endast ett eller några barn som noterar 
avbrottet. Vid vissa situationer går ett barn gråtande efter den vuxna som lämnat situationen. 
Endast en gång under de fem timmarna lämnar en vuxen barngruppen utan att något barn 
noterar den vuxnas avvikande. Sammantaget påverkar vuxnas rörelse hela eller delar av 
barngruppen i princip varje gång de rör sig från eller genom ett rum. 
 
Tolkningen är att de flesta avbrott är motiverade avbrott, på så sätt att personen som lämnar 
rummet i de flesta fall gör det för att hämta någonting som är till ett barn eller hela 
barngruppen. I de flesta fall hämtas material till undervisningen av en förskollärare som är 
ensam inne i förskolan, information som förmedlas mellan de vuxna och därmed skapar ett 
avbrott förefaller relevant att diskutera eller delge både sett ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur 
ett barnperspektiv. Informationen syftar bland annat till att förflyttningar ska kunna ske 
smidigt, att barn ska placeras inne eller ute efter behov och inte behöva först lämnas på en 
plats för att sedan förflyttas direkt igen och att vårdnadshavare får snabb och korrekt 
information. Social responsivitet utspelas i sin ursprungliga form i oavbrutna flöden (Aspelin 

  35 (49) 



 

2015:493) och avbrotten (oavsett intentention) stoppar upp flödet i interaktionen, dels mellan 
vuxna och barn men också mellan barnen i de fall där de samspelar utan vuxen men ändå 
reagerar på avbrottet.  
 
Små barn behöver kunna se sin omsorgsperson (Röthle 2006:125), det yngsta barnet som 
deltar i observationerna är det barn som reagerar flest gånger på att vuxna lämnar rummet, 
men underlaget är för litet för att dra någon slutsats. När leken i förskolan förefaller flyta på 
bra, sammanfaller det med en närvarande, intresserad vuxen, som sitter still (Olofsson 
1991:111). Sammantaget förefaller de vuxna att vara så både så intresserade och närvarande 
det går i de olika situationerna, tolkningen är att de inte lämnar eller avbryter situationer för 
att de vill, utan för att det av olika anledningar behövs. Oavsett anledning blir det 
problematiskt eftersom avbrotten dels stör barnen och samspelet men också för att de missar 
detaljer som utspelas i deras frånvaro och därmed får det svårare att avgöra när deras 
deltagande i barnens samspel behövs (Løkken 2009:38). Allt i barnets livsvärld påverkar, 
vilket därmed innefattar personalens fysiska rörelser och rörelsemönster (Alerby et al. 
2014:20). 
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8 Diskussion 
 
Inledningsvis diskuteras resultatet och därefter följer en metoddiskussion. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet är uppdelat i diskussion kring respektive frågeställningar för att sedan övergå till att 
diskutera konsekvenser ur ett större perspektiv, därefter diskuteras relationen mellan 
resultat/analys och teori. Sist diskuteras slutsats och vad vidare forskning skulle kunna inriktas 
på.  
 
8.1.1 Resultat 
 
Frågeställningen som behandlar den fysiska miljöns möjligheter anses besvarad genom att 
toddlarkulturellt samspel uppstod i den fysiska miljön på snarlika platser och under liknande 
förutsättningar som andra studier funnit (Engdahl 2012; Løkken 2004) men också genom att 
tolkas som någonting subjektivt, vilket löper väl med Alerby et al. (2014)´s artikel och mina 
utvalda teoretiska begrepp. 
 
Den fysiska miljön i den observerade förskolan förefaller ha flera platser där lek i toddlarstil 
kan uppstå men troligen skulle den kunna utvecklas ytterligare med enbart toddlarnas 
lekbeteende i fokus, men å andra sidan har observationsförskolan barn i åldersspannet 1-5 år 
och därmed bör den fysiska miljön utformas för att passa alla barns behov. Innebär det 
egentlig en motsättning? Å ena sidan förefaller toddlare behöva en miljö med mycket fysiskt 
utrymme, dels för att springa, dels för att kunna samspela vid större toddlarstationer. Å andra 
sidan förefaller mindre artefakter också ha en roll för att kunna bjuda in till det 
toddlarkulturella samspelet. Barn oavsett ålder torde kunna fungera väl i en miljö även om 
den skulle ha mer fokus på stora samspelsstationer. En avdelning skapad för barn från ett år 
upp till skolåldern är alltid utmanande att inreda, oavsett om det toddlarkulturella samspelets 
förutsättningar tas med i beräkning eller inte. Samtidigt är det naturligtvis intressant om och 
hur större barn inverkar på de yngre barnens sätt att vara och leka. Kan en förskola med 
åldersheterogen grupp riskera att äldre barn påverkar toddlarnas samspel negativt? Eller kan 
de kanske bidra och utveckla samspelet till något annat och är det något annat bättre eller 
sämre för just toddlarna och deras samspel? 
 
Frågeställningen kring hur barn använder artefakter anses besvaras genom att olika former av 
interaktioner med artefakter synliggörs i resultatet och sammankopplas med teoretiska 
begrepp för att styrka artefakternas relevans kopplat till samspelet. 
 
Artefakter används mestadels av toddlarna gentemot toddlarna och förskollärarnas väg in i det 
toddlarkulturella samspelet förefaller inte att primärt vara genom att själva använda sig av 
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artefakter. Men genom kunskapen kring artefakternas roll i toddlarnas interaktion kan kanske 
förskollärarnas förhållningssätt kring olika situationer, exempelvis att barn rör bestick och 
glas innan maten har dukats fram, förändras och bli mer tillåtande. Artefakterna används i 
många fall för att spegla kompisens handlingar och tolkas därför som ett verktyg för att bjuda 
in till samspel i större utsträckning än betydelsebärande komponent i samspel också Løkken 
beskriver kroppen som ett relationsverktyg, snarare än interaktionen med eller kring leksaker 
(2000:173f; 2004:55). Imitation är en relevant del av toddlarstilen (Løkken 2008:50) och i 
småbarnssamvaron överlag (Fennefoss & Jansen 2009:33).  
 
Frågan om hur förskolepersonalens agerande kan bidra till att understödja det 
toddlarkulturella samspelet besvaras genom att förskolepersonalen förstås i ljuset av det 
teoretiska ramverket, kopplat till observerade situationer och i jämförelse med annan 
forskning. Vilket leder till att följande tolkning gjorts: 
Sammantaget kan resultatet förstås som att vuxna är centrala för att en toddlarkultur ska 
kunna utvecklas, men inte genom att vuxna ska styra och ta plats, i många fall är det viktigt 
att som vuxen kunna backa och låta barnens samspel få utvecklas under översikt av en vuxen 
som har pedagogisk kompetens att avgöra när barnen behöver aktivt stöd. Vuxna är 
betydelsefulla som miljöskapare, särskilt när de har förmågan att inta en 
kroppsfenomenologisk hållning till miljön och förstår placeringar som koreografi (Alerby et 
al. 2014:12, 20f) och därför skapar naturliga toddlarstationer. Vuxna är också viktiga som 
förebilder och sätter därmed tonen för hur barnen interagerar med varandra (Röthle 
2006:127ff; Öhman 2003:233).  
 
Lärarens viktigaste uppgift är att utbilda humanister (Buber diskuterad i Aspelin 2010:89), att 
hjälpa varandra är en empatisk handling och exempel såsom när Valdis hjälper sin kompis 
med skorna från genomförd studie löper väl med snarlika exempel Engdahl har observerat 
(2012:89, 94). Läraren behöver således vara delaktig i att uppmuntra barnen att hjälpa 
varandra och att skapa ett sådant klimat genom att själv agera förebild (Williams 2006:15; 
Öhman 2003:54f). Personalen i studien upplevs ha ett lyhört förhållningssätt inför barnen i 
barngruppen men ser situationen ut så i majoriteten av Sveriges förskolor? Om inte - vilka 
konsekvenser får det för barnens toddlarkulturella samspel? Barn lär sig inte av att bli 
tillrättavisade utan behöver att förskolepersonalen kan agera förebild (Röthle 2006:127ff) och 
sätta ord på barnets känslor (Carlberg et al. 2012:13ff; Öhman 2003:233), för att barnens 
empatiska förmågor ska utvecklas. 
 
Hälsandet kan ses som ett mellanmänskligt möte, vi möter alltid någons väsen (Buber 
1994:23) och även som en socialt responsiv handling (Asplund 1987:11f, 29). En till synes 
kortvarig situation som utspelar sig i periferin kan tolkas som något väldigt väsentligt kopplat 
till människors subjektskapande och självbild (som när de vuxna i mitt resultat bekräftar 
barnen med ögonkontakt och kort kommentar) men hur stor plats får den här typen av konkret 
vardagsvägledning i förskollärarprogrammet? Ibland kanske teori behöver skalas ner och 
sammankopplas med mer konkreta exempel på situationer i förskolans vardag, för att dels ge 
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förskollärarstudenterna fler möjligheter att förstå vad en teori, som exempelvis 
toddlarkulturellt samspel, kan innebära rent praktiskt men också för att underlätta de blivande 
förskollärarnas kommande handledande av arbetslaget. Som exempelvis om personalen vill 
understödja toddlarkulturellt samspel kan de koreografera/möblera efter vad som skapar det, i 
mitt resultat verkar kuddarna möta toddlarnas behov väl. 
 
Förskolepersonalens förhållningssätt påverkar i vilken utsträckning en toddlarkultur kan 
uppstå. Isolerade händelser påverkar på olika sätt, exempelvis kan all aktivitet i barngruppen 
stoppas upp om två vuxna börjar prata med varandra i dörröppningen. Under fem timmars 
observationstid blir barnen störda 19 gånger, vilket i snitt blir fyra gånger i timmen vilket i sin 
tur innebär ett avbrott varje kvart om det slås ut jämnt fördelat. Hade vuxna själva kunnat 
arbeta under de förutsättningarna på ett optimalt sätt? Nu låg avbrotten inte jämnt fördelade 
men faktum kvarstår att det är många gånger barn blir störda.  
 
Olika förskolor har olika samtalskulturer i personalgruppen, den observerade förskolan förde 
inga samtal som av observatören tolkades som irrelevanta, utan de samtal som fördes hölls 
korta och rörde antingen barn eller barngruppen direkt eller indirekt. Frågan är hur många 
avbrott en förskolegrupp där samtalskulturen dessutom tillåter samtal av mer privat natur 
utsätts för? Förutom kommunikationsavbrott blev det avbrott när personer behöver lämna 
rummet för att hämta material, eller ta emot anländande barn. På observationsförskolan 
bedömdes personaltätheten vara god (4-5 barn per vuxen) men vilka konsekvenser får det här 
för barnens samspel på en förskola där personaltätheten är sämre?  
 
Att personalen försvinner från barngruppen innebär att anknytningspersonen försvinner 
(Röthle 2006:125) vilket kan vara känsligt för primärt nyinskolade barn, men det kan också 
upplevas negativt av känsliga själar oavsett ålder. Det är viktigt för barnen att det finns 
närvarande vuxna som svarar på barnens signaler eftersom det kan skada barnens 
samspelsmöjligheter om det inte finns vuxenstöd att tillgå vid behov (Løkken 2008:120ff). I 
början av barnets förskolekarriär är en inkännande vuxen av stor vikt för att barnet ska våga 
delta i leken  (Lindahl 1998:13; Röthle 2006:125; Öhman 2003:89) men också trygga 4

barngrupper behöver stöd av vuxna för att utvecklas vidare i leken och inte fastna i kortvariga 
upprepade sekvenser (Öhman 2003:107). Att vuxna gång på gång behöver lämna barngruppen 
innebär att vuxna missar exempelvis konflikter som uppstår och därmed inte har möjlighet att 
handleda barnen genom dylika situationer.  
 
Den toddlarkulturella leken sker per definition mellan toddlarbarnen men de vuxna 
personerna i förskolan kan dels låta situationer som uppstår mellan barn få fortgå ostört och 
dels agera verktyg i det sammanhang barnen skapar. Vad innebär det för understödjandet av 
toddlarkulturellt samspel om vuxna som arbetar i förskolan inte har någon pedagogisk 
utbildning? En reflektion är att mer kunskap (som exempelvis förskollärarprogrammet 

4 Som när Pim tar emot Totte i famnen vid lämning och sedan låter honom sitta i knät en stund 
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genererar) ofta innebär ett utökat perspektiv hos individen kring att exempelvis företeelser 
och samspel inte alltid kan förstås ensidigt. Många förskollärare förefaller därför ha ett mer 
reflekterande och problematiserande förhållningssätt till sitt eget och arbetslagets sätt att 
hantera konflikter och överlag interagera med och i barngruppen. Motsättningar kan uppstå 
när personal utan någon pedagogisk utbildning i större utsträckning används som vikarier och 
ibland förhåller sig till barnen på ett sätt som inte gynnar det relationella samspelet, vilket 
exempelvis kan vara att ha för strikta regler, ingripa för ofta eller att helt låta bli att ingripa. 
Det är sannolikt att sådana situationer inte är positiva i relation till toddlarkultur och i värsta 
fall skulle kunna leda till att barnen utvecklar inskränkt social responsivitet (Asplund 
1987:242ff). Vikten av känslomässigt stöd av en vuxen beskrivs av Lindahl (1998:13), 
Løkken (2008:120ff), Röthle (2006:125) och Öhman (2003:89, 107). 
 
Resultatet i sin helhet löper generellt sett väl med tidigare forskning av Løkken, toddlarlek i 
toddlarstil (2000a; 2000b) är representerat i resultatet av genomförda observationer, liksom 
hälsande/välkomnande (2004). Vilket också Engdahl (2012:89) observerat genom de sätt att 
söka vänskap som hon har noterat: välkomna, lekinviter och hjälpa en kompis, vilket även 
framkommer i resultatet för den här studien.  
 
8.1.2 Relationen mellan resultat/analys och teori 
 
Att förstå det toddlarkulturella samspelet som fenomenologisk upplevelse i relation till 
relationell filosofi, dialogpedagogik och socialpsykologi har upplevts relativt okomplicerat på 
så sätt att det ena perspektivet behandlar barnens upplevda livsvärld och det andra i större 
utsträckning möjliggör resonemang kring hur personalen i förskolan kan understödja och 
skapa möjligheter för ett sådant samspel. Toddlarstil behandlar aspekten av det existentiella 
med att vara människa (Løkken 2008:39), vilket är enkelt att förstå i relation till att det är en 
existentiell grund att få delta i levande gemenskaper, enligt Buber (2005:150). Det teoretiska 
ramverket ger också möjlighet att resonera kring varför ett visst förhållningssätt är relevant. 
Men att förstå teorin i relation till verkligheten är mer komplext.  
 
Det vuxna säger och/eller gör kan på olika sätt förstås av barnen och på så sätt kopplas till 
deras subjektskapande, som i sin tur är beroende av att situationen upplevs meningsfull 
(Aspelin 2010:111), upplever sig individen meningsfull? Kvalitativ undervisning innebär, 
förutom kunskapskvalificering (Biesta 2009:39), å ena sidan att fostras in i det sociokulturella 
systemet (s. 40) å andra sidan behandlar Biestas modell också subjektifiering (s. 40) så vad 
innebär det att bli bekräftad, avvisad, inrättad i ledet? Precis som Biesta beskrivit (Biesta 
diskuterad i Aspelin 2015:496; Biesta 2009:35) kan inte en utbildning ha som mål att skapa 
subjekt eftersom socialiseringen underminerar den möjligheten. Vad innebär det i relation till 
förskolan? Å ena sidan ska individen få möta förskolans verksamhet på sina villkor, men å 
andra sidan finns det styrdokument med en tydlig politisk agenda att fostra in barnen i 
systemet med hjälp av läroplanen. Kan förskollärare ta stöd av Biesta (2009) och Aspelin 
(2010; 2015), för att argumentera mer konkret om det som ofta benämns som mjuka värden 
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eller omsorg/trygghet och exempelvis koppla till begreppet subjektifiering för att kunna 
påvisa vikten av relationella värden och hur det hänger samman med en utbildning av god 
kvalitet? Debatten tenderar att generellt vara alltför svartvit, där vikten av trygghet kanske 
förnekas till förmån för en skeneffektiv undervisning i förskolan. Skeneffektiv på så sätt att 
ett alltför enkelspårigt fokus på akademiska och mätbara kompetenser råder, vilket också 
Biesta framhäver (2009:35). Ett sådant förhållningssätt kring undervisning riskerar att få stora 
konsekvenser för dagens barn i framtiden och det kanske är snarare det  som gör att svenska 5

barn presterar sämre i PISA-mätningarna. Det toddlarkulturella samspelet och förskollärares 
möjligheter att understödja samspelet skulle självklart gynnas av den debatten. 
 
8.1.3 Slutsatser och praktisk betydelse för vidare forskning 
 
Resultatet är att den fysiska miljön kan användas för att understödja det toddlarkulturella 
samspelet genom att: 

● Skapa toddlarstationer, som kuddhörna, vattenbord och gympamatta 
● Ge toddlarna fysiskt utrymme att springa 

 
Artefakter används av toddlarna som: 

● Rekvisita i kontaktsökande 
● Objekt att härmas med 
● Att dela mening kring 
● Något att hävda sin äganderätt till 

 
Förskolepersonalens agerande kan bidra till toddlarkulturellt samspel genom att: 

● Göra situationer meningsfulla för toddlarna 
● Uppmuntra toddlarkulturell lek, inklusive skrik och skratt 
● Uppmuntra toddlarnas samspel med varandra 
● Ge stöd i konflikter 
● Hjälpa barn in i leken 
● Svara på barns signaler 
● Vara fysiskt närvarande 

 
Vilket sammantaget leder till att flera faktorer som gör att förskollärarna kan understödja det 
toddlarkulturella samspelet har framkommit, vilket också var studiens syfte. Det som däremot 
inte har framkommit är om det finns fler faktorer som i hög grad påverkar möjligheten att 
understödja samspelet och anledningen till det är studiens avgränsning. Det har inte 
undersökts vilket relevans utbildningsnivå hos förskolepersonalen har, barnens 
socioekonomiska förutsättningar eller hur exempelvis TAKK (tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation) skulle inverka på toddlarnas möjlighet att samspela. 
 

5 För stort fokus på det som Biesta kallar kvalificering och för lite fokus på subjektifiering och hur det påverkar och 
samverkar på/med varandra och socialisering 
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Slutsatsen är således att förskollärare har möjlighet att påverka det toddlarkulturella samspelet 
positivt genom sitt förhållningssätt gentemot barnen, genom att förstå vilken roll artefakter 
spelar i toddlarnas samspel och genom att planera den fysiska miljön efter toddlarnas 
interaktionsmönster.  
 
Vidare forskning skulle kunna inrikta sig mer på hur olika miljöer möjliggör olika sorts 
samspel, i relation till barn i toddlaråldern. I mina sökningar har jag inte funnit någon 
forskning kring hur nya förskolor som byggs planeras, finns barnens interaktionsmönster med 
när sådana ritningar skapas? En genomtänkt miljö på en småbarnsavdelning innehåller med 
fördel större element, toddlarstationen. Byggs förskolor för att ge yngre barn sådana 
utrymmen? 
 
Vilken plats får det toddlarkulturella samspelet i en institution där barn ska undervisas och 
fostras enligt styrdokument och i samarbete med vårdnadshavare, när många av 
komponenterna för lek i toddlarstil kan förefalla obegripliga för en oinsatt? Förskollärarna är 
ansvariga för att leda den pedagogiska verksamheten, det är av stor vikt att undersöka 
huruvida förskollärare ges tid och möjlighet att handleda sina kollegor och samtala med 
vårdnadshavare. Situationer som uppstår i förskolans verksamhet är inte alltid lämpliga att 
diskutera i barngruppen när barnen närvarar. Får förskollärare tid att diskutera med sina 
kollegor hur barnen bör bemötas och ges förskollärare i praktiken mandat att leda 
verksamheten?  
 
Konsekvenserna av ökade barngrupper, i kombination med färre utbildade förskollärare, i de 
svenska förskolorna och hur det underminerar förskollärares möjligheter att finnas tillgängliga 
för relationellt samspel är av stort intresse att undersöka vidare. En viktig aspekt är att 
förskollärare behöver kunskap och begrepp för att kunna föra en debatt som gynnar 
barngruppen och därmed möjligheten att understödja toddlarkulturellt samspel. Större studier 
med mätmetoder som tilltalar Sveriges politiker är absolut av relevans för att på sikt skapa 
förutsättningar att i förskolan kunna understödja det toddlarkulturella samspelet. 
 
8.2 Metoddiskussion 
 
Här diskuteras metoden ur ett mer kritiskt perspektiv. 
 
8.2.1 Den etiska aspekten och övriga begränsningar 
 
Precis som Johansson och Emilson (2010) skriver är det problematiskt på flera olika sätt att 
observera yngre barn och dra slutsatser, dels på grund av att andra infallsvinklar än den som 
studerats och framhävs inte blir synliggjorda. Men också för att det är vanskligt att uttala sig 
kring huruvida barnen deltar frivilligt. Vårdnadshavarnas godkännande är inhämtat men 
barnen själva kan inte i egentlig mening anses godkänna och även om observatören har 
försökt förhålla sig lyhört till barnens agerande så är det inte säkert att barnen varken kan eller 

  42 (49) 



 

skulle våga visa att de är obekväma i situationen. Det är inte heller säkert att barnen förstår att 
de skulle kunna få observatören att avbryta om de önskade. Det är inte heller självklart att 
barnen förstår att de observeras, trots att observatören sitter öppet med block och penna. 
 
Slutsatser dras av barnens agerande som barnen själva eventuellt skulle ha andra förklaringar 
till, men på grund av deras låga ålder (Johansson 1976:18) och den korta tiden som finns till 
förfogande för observationerna ges barnen ingen möjlighet att på något sätt förmedla sina 
egna tankar, vilket är ett dilemma. Samtidigt som det är svårt att utveckla pedagogiska teorier 
och hållning gentemot toddlarbarnen utan att ta sig friheten att både prova och anta, är det 
också ur en vinkel etiskt tveksamt att experimentera med människor på det sättet. Resultatet 
behandlas som om det per definition är en del av verkligheten i barngruppen på den 
observerade förskolan, samtidigt kan observatörens närvaro ha påverkat barngruppen så att de 
inte alls har agerat som vanligt. Därutöver har vissa naturliga konstellationer splittrats pga att 
barnen ska vara i “rätt” ålder, vilket gör att barnen eventuellt har lyfts ur sitt kontextuella 
sammanhang. Observatören är inför observationerna inläst på toddlarkulturellt samspel 
därmed är det högst sannolikt att förförståelsen påverkar vilka situationer som 
uppmärksammas och följs under observationerna. 
 
Eftersom undersökningen inte fokuserar på genus läggs inget fokus på barnens kön, däremot 
är benämningen han och hon med för att eventuella intressenter ska kunna stämma av 
resultatet med kön, om det för deras syfte är relevant. Det betyder inte att genus inte är 
intressant är förhållande till toddlarkultur, tvärtom! Anledningen till att det inte behandlas mer 
ingående i den här uppsatsen är att det är ett omfattande arbete som kräver sin egen studie, för 
att kunna göra genusaspekten rättvisa. Likaså utelämnas de vuxnas utbildningsnivå, eftersom 
den inte har någon relevans i det direkta bemötandet gentemot barnen, barnen vet generellt 
sett inte vilken vuxen som innehar vilken profession. I en undersökning med mer fokus på hur 
och varför personalen i förskolan resonerar kring olika faktorer som berör det 
toddlarkulturella samspelet är naturligtvis utbildningsnivå av intresse. 
 
För att få vårdnadshavarnas godkännande till observationernas genomförande valdes 
videodokumentation som metod bort, eftersom det kan upplevas som att det är en större 
inskränkning i barnets personliga integritet att ge godkännande till att barn fotograferas eller 
filmas. Det innebär att det som sker bara utspelas en gång och det som antecknas är det som 
observatören uppfattar av situationen. En videoinspelning möjliggör en repetition av 
situationen men den repetitionen är inte genomförbar på samma sätt genom anteckningar, 
vilket förstås kan förstås som en begränsning. 
 
Optimalt sett hade observationsförskolan valts ut mer slumpmässigt, exempelvis genom en 
mejlförfrågan till en hel kommun, det förfarandet valdes bort på grund av tidsaspekten men 
hade gett studien större validitet. Likaså hade ett större barnantal varit önskvärt, exempelvis 
en hel småbarnsavdelning där barnens vardag hade kunnat följas under mer naturliga 
omständigheter, vilket hade kunnat leda till ett annat resultat. Vidare hade det varit önskvärt 
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att utföra observationer tills materialet varit mättat. Därutöver hade det varit önskvärt att följa 
samma barngrupp en längre period, minst en termin. 
 
8.2.2 Trovärdighet/validitet 
 
Det har varit svårt att säkerställa den inre validiteten på alla önskvärda sätt. Den form av 
deltagarkontroll och involvering av deltagare som eftersträvas för att styrka validiteten 
(Allwood & Erikson 2017:163; Merriam 1994:179f) har inte kunnat utföras på grund av 
deltagarnas låga ålder, istället har resultatet jämförts med annan forskning såsom Merriam 
(1994:179) rekommenderar. Vidare har observationerna genomförts vid flera olika tillfällen 
och tidpunkter och på olika dagar, vilket enligt Denscombe (2009:380) och Merriam 
(1994:178, 180) ökar sannolikheten i att resultatet speglar någon form av verklighet på den 
observerade förskolan. Resultatet och teorierna som har använts för analys och tolkning har 
beskrivits tydligt och på så sätt kan läsaren följa vilka slutsatser som dragits ur vad och varför 
(Merriam 1994:175, 180). Begreppsvaliditet (Allwood & Erikson 2017:169f) har eftersträvats 
genom att använda Løkkens (2009:36ff) definition av vad som är att se som toddlarkulturellt 
beteende och också vilken ålder en toddlare är i (Løkken 2000b:1; 2008:16; 2009:36).  
 
Objektivitet har eftersträvats genom att resultatet har behandlats med varsamhet och 
reflekterats kring ur flertalet olika synvinklar för att undvika att egna förutfattade meningar tar 
plats (Denscombe 2009:383ff). Personlighet kan aldrig lyftas bort helt och säkerligen är 
resultatet i någon mån påverkat av författaren både som subjekt i observationssituationen men 
också i tolkningen av vad som kan anses meningsfullt i datan, men ett öppet sinne har varit 
utgångspunkten i analysen (Denscombe 2009:385f; Wedin & Sandell 1995:87f). 
 
8.2.3 Tillförlitlighet/reliabilitet 
 
Forskningsprocessen har beskrivits noggrant för att uppnå en form av reliabilitet och på det 
sättet skulle en annan forskare kunna genomföra undersökningen på snarlikt sätt (Denscombe 
2009:381). Resultatet skulle eventuellt skilja sig men intentionen har inte varit att bidra med 
en sanning utan att bidra med en mer nyanserad bild (Holme & Solvang 1997:94) och på så 
sätt tillsammans med andra nyanserade bilder skapa en större förståelse för fenomenet 
toddlarkultur och hur olika faktorer kan hjälpa förskollärarna att understödja samspelet.  
 
Om barnen hade filmats hade samma sekvens kunnat studeras flera gånger och på det sättet 
eventuellt haft en större tillförlitlighet. Händelser i vardagen utspelar sig å andra sidan bara en 
gång och på så sätt är resultatet mer i linje med vad förskolepersonalen generellt upplever och 
uppfattar, därutöver kan saker hända utanför bilden i en film. Hela sanningen kan aldrig anses 
dokumenterad oavsett metod men det kan eventuellt förstås som en större begränsning att 
situationerna inte har filmats.  
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8.2.4 Överförbarhet/generaliserbarhet 
 
Fallstudien som genomförts består av ett litet underlag och är kopplad till det kontextuella 
sammanhang den studerade förskolan ingår i. Av den anledningen är det svårt att tala om 
generaliserbarhet eller ens överförbarhet i traditionell mening. Möjligtvis kan resultatet 
användas i en förskoleverksamhet med snarlika förutsättningar som den studerade men då 
genom att förstås som en möjlig utgångspunkt (Allwood & Erikson 2017:170; Denscombe 
2009:69, 383; Wallén 1996:118). Det betyder inte att den externa validiteten är svag utan 
handlar istället om hur generaliserbarhet förstås i relation till kvalitativa studier, eftersom 
syftet är en ökad förståelse och att belysa perspektiv (Merriam 1994:184) och resultatet har 
bidragit med det, är resultatet möjligt att generalisera. Resultatet och öppenheten i processen 
som ledde till resultatet gör att läsaren har möjlighet att själv tolka vad hen kan applicera till 
sin förskola och med det synsättet kan den externa validiteten också förstås som god (s. 187). 
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Bilaga 1 
 
                                                    bilaga 1 information och medgivande vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Wahlgren och läser förskollärarprogrammet på distans vid Linnéuniversitet. 
Nu ska jag skriva mitt examensarbete där jag kommer att försöka att hitta faktorer som hjälper 
förskollärare att understödja det toddlarkulturella samspelet (toddlarkulturellt samspel är ett 
begrepp som syftar till att belysa hur de allra yngsta barnen på förskolan leker och samverkar 
med varandra och toddlare är enligt definitionen barn som ännu inte har hunnit fylla tre år). 
 
Därför vill jag observera barnens samspel på förskolan och studera hur leksaker/material, 
lokalernas utformning och människor i rummet påverkar samspelet. Jag kommer att göra flera 
observationer, cirka en timme i taget, under en veckas tid. Observationerna kommer att ske med 
hjälp av papper och penna, barnen kommer inte att filmas eller fotograferas. 
 
Att delta är helt frivilligt. Barn som visar att de inte vill, kommer inte att observeras. Ni har rätt 
att avbryta barnens medverkan när som helst, även efter ett godkännande. Materialet kommer att 
hanteras konfidentiellt och i uppsatsen kommer namn, stad och dylika uppgifter att fingeras. 
 
Har ni frågor eller önskar att avbryta er medverkan når ni mig på mejladress: 
xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Tack på förhand! 
Anna Wahlgren 
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