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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv bidra till förståelsen för hur 

kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas i förskolebarns fria inomhuslek samt 

miljöns och materialets betydelse för detta. För att kunna besvara våra frågeställningar i studien har vi 

genomfört videoobservationer och fältanteckningar vid två förskolor. Resultatet visar att kroppsligt 

samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas på många olika sätt. Miljön och materialet har stor 

betydelse för det kroppsliga samspelet. Vi menar att miljöns utformning och utbudet av material vid 

sekvenserna har möjliggjort för barnen att mötas i olika lekar. Mycket material på liten yta såg vi, i 

viss mån, signalerar till kroppsligt samspel och uppmuntrar barnens lust att dela leken. Våra resultat 

visar att barn under den fria inomhusleken får möjlighet att interagera med varandra i valfri miljö och 

med valfritt material. Utbudet och tillgången av miljö och material samverkar till barns möjligheter till 

intersubjektiva möten.  
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Förord 

Vi har under utbildningens gång blivit mer och mer intresserade av hur barn kommunicerar med 

varandra genom kroppsligt samspel samt hur miljön och materialet spelar roll för detta samspel. Inför 

denna studie beslutade vi oss för att få mer kunskap om kroppsligt samspel och miljöns och 

materialets roll i detta.  

Vi vill börja med att tacka de förskolor, barn och föräldrar samt pedagoger som har ställt upp i vår 

studie. Vidare vill vi tacka vår handledare Liselott Olsson för stöd, engagemang, uppmuntran och god 

feedback under studiens gång.                                                                                                                  

Vi vill även tacka Ulf Strandberg och Henric Norén på Medieverkstan Stockholms universitet, 

biblioteket på Stockholms universitet samt den digitala plattformen www.sub.su.se 

Arbetet med denna studie har varit intressant och givande, men också arbetsamt och tidskrävande.       

Det har varit mycket positivt att studera och skriva tillsammans, vi tackar här varandra för gott 

samarbete.  

Sista men inte minst vill vi tacka våra familjer, släkt och vänner som stått ut med diskussioner och 

”skolprat” under dessa veckor och även gett oss uppmuntran och stöd under hela utbildningstiden. 

Vi hoppas att studien kommer att tas emot som ett komplement till tidigare forskning men även öppna 

för nya tankar och resonemang kring miljöns och materialets betydelse för barns kroppsliga samspel.  

 

Linda Gröndal & Emma Teng 

Stockholm hösten 2013  

http://www.sub.su.se/
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Inledning 

I den här studien undersöks relationen mellan kroppsligt samspel, miljö och material i den fria 

inomhusleken på förskolan. Genom en kvalitativ studie vill vi nå en fördjupad kunskap om hur barns 

kroppsliga samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas i olika inomhusleksituationer. Med 

denna studie undersöks även vilken betydelse miljö och material har för kroppsligt samspel. 

Efter både arbete och studier på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och medföljande 

verksamhetsförlagd utbildning har vi sett att barn förmedlar mycket genom sitt kroppsspråk.             

Barn kommunicerar och samspelar med varandra och med sin omgivning på en mängd olika sätt. 

Barns kroppsliga samspel är något som vi båda har intresserat oss för under utbildningens gång.         

Vi menar att kroppsligt samspel mellan barnen inte har fått tillräckligt stor plats i utbildningen.  

Mycket fokus under utbildningen har legat på det verbala språket och hur det används som 

kommunikationsmedel och att kroppsspråket har setts som ett komplement. Under våra observationer 

har vi blivit ännu mer uppmärksamma på hur barnen genom sina kroppar sänder ut signaler till 

varandra och hur det verkar som om barnen redan innan de uttrycker sig verbalt har förstått varandras 

intentioner. Det verbala språket blir komplement till de signaler kroppen sänder ut.  

 Då vi båda är förespråkare för det aktivt fysiska barnet menar vi, att mycket som barnen förmedlar 

genom sina kroppar i leken kan bidra till att förstå hur barnens agerande är förankrat i relation till 

miljö samt material. Vi menar att miljö och material i samspel med varandra utövar inflytande på barn 

samt signalerar och utmanar barn till handling. Barns aktiviteter påverkas och utvecklas i mötet med 

miljö och material. Genom sina aktiviteter samspelar barn med miljö och material. Det finns forskning 

om hur material påverkar och samspelar med barn, men forskning om vilken betydelse material och 

miljö tillsammans har på barns samspel är svårare att finna. 

Den tidigare forskningen kring kopplingen mellan kroppsligt samspel, miljö och material, är inte 

enhetlig. Det är komplext att skilja miljö och material åt. Vi vill med vår studie fördjupa oss i och 

tydliggöra sambanden mellan kroppsligt samspel, miljö och material. För att kunna synliggöra detta 

har vi valt att utgå från det fenomenologiska perspektivet. 

Bakgrund 

Barn tillbringar en stor del av dagen i förskolan, där de kommunicerar och samspelar med varandra, 

med miljö och med material. Barn kommunicerar ständigt med varandra, både kroppsligt och verbalt.    

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000:16) tar upp problematiken kring att merparten av 

studier gjorda kring barns samspel har genomförts på äldre barn i skolan. Michélsen (2005:18) skriver 

att historiskt sätt, har det sedan barnkrubbornas tid och fram till 1970- talet funnits en negativ syn 

kring gemensamhetsfostran för ett- och två-åringar. Barnstugeutredningen (1972) ansåg att små barn 

inte hade glädje av jämnåriga barn eftersom de saknade den sociala förmågan som möjliggör detta. 

Michélsen (2005:26) refererar till Ulin (1949) och menar att det är först i treårsåldern som barn kan 

samspela med varandra. Michélsen (2005:18) refererar till Mueller & Rich (1976) och Eckerman et al 

(1975) och menar att samspelsforskningen på 1970-talet visade att barn tidigt samspelar med andra 

barn och är sociala.  
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Michélsen (2005:18) skriver vidare att på 1980-talet påverkade samspelsforskningen synen på 

förskolan och små barn. Även de yngsta barnen på förskolan började nu betraktas utifrån sina 

kompetenser och förmågor istället för enbart som små och behövande. Michélsen (2005:24) refererar 

till Lökken (1999)  och hävdar att forskning kring små barns samspel inte varit i fokus förrän på senare 

tid, och menar att detta kan ha att göra med den rådande genomslagskraften från Piagets teori om 

barns egocentrering.  

I nutida styrdokument (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev 2010) betonas det hur viktig leken är för 

barns utveckling och lärande och att det är genom lek som barnen möts i samspel och skapar 

relationer. 

  ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets 

olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att utrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Läroplan för förskolan, 

Lpfö 98, rev 2010:8). 

  ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik… där miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material 

för utveckling och lärande” (Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev, 2010:11,18). 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, beskriver mycket kring barns lek och vilken vikt leken har för 

barns alla komponenter till utveckling. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonar vikten kring miljö 

och material men också möjligheterna till lustfyllda lärandemiljöer.  

Vi menar att barns kroppsliga samspel i den fria inomhusleken är viktig i relation till det läroplanen 

betonar kring att barn i leken får möjligheter att uttrycka sig, kommunicera samt utöva 

inlevelseförmåga. Dessa är alla enligt oss komponenter i den fria inomhusleken, och vi vill betona att 

fri lek i vår studie inte menas fri lek från vuxnas närvaro, utan lek fri från vuxnas styrande i leken. 

Detta har möjliggjort för oss att fokusera på hur barn genom sina kroppar samspelar med och tar 

kontakt med varandra samt hur barnen kroppsligt samspelar och utvecklar gemensamma lekar i 

relation till miljö och material.  

Genom vår studie har vi stött på problem med att finna studier kring barn i förskoleåldern som har 

belyst barns kroppsliga samspel i samverkan med miljö och material. Vi menar att en fördjupad studie 

som belyser detta ämne är av intresse för förskollärarprofessionen och kunskapsfältet, då barns 

kroppsliga samspel sker i samexistens med miljö och med material. Vi vill belysa och väcka nya 

tankar om hur förskolan kan se på barns kroppsliga samspel som ett betydelsefullt 

kommunikationsverktyg.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka det kroppsliga samspelet och dess relation till miljö och 

material i den fria inomhusleken på förskolan.   

 Hur uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas kroppsligt samspel i den fria inomhusleken? 

 Vilken betydelse har miljö och material för kroppsligt samspel i den fria inomhusleken? 

Tidigare forskning 

Kroppsligt samspel  

Lökken (2006: 33-34) beskriver små barn som ”toddlare”, som bebor rummet och spontant utnyttjar 

rummet och situationen de befinner sig i genom att omvandla det till sätt att uttrycka sig på. Toddlare 

använder kroppen i förhållande till rummens utformning. Engdahl (2011a:19-23,39, 2011b:1421-

1423) beskriver toddlare som sociala personer med social kompetens. Toddlare söker sig till varandra 

och vill dela upplevelsevärld. I interaktion med andra skapar toddlare mening och gemenskap. 

Toddlare kommunicerar ofta med varandra i leken genom olika röstlägen, rörelser, fysiskt agerande, 

ansiktsuttryck och gester. Genom att använda kroppsspråk och kroppen visar barn medvetenhet om 

miljön och omgivningen omkring dem. Toddlare har förmåga att inta andras perspektiv samt att 

förhandla. Barn är agenter i samspel med omgivningen. Michélsen (2005:121) skriver att samspel 

mellan toddlare sker genom glädje, engagemang och intresse. Enligt Haugen (2006:54) handlar 

toddlarnas upplevelser om det som sker här och nu och tillsammans skapar de genom sina kroppar 

samhörighet och gemenskap. Johansson & Emilson (2010:168) refererar till Lindahl (1996) och menar 

att när toddlare möter nya fenomen agerar de alltid utifrån sina tidigare erfarenheter.  

Johansson & Emilson (2010:169) refererar till Björklund (2008) och menar att barn använder både 

gester och ord när de kommunicerar med varandra. Michélsen (2005:70, 124) skriver att barn ofta 

kommunicerar genom användandet av kroppsspråk i form av att springa fram till varandra, blickar, 

kramar, röst, mimik, skratt, leenden och pekanden. Michélsen (2005:72) beskriver begreppet ”social 

affordance” och menar att barn genom ett föränderligt och rörelsefyllt beteende inbjuder till samspel 

med varandra. Test & Cornelius-White (2013:165) skriver att samspel mellan barn uppstår genom 

observationer av andra barns agerande och att detta bidrar till egna och gemensamma aktiviteter. 

Lökken (2006:31-32) refererar till den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1962) och begreppet 

intersubjektivitet och hävdar att kroppssubjekt samspelar med och söker sig till varandra genom 

kroppslig kommunikation. Det är med hjälp av kroppen barnen förmedlar avsikter till varandra. 

Naerland & Martinsen (2011:361) beskriver att barn söker kontakt med varandra på olika sätt genom 

lekens innehåll, uppträdande och agerande samt sociala funktioner. Naerland & Martinsen (2011:364) 

skriver vidare att barn söker kontakt med varandra i leken genom att starta en ny lek eller introducera 

något nytt i leken. Engdahl (2011a:18) refererar till Bengtsson (1998), Johansson (1999) och Lökken 



5 

 

(2000) och hävdar att barn kommunicerar och interagerar med varandra samt upplever omgivningen 

genom sina sinnen och kroppen. 

Den ovan redovisade forskningen kring toddlare och deras kommunikation och agerande i förhållande 

till varandra är adekvat för vår frågeställning kring kroppsligt samspel. Forskningen ovan beskriver 

hur barn kommunicerar och samspelar med varandra. I relation till vår frågeställning har ovanstående 

forskning mestadels belyst kroppslig kommunikation mellan barn och inte det kroppsliga samspelet på 

det sätt vår studie syftar till. I vår studie vill vi ta reda på hur kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, 

fortskrider och avslutas. Genom vår studie vill vi poängtera hur barn med hjälp av sina kroppar söker 

sig till och samspelar med varandra. Vi vill också belysa hur barnen interagerar med varandra samt hur 

de kommunicerar genom sitt kroppsspråk. 

Miljö 

Vickerius & Sandberg (2006:208) refererar till Bronfenbrenner (1979) och menar att människor och 

miljö påverkar varandra i en ömsesidig interaktion. Genom relationer, aktiviteter och roller samspelar 

människorna med miljön. Enligt Vickerius & Sandberg (2006:215) sker lekar i olika miljöer och 

miljöerna påverkar och ger barnen möjlighet att utveckla sina lekar. Leken måste betraktas både med 

tanke på den fysiska miljön och på den sociala miljön. Det är viktigt att ha kunskap om hur samspel 

kan stimuleras genom miljön. Vickerius & Sandberg (2006:212) refererar till Mead (1976)  och menar 

att barn genom samspel med andra blir medvetna om sig själva och miljön omkring dem.  

Engdahl (2011a:17,19, 39) refererar till det fenomenologiska perspektivet och Merleau-Ponty 

(1962,1999) och hävdar att det är genom människans handlande, uppfattningen och medvetandet om 

miljön uppkommer. Barn både påverkar miljön runt omkring dem samt påverkas av den. Toddlarnas 

aktiviteter påverkar både de människor som är närvarande och miljön omkring. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2009:146-147) skriver att en tydlig struktur i utformningen av miljön signalerar och 

utmanar samt påverkar barns agerande genom att inbjuda till lek. Miljön ska stödja barns lekande och 

ge barn möjlighet till fantasi, kreativitet och kontroll. Genom barns agerande i miljön skapas mening 

åt det som miljön erbjuder. Knutsdotter Olofsson (2003:17) anser i sin forskning kring lek att barnens 

inre föreställningar styr vad barnen leker samt vad de leker med. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003:17) är yttre stimuli underordnad det inre förhållningssättet.  

Dahlberg & Åsén (2011:253) refererar till Lenz Taguchi (1997) och menar att kommunikation mellan 

människor och miljö ständigt sker. Miljön signalerar vad som är möjligt handlande och agerande i de 

olika rummen. Genom att förändra miljön signaleras nya budskap som gör att barnen agerar 

annorlunda och förändrar miljöns mening. Dahlberg & Åsén (2011:253) refererar vidare till Lenz 

Taguchi (1997) och hävdar att då miljön ses som den tredje pedagogen blir miljön en betydelsefull 

aktör för föränderlighet. Nordin-Hultman (2009:77-78, 200) skriver att i mötet med miljö och material 

förändras barnens aktiviteter och handling men barns samspel hindras om material och miljö är 

otillgänglig och inte bidrar till möjligheterna för samspel. Lenz Taguchi (2011:21) refererar till Rinaldi 

(1996) och menar att rum kommunicerar till människor vad som är möjligt agerande och handlande.        

Michélsen (2005:47-48) refererar till Gibson (1979) och menar att den fysiska miljön erbjuder 

människor att agera i den i förhållande till hur miljön är utformad. Miljön erbjuder även människor till 

samspel med varandra, till exempel korridorer som uppmanar till att springa i.   

          



6 

 

Ovanstående forskning om miljö och människor är viktig för vår studie. Vi vill med vår studie 

undersöka vilken betydelse miljön har på det kroppsliga samspelet. För att detta ska kunna synliggöras 

i vår studie kommer det att vara aktuellt att observera hur och vad miljön signalerar. Vi vill också i vår 

studie belysa hur miljöns utformning kan påverka det kroppsliga samspelet och vad som är möjligt 

handlande. Vi vill i vår studie se hur miljön kan stödja det kroppsliga samspelet i den fria 

inomhusleken.  

Material 

Enligt Vickerius & Sandberg (2006:214) behöver barn i sina lekar få tillgång till olika typer av 

material. Lindahl (1998:51) refererar till Blumers (1986) begrepp symbolisk interaktionism och menar 

att människans agerande påverkas av händelser och föremåls innebörd. Samspelet mellan människor 

skapar innebörd i händelser och föremål. Genom människans agerande i förhållande till varandra och 

omgivningen växer innebörden. Lenz Taguchi (2011:20) skriver att material signalerar och 

kommunicerar innebörd och mening samt de olika aktiviteter som kan genomföras i användandet av 

och i relationen till materialet. Nordin-Hultman (2009:186) refererar till Rinaldi (1999) och menar att 

handlingar bestäms och påverkas av föremålen, redskapen och tingen. Genom barnens handlande och 

användande av föremålen i relation till olika situationer blir föremålen subjekt. Material och miljö 

förmedlar och skapar mötesplatser samt relationer. Knutsdotter Olofsson (2003:124-125) skriver att 

användandet av föremål väcker inspiration och stimulerar barns fantasi och kreativitet i leken.        

Genom barnens agerande med varandra och föremålen möjliggörs samspel.  

Forskningen kring material är adekvat för vår frågeställning kring materialets inverkan. I vår studie 

vill vi problematisera barns kroppsliga samspel i förhållande till materialet.  
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Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån det fenomenologiska perspektivet och den franske filosofen Maurice 

Merleau-Pontys (1908-1961) syn på den levda kroppen, livsvärld, intersubjektivitet, perceptionens 

fenomenologi och att ”bebo” rummet. Med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet blir det 

möjligt för oss att undersöka barnens kroppsliga samspel eftersom det fenomenologiska perspektivet 

menar att barn kommunicerar genom att använda kroppen samt att språket ses som ett filter som 

förhindrar kroppslig kommunikation. Små barn kommunicerar oftare med kroppen än med ord.  

Fenomenologiskt perspektiv med begreppen 

livsvärld, levd kropp, ting och tummellek  

Enligt fenomenologin och Merleau-Pontys (1962,1964,1999) begrepp livsvärld och den levda 

kroppen, förmedlar kroppen känslor och tankar och är utgångspunkt för kommunikation och 

förståelse. Det är genom kroppen som barn uttrycker sina intentioner, skapar mening och kan förstå 

andra människor. Sammanhang skapas när barn förhåller sig till varandra i lekens värld. I lekens värld 

skapar barnen mening utifrån sina dimensioner. Redan från födseln kommunicerar barn med andra och 

med världen och kan kroppsligt förstå andra människor. Med den levda kroppen kommunicerar, 

uttrycker och interagerar människan i livsvärlden. Livsvärlden innebär att det mänskliga subjektet 

handlar i och erfar världen. Kroppen är medveten om skillnaden mellan människor och ting. För barn 

har ting och världen en mening. Ting ger signaler till barn vilket leder till att barn utmanas till 

handling (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade till i Engdahl 2011a:18, 

Johansson 1999, 2001, 2002, 2007 refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, Johansson 2007: 

19, 21-22). 

Lindahl (1998:38) refererar till Bengtsson (1988) och Merleau- Ponty (1962) och menar att den levda 

kroppen skapar levda rum och levd tid genom kommunikation och interaktion med omgivningen och 

världen. 

Röthle (2006:123) beskriver hur barn lockar in varandra i lekens värld genom tummellek. Det som 

kännetecknar tummellek är att barn genom sina kroppar och ljud signalerar till varandra att aktiviteten 

som pågår är lek. Lökken (2006:35) refererar till Lökken (1996) och menar att social tummellek sker 

genom kroppslig aktivitet med utgångspunkt kring stora lekelement och öppna ytor samt att barnens 

kroppar är utgångspunkt för leken. 

I vår analys kommer begreppen livsvärld och ting möjliggöra för oss att fokusera kring miljöns och 

materialets betydelse för det kroppsliga samspelet där barnen är aktivt handlande i leken i förhållande 

till miljöns utformning och utbudet av material samt att material och miljö utmanar barn till handling.  

Begreppet ting kommer i vår analys göra det möjligt för oss att synliggöra miljöns och materialets 

betydelse för barnens kroppsliga samspel och att miljö och material är aktörer som skapar mening, 

men även att det kroppsliga samspelet ger miljö och material mening. Miljö och material har 

handlingskraft och signalerar till barn att agera och samspela. Miljö och material utmanar barn till 

samspel och aktivitet. Begreppen livsvärld och ting kommer i vår analys möjliggöra för oss att med 

utgångspunkt från det fenomenologiska perspektivet analysera miljöns och materialets betydelse för 
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det kroppsliga samspelet.  

Begreppet den levda kroppen kommer vi att använda i vår analys för att försöka få syn på den del av 

samspelet som handlar om att barn genom sina kroppar uttrycker, interagerar och kommunicerar med 

varandra. Vi kommer i vår analys att använda begreppet tummellek och begreppet social tummellek 

för att synliggöra den del av samspelet som innebär att barnen genom sina kroppar och ljud signalerar 

att det är lek som pågår. 

Intersubjektivitet 

Haugen (2006:49) refererar till Stern (2003) och menar att intersubjektivitet innebär att människan har 

en medfödd önskan att etablera och hålla kvar intersubjektivitet, att dela intentioner, känslor och fokus 

i en känslomässig samexistens. Människan har en inneboende vilja att ingå i en social värld och dela 

kunskap med andra. Intersubjektivitet innebär även att samtidigt som två personer har sin 

uppmärksamhet på samma sak är de också medvetna om det. Vidare innebär intersubjektivitet aktiva 

kroppssubjekt som med liknande intentioner skapar mening kooperativt. Lökken (2006:32) refererar 

till Merleau-Ponty (1962) och hävdar att intersubjektivitet innebär att kroppssubjekt aktivt delar och 

samspelar kring gemensamma intentioner, uppmärksamhet och mening.  Enligt Michélsen (2005:125) 

innebär intersubjektivitet ett samspel där intresse, glädje och engagemang delas av barnen. Barnen 

visar genom skratt, leenden och blickar samförstånd med varandra i de gemensamma aktiviteterna.  

I vår analys kommer begreppet intersubjektivitet möjliggöra för oss att fokusera kring hur barnen 

genom kroppsligt samspel söker sig till och samspelar med varandra i form av kroppslig gemenskap 

och kommunikation. Begreppet intersubjektivitet kommer möjliggöra för oss att se hur barnen genom 

sina kroppar visar samförstånd och medvetenhet för varandra.  

Affektiv intoning  

Haugen (2006:56) refererar till Roed Hansens (2003) begrepp affektiv intoning, som innebär en 

empatisk icke-verbal kommunikationsprocess där barnets upplevelsetillstånd bekräftas och läses av 

från ”den andra”. När ”den andra” gör ett ljud som fångar varaktighet, form och intensitet i barnens 

uttryck, uppstår affektiv intoning. Kommunikationen startar i barnens inre upplevelsevärld. Då ”den 

andra” ger respons på barnets uttryck genom att använda en annan modalitet visar det att ”den andra” 

har uppmärksammat känslan i barnets uttryck och det blir möjligt att dela en emotionell gemenskap.  

I vår analys kommer vi att använda oss av begreppet affektiv intoning för att försöka få syn på den del 

av samspelet som handlar om att barn genom sitt kroppsliga samspel läser av varandra, ”härmar” och 

följer varandras rörelser, gester och ljud.   

Perceptionens fenomenologi och att ”bebo” 

rummet 

Lökken (2006:28) skriver att människokroppen i form av kroppssubjekt handlar aktivt i den konkreta 

världen. Lökken (2006:28) refererar till Merleau-Pontys (1945) begrepp perceptionens fenomenologi, 

som innebär att kroppens perception är grunden för våra upplevelser i världen och att kroppen är aktivt 

handlande. Kroppen har en kännande och tolkande närvaro i världen. Människan uppmärksammar sin 

närvaro i världen med kroppen, det som händer och vad hon gör medan det händer. Lökken (2006:28) 
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refererar till Merleau- Ponty (1964) och menar att kroppens intention är att vara uppmärksam på det 

som sker i världen. Kroppssubjektet ”installerar” sig i världen och ”bebor” rummet. Lökken (2006:36) 

refererar till Merleau- Ponty (1962) och hävdar att kroppssubjektet kommunicerar genom kroppens 

handlingar, rörelse och positionering. 

Lökken (2006:30) refererar vidare till Merleau-Ponty (1964) och menar att det är genom kroppsliga 

rörelser samspelet med och uppfattningen om världen runt omkring oss skapas. Människan skapar 

uppfattning om sig själv och andra med hjälp av kroppens handlingar och rörelse.  

Människor förstår och tolkar varandra genom att överföra erfarenheter, avsikter och intentioner mellan 

sina kroppar.  

Begreppen inom perceptionens fenomenologi och begreppet att ”bebo” rummet gör det möjligt för oss 

att i vår analys kunna rikta blicken mot hur barnen med sina kroppar installerar sig i miljö och 

material. Genom dessa begrepp blir det möjligt för oss att försöka synliggöra hur kroppsligt samspel 

sker i relation till och betydelsen av miljö och material.  

Fenomenologiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från det fenomenologiska perspektivet eftersom vår studie har huvudfokus på 

kroppsligt sampel. Det fenomenologiska perspektivet utgår från kroppen som aktivt handlande och 

detta perspektiv har inte huvudfokus kring miljö och material. I vår studie utgår vi inte från objektets 

agens, utan med utgångspunkt i vårt valda teoretiska perspektiv vill vi betona miljöns och materialets 

agens i förhållande till kroppsligt samspel.  

Metod  

Val av metod  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativa studier ger möjlighet att studera sociala 

processer och sammanhang utifrån en helhetssyn på ett fåtal undersökningsenheter. Kvalitativa studier 

är flexibla och ofta löst strukturerade vilket möjliggör för förändringar i anslutning till den information 

som samlas in. Kvalitativa studier strävar efter att se sammanhang och uppnå förståelse. Genom 

kvalitativa studier möjliggörs en djupare förståelse för det valda undersökningsområdet. Inom 

kvalitativ studie är observatören nära de människor som observeras och utgår ifrån de observerade 

människornas perspektiv. Observatören arbetar i den naturliga miljön där undersökningsområdet finns 

(Bryman 1989 refererad till i Alvesson & Sköldberg 2008:17, Backman 2008:54-55, Björndal 

2005:22-23,108-109).  Inom kvalitativa studier formuleras enligt Backman (2008:58) frågeställningar 

ofta i samband med insamlingen av data. Efter att ha genomfört ett par videoobservationer, 

omformulerade vi våra frågeställningar för att få tydligare fokus kring vår studies innehåll.  

Enligt Björndal (2005: 22-23,108-109) är kvantitativa studier mer strukturerade och har en mer precis 

form. Kvantitativa studier strävar efter att få fram det genomsnittliga och representativa för ämnet. 

Med en kvantitativ studie samlas en stor mängd data in och resultaten presenteras ofta med hjälp av 

siffror. Kvantitativ studie gör det lättare att jämföra olika data och göra mer exakta tolkningar.  
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En kvantitativ studie har större distans från det aktuella undersökningsområdet än vad en kvalitativ 

studie har.   

Vi valde att göra öppna observationer. Öppna observationer innebär enligt Vetenskapsrådet (2011:42) 

att deltagarna vet att de blir observerade och att forskaren befinner sig direkt i händelsernas centrum. 

Forskaren ska sträva efter att vara objektiv och så mycket som möjligt försöka undvika att påverka 

händelserna och personerna. Vi informerade förskolorna och föräldrarna om vår studie i förväg samt 

ansökte om föräldrarnas skriftliga samtycke. 

 Våra videoobservationer är observationer av första ordningen eftersom vi som utomstående 

observerar på förskolorna (Björndal 2005:26).  Det innebär att vi som observatörer huvudsakligen 

kunde koncentrera oss på att observera barnen i deras lekar. Vi valde att använda oss av 

videoobservationer eftersom det ger oss möjlighet att göra återbesök i våra observationer flera gånger 

samt att observera och tolka det kroppsliga samspelet mellan barnen och hur miljön och materialet 

inverkar. Björndal (2005:72,79-80) skriver att videoinspelningar bevarar observationer och situationer 

som de var vid det aktuella inspelningstillfället. Med videoobservationer synliggörs både 

kommunikation och samspel. Fördelen med videoobservation är enligt Lindahl (1998:82) att 

videokameran kan fånga mer än vad direkta observationer med anteckningar kan göra.  

Våra videoobservationer möjliggör för oss att upptäcka både det verbala och ickeverbala samspelet. 

Videon kan fånga miljöns och materialets inverkan på och betydelse för det kroppsliga samspelet på 

ett sätt som inte enbart fältanteckningar ger möjlighet till. Vårt metodval i form av videoobservationer 

är mest relevant för vår studies syfte och frågeställningar, eftersom videoobservationer synliggör det 

kroppsliga samspelet i inomhusleken och fångar materialets och miljöns betydelse. 

Gradén & Kaijser (1999,2011:190) skriver att vid videoobservationer betraktar observatören 

händelserna från sidan om. Videoobservationer kräver stor koncentration och uppmärksamhet. Vid 

insamlandet av materialet till vår studie valde vi att turas om att föra anteckningar och att filma. 

Vi ville som Lindahl (1998:82) skriver, dokumentera äkta situationer och barnens naturliga beteende. 

Genom våra videoobservationer blir det möjligt att observera samspelet mellan barnen, barnens 

intresse, fokus och engagemang. Eftersom vår studie fokuserar på det kroppsliga samspelet mellan 

barnen var det viktigt för oss att fånga barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ännu en fördel med 

videoobservation är att ansiktsuttryck, kroppsspråk och känslouttryck kan analyseras i efterhand samt 

att det med videoobservation blir möjligt att zooma eller utesluta delar av händelser från bilden 

( Lindahl 1998:83, Skoog 1998 refererad till i Pramling Samuelsson & Lindahl 1999:36). 

Videoobservationer visar enligt Björndal (2005:74) ett begränsat urval av situationerna och att 

placeringen av videokameran påverkar den del av verkligheten som registreras. Vid insamlandet av 

våra videoobservationer försökte vi tänka på att vårt agerande inte skulle störa och påverka barnens 

lekar. Vi är medvetna om att barnens agerande ändå till viss del har påverkats av vår närvaro. Efter en 

kortare period blev barnen vana vid vår närvaro och våra videoobservationer och lade inte så stor vikt 

vid vår närvaro. Detta gjorde att vi som observatörer kunde samla in det material vi behövde för vår 

studie. Människorna som observeras påverkas av observatörernas närvaro även om observatörerna 

tänker på att inte störa och påverka situationen (Hammersley & Atkinson 1987,1996 refererade till i 

Björndal 2005:39, Pramling Samuelsson & Lindahl 1999:34).  

Eftersom vi, innan vi genomförde våra videoobservationer, bestämde oss för att fokus i våra 

videoobservationer skulle vara hur kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas samt  

miljöns och materialets betydelse för det kroppsliga samspelet, menar vi att våra videoobservationer är 

strukturerade. Björndal (2005:50) skriver att strukturerade observationer innebär att fokus vid 
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observationstillfället enbart riktas mot ett urval av områden. 

Pripp & Öhlander (1999, 2011:129) menar att när observatören väljer fokus för sin studie innebär det 

också att någonting väljs bort. Observatören måste i förväg bestämma sig för vad som ska observeras 

för att få fram information som besvarar studiens frågeställningar. 

Pripp & Öhlander (1999, 2011:129) skriver vidare att den fokuserade systematiska observationen 

måste kombineras med en öppen observation. Med koppling till Pripp & Öhlander (1999,2011:129) 

valde vi i vår studie att använda oss av strukturerade videoobservationer, men vi var också medvetna 

om att vi måste kunna improvisera och ta vara på det som dök upp i de olika situationerna. 

Enligt Pripp & Öhlander (1999, 2011:124) kan observatören vara deltagande i olika hög grad. Då 

observationen görs på en avgränsad mindre plats ingår observatören i det sociala spelet. Vid vissa 

tillfällen var det tydligt att vi ingick i det sociala spelet, som Pripp & Öhlander (1999,2011:124) 

skriver om, då barnen bjöd in oss i de olika lekarna eller bad om hjälp. 

Vi har även valt att komplettera våra videoobservationer med fältanteckningar för att få en utökad bild 

av varje situation. I våra fältanteckningar har vi beskrivit i vilken miljö vi befinner oss vid de olika 

videoobservationerna och hur miljön ser ut. Vi har även i fältanteckningarna beskrivit vilka barn som 

har varit närvarande och vilka roller de har haft. I relation till de samspel och aktiviteter vi har 

observerat, har vi i fältanteckningarna beskrivit i vilken följd detta har skett och om det har funnits 

samband mellan samspel och aktivitet. Fältanteckningarna har även innehållit beskrivningar av när och 

hur de olika situationerna börjat och eventuellt slutat. Vi har också i fältanteckningarna beskrivit 

barnens agerande, kroppsspråk och mimik samt rörelser. I fältanteckningarna har vi valt att skriva 

förkortningar, flicka skrivs med f och pojke med p. Genom att använda många förkortningar blev det 

möjligt för oss att kunna skriva ner våra fältanteckningar snabbare i anslutning till de pågående 

observationerna. Björndal (2005:47) skriver att förkortningar och stödord i anslutning till 

observationstillfället gör att det blir möjligt att anteckna mycket mer av situationen än om varje ord 

ska skrivas ut i sin helhet.  

Urval och avgränsningar samt 

undersökningspersoner 

Vi valde att göra våra videoobservationer på förskolor vi kände till sedan tidigare. Vi har utifrån vårt 

insamlade material valt ut tre observationer som vi har analyserat. Eftersom vi har utgått ifrån det 

fenomenologiska perspektivet och fokuserat på kroppsligt samspel i inomhusleken, valde vi att 

observera treåringarnas kroppsliga samspel då treåringar ingår i kategorin toddlare som beskrivs inom 

det fenomenologiska perspektivet. Med läroplanen för förskolan, Lpfö98, som grund utformade vi vårt 

syfte kring kroppsligt samspel. Just möjligheterna till det kroppsliga samspelet var en problematik vi 

diskuterade före våra observationstillfällen. Vi funderade på om vi skulle lägga vikt vid pedagogernas 

förhållningssätt för barnens möjligheter till samspel då vi menar att det påverkar. Vi kom fram till att 

pedagogernas förhållningssätt i relation till vår studies syfte och frågeställningar denna gång inte var 

möjligt att undersöka då tiden för studien var för kort. Därför beslutade vi oss för att i vår formulering 

av syftet och frågeställningarna betona att det är den fria inomhusleken som vi valt att fokusera på.  

Insamlingsteknik 

Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:32) refererar till Lindahl (1996) och Palmerus et al.(1991) och 

menar att videoobservationer synliggör delar av verkligheten och bidrar till att upptäcka nya synsätt på 
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den dagliga verksamheten. Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:33) påpekar att videoobservationer 

fångar upp och tydliggör barnens agerande och samspel. Videoobservationer bidrar till att förstå och 

analysera små barns agerande och tänkande, eftersom de små barnens verbala förmåga inte är så 

välutvecklad. Fördelarna med videoobservationer som Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:36) 

beskriver, kunde vi tydligt märka vid vår analys av videoobservationerna. Videokameran hade vid våra 

observationer förutom kroppsspråket registrerat ansiktsuttryck, blickar och röster. Detta hade vi inte 

hunnit få med om vi enbart hade använt oss av fältanteckningar. En stor fördel med 

videoobservationer är att vi som observatörer kan gå tillbaka till de aktuella observationstillfällena 

flera gånger och fokusera på olika händelser. I samband med analyserna av videoobservationerna 

insåg vi att analyserna är mycket viktiga men tar lång tid att genomföra. Detta är något som poängteras 

av Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:37). Vidare betonar Pramling Samuelsson & Lindahl 

(1999:37) även att videoobservationer kräver mycket tid till tolkning och analys, men är nödvändigt 

för att videoobservationerna ska ge information och kunskap kring det valda undersökningsområdet. 

Enligt Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:42-47) kan ovana och oerfarenhet vid själva hanteringen 

av videokameran bidra till svårigheter vid inspelningen.  

Videoobservationer visade sig vara en för studien relevant och väl fungerande metod. På relativt kort 

tid blev det möjligt för oss att samla in mycket information. Videokameran hinner fånga mycket mer 

än vad våra ögon hinner uppfatta och det som vi registrerar i minnet. Med hjälp av videokameran går 

det att avgränsa en mindre händelse ur en stor och fokusera på ett fåtal barn. Om vi istället för att 

genomföra videoobservationer och föra fältanteckningar hade deltagit i barnens lekar, hade vi behövt 

ta hänsyn till alla barn och till helheten i stunden och inte kunnat fokusera på enskilda barn och delar. 

Vi är båda sedan tidigare vana att använda videokameran och anser inte att det uppstod några problem 

vid själva insamlandet av materialet med videokamera.  

Ur en etisk synpunkt fanns det en problematik vid våra videoobservationer då vissa barn inte fick 

dokumenteras med varken fotografier, film eller fältanteckningar. Detta fick vi ta hänsyn till och var 

tvungna att i de olika videoobservationstillfällena vara extra uppmärksamma på.   

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka kroppsligt samspel mellan barnen samt miljöns och 

materialets betydelse var videoobservationer ett mycket bra alternativ. Vi fick på ett tydligt och relativt 

snabbt sätt ihop en stor mängd data som vi sedan kunde analysera och tolka. Även om analysen tog 

mycket tid, bidrog videoobservationerna till att tydliggöra, sätta fokus på och att förstå barnens 

kroppsliga samspel och kommunikation.  

Genomförande 

Vi använde videoobservationer samt direkta anteckningar, fältanteckningar vid observationerna.          

I anslutning till observationstillfällena skrev vi tillsammans rent och gick igenom anteckningarna.         

Vi har även gått igenom och tillsammans tittat på filmerna flera gånger och i anslutning till detta gjort 

anteckningar och byggt ut våra anteckningar från de aktuella observationstillfällena. Vi valde att den 

första dagen på varje förskola inte filma utan enbart bekanta oss med barnen och miljön. Vi samtalade 

med barnen om vår studie samt berättade att vi skulle återkomma flera gånger och filma med vår 

kamera. De dagarna vi skulle filma, gick vi först runt och hälsade och visade oss för alla barn. Som 

observatörer turades vi om att filma och att föra anteckningar vid de olika observationstillfällena. Vi 

har efter varje observationstillfälle gemensamt gått igenom vårt material. Vi valde att börja filma 

direkt redan innan olika lekar hade börjat. Detta gjorde vi för att barnen skulle vänja sig vid 

videokameran och för att vi inte plötsligt skulle ta upp videokameran och genom vårt agerande störa 
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och påverka barnens lekar mer än nödvändigt. Vi valde att börja filma direkt även för att vara säkra på 

att kunna fånga när det kroppsliga samspelet startar samt dess utveckling. Insamlingen av vår empiri 

genomfördes under drygt två veckor. Vi genomförde cirka 10 observationer och utifrån syfte och 

frågeställningar valde vi sedan ut tre observationer för analys. Vi genomförde våra observationer både 

på förmiddagar och eftermiddagar för att kunna ”fånga” det kroppsliga samspelet samt miljöns och 

materialets betydelse.  

Vi vet av erfarenhet att det kan ta lång tid att få tillbaka samtyckesbrev från föräldrar. Därför valde vi 

att kontakta de aktuella förskolorna i god tid och dela ut samt samla in informations- och 

samtyckesbreven från föräldrarna innan vi skulle börja genomföra våra observationer. Detta gjorde att 

vi tidigt kunde börja insamlandet av vårt material. 

Den tidigare forskningen och begreppet toddlare har hjälpt oss att under våra observationer rikta 

blicken mot barnens kroppsliga samspel i leken genom rörelser, fysiskt agerande, röstlägen och gester. 

Våra videoobservationer möjliggjorde för oss att följa barnens kroppsliga samspel. Med hjälp av 

tankarna kring hur toddlare genom sina kroppar använder rum, kunde vi i våra videoobservationer se 

hur barnen genom kroppsspråk visar medvetenhet om miljön omkring dem samt bebor rummet och 

använder rummen för att uttrycka sig (Engdahl 2011a:19-23,39, Engdahl 2011b: 1421-1423, Haugen 

2006:54, Lökken 2006:33-34, Michelsen 2005:121). Vi kunde under våra videoobservationer rikta 

blicken mot hur barn kommunicerar, samspelar och interagerar med varandra samt att det är genom 

kroppen och sina sinnen, barn kommunicerar och interagerar med varandra. Vi kunde även rikta 

blicken mot kroppsligt samspel utifrån tankarna att rörelser inbjuder till samspel, att aktiviteter 

uppkommer genom observerande samt att barn söker kontakt med varandra på olika sätt och 

introducerar nya delar i leken (Engdahl 2011a:18, Johansson & Emilson 2010:169, Michélsen 

2005:70,72,124, Naerland & Martinsen 2011:361, 364, Test & Cornelius- White 2013:165). Begreppet 

intersubjektivitet (Merleau- Ponty 1962 refererad till i Lökken 2006:32) har hjälpt oss att fokusera 

kring kroppsligt samspel i våra videoobservationer.  

Vi har även valt att fokusera på miljöns och materialets betydelse för kroppsligt samspel och för att 

under våra videoobservationer kunna rikta blicken mot detta, använde vi oss av tanken kring hur miljö, 

material och människor påverkar varandra samt att det är genom handlande uppfattningen om miljön 

uppkommer. Genom våra videoobservationer var det även möjligt att studera hur barn både påverkar 

miljön runt omkring dem samt påverkas av den (Dahlberg & Åsén 2011:253, Engdahl 2011a:17,19, 

39, Johansson & Pramling Samuelsson 2009:146-147, Knutsdotter Olofsson 2003:17, 124-125, Lenz 

Taguchi 2011:21, Michélsen 2005:47-48, Nordin- Hultman 2009:77-78, 200,Vickerius & Sandberg 

2006:208,212, 215). Utifrån det Dahlberg & Åsén (2011:253) skriver om miljöns betydelse för 

handlande, blev det möjligt för oss att genom videoobservation också fokusera på vad miljön 

signalerade i förhållande till det kroppsliga samspelet och vad som var möjligt agerande. Det Lenz 

Taguchi (2011:20) beskriver om materialets betydelse, använde vi oss av i våra videoobservationer 

kring materialets betydelse för det kroppsliga samspelet. I relation till vår frågeställning om 

materialets betydelse för kroppsligt samspel kunde vi tänka kring Blumers (1986) begrepp symbolisk 

interaktionism som Lindahl (1998:51) beskriver samt Nordin-Hultman (2009:186) som refererar till 

Rinaldi (1999) och menar att handlingar påverkas av föremålen. 
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Reflektion och beskrivning av författarnas 

insatser i studien 

I denna studie har vi varit två författare, Linda Gröndal och Emma Teng. Vi har genomfört och skrivit 

hela vår studie tillsammans. I samband med starten för studien planerade och diskuterade vi hur vi 

skulle lägga upp och genomföra arbetet samt när vi skulle genomföra våra videoobservationer. Vi 

bestämde också på vilka platser vi skulle arbeta, på Stockholms universitet, på Medieverkstan på 

Stockholms universitet, på olika bibliotek och hemma hos varandra. Vi kontaktade gemensamt de 

aktuella förskolorna där vi skulle genomföra våra videoobservationer. Vi har tillsammans letat upp och 

båda två läst tidigare forskning kring vårt ämne, litteratur om det teoretiska perspektivet vi har valt, 

metodlitteratur och texter från Vetenskapsrådet kring forskningsetiska principer. Vi har använt oss av 

kurslitteratur och ny litteratur, bibliotek och internet. Vi har båda läst all litteratur och gjort 

anteckningar samt tillsammans gått igenom litteraturen och våra anteckningar. Vi har formulerat och 

skrivit alla delar i studien tillsammans. Båda två har deltagit vid alla observationstillfällen och vi 

turades om att filma och föra anteckningar. Efter varje observationstillfälle har vi gemensamt gått 

igenom och diskuterat allt material.  

Databearbetning och analysmetod 

Öhlander (1999,2011:272) menar att analys och tolkning är parallella och i praktiken inte går att 

separera från varandra. Vid analysen sorteras materialet och tolkas sedan. Analys och tolkning måste 

kopplas till materialet med stöd i empirin. Analys innebär skapande av kategorier, upptäckt av mönster 

och att jämföra och analysera det insamlade materialet med hjälp av teori (Vickerius & Sandberg 

2006:211, Boolsen 2007 refererad till i Öhlander 1999,2011:272). Analysens mål är enligt Öhlander 

(1999,2011:274) att belysa och tolka materialet på nytt sätt. Öhlander (1999,2011:275) poängterar 

vikten av flera genomgångar av det insamlade materialet i samband med analys. Detta för att få nya 

infallsvinklar och upptäcka nya teman. Enligt Öhlander (1999;2011:282) ska teoretiska begrepp 

användas vid analys och tolkning. Öhlander (1999,2011:284) menar att det är viktigt att skriva ner 

mönster i materialet. Själva skrivandet bidrar till att tydliggöra mönster och tolkningar. För att ge 

analysen trovärdighet måste alla förklaringar, beskrivningar, tolkningar och slutsatser vara grundade i 

materialet enligt Öhlander (1999,2011:288). Öhlander (1999,2011:288) betonar vidare att för att ge 

studien transparens måste hela processen redovisas så noggrant som möjligt. Enligt Björndal 

(2005:118-119) går det inte att analysera allt. Analys innebär att välja ut vissa relevanta faktorer att 

fokusera på. Vid analysen utforskas mönster, likheter och skillnader och varför mönstren ser ut på ett 

visst sätt. Björndal (2005:86-87) betonar vikten av att transkribera materialet. Transkriptionen tar lång 

tid, men ger en bra överblick av materialets mönster. Vid transkriptionen skrivs både verbala och 

ickeverbala yttranden ut.  

Efter insamlandet av vårt material med videoobservationer och fältanteckningar har vi gått igenom allt 

material flera gånger och kategoriserat det utifrån våra frågeställningar. Vi har transkriberat alla filmer 

med hjälp av videomaterialet och våra fältanteckningar. Utifrån det fenomenologiska perspektivet och 

de valda begreppen har vi analyserat våra frågeställningar. I våra transkriptioner har vi i den löpande 

texten beskrivit barnens ageranden, kroppsspråk, mimik, gester, ansiktsuttryck samt verbala och 

ickeverbala yttranden. Vi har även beskrivit miljön och materialet samt hur de påverkar det kroppsliga 

samspelet. Varje film fick ett eget transkriptionsdokument. Vi har kompletterat transkriptionerna med 

ritningar för de aktuella rummen. Transkriptionsdokument och ritningar finns i bilagorna 1-5.  
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För att ge en tydlig bild av allt vårt insamlade material valde vi att transkribera våra 

videoobservationer och fältanteckningar som beskrivande löpande text. Då vi gick igenom filmerna 

flera gånger, stannade vi vid olika sekvenser som visade innehåll kring våra frågeställningar hur det 

kroppsliga samspelet uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas samt miljöns och materialets betydelse. 

Detta kompletterade vi sedan våra fältanteckningar med. Med utgångspunkt från begrepp i det 

fenomenologiska perspektivet har vi sedan analyserat vårt material. Vi valde att gå igenom allt 

material flera gånger för att upptäcka olika mönster och få nya infallsvinklar och belysningar. 

Eftersom det fanns barn som inte fick medverka i videosekvenserna fick vi anpassa våra 

videoobservationer, fältanteckningar och transkriptioner så att även de barnen kunde delta i 

aktiviteterna som pågick, utan att varken bli eller känna sig uteslutna pågrund av våra 

videoobservationer och fältanteckningar.  

Forskningsetiska aspekter 

Som observatörer har vi möjlighet att välja ut situationer för observation. Redan i det ögonblicket gör 

vi ett subjektivt urval och en tolkning. Vårt sätt att beskriva och analysera de aktuella situationerna 

påverkar läsaren eftersom vi som observatörer både har tillgång till de aktuella observerade 

situationerna och makten att definiera, analysera samt förmedla situationerna. Detta är något som 

Björndal (2005:74) poängterar.  

Vi har formulerat ett informations- och samtyckesbrev som vi skickade ut till föräldrarna på 

förskolorna. 
1
Vi har i utformandet av brevet och i arbetet med videoobservationerna, 

fältanteckningarna samt i arbetet med studien utgått ifrån informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren lämnar 

information till de som berörs av undersökningen. Informationen ska innehålla syftet med 

undersökningen och hur undersökningen kommer att genomföras, hur informationen kommer att 

användas, att det är frivilligt att delta och att deltagarna får avbryta sin medverkan samt var och hur 

resultaten kommer att finnas tillgängliga. Samtyckeskravet innebär att föräldrarna lämnar sitt 

medgivande till att barn deltar i studien, deltagarna bestämmer själva om de vill medverka samt hur 

länge de vill vara delaktiga. Samtyckeskravet ger även information om att deltagarna får avbryta sin 

medverkan utan att påverkas negativt. Konfidentialitetskravet innebär tystnadsplikt kring deltagarna i 

studien och att deltagarna avidentifieras samt att insamlat material förvaras säkert för utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in enbart används i den aktuella studien  

(Vetenskapsrådet 2002: 7-14,Vetenskapsrådet 2011:43-44, 67-69). 

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska principerna då vi kontaktade och informerade de aktuella 

förskolorna. Informations- och samtyckesbrevet utgår ifrån informationskravet och nyttjandekravet, 

eftersom brevet informerar om vad vår studie handlar om, vilka perioder vi kommer att vara 

närvarande på förskolorna och vilka metoder vi kommer att använda oss av. Brevet ger även 

information om att det enbart är vi som kommer att bearbeta och analysera materialet och att 

materialet sedan kommer att förstöras. Föräldrarna fick uppgifter om hur de kunde kontakta oss eller 

vår handledare vid eventuella frågor. Vi valde att lämna information på de aktuella avdelningarna om 

var och hur föräldrarna kan få tillgång till vår studie. De personuppgifter och barnens identitet som 

                                                      

1 Informations- och samtyckesbrevet är skrivet utifrån en mall som är utarbetad vid avdelningen för 

förskoledidaktik på Stockholms universitet. Bilaga 6. 
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nämns på förskolorna under observationerna behandlar vi konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Vi har i vår studie avidentifierat alla barn och 

förskolorna. Allt insamlat material har förvarats på säker plats från obehöriga. Genom detta har vi 

utgått ifrån konfidentialiteskravet. I brevet framgår även med koppling till informationskravet och 

samtyckeskravet, information om att vi ber föräldrarna om medgivande för barnens deltagande i 

studien och att föräldrarna har möjlighet att tacka ja eller nej, att det är frivilligt att delta och att 

föräldrarna har möjligt att avbryta sin medverkan om de önskar. Brevet informerar även om att vi 

kommer att ge barnen åldersadekvat information om vårt arbete och ge dem möjlighet att besluta om 

sitt deltagande. 

I samband med vår studie tror vi att vårt deltagande i de olika förskolorna kan ha påverkat strukturen 

av den dagliga verksamheten då vår studie har baserats på videoobservationer av inomhusleken. Detta 

antar vi eftersom förskolorna i vanliga fall både är inne och ute mycket. Efter vår studie blir det 

möjligt för de aktuella förskolorna och föräldrarna att ta del av vår studie om intresse finns. I 

informationen till förskolorna och föräldrarna talade vi om att då vår studie var avslutad skulle den 

finnas tillgänglig på förskolorna och att de som ville kan få ett eget exemplar. Vi hoppas att vår studie 

kan bidra till ny reflektion och eventuellt nya idéer kring innehållet i vår studie. 

Studiens kvalitet 

Jönsson (2010,2012: 52-53) menar att tillförlitlighet påverkas av varje persons subjektiva tolkning 

kring dokumentation och kunskap. Hög tillförlitlighet innebär att slumpen inte har haft för stor 

inverkan på resultatet. Jönsson (2010,2012:53) refererar till Brennan (2000) och hävdar att ju högre 

graden av standardisering är desto högre blir tillförlitligheten. Enligt Jönsson (2010,2012:57) innebär 

giltighet att i förhållande till uppgiften, måste den information som används för bedömning vara 

lämplig.  

Vi är medvetna om att tillförlitligheten i vår studie påverkas av våra subjektiva och gemensamma 

tolkningar. Eftersom våra videoobservationer endast pågick under ett fåtal veckor, inser vi att slumpen 

även påverkar våra tolkningar. Vi har enbart gjort videoobservationer med koppling till vår studies 

syfte och frågeställningar. Vi anser dock att den information vi har fått fram har varit lämplig för våra 

tolkningar. Eftersom vi genomfört ett flertal videoobservationer har det varit möjligt för oss att få syn 

på olika former av kroppsligt samspel bland barnen. Eftersom våra videoobservationer har 

kompletterats med fältanteckningar har vi kunnat få fram en tydlig beskrivning av de aktuella 

situationerna. Vi har vid våra analyser och tolkningar strävat efter att ta hänsyn till att observatörernas 

egna erfarenheter alltid påverkar analys och tolkning och att tänka på att utgå ifrån barnets perspektiv. 

Detta poängteras av Björndal (2005:87) och Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:56). 

Enligt Öhlander (1999,2011:30) gör observatören ett utsnitt i verkligheten och skapar sitt material 

genom insamlad information och koppling till frågeställningar och teorier. Detta innebär inte att 

arbetet för den skull blir subjektivt eller fiktivt. I våra analyser har vi tagit hänsyn till det som 

Öhlander (1999,2011:30) beskriver eftersom vi är medvetna om att det vi i beskrivningen och analys 

av vårt insamlade material förmedlar är den del av verkligheten som vi har observerat. Enligt Pripp & 

Öhlander (1999,2011:115) är det viktigt att i arbetet med analys tänka på att observatören aldrig 

bestämt kan uttala sig om människors avsikter och känslor utan att det är just en tolkning av 

människors handlingar i vissa situationer. Detta är något som vi har varit medvetna om i våra 

videoobservationer, fältanteckningar, beskrivning och analys av material då vi har försökt att ge en 

beskrivning av hur vi har uppfattat barnens perspektiv i de olika situationerna med koppling till våra 
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frågeställningar. Vi har i vår analys hela tiden utgått ifrån vårt material för att få stöd för våra 

tolkningar. För att analysen ska vara trovärdig måste enligt Öhlander (1999,2011:288) all analys och 

tolkning utgå från materialet och det ska finnas belägg för det som presenteras. Det är viktigt att 

arbetets hela process redovisas. Ju mer transparent arbetet är desto större blir trovärdigheten.  

Resultat och analys 

Genom våra videoobservationer och fältanteckningar synliggjordes, på de aktuella förskolorna, att det 

kroppsliga samspelet uttrycks, uppstår, fortskrider samt avslutas på en mängd olika sätt. Mycket av 

kommunikationen mellan barnen sker genom att använda kroppen och kroppsspråk och som ett 

komplement till detta uttrycker sig barnen verbalt. Genom sina kroppar och kroppsspråk söker och 

förmedlar barnen kontakt med varandra. Kroppen används även som ett uttrycksmedel för 

kommunikation för att påbörja och utveckla lekar. De verbala uttrycken används mer som förklaringar 

kring det barnen gör eller vad de kan göra.  

Sekvens 1, brädor 

I sekvens 1 hämtar två flickor tillsammans brädor och lägger ner dessa på mattan så att brädorna bildar 

ett kors. Flickorna tittar på varandra och ler. Flickorna ställer sig sedan mittemot varandra på varsin 

sida om brädorna. Då flickorna ska börja gå mot varandra, tittar de först på och inväntar varandra för 

att sedan finna en gemensam balans. Flicka1 börjar sedan gå in mot mitten av brädorna samtidigt som 

hon håller ut armarna och sjunger ”gå på plankan”. Flicka 2 tittar under tiden på flicka1 och håller 

även hon ut sina armar och börjar gå in mot mitten. När flickorna möts på mitten av brädorna sträcker 

de fram armarna mot varandra och kramas flera gånger. Flickorna kliver sedan av brädorna och flicka1 

sjunger igen ”gå på plankan” samtidigt som flickorna byter plats med varandra och med utsträckta 

armar börjar gå mot varandra in mot mitten. Då flickorna denna gång möts i mitten håller de kvar i 

varandra och kramas och snurrar sedan några varv när de har klivit av brädorna. I snurrandet ramlar 

flickorna, men reser sig sedan upp. Flicka1 ordnar till brädorna så att de åter bildar ett kors och sedan 

börjar leken om igen. Kort därefter hämtar flicka 2 nya brädor och lägger dem bredvid flicka 1´s. 

Flicka 3 kommer in i rummet och bjuds in i leken av flicka 2 och flickorna upprepar den tidigare 

leken. Efter en stund kommer flicka 1 fram till flickorna och kramar om dem. Alla flickorna rör sig 

kramandes under skratt och höga ljud bort från brädorna. Flicka 3 avbryter kramandet och säger ”det 

räcker”. Flicka 2 och flicka 3 upprepar sedan leken kring brädorna och leken avbryts när de båda 

ramlar och flicka 3 slår sig och sätter sig ned. Flicka 2 och flicka 1 sätter sig bredvid och tröstar 

flicka3. 

Analys av sekvensen brädor 

 Begreppet intersubjektivitet (Stern 2003 refererad till i Haugen 2006:49, Merleau-Ponty 1962 

refererad till i Lökken 2006:32, Michélsen 2005:125) och Merleau- Pontys (1962, 1964, 1999) 

begrepp levd kropp (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade till i Engdahl 

2011a:18, Johansson 1999,2001, 2002, 2007 refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, Johansson 
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2007:21, Bengtsson 1988 och Merleau- Ponty 1962 refererade till i Lindahl 1998:38) kan kopplas till 

det kroppsliga samspelet och hur det uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas. Flickorna 

kommunicerar med varandra genom sitt sätt att använda kroppen, men även genom ett fåtal verbala 

yttranden. Flickorna är uppmärksamma på och iakttar varandra. Flickorna samspelar, delar intentioner, 

känslor, fokus, uppmärksamhet och mening genom sina kroppar och de kroppsliga rörelserna. Det 

kroppsliga samspelet sker genom flickornas meningsskapande och samspel med varandra. Vi menar 

att flickorna i början av sekvensen visar på en gemensam kunskap kring brädornas placering. I form av 

kroppsspråk, samspel, skratt och höga ljud visar, skapar och förmedlar flickorna den gemensamma 

upplevelsen för varandra. Utifrån flickornas agerande med sina kroppar och med varandra, uppstår det 

kroppsliga samspelet när uppmärksamheten kring brädorna blir en gemensam aktivitet. Vi menar, att 

flickorna med utgångspunkt från den gemensamma kunskapen kring brädorna, delar intentioner om 

hur brädorna ska användas. Den gemensamma intentionen kring brädorna delar flickorna då de knappt 

säger något till varandra utan mest genom kroppsspråk och blickar förmedlar sina intentioner och blir 

förstådda av varandra. Flickornas fokus på varandra och agerandet kring brädorna menar vi först är en 

delad intention kring balans som sedan övergår till en gemenskap i form av kramande och kroppsliga 

rörelser. Genom interaktion och det kroppsliga samspelet kring brädorna menar vi att flickorna skapar 

ett levt rum. 

Flickorna uttrycker genom sina kroppsliga rörelser känslor, samförstånd och förståelse för varandra i 

en känslomässig gemenskap. Flickorna är även uppmärksamma på och iakttar varandra. Flickornas 

rörelsegemenskap och intentioner menar vi, ger möjlighet att skapa samvaro med varandra utifrån 

egna och gemensamma ageranden och på så sätt möjliggör flickornas rörelser och agerande det 

kroppsliga samspelet. Genom sina kroppar kommunicerar och interagerar flickorna både med varandra 

och med brädorna, vilket bidrar till att det kroppsliga samspelet fortsätter. Flickorna ger genom sina 

kroppar respons till varandra i det gemensamma handlandet. Vi menar att det är genom flickornas 

glada ljud och skratt som de tydliggör den fortsatta gemensamma upplevelsen för varandra och att 

flickorna har en kroppslig medvetenhet om den delade gemenskapen i leken. 

Det kroppsliga samspelet avslutas då flickorna, utifrån sin gemenskap i leken genom sina kroppar 

förstår att leken tar slut när de ramlat och flicka 3 slår sig och sätter sig ned. När flicka 2 och flicka 1 

sätter sig ned bredvid flicka 3 visar det på att flickorna läser av flicka 3´s kroppsspråk. Vi menar, att 

det kroppsliga samspelet slutar eftersom flickorna delar förståelsen för flicka 3´s känsla när hon ramlat 

och därför flyttas fokus från leken till att trösta flicka 3. 

Sekvens 2, kaplastavtorn 

I sekvens 2 bygger en grupp pojkar gemensamt tidigare på dagen ett torn av kaplastavar. Byggandet 

sker på en stor röd matta. Vid själva byggandet tittar pojkarna på varandra men samtalar inte mycket 

utan de är koncentrerade på byggandet och att inte tornet ska rasa då de placerar sina klossar varannan 

gång. Senare börjar en av pojkarna springa runt tornet och göra ljud. En annan pojke pekar då mot 

honom och ser på de andra pojkarna. Alla pojkarna följer snabbt efter och gör även de ljud.           

Flera av pojkarna som i sina händer har egentillverkade bilder av den flygande leksaksfiguren ”Buzz 

Lightyear”, gör liknande ljud samtidigt som de springer allt fortare efter varandra åt samma håll. En 

pojke halkar till och hamnar utanför mattan och får höra ”du måste in i väggen nu”, reser sig och 

springer in i väggen. Pojkarna springer åt samma håll efter varandra och håller ut armarna samtidigt 

som de skrattar och gör höga ljud. ”Vi flyger” säger en av pojkarna. En pojke springer sedan självmant 

in i väggen och säger ”kraft” innan han fortsätter springa runt tornet. De andra pojkarna följer pojkens 

agerande.   
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Analys av sekvensen kaplastavtorn 

Begreppet affektiv intoning (Roed Hansen 2003 refererad till i Haugen 2006:56) kopplar vi till hur det 

kroppsliga samspelet sker i sekvensen. Vid byggandet av kaplastavtornet uppstår kroppsligt samspel 

genom pojkarnas kroppsliga kommunikation och gemensamma intentioner samt samarbete kring 

tornet. Vi menar att pojkarna vid byggandet läser av varandra då de placerar varannan kloss och har ett 

gemensamt fokus att tornet inte ska rasa. Genom det gemensamma handlandet kring klossarna menar 

vi, att pojkarna genom blickar delar intentionen om hur tornet ska byggas för att inte rasa. 

Pojkarnas agerande och rörelser när de senare springer i gemenskap runt tornet och gör liknande ljud 

menar vi, möjliggör för det kroppsliga samspelet att uttryckas och att uppstå igen. Vi menar att det är 

användandet av ”Buzz- Lightyear” bilderna och skapandet av ljud som bidrar till pojkarnas kroppsliga 

samspel. Pojkarna visar glädje och engagemang för varandra och situationen vilket vi menar är 

nyckeln till att leken och det kroppsliga samspelet fortsätter. Pojkarna läser av och bekräftar varandras 

rörelser, gester, ljud och intentioner och visar att de delar en emotionell kroppslig gemenskap och 

upplevelsen i leken. Pojkarnas kommunikation och förståelse för varandra visar på en kroppslig 

ickeverbal kommunikationsprocess då det är rörelserna som möjliggör den gemensamma aktiviteten 

och det kroppsliga samspelet. Vi menar att det kroppsliga samspelet vidareutvecklas då en av pojkarna 

inspirerar de andra att springa in i väggen och pojkarna följer varandra. Pojkarnas agerande och den 

glädje de visar genom skratt, glada miner och gester signalerar till en fortsättning av det kroppsliga 

samspelet och leken.    

Sekvens 3, flygplan 

I sekvens 3 startar flygplansleken med att flicka1 sitter i en låda och tittar i en leksakskatalog. Flicka 2 

kommer in och försöker sätta sig i flicka1´s låda, men flicka1 säger då ”du får ta en egen”. Flicka 2 tar 

fram en egen låda som hon placerar bakom flicka1. Flicka 3 kommer in och ställer sig och tittar över 

flicka1´s axel i katalogen. Flicka 2 säger ”hämta lådan” och pekar mot hyllan där lådorna finns. 

Flicka3 hämtar en låda och ställer den bakom flicka 2 och sätter sig sedan i sin låda. Pojke1 kommer 

in i rummet och går fram till flickorna och säger ”jag vill också åka flygplan”. Pojke1 hämtar en stol 

från hemvrån i närheten och sätter stolen i linje med lådorna. 

Fler barn kommer in i rummet men vänder och hämtar varsin stol. Flicka1 tittar på barnen, ler och 

säger ” vi ska åka till Thailand”.  Barnen sätter sig på sina stolar. Flicka1 hämtar ett förkläde och en 

kaffepanna. Hon håller upp kaffepannan i luften och frågar vem som vill ha. Flicka 1 går fram till 

varje barn och frågar ”vill du ha”.  Pojke1 ställer sig upp och går ut mot toaletterna ” jag ska bara kissa 

lite” säger han och försvinner iväg. Efter en stund ställer sig en flicka upp och går mot torkskåpen 

intill och säger ”jag går på flygplanstoaletten” och böjer sig bakåt in i skåpet, flera barn gör nu samma 

sak och en kö bildas till flygplanstoaletten. Efter ett tag tar ett annat barn förklädet och serverar mat 

och dryck. Ett barn ber om en smörgås och får då en klossbit. 

Analys av sekvensen flygplan 

Med begreppen perceptionens fenomenologi (Merleau- Ponty 1945, 1962, 1964 refererad till i Lökken 

2006:28,30, 36), att bebo rummet (Merleau- Ponty 1964 refererad till i Lökken 2006:28) och Merleau- 

Pontys (1962,1999) begrepp livsvärld (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade 

till i Engdahl 2011a:18, Johansson 1999,2001,2002,2007 refererad till i Johansson & Emilson 
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2010:171, Johansson 2007:19) menar vi att det är utifrån miljöns utformning och materialets närvaro, 

som det blir möjligt för det kroppsliga samspelet att uppstå och uttryckas. Vi menar att flicka 2 i 

början av sekvensen, genom sitt kroppsliga agerande söker kontakt och vill dela upplevelsen med 

flicka 1. Det kroppsliga samspelet sker då flickorna 2 och 3 hämtar och ställer sina lådor bakom flicka 

1´s låda. Flickorna söker sig till varandra genom att bekräfta och tyda intentionerna vilket skapar 

samspelet mellan dem. Utgångspunkten för flickornas samspel menar vi, synliggörs i deras 

kommunikation genom förståelsen för varandras tankar och känslor kring vad som sker. Leken skapas 

för att denna förståelse förankras av flickorna tillsammans. Flickorna vill dela livsvärld, de visar 

förståelse och vilja att ingå i samspel genom att bjuda in varandra i leken. 

Flickorna menar vi, använder material och miljö som sätt att uttrycka sig på, lådorna får funktion som 

sittplats och flickorna installerar sig i rummet genom sina kroppar. Vi menar att det även är pojkens 

intention och tolkande av situationen, utifrån flickornas positionering, som tillsammans med miljön 

och materialet bidrar till hans föreställning om och skapandet av en flygplanslek samt det kroppsliga 

samspelet. När de andra barnen först tittar in och sedan återvänder, menar vi, att de läser av lekens 

intentioner utifrån barnens positionering. Vi menar att flicka1 läser av och bekräftar de ”nya” barnens 

önskan att delta då de har egna stolar med sig och tillsammans skapar de en gemensam 

”flygplansvärld”. Flicka 1´s bemötande av barnen genom leende och förklaring av leken ”vi ska åka 

till Thailand” ger en inbjudande känsla till barnen att delta. Vi menar att det är flicka 1´s betoning av 

”vi” som tillsammans med hennes ansiktsuttryck visar på att de ”nya” barnen är inkluderade i ”vi”.  

Utifrån lådornas och stolarnas placering i rummet samspelar barnen med varandra, med miljön och 

med materialet och barnen skapar utifrån sitt eget och det gemensamma agerandet både enskilda och 

en gemensam livsvärld. Barnens sätt att placera sig i förhållande till lådorna, stolarna och varandra 

samt sättet att använda material som finns i rummet, visar på att barnen bebor rummet genom sina 

kroppar. Barnen installerar sig i rummet genom att placera sig där det finns mest golvyta och 

möjliggör genom sin placering att flera barn kan vara med och dela leken. Vi menar att barnens 

agerande kring materialet möjliggör det kroppsliga samspelet. Utifrån användandet av material och 

miljö blir det möjligt för det kroppsliga samspelet att fortsätta då barnen tillsammans skapar roller i 

leken och nya sätt att delta. Barnen delar med sig av sina erfarenheter i flygplansleken när det gäller 

användandet av material och agerandet i miljön. Barnen menar vi, bekräftar varandras idéer och 

utvecklar på så sätt leken tillsammans.  

Valet av material och den placering barnen gör, menar vi påverkar det kroppsliga samspelet eftersom 

barnen utifrån materialet och de gemensamma diskussionerna kommer fram till att de åker flygplan 

och samspelar med varandra med utgångspunkt från det som händer på en riktig flygresa. Vi menar att 

när pojken går ifrån och säger att han ska gå på toaletten, kan det eventuellt ha bidragit till att flickan 

utifrån egna erfarenheter skapar ”flygplanstoaletten”. Barnens agerande kring materialet och miljön 

sker utifrån deras föreställningar och erfarenheter om hur det fungerar på en flygplansresa. Vi menar 

att för barnen har själva materialet och miljöns utformning i situationen ingen låst funktion utan de 

använder det material som finns tillhands och benämner det utifrån sina behov.  

Sammanfattande analys 

Vi menar utifrån begreppet att bebo rummet, (Merleau- Ponty1964 refererad till i Lökken 2006:28) att 

miljön och materialet i bräd- och kaplastavtornsekvenserna har haft stor betydelse för det kroppsliga 

samspelet. Även om det kroppsliga samspelet har varit i fokus i sekvenserna, har barnen utifrån hur 

rummen har sett ut och vilket material som har funnits att tillgå, säkert i sitt kroppsliga samspel 
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påverkats av materialet, så som brädorna som inbjuder flickorna till att gå mot varandra. Mattan och 

placeringen av kaplastavtornet signalerar till pojkarna att de ska springa runt. Flickornas agerande i 

förhållande till varandra och brädorna menar vi, visar att de ”bebor” rummet eftersom de med sina 

kroppar agerar och handlar kring brädorna. Genom att placera sig på mattan i mitten av rummet och 

sedan använda sina kroppar för att kommunicera med varandra, ger flickorna genom kroppsspråk 

signaler för vad som ska ske och att deras kroppar ”bebor” rummet och fokuserar på det som sker här 

och nu. Då flickorna ”bebor” rummet möjliggör det kroppsligt samspel. 

Hela sekvensen med brädorna sker på mattan och därför menar vi, att flickornas agerande även skapar 

ett rum i rummet. I sekvenserna med brädorna och kaplastavtornet, menar vi, att miljön och materialet 

i samverkan, signalerar till barnen att genom sina kroppar ”bebo” rummet och uttrycka samspel, först 

vid byggandet och sedan vid leken som uppstår utifrån barnens agerande och placering av materialet.  

Vi menar även, utifrån begreppet ting (Johansson 2007:22) att det kroppsliga samspelet i bräd- och 

kaplastavtornsekvenserna sker utifrån de signaler miljö och material har gett barnen. Brädorna och 

kaplastavarna både inbjuder till och utmanar barnen till handling att springa runt tornet och gå mot 

varandra på brädorna. Genom barnens agerande i förhållande till materialet, har det kroppsliga 

samspelet kunnat äga rum. Det kroppsliga samspelet menar vi, har påverkats av materialet, tingens 

signaler och miljöns utformning. I bräd- och kaplastavtornsekvensen menar vi att även storleken på 

rummet bidrar till barnens möjlighet till kroppsligt samspel. Mattan i rummet och kaplastavtornet där 

sekvensen pågår menar vi, signalerar till att detta är lekens utgångspunkt, det är här som leken utspelar 

sig. Pojkarnas skapande av ljud då de håller i ”Buzz-Lightyear”-figurer bidrar till den kroppsliga 

gemenskapen kring tornet. Det är utifrån användandet av materialet och agerandet kring mattan som 

pojkarna uttrycker kroppsligt samspel. Materialet möjliggör även att det kroppsliga samspelet uppstår 

och fortskrider, då pojkarna utifrån materialet genom sina kroppar samspelar med varandra. Eftersom 

pojkarna tidigare under dagen har byggt upp tornet och även har tillverkat egna ”Buzz Lightyear”-

figurer som de flyger runt med i händerna, uppstår kroppsligt samspel mellan pojkarna nästan som en 

naturlig följd. Miljön och materialet i flygplansleken, menar vi, utmanade barnen till aktivitet och 

handling och möjliggjorde det kroppsliga samspelet mellan barnen. Detta kopplar vi till det Johansson 

(2007:22) skriver om att ting signalerar till handling. Genom användandet av materialet och agerandet 

i miljön blev det möjligt för det kroppsliga samspelet. Flickornas agerande med varandra visar på hur 

det kroppsliga samspelet fortskrider då de hjälper varandra genom att tala om att varje barn behöver en 

egen plats. Pojkens uttalande om att han vill åka flygplan, bidrar även till att leken utvecklas och att 

det kroppsliga samspelet fortsätter. Mängden och utbudet av material hjälper barnen att samspela och 

utveckla sin lek. I flygplansleken menar vi att materialet bidrog till att leken kunde utvecklas då många 

barn kunde delta och finna en roll i leken. Miljön kring flygplansekvensen menar vi, inbjuder till lekar 

där flera barn kan mötas och samspela då storleken på rummet och mängden material bidrar till 

barnens samspel.   

Utifrån begreppet tummellek (Röthle 2006:123) menar vi, att det i sekvensen med brädor och torn, blir 

möjligt för kroppsligt samspel att ske. Flickorna visar, genom att iaktta varandra, göra liknande 

rörelser och sina gemensamma intentioner av att kramas och byta sida för att sedan börja om, att 

aktiviteten är lek och att de känner av och förstår varandra och genom detta möjliggör för det 

kroppsliga samspelet att ske och fortsätta. Flickorna skapar mening och sammanhang till varandra 

utifrån det gemensamma agerandet kring brädorna. Pojkarnas agerande i form av liknande rörelser och 

ljud i gemenskap runt tornet, gör det möjligt för kroppsligt samspel att ske och fortsätta eftersom 

pojkarna genom sitt agerande signalerar att det är en rolig aktivitet som pågår. Vi menar även utifrån 

begreppet social tummellek (Lökken 1996 refererad till i Lökken 2006:35) att brädorna och tornet är 
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centrala lekelement som i relation med den stora mattan och fria golvytan, bidrar till barnens 

kroppsliga samspel och gemenskap. 

Diskussion  

Utifrån det fenomenologiska perspektivet och dess begrepp blev det möjligt för oss att analysera hur 

kroppsligt samspel uttrycks, uppstår, fortskrider och avslutas. Med det fenomenologiska perspektivet 

kunde vi utifrån exempelvis begreppet livsvärld analysera hur miljö och material påverkar kroppsligt 

samspel. Genom videoobservationer och fältanteckningar blev det möjligt för oss att få svar på vår 

studies syfte och frågeställningar. Videoobservationer ”fångar upp” både barnens ickeverbala och 

verbala kommunikation och detta har varit centralt för vår studie. Under vår studie blev det tydligt att 

kroppsligt samspel mellan barnen sker på en mängd olika sätt. I sekvenserna med brädor och torn är 

det kroppsliga samspelet i fokus och uppstår, uttrycks, fortskrider samt avslutas utifrån barnens 

agerande i förhållande till varandra och materialet.  

I sekvensen med flygplansleken är det materialet samt miljön som möjliggör för det kroppsliga 

samspelet att uppstå, fortskrida och uttryckas. Vi har uppmärksammat betydelsen för barnen att 

materialet inte är låst till en specifik miljö eller ett särskilt ändamål eftersom mycket av det kroppsliga 

samspelet sker med hjälp av materialet.   

Under vår studie har vi reflekterat över hur mycket vi som observatörer har rätt att tolka barns 

kroppsliga kommunikation. Vi har försökt att hela tiden inta ett barns perspektiv samtidigt som vi är 

medvetna om att vår roll som observatörer till viss del kan ha påverkat barnen och de aktuella 

situationerna. 

Resultatdiskussion 

Vi har med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet och tillhörande begrepp kunnat få fram 

att kroppsligt samspel sker på olika sätt genom barnens agerande och handlande i förhållande till 

varandra, miljö och material.  

Barnen har i sekvenserna med brädorna och kaplastavtornet, utifrån det teoretiska perspektivet och 

begreppen tummellek (Röthle 2006:123) och social tummellek (Lökken 1996 refererad till i Lökken 

2006:35) kommunicerat med varandra genom kroppsspråk i form av rörelser, gester och fysiskt 

agerande och ett fåtal verbala yttranden. Det verbala yttrandet i kaplastavtornsekvensen, då en pojke 

när han springer säger ”du ska in i väggen”, menar vi, är ett komplement till det kroppsliga agerandet. 

I brädsekvensen menar vi, att kroppsligt samspel sker genom flickornas agerande med utgångspunkt i 

brädorna då de iakttar varandra och ler, går mot varandra, kramas och sjunger. I sekvensen med 

kaplastavtornet menar vi, att det är pojkarnas agerande runt tornet och förhållande till varandra, när 

pojkarna springer, gör liknande rörelser och ljud samt härmar varandra, som skapar och gör det 

möjligt för kroppsligt samspel.  

Den tidigare forskningen kring kroppsligt samspel och toddlare beskriver att barn använder kroppen i 

förhållande till rummens utformning (Lökken 2006:33-34). Vi menar i likhet med den tidigare 

forskningen att pojkarna i kaplastavtornsekvensen använder kroppen i förhållande till rummet och 
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tornets placering. Pojkarna springer i gemenskap runt tornet och det är tornet som signalerar till 

kroppsligt samspel, eftersom tornet blir utgångspunkt för pojkarnas springande och den gemensamma 

aktiviteten. 

Utifrån det fenomenologiska perspektivet och begreppet affektiv intoning (Roed Hansen 2003 

refererad till i Haugen 2006:56) menar vi i likhet med den tidigare forskningen (Michélsen 

2005:70,124) att barnen i sekvenserna med brädorna och tornet uttrycker kroppsligt samspel i form av 

blickar, kramar, leenden, skratt och springande. Det är barnens rörelser i dessa sekvenser som inbjuder 

till och möjliggör det kroppsliga samspelet. Vi har under vår studie uppmärksammat att barnen genom 

sina kroppar samspelar med varandra. Det är pojkarnas egna och gemensamma agerande i form av 

springande och ljud i kaplastavtornsekvensen som bidrar till att pojkarna genom sina kroppar skapar 

samexistens med varandra i leken då de springer runt tornet. Leken blir möjlig att genomföra genom 

pojkarnas gemensamma intentioner i leken. Även i brädsekvensen skapar flickorna samexistens 

genom sina kroppar och det kroppsliga samspelet med varandra. Flickornas gemenskap och agerande 

kring brädorna möjliggör för kroppsligt samspel att ske. 

I den tidigare forskningen beskrivs enligt Michélsen (2005:72) att då barn inbjuder varandra till 

samspel, kan det ske genom ett föränderligt och rörelsefyllt beteende, detta kallas ”social affordance”.  

Vi menar med hänvisning till den tidigare forskningen, att det är rörelserna och barnens agerande med 

varandra som möjliggör det kroppsliga samspelet i sekvenserna med brädorna och tornet. Barnens 

rörelser i förhållandet till material och miljö inbjuder till kroppsligt samspel och det visar på ett 

lustfyllt sätt att det som försiggår är roligt och stimulerande. 

Den tidigare forskningen om toddlare beskriver att barns kommunikation och kroppsligt samspel sker 

genom kroppsspråk i form av rörelser, gester och fysiskt agerande (Engdahl 2011a:19-23, 39, Engdahl 

2011b:1421-1423). Vi har genom vår studie i likhet med den tidigare forskningen och det teoretiska 

perspektivet med Merleau- Pontys (1962,1964,1999) begrepp levd kropp (Johansson 1999, Lökken 

2000 och Rasmussen 1996 refererade till i Engdahl 2011a:18, Johansson 1999,2001,2002,2007 

refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, Johansson 2007:21) kunnat uppmärksamma att barnens 

kroppsliga samspel sker med hjälp av rörelser, fysiskt agerande och gester. Barnen har utifrån den 

levda kroppen skapat gemenskap och samhörighet. Under vår studie har vi uppmärksammat hur 

barnen med hjälp av sina kroppar förmedlar till varandra hur en leksituation kan ske och hur barnen 

använder gester och visar på att de vill dela upplevelsen med varandra. Vi menar att barnen skapar 

lekvärldar som har utgångspunkt från dem själva, hur de kommunicerar och söker kontakt i form av ett 

genuint intresse att interagera med varandra och den fysiska miljön.  

Det kroppsliga samspelet har utifrån det teoretiska perspektivet och begreppet intersubjektivitet (Stern 

2003 refererad till i Haugen 2006:49, Merleau-Ponty 1962 refererad till i Lökken 2006:32, Michélsen 

2005:125) och i enlighet med den tidigare forskningen om toddlare, fortskridit genom barnens 

rörelser, fysiskt agerande, gester, intresse, engagemang och glädje med varandra och situationen. 

Kroppsligt samspel har uppstått genom barnens olika rörelser och intentioner i förhållande till 

varandra och materialet. Vi har genom vår studie funnit att det kroppsliga samspelet i lekarna mellan 

barnen har tagit olika vändningar i förhållande till materialet som är aktuellt. Genom vår studie menar 

vi även att barnens fysiska agerande i förhållande till varandra bidrar till att både det kroppsliga 

samspelet och lekarna tar olika vändningar. I flygplansleken menar vi att materialet ”styr” mycket av 

det som sker i leken, vi menar även att också leken utvecklas då fler barn interagerar med varandra och 

flera barns livsvärldar möts och leken på så sätt kan ta nya vändningar.   
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 I likhet med den tidigare forskningen (Naerland & Martinsen 2011:364), som beskriver att lekar kan 

starta genom att barn introducerar något nytt menar vi, utifrån det teoretiska perspektivet och Merleau- 

Pontys (1962,1999) begrepp livsvärld (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade 

till i Engdahl 2011a:18, Johansson 1999,2001,2002,2007 refererad till i Johansson & Emilson 

2010:171, Johansson 2007:19) att det kroppsliga samspelet i flygplanssekvensen fortsätter då pojken 

genom sitt yttrande om att han också vill åka flygplan bidrar till att leken vidareutvecklas. Det är 

barnens agerande kring materialet och miljön som möjliggör för kroppsligt samspel. Med materialet 

blir det möjligt för barnen att inta olika roller och utifrån användandet av material kan flygplansleken 

och barnens samspel med varandra fortsätta. Vi menar att leken utvecklas till en flygplanslek utifrån 

pojkens yttrande och detta bidrog till att barnens kroppsliga samspel skapade den gemensamma 

upplevelsen. 

Den tidigare forskningen (Michélsen 2005:72) beskriver att barn inbjuder varandra till samspel genom 

rörelser, men vi har även utifrån vårt teoretiska perspektiv och Merleau- Pontys (1962,1999) begrepp 

livsvärld (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade till i Engdahl 2011a:18, 

Johansson 1999,2001,2002,2007 refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, Johansson 2007:19) i 

bräd- och tornsekvenserna också kunnat uppmärksamma att även materialet inbjuder till kroppsligt 

samspel. 

I den tidigare forskningen skriver Lenz Taguchi (2011:20) att material signalerar och kommunicerar 

mening, innebörd och vilka aktiviteter som kan utföras med materialet. Vi har under vår studie med 

koppling till den tidigare forskningen uppmärksammat materialets agens när det kommer till att 

förstärka barnens kroppsliga samspel och känslor i leken, att barnen visar glädje för varandra och sina 

gemensamma val av material i aktiviteten. Utbudet av material menar vi, har hjälpt barnen att inbjuda 

varandra till lustfylld rörelsegemenskap. Miljön i form av fria golvytor och den stora röda mattan, har 

möjliggjort för olika lekar att ta form. Under analysen av vår empiri synliggjordes hur miljön och 

materialet i samverkan samspelar med barnen. Barnen har i både sekvensen med brädorna, 

kaplastavtornet och flygplanet, utifrån sina kroppar i förhållande till användandet av och agerandet 

kring materialet, samspelat och skapat samexistens med varandra. 

 I den tidigare forskningen skriver Nordin-Hultman (2009:77-78) om betydelsen av att miljö och 

material är tillgänglig för barnen för att möjliggöra för samspel. Den tidigare forskningen (Knutsdotter 

Olofsson 2003:124-125) menar att användandet av föremål väcker inspiration och stimulerar barns 

fantasi och kreativitet i leken. Samspel uppstår genom barnens agerande med varandra och föremålen. 

Under vår analys av empirin har vi med koppling till den tidigare forskningen, uppmärksammat vikten 

av att mängden tillgängligt material möjliggör för barnen att identifiera sig med situationen och med 

varandra på många olika sätt, samt att utformningen av miljön är ett betydelsebärande element för 

barnens kroppsliga samspel.  

 I tidigare forskning om barns samspel skriver Test & Cornelius- White (2013:165) att genom 

observerande av andra barns agerande uppstår samspel mellan barnen. Samspelet leder till egna och 

gemensamma aktiviteter. I likhet med den tidigare forskningen menar vi, att barnens kroppsliga 

samspel uppstår i sekvenserna genom att barnen iakttar och observerar varandra och att detta leder till 

en gemenskap kring den aktuella aktiviteten. Genom våra observationer i flygplanssekvensen blev det 

tydligt, att barnen som tillkom i leken, först iakttog och observerade situationen innan de själva deltog. 

Vi menar att barnens kroppsliga samspel i sekvenserna många gånger startar genom att någon eller 

några av barnen iakttar varandra och uppmärksammar varandra på detta. Vi menar även att kroppsligt 

samspel många gånger uppstår då barnen iakttar ett material och blir uppmärksammade på att de delar 
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en gemensam intention för materialet, som hur brädorna ska användas och vad kaplastavtornet 

signalerar.  

Det teoretiska perspektivet och begreppet ting (Johansson 2007:22) har kunnat kopplas till att material 

har stor inverkan på människor. Vi har genom vår studie uppmärksammat att materialet i 

flygplansleken ”talar” med barnen och påverkar lekens innehåll samtidigt som barnens användande av 

materialet gör det möjligt för kroppsligt samspel. Det är genom barnens agerande med varandra och 

materialet som uppfattningen om och medvetandet om miljön uppstår. Vi menar att materialet och 

barnen ständigt kommunicerar och miljöns utformning signalerar till barnen vilket handlande och 

agerande som är möjligt i rummen. Detta menar vi sker i flygplanssekvensen då materialet i rummet 

inbjuder till många olika infallsvinklar för leken. Många barn får möjlighet att delta i leken då miljön i 

rummet visar och erbjuder barnen alternativa ingångar i leken. På så sätt stödjer miljöns utformning 

och materialet att det kroppsliga samspelet uppstår. 

Den tidigare forskningen (Lenz Taguchi 1997 refererad till i Dahlberg& Åsén 2011:253, Nordin-

Hultman 2009:200) beskriver att miljön signalerar till aktivitet och samspel och att barns aktiviteter 

och handlingar förändras i mötet med miljö och material. I likhet med den tidigare forskningen menar 

vi, att det kroppsliga samspelet sker då barnen utifrån brädorna och tornet möter materialet och skapar 

aktiviteten utifrån ett gemensamt intresse. I tornsekvensen hade pojkarna tidigare byggt upp tornet och 

då menar vi att materialet signalerade till bygge. När pojkarna senare återvände till tornet signalerade 

eventuellt det färdigbyggda tornet och miljön runt omkring till att springa runt det, och det kroppsliga 

samspelet fortskrider till en ny gemensam aktivitet. Tornets placering på mattan menar vi har en 

bidragande dragningskraft som visar på den faktiska möjligheten att kunna springa runt. 

Dragningskraften och signalerna förstärks då en av pojkarna börjar springa runt tornet. Pojkens 

springande leder till att de andra pojkarna följer efter och med tornet som utgångspunkt menar vi att 

pojkarna genom sina kroppsliga rörelser och fåtalet verbala yttranden skapar samvaro med varandra. 

I vår studie har barnen med utgångspunkt från det fenomenologiska perspektivet och Merleau- Pontys 

(1962,1999) begrepp livsvärld (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade till i 

Engdahl 2011a:18, Johansson 1999,2001,2002,2007 refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, 

Johansson 2007:19) visat på att miljö och material är i ständig samverkan och relation till varandra. I 

förhållande till tidigare forskning (Johansson & Pramling Samuelsson 2009:146-147) kring miljön, 

framgår att en tydlig struktur i utformningen av miljön signalerar och utmanar samt påverkar barnens 

agerande genom att inbjuda till lek, fantasi och kreativitet. Detta menar vi uppstår då barnen i 

sekvenserna utifrån det teoretiska perspektivet ”bebor” rummen (Merleau- Ponty 1964 refererad till i 

Lökken 2006:28). Miljön signalerar och inbjuder till lek, vilket leder till att barnen ”bebor” rummen 

och det möjliggör på så sätt kroppsligt samspel. Vidare signalerar och hjälper miljön barnen att utifrån 

sin fantasi utveckla lekarna. Att ”bebo” rummet gör det möjligt för det kroppsliga samspelet att uppstå 

och ske eftersom barnen då kan signalera till varandra och utveckla sina aktiviteter.  

I den tidigare forskningen beskrivs att miljö och material skapar relationer och mötesplatser (Rinaldi 

1999 refererad till i Nordin-Hultman 2009:186). I relation till den tidigare forskningen kunde vi i vår 

studie genom det teoretiska perspektivet och begreppet intersubjektivitet (Stern 2003 refererad till i 

Haugen 2006:49, Merleau-Ponty 1962 refererad till i Lökken 2006:32, Michélsen 2005:125) se att 

utformningen av miljön även bidrog till att intersubjektiva möten uppstod och möjliggjorde för det 

kroppsliga samspelet att uppstå och fortskrida, som då flickorna kramar varandra och fortsätter gå på 

brädorna. Vi menar att flickorna utifrån det gemensamma agerandet kring brädorna skapar en 

intersubjektiv mötesplats. Gemensam intention kring brädorna som material och flickornas val av 

placeringen av brädorna på mattan i rummet, bidrar till att leken uppstår. 
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Tidigare under studien uppmärksammade vi försök då brädorna placerades direkt på golvet men 

snabbt gled ifrån varandra, att det kroppsliga samspelet då avslutades. Mattan signalerar ”kom och 

lek” och vi har i flera sekvenser sett att miljön kring mattan har en form av dragningskraft när det 

kommer till val av plats att leka. Vi har genom vår studie funnit att det inte enbart är materialet, utan 

även rummets utformning som möjliggör för det kroppsliga samspelet att uppstå och fortskrida. 

Kaplastavtornet bidrar till att pojkarna genom sina kroppar i samexistens springer runt tornet. Miljön 

är mötesplats för barnens agerande och det kroppsliga samspelet. Vi menar även att barnen i 

sekvenserna genom sina kroppar skapar både mänskliga och materiella relationer och mötesplatser. 

Genom barnens agerande med varandra, med miljö och med material visar barnen ett genuint intresse 

för att samspela med varandra.  

Den tidigare forskningen (Rinaldi 1999 refererad till i Nordin- Hultman 2009:186) menar att föremål 

blir subjekt i förhållande till människans handlande. Vi har genom vår studie funnit att barnen utifrån 

användandet av material i flygplansleken och det kroppsliga samspelet med varandra ges möjlighet att 

inta olika roller. Vi menar att material och människor och människor och material växelvis blir olika 

starka subjekt i förhållande till den situation där barnens lekar sker.   

Sammanfattningsvis anser vi att miljö och material inte kan skiljas från varandra. Vi har genom vår 

studie vidareutvecklat förståelsen kring att det är svårt att skilja miljö och material från varandra samt 

även att skilja miljö och material från kroppsligt samspel. I likhet med den tidigare forskningen 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2009:147) menar vi, att det är utifrån vad miljön signalerar till 

barnen i flygplanssekvensen som denna lek och kroppsligt samspel uppkommer och sker. När det 

gäller kroppsligt samspel mellan flera barn ställs det kanske högre krav på miljön och rummet då 

platsen för lek måste möjliggöra för flera barns deltagande i leken. I brädsekvensen menar vi att 

mattans storlek och placering signalerar att många barn kan samspela utifrån brädorna. Rummets 

storlek, storleken på mattan och tillgången på brädor, kunde inbjuda till kroppsligt samspel och att 

barnen kunde dela lekupplevelsen. I flygplanssekvensen är rummet mindre än vid bräd- och 

tornsekvensen. När flygplanssekvensen startar kretsar leken kring lådorna som flickorna sitter i.       

Då flera barn kommer in används även stolar för att bygga på flygplanet och på så sätt uppstår ett 

kroppsligt samspel mellan många barn då de utifrån Merleau- Pontys (1962,1999) begrepp livsvärld 

delar en gemensam livsvärld (Johansson 1999, Lökken 2000 och Rasmussen 1996 refererade till i 

Engdahl 2011a:18, Johansson 1999,2001,2002,2007 refererad till i Johansson & Emilson 2010:171, 

Johansson 2007:19). När lådor och stolar är slut menar vi att utbudet av övrigt material i rummet 

möjliggör att ännu fler barn kan delta i leken och t.ex. servera mat på flygplanet. Hade flygplansleken 

endast bestått av placeringen av lådor och stolar och utbudet av materialet inte funnits nära tillhands 

kanske det hade uteslutit fler barn från att delta och leken hade eventuellt inte fortskridit som den 

gjorde.  

Slutsatser 

I samband med vår studie har vi blivit ännu mer observanta på att barn uttrycker sig och samspelar 

med varandra genom sina kroppar på en mängd olika sätt. Det är viktigt att inte glömma bort att 

bekräfta och uppmuntra barnens ickeverbala kommunikationssätt. Vi menar att det är viktigt att alla 

som arbetar med små barn har kunskap om att barn genom sina kroppar kommunicerar med varandra 

och med omvärlden. Vi har uppmärksammat att barnen oftast genom kroppsspråk, glada miner och 

skratt bjuder in varandra till samspel i lekarna. Barnen visar med sina kroppar att de vill dela 

upplevelserna med varandra, att de har samma intention kring hur material ska användas samt hur 
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lekarna kan utvecklas. Under studiens gång har vi vidareutvecklat våra kunskaper kring barnens 

kroppsliga samspel samt den betydelse miljö och material har på det kroppsliga samspelet. Vi har även 

sett att material och miljö kan hjälpa barnen att signalera till samspel genom att först känna av och 

uppmärksamma en aktivitet och sedan visa på att de delar varandras intentioner i användandet av 

material och agerandet i miljön. Vi har under våra observationer uppmärksammat att väldigt många 

lekar startar på detta sätt och menar därför att för att få fatt på hur barnen söker kontakt och startar 

lekar med hjälp av kroppsspråk, samt öka förståelsen för hur barns kroppsliga kommunikation sker, 

menar vi att barns gester, mimik, härmanden, ljud och signaler är delar av det som bör läggas märke 

till och uppmärksammas.  

Utformningen av miljön och materialets tillgänglighet har haft stor betydelse för och varit bidragande 

till att det kroppsliga samspelet har kunnat ske. Mattan i rummet för bräd- och 

kaplastavtornsekvenserna menar vi, är det som signalerar till lek, här kan och vill barnen leka. 

Hyllorna som avgränsar rummet gör att rum i rummet bildas och mattan är i centrum. Under 

observationerna har vi sett att barnen ofta går till förvaringsplatsen för brädor och klossar och hämtar 

stora mängder material för att sedan återkomma till den röda mattan. Vi menar att många barn visar 

missnöje över att gå bort från mattan och då ”förlorar” sin plats i leken, att någon annan startar en lek 

eller tar över ett barns material. Vi hörde ofta från barnen ”men jag var ju bara och hämtade brädor”. 

Mycket av byggleken och andra lekar med brädor och klossar sker på mattan. Skulle placeringen av 

material kunna vara på flera ställen i rummet exempelvis i hörnen nära mattan? 

Något vi har lagt märke till är att mycket av det kroppsliga samspelet uppstod i de rum där flera olika 

material möts och där det för barnen själva är möjligt att komma och gå in och ut ur rummen och 

bestämma över sina lekar. Under studiens gång har vi uppmärksammat att barnen själva har fått styra 

mycket av sina lekar och på så sätt har vi som observatörer fått möjlighet att se barnens kapacitet att 

kroppsligt söka sig till och samspela med varandra.   

Vi menar utifrån våra observationer att en flexibel inomhusmiljö ger barnen möjlighet att utifrån sina 

aktiviteter kunna möblera och förändra kring miljön så att miljön passar till den specifika leken. Vi vill 

poängtera att en viktig aspekt i våra observationer var att barnens aktiviteter och användande av 

material fick bevaras under dagen vid t.ex. lunchavbrott, vilket möjliggjorde för barnen att återgå till 

aktiviteten. Vi tror att städning under dagen är något som den praktiska verksamheten bör reflektera 

över, då för mycket fokus kring städning kan störa, förhindra och avbryta utvecklingen av barnens 

aktiviteter istället för att som vid flygplansleken då barnen mellanlandade flygplanet för lunch och 

sedan kunde återgå till leken och återuppta det samspel som tidigare startats. 

Vidare forskning 

I relation till vår frågeställning om miljöns och materialets betydelse för kroppsligt samspel, skulle 

vidare forskning kunna fokusera på olika typer av miljöer. Vidare forskning skulle även kunna utgå 

från hur barn kan göras delaktiga i miljö- och materialfrågan. 

Under vår studie har vi stött på flera intressanta undersökningsområden som vi inte har haft möjlighet 

att utforska. Pedagogers förhållningssätt till den fria inomhusleken och hur barns kroppsliga samspel 

förstås utifrån pedagogernas tankar kring utformandet av den pedagogiska miljön. Vi har även funnit 

några ämnen som skulle kunna vara lämpliga för fortsatta studier: 

 Vilka barnkonstellationer uppstår kring samspel i den fria inomhusleken? 

 Hur påverkar pedagogers förhållningssätt barns möjligheter till samspel? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Transkription 1: Brädor  

Två flickor, flicka1 och flicka 2, är i byggrummet. I rummet finns en stor cirkelformad röd matta och 

en hylla i ena delen av rummet där klossar och byggmaterial finns. Vid den bortre väggen står en 

bokhylla som står ut och delar av rummet. Vid observationstillfället är det flera barn i rummet då 

dörren in till byggrummet står öppen och barnen själva kan komma och gå. Flickorna i sekvensen 

riktar fokus mot varandra. Flickorna börjar med att hämta långa brädor från hyllan i rummet. De går 

med brädorna till mattan och lägger ner varsin bräda så att de bildar ett kors. Vid byggandet tittar 

flickorna på varandra och ler och ställer sig mitt emot varandra. Flicka1 ställer sig på sin sida av den 

övre brädan vilket gör att flicka2´s sida lyfter från mattan. Under tiden kommer flicka 3 och ställer sig 

vid flickorna och säger ” X är min kompis” men flickorna ger ingen respons tillbaka. Flicka1 ställer 

sig på sin sida av brädan som vippar till och flicka 2 sätter ner en fot i mattan. Flicka1 håller ut 

armarna och börjar gå in mot mitten av brädan samtidigt som hon sjunger ” gå på plankan” flera 

gånger. Flicka 2 tittar på flicka1 och håller också ut armarna och börjar gå in mot mitten. När flickorna 

möts på mitten av brädan sträcker de ut armarna mot varandra och kramas flera gånger och kliver av 

brädan. Flicka1 sjunger igen ”gå på plankan” under tiden som flickorna byter plats med varandra och 

upprepar situationen. När flickorna möts igen på mitten av brädan kramar de om varandra och håller 

kvar samtidigt som de kliver av brädan och snurrar några varv. Flicka 2 säger ” vi ramlar”. När 

flickorna har rest sig upp igen går flicka1 fram till brädorna och rättar till så att ett kors bildas och 

leken fortsätter. 

Efter en stund går flicka1 och hämtar två små plastdjur som hon placerar på brädan på ett liknande sätt 

som flickorna stod innan. Flicka 2 hämtar också ett djur som hon ställer i mitten av brädan. Flicka1 

puttar bort djuret och säger ” nej sluta flicka 2” ”du får göra egen planka”. Flicka 2 säger ”jag kan 

inte” och backar ur bild. Flicka1 flyttar sedan ena djuret så att båda är på samma sida och ställer sig 

upp och säger ”åå titta här då” och stampar på brädan så att djuren flyger upp i luften som en katapult. 

Flicka2 går samtidigt en bit bort och hämtar två egna brädor som hon placerar bredvid flicka1 och 

lägger dem på samma sätt som flicka1´s brädor. Flicka1 börjar placera tillbaka sina djur på ena sidan 

av brädan samtidigt som flicka 2 står upp vid sina brädor, då kommer flicka 3 fram till henne. Flicka 2 

står på ena sidan av brädan och pekar på motsatta sidan av brädan samtidigt som hon säger ”du får 

vara där” till flicka 3. Flicka 2 börjar gå in mot mitten med utsträckta armar och sjunger ”gå på 

plankan”. Flicka 3 går också in mot mitten med armarna utsträckta och när flickorna möts i mitten 

kramas de och snubblar av. Samtidigt kommer flicka1 och säger ”nu vill jag” och kramar om flicka 2 

och flicka 3 som fortfarande kramar om varandra. Alla flickorna rör sig från brädorna fortfarande 

kramandes. De skrattar och gör höga ljud tillsammans. Efter ett tag säger flicka 3 ”det räcker, det 

räcker”. Flicka 2 går fram till brädorna och placerar dem som ett kors igen. Flicka 3 kommer tillbaka 

och de går mot varandra igen och ramlar sedan. Flickorna ramlar direkt på golvet och flicka 3 slår sig 

och sätter sig ner på golvet, de andra flickorna sätter sig bredvid och tröstar henne och leken avslutas. 
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Bilaga 2: Ritning över rummet för sekvensen med 

brädor och sekvensen med kaplastavtorn 
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Bilaga 3: Transkription 2: Kaplastavtorn 

I den här transkriptionen har vi, då pojkarna inte kommunicerar så mycket verbalt med varandra utan 

mest kroppsligt, valt att inte benämna pojkarna t.ex. pojke 1 och pojke 2 utan enbart skriva pojkarna. 

Vi valde detta även för att det är ett stort antal barn som medverkar i sekvensen. 

Sex pojkar befinner sig i byggrummet. Vid detta tillfälle är inga andra barn närvarande i rummet och 

dörren in till rummet är stängd. I rummet finns en stor cirkelformad röd matta och en hylla i ena delen 

av rummet där klossar och byggmaterial finns. Utefter den bortre väggen finns en bokhylla som står ut 

och delar av rummet. Pojkarna har tidigare under dagen påbörjat byggandet av ett torn av kaplastavar. 

Vid byggandet tittar pojkarna på varandra och hämtar gemensamt flera kaplastavar för att kunna bygga 

ett högt torn. Pojkarna samtalar inte mycket med varandra. Varje pojke placerar varannan gång sin 

kloss försiktigt för att inte tornet ska rasa.  

Senare när tornet är färdigbyggt börjar plötsligt en av pojkarna springa runt tornet och gör ljud, en 

annan pojke pekar då mot honom och ser på de andra pojkarna och de andra pojkarna följer snabbt 

efter och gör även de ljud. Några av pojkarna håller i egentillverkade bilder av den flygande 

leksaksfiguren ”Buzz Lightyear” från filmen Toy Story. Många liknande ljud kommer nu från 

pojkarna och de börjar springa snabbare och snabbare åt samma håll efter varandra. En av pojkarna 

trampar utanför mattan och halkar till och blir då omsprungen av de andra, en pojke säger då ”du 

måste in i väggen nu”. Pojken ställer sig upp och tar sats och springer in i väggen där en bild finns 

uppsatt. Alla pojkarna fortsätter springa efter varandra åt samma håll och håller ut armarna från 

kroppen. När pojkarna springer runt tornet säger en av dem ”vi flyger”.  Nu hörs skratt och höga ljud 

från pojkarna som försöker komma ifatt varandra och nudda varandras ryggar. En pojke springer in i 

väggen med bilden och säger ”kraft” och springer sedan vidare runt tornet. De andra pojkarna gör nu 

samma sak och de springer hårdare och hårdare in i väggen. 
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Bilaga 4: Transkription 3: Flygplan 

Rummet som aktiviteten utspelar sig i är ett genomgångsrum, med det menar vi att man kommer till 

resterande delar av avdelningen genom detta rum. Rummet är det första man kommer till när man 

kommer in på avdelningen från hallen. När man kommer in på avdelningen finns det en hylla på höger 

sida med diverse utklädningskläder, väskor och skor. Till vänster om dörren finns det hyllor på väggen 

med böcker. På andra sidan rummet finns dörren in till andra delen av avdelningen. På den bortre 

väggen står en hylla med hyllplan, fyra öppna och fyra med utdragbara lådor. I hyllan finns blandade 

material och saker att leka med, en telefon, räknemaskin och diverse föremål som kan hittas i och 

förknippas med hemmet, som koppar, fat, kaffepanna och en spis.  

Vidare finns det dockor med tillhörande kläder och bärpåsar. Det finns även returförpackningar som 

äggkartonger, juiceförpackning och annat återvinningsmaterial.  

Vid observationstillfället sitter Linda vid ingångsdörren på en stol och filmar samtidigt som Emma 

sitter i soffan och för anteckningar. 

Sekvensen börjar när flicka1 tar fram en låda ur hyllan och sätter sig i den och har med sig en katalog 

från en leksakskedja. Hon bläddrar i katalogen och pekar och pratar med sig själv ” sån vill jag ha 

hemma”.  Efter en stund kommer flicka 2 in och försöker sätta sig i flicka1´s låda men då säger flicka1 

”du får ta en egen låda”. Flicka 2 hämtar då en låda och ställer den bakom flicka1 och tittar över axeln 

i katalogen. Sedan kommer flicka 3 in och ställer sig bakom de andra flickorna och tittar i katalogen. 

Då säger flicka 2 ” hämta lådan” och pekar mot lådorna. Flicka 3 hämtar en låda och sätter sig bakom 

de andra flickorna.  

Då kommer en pojke in och säger ” jag vill också åka flygplan” och tittar på flickorna där de sitter på 

rad. Flicka1 släpper nu katalogen och i samma stund kommer en pedagog in från avdelningen och 

frågar vad barnen leker. ”Vi leker flygplan” säger då flicka 2 och skiner upp mot pedagogen. ”Jaha 

vad kul” säger pedagogen och föreslår att de ska flytta sig närmare mitten av rummet för att fler 

eventuellt kan följa med på flygplanet, samt att det blir lite trångt om man ska komma ut från 

avdelningen in i rummet. Barnen flyttar sina lådor in på golvet och pojken hämtar en stol och en keps 

och sätter sig längst fram i ledet ” jag är pilot” säger han. Nu kommer flera barn in i rummet, men 

vänder snabbt tillbaka in på avdelningen och kommer tillbaka med en varsin stol i handen. Flicka1 ser 

på de barnen som kommit in, ler och säger ”vi ska åka till Thailand”, ”jaa, säger då barnen i kör”.   

Nu sitter totalt sex barn i flyget på väg mot Thailand, pedagogen frågar då ”vad ska ni göra i Thailand 

då”, barnen tittar lite på varandra och svarar sen ”vi ska bada” ”äta glass” ”leka”. Flicka1 hämtar ett 

förkläde och en kaffepanna och frågar vem som vill ha och håller upp kaffepannan i luften. Flicka1 går 

fram till vart och ett av barnen och frågar ”vill du ha”. Ett annat barn går nu och sätter sig i flicka1´s 

låda men blir snabbt tillsagd av flicka1 att det är hennes låda. Flicka1 går tillbaka och sätter sig i lådan 

och tar med sig kaffepannan. Samtidigt går flickan som fick flytta sig och börjar plocka ihop olika 

varor i en korg som hon börjar dela ut till de som vill ha.   

 Pojken ställer sig upp och går ut mot toaletterna ” jag ska bara kissa lite” säger han och försvinner 

iväg. Efter en stund ställer sig en flicka upp och går mot torkskåpen intill och säger ”jag går på 

flygplanstoaletten” och böjer sig bakåt in i skåpet, flera barn gör nu samma sak och en kö bildas till 

flygplanstoaletten. Barnen byter nu positioner med varandra och serverar mat och dricka och ett barn 

ber om en smörgås och får en klossbit tillbaka ”trettio kronor tack”, flickan rör handen ner mot sidan 

och tar upp den och möter den andra flickans hand ”varsågod”.  
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En pedagog kommer nu in i rummet och säger ”nu måste ni nog mellanlanda för att ha fruktstund, och 

äta lunch så fortsätter flyget till Thailand sen”. Barnen reser på sig och lämnar allt som det är och går 

in på avdelningen. Efter lunchen fortsätter leken under dagen och vem vet om de kom fram till 

Thailand till slut. 
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Bilaga 5: Ritning över rummet för sekvensen med  

flygplanet  
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Bilaga 6: Informations- och 

samtyckesbrev  

Hej Föräldrar på Förskolan! 

Inom ramen för vårt examensarbete vid Barn och Ungdomsvetenskapliga 

Institutionen, avdelningen för Förskoledidaktik vid Stockholms universitet, 

ska vi genomföra en mindre studie av barns lek i förskolan. Vår studie 

handlar om inomhuslekens betydelse för kroppsligt samspel samt material och miljöns inverkan. 

Vi kommer att närvara i verksamheten vid förskolan under tiden vecka 46 – vecka 48. Vid dessa 

tillfällen vill vi observera barns lek med hjälp av anteckningar, ljudupptagningar, digitalkamera och 

filmkamera. Det dokumenterade materialet kommer att användas för vår egen bearbetning och analys. 

Ljudupptagningar, foton och filmsekvenser kommer därefter att förstöras och personuppgifter samt 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, 

behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och 

Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. Barnen kommer 

också att bli åldersadekvat informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 

deltagande. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Emma Teng & Linda Gröndal 

 

Emma Teng  Tel.nr 08 -89 16 72. 070- 159 82 39. Mailadress emmateng89@hotmail.com 

Linda Gröndal Tel.nr 073-510 44 49. Mailadress linda.grondal@gmail.com               

 

Liselott Mariett Olsson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

08/12 07 62 75 

liselottmariett@me.com 
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Vänligen skriv under på nästa sida och lämna till förskolan så snart som möjligt! Tack på förhand! 

 

  

Förfrågan om medgivande till medverkan i studie. 

Återlämnas ifylld till förskollärare så snart som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.          

 

 

 

 

 

 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er ------------------------------------------------------------------------------

- 



Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 


