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Sammanfattning 
Denna studie undersöker ett till tvååriga toddlares tillvägagångssätt för att börja samspela samt vad 
som kännetecknar toddlarleken. Det fenomenologiska perspektivet blir den teoretiska utgångspunkten 
med fokus på toddlarens kroppsliga handlingar. Genom observationer i form av fältanteckningar 
samlades empiri in som underlag för studien. Resultatet visade att toddlaren använder fyra olika 
strategier för att få tillträde till leken. Imitationsstrategin blev mest användbar och framgångsrik för 
toddlaren. Kroppsliga fenomen såsom rörelser, blickar och skratt samt större objekt kännetecknade 
och upprätthöll toddlarleken. Dessa kroppsliga strategier, fenomen förstås i enlighet med det 
fenomenologiska perspektivet och stödjer antagandet av att toddlaren är socialt aktiv som skapar sin 
livsvärld. Slutsatsen av studiens resultat visar både likheter och skillnader med tidigare forskning. 
Vilket innebär för förskollärarprofessionen att vara medveten om hur omvärlden, erfarenheter och 
perspektiv får betydelse för att tolka och förstå toddlarleken.  

Nyckelord 
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Förord 
Vi är två studenter från Stockholms universitet som skriver vårt självständiga arbete under våren 2016. 
Utbildningens litteratur och praktik inriktar sig mestadels mot äldre barn på förskolan. Delvis utifrån 
detta samt en förskollärares uttryck för hur hen tolkar ett till tvååringars lek väckte vårt intresse för 
studien. Därmed ville vi undersöka vilka strategier små barn använder sig av för att få tillträde till 
leken samt vad som kännetecknar små barns lek i förskolan.  

 

Vi vill tacka förskolan Nyckelpigan1 och samtliga medverkande barn och föräldrar som gjorde det 
möjligt för datainsamling till vår studie samt öppenheten i deras bemötande mot oss. Vi vill också 
tacka vår handledare Anne-Li Lindgren som har gett oss tips och råd hur vi kan göra studien möjlig. 
Konstruktiv kritik, stöd, utmaningar och motivation från handledaren har utvecklat vårt skrivande samt 
gett oss inspiration till att göra en studie som har bidragit till ett individuellt lärande. Vi vill också 
nämna vår handledargrupps betydelse för intressanta och givande diskussioner som har gjort att vi 
kommit vidare i skrivandet.  

 

Författarnas insatser i studien 
Vi startade med att göra en gemensam planering kring vårt tillvägagångssätt för studien. Vi kom 
överens om att utnyttja Emmas kontakter och därigenom fick vi tag på en förskola som var villig att 
ställa upp på studien. Samma litteratur lästes individuellt dock delades vissa texter upp enskilt som 
sedan diskuterades vid nästa sammankomst liknande ett seminarium. Skrivandet skedde tillsammans 
under första delen av arbetets gång för att skapa en gemensam design på studien. Sedan kompletterade 
vi med individuella ansvarsområden kring textens utformande. Linnéa utvecklade avsnitten val av 
metod, studiens kvalité och det teoretiska perspektivet medan Emma skrev om etiska överväganden, 
databearbetning och analysmetod samt tidigare forskning. Renskrivning av alla avsnitt skedde 
tillsammans. Under datainsamlingen observerade vi tillsammans första gången som en övning. Sedan 
delade vi upp oss genom att följa olika barns lek och samspel för att skapa variation i vår 
datainsamling. Besöken på förskolan skedde på förmiddagen, därefter valde vi att sätta oss 
tillsammans för att diskutera och sortera datainsamlingen med fenomenologisk ansats. Resultat- och 
analysavsnittet valde vi att skriva tillsammans för att det upplevdes mest givande. Vi ansåg att 
diskussioner krävdes och därmed underlättade det att sitta tillsammans för att höja validiteten i 
studiens resultat och analys.  

                                                        
1 Fiktivt namn på förskolan, se avsnittet etiska överväganden. 
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Inledning 
Vårt problemområde och nyfikenhet växte fram genom att folk i vår omgivning har uttryckt att ett till 
tvååringar har ett större behov av omsorg än socialt umgänge i förskolan. En förälder med 
förskollärarutbildning i en Facebook-grupp uttryckte sig i form av att ”små barn kan dela leksaker och 
bjuda in andra men det handlar inte om att de leker med varandra. Små barn kan inte kommunicera 
med varandra bra nog för att tolka leksignaler”2. Vi tolkade det som att hen utgår från andra perspektiv 
eftersom det är fokus på barn, artefakter och leksignaler. Förskolan har genomgått en utveckling som 
kan återspeglas i läroplanshistorian. Fröbel blev en viktig förebild som lade grunden för förskolans 
utveckling. En Fröbelinfluerad läroplan med fokus på lekgåvor för barns utveckling och lärande 
grundades år 1860 (Vallberg Roth 2010, s. 28, 32-34). Förskolan har genomgått en utveckling till att 
omfatta en läroplan med strävansmål som är tolkningsbar utifrån olika perspektiv (se Skolverket 2010; 
Vallberg Roth 2010). Vi uppfattar likheter mellan utvecklingspsykologin, socialkonstruktivism och 
fenomenologin eftersom det förekommer gemensamma begrepp inom perspektiven. Stern är en 
utvecklingspsykolog som används i fenomenologiska studier som inriktar sig på upplevelser och 
intersubjektivitet vilket påvisar likheter mellan perspektiven (Haugen 2006, s. 44-46). Däremot 
inriktas det fenomenologiska perspektivet på det kroppsliga som kan ge nya infallsvinklar hur man kan 
förstå små barns lek. Løkken bekräftar att omgivningen kan uppfatta barn under tre år som icke sociala 
och att leken enbart är en form av knuffkontakt. Detta kan kopplas till förskollärarens förståelse av 
små barns lek. Merleau-Pontys fenomenologi möjliggör en annan synvinkel hur man kan se på 
toddlarens samspel i leken (Løkken 2006, s. 29). Vilket varit en viktig inspirationskälla för oss.  

 

Vi skulle vilja undersöka vidare om ett- till tvååringarnas tillvägagångssätt för att få tillträde till lek 
samt vad som kännetecknar toddlarleken i förskolan. Fenomenologiska perspektivet blir utgångspunkt 
i studien för att komma närmre barns perspektiv och upplevelser av hur toddlaren startar ett samspel. 
Engdahl (2012) har forskat om hur vänskapsrelationer mellan tvååringar utvecklades i förskolan 
medan Corsaro (1979) har studerat två till fyraåriga barns olika tillträdesstrategier in till lek. Vår 
forskningsfråga växte fram som en sammanvävning av dessa två studier. Det finns lite tidigare 
forskning om de yngre barnen ur ett fenomenologiskt perspektiv, men vi menar att det inte finns 
tidigare forskning om våra specifika forskningsfrågor (se Johansson 2003, Engdahl 2007 & 2012, 
Greve 2007). Tidigare var det vanligt att barn under tre år var hemma med mamman och inte ingick i 
någon form av omsorgsverksamhet. Detta har utvecklats till att allt fler yngre barn tillbringar tid i 
någon form av omsorgsverksamhet som numera motsvarar en pedagogisk verksamhet (Engdahl 2012, 
s. 84; Skolverket 2012 & 2015). Därmed anser vi att det behövs mer kunskap om yngre barns lek. 
Genom att lyfta fram det fenomenologiska perspektivet om yngsta barns lek möjliggörs en djupare syn 
på deras lek som behövs för att även den ska inkluderas i den reviderade läroplanen. Förskolans 
läroplan nämner att omsorg, fostran och lärande ska skapa en helhet för den pedagogiska 
verksamheten. Leken beskrivs som lustfylld och lärorik, vilket tydliggör kopplingen mellan lek och 
lärande som central i läroplanen. Leken ska även möjliggöra för barn att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket 2010, ss. 5-6). Det sistnämnda menar vi vara 
                                                        
2 Citat från Facebookinlägg, föräldragrupp diskussion, 18/1-16. 



 

3 
 

sammankopplat med det fenomenologiska perspektivet medan lärandebegreppet passar mer ett 
sociokulturellt perspektiv. Studiens forskningsfrågor förstås i relation till det pedagogiska uppdraget. 
Vi vill framhäva det fenomenologiska perspektivet som ett sätt att öka kunskapen om yngsta barnen i 
förskolan- och särskilt deras lek.    

Tidigare forskning 
I denna studie undersöks hur toddlare använder sig av strategier för att få tillträde till lek med andra 
toddlare och vad som kännetecknar toddlarleken samt hur intersubjektivitet visar sig. När det skrivs 
barn i vår studie syftar det till barn mellan ett till fem år i allmänhet. När små barn benämns i studien 
handlar det om småbarnsforskning som inte nödvändigtvis har ett fenomenologiskt förhållningssätt 
men avser barn ett- till tre år. När det fokuseras specifikt på ett- till tvååringar ur ett fenomenologiskt 
perspektiv benämns barnen som toddlare. Med inspiration från Engdahl och Løkken använder vi 
begreppet toddlare som kännetecknar barn i denna ålder för att närma sig det kroppsliga. I detta avsnitt 
kommer relevant tidigare forskning i förhållande till forskningsfrågorna att presenteras. Tidigare 
forskning valdes utifrån att hitta gemensamma nämnare som lek, tillträde och intersubjektivitet samt 
relevanta fenomenologiska småbarns-studier. Genom att Haugen utgår från Stern som 
utvecklingspsykolog synliggörs relationer mellan utvecklingspsykologin och fenomenologin. Haugens 
tolkning av Stern blev relevant för denna studie eftersom det fokuseras på samspel och 
intersubjektivitet. Corsaro är sociokulturellt inspirerad men blir användbar i denna studie utifrån 
tillträdesstrategier som gemensamma nämnare. Tidigare forskning används i relation till studiens 
resultat- och analysavsnitt. Fenomenologiska begrepp hjälper oss att analysera det empiriska 
materialet och ställs i relation till tidigare forskningsresultat. Det inleds med en översikt av relevanta 
forskare och deras syfte, metod och perspektiv i studien. Andra delen delas in i underrubriker i 
förhållande till studiens forskningsfrågor med en djupare beskrivning av tidigare forskning.  

  

Corsaro (1979) utförde sin studie genom observationer av barn mellan två till fyra år och de 
betraktades som sociala varelser. Han undersökte den sociala interaktionen mellan barn i deras lek. 
Det som framhävs och blir centralt i studien är barns olika sätt att få tillträde till lekens samspel vilket 
Corsaro benämner som tillträdesstrategier. Dessa (15) tillträdesstrategier identifierades som olika sätt 
för barn att ta sin in till leken. Vår studie fokuserar på barn mellan ett till två år vilket benämns som 
toddlare för att tydliggöra att det handlar om de allra yngsta barnen i förskolan. Några av Corsaros 
tillträdesstrategier visar sig även bli användbara strategier för toddlarna (Corsaro 1979, s. 316, 321). 

 

Engdahl (2012) gjorde en studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv om hur tvååringar etablerar 
vänskapsrelationer i förskolan. Engdahl menar att vikten av fenomenologiska studier är att komma 
nära barnet därmed måste barns röst inkluderas i perspektivet för en ökad förståelse. Barns röst bör 
även inkludera kroppsspråk, känslor, intentioner och upplevelser (Engdahl 2012, s. 88). Barns röst kan 
förstås i likhet med hur Johansson (2003) förklarar barns perspektiv (se avsnittet teoretiskt perspektiv). 
Engdahls studie genomförs med hjälp av videoobservationer för att samla in empiri. Studiens resultat 
visade att två till tre år gamla toddlare är mer engagerade i vänskapsrelationer än tidigare visat 
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(Engdahl 2012, s. 85). Leken möjliggjorde till samspel och relationer vilket krävde strategier för att få 
tillträde som blir väsentligt för vår studie.  

 

Søbstad (2006) utgår från flera filosofiska forskarstudier om toddlarkroppens humorupplevelser. 
Merleau-Pontys fenomenologi ligger till grund som kännetecknas av det tvetydiga. Skrattet är en form 
av kroppsspråk men kan tolkas och förstås olika. Lek, skratt och leenden blir betydelsefulla för hur 
toddlarens upplevelser kan förstås. Humorn anses vara social liksom toddlaren. Därmed upplevs gärna 
skrattet och humorn tillsammans med någon annan för att dela gemensam mening. Ögonkontakt 
visade sig vara en bidragande faktor att dela humorupplevelsen med andra och för att förstärka skrattet 
(Søbstad 2006, s. 169, ss. 174-175, 178-179).  

 

Haugens (2006) studie handlar om småbarns samspel ur ett fenomenologiskt perspektiv. Haugen gör 
tolkningar utifrån Stern (2003). Han menar att Sterns förhållningssätt inriktar sig på upplevelser och 
förståelse av spädbarns kroppsliga uttryck vilket kan liknas Merleau-Pontys (1964) fenomenologiska 
perspektiv. Både Stern och Merleau-Ponty intresserar sig för kroppsliga uttryck, sinnesupplevelser och 
intersubjektivitet. Studien fokuserar på hur intersubjektivitet skapas under småbarns lekande samspel 
genom ljud, blickar och kroppsrörelser. Haugen nämner ett konkret exempel hur en vuxen bemöter ett 
barns behov utifrån att läsa av, tolka barnets kroppsliga uttryck genom sin egen upplevelsevärld. Det 
kan förstås som en uppfattningsförmåga hos den vuxne att bemöta barnets behov och handla därefter 
(Haugen 2006, ss. 44-46). 

 

Løkken (2006) har ett norskt ursprung med flera års erfarenhet av förskolläraryrket. Hon har gjort flera 
småbarns-studier om toddlare i förskolan. Genom hennes utbildning kom hon i kontakt med den 
fenomenologiska filosofin under en föreläsning av Merleau-Ponty. Detta möjliggjorde för Løkken att 
förstå småbarns lek och relationer från en ny synvinkel. Tidigare hade Løkken (2006, s. 28) kommit i 
kontakt med barnsynen att barn under tre år inte leker utan leken ses som en form av osocial 
knuffkontakt. Vilket kan relateras till det vi hört från vår omgivning och varför vårt syfte till studien 
väcktes. I hennes studier används toddlare som begrepp istället för små barn för att komma närmre den 
fenomenologiska människosynen. Løkken synliggör och beskriver toddlarens lekhandlingar som kan 
relateras till Engdahl (2012) och Corsaros (1979) förklaringar av strategier för att starta ett samspel. 
Utifrån lekhandlingarna har Løkken kommit fram till vad som kännetecknar toddlarlek (Løkken 2006, 
ss. 34-35).  

 

Röthle (2006) har studerat om små barns lek med förskolläraryrket som profession och hävdar att 
leken förstås och tolkas utifrån människans tidigare kunskaper och erfarenheter. Röthle analyserar 
empiriskt material utifrån filosofer med typiska begrepp för fenomenologin i relation till små barns 
lek. Rörelser beskrivs som typiska beteenden för små barns lek. Vad kännetecknar lekens väsen? 
Enligt Röthle kan det skiljas på lustfyllda kroppsrörelser och lek. Röthle nämner även omgivningen 
och leksakernas betydelse för lek. Genom leken får barnet chans till att skapa erfarenheter av den värld 
de lever i. I hennes material synliggörs hur större objekt som klossar och rör används och hur små barn 
använder sin kropp i lekens samspel (Röthle 2006, s 114, ss. 116-117).  
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Øksnes (2011) förklarar lekens väsen utifrån Gadamer som är en tysk filosof som utvidgat 
hermeneutiken som kan förstås i likhet med fenomenologin. Vi använder oss av Øksnes i vår studie 
för att få hjälp till att förstå och identifiera toddlarleken ur ett fenomenologiskt perspektiv. Øksnes 
förklarar leken något som bara sker och människan blir uppslukad av den. Lek och fest kopplas 
tillsammans i den bemärkelsen att människan lätt kan glömma både tid och rum i leken såväl festen. 
Leken framställs utifrån detta filosofiska perspektiv som kroppslig aktivitet. Lekens rörelse nämns 
som en viktig aspekt till att upprätthålla leken. Øksnes nämner utifrån Gademar lekens hit och dit 
rörelse. Leken anses inte ha ett slutmål utan innehåller obestämda rörelser som framstår centralt i 
mänsklig lek. Dialogens betydelse nämns och utmärker skillnaden mellan djurlek och mänsklig lek. 
Erfarenheter kopplas till leken i den meningen att erfarenheter inte görs utan den kommer till oss 
(Øksnes 2011, s. 161, 163).  

 
 

Tillvägagångssätt in till leken 
Små barns lek avbryts lätt och kan vara en anledning till att de tenderar att skydda sin lek och därmed 
kan det bli svårt att få tillträde av andra (Corsaro 1979). Corsaro likt Engdahl (2012) nämner båda att 
små barn använder sig av strategier för att starta ett samspel och bygga relationer. Corsaro har 
identifierat strategier som barn använder sig av för att få tillträde till interaktionen. Nedan presenteras 
några utvalda strategier som anses vara relevanta för vår studie. Alla tillträdesstrategier finns 
tillgängliga i Corsaros forskning (1979, s. 321).  

 

Icke verbal entré – Ett sätt för barnen att närma sig interaktionen utan verbal kommunikation. 
Strategin kopplas till skratt, leende, blickar och imitation toddlarna emellan i vår studie.  

 

Producerande av pågående rörelsemönster – Barnen tillträder genom att utföra samma handlingar 
som det aktiva barnet där interaktionen sker. I vår studie benämns denna strategi som imitation. 

 

Störande entré – Barn rör sig mot aktiviteten verbalt eller icke verbalt med ett beteende som stör 
aktiviteten fysiskt. Konkret till vår studie kopplas detta till när toddlaren tar ifrån leksak eller 
förstör bygget.  

 

Hälsning – Göra entré i pågående aktivitet genom en verbal eller icke verbal hälsning. Detta kan 
relateras till toddlarnas blickar, vokaliseringar och riktade kroppar i vår studie.   

 

Erbjuda ett objekt – icke verbalt eller verbalt ger barnet ifrån sig en leksak till den andre. 

 

 

Engdahls (2012) studie visar att toddlarens imitation, leende och skratt är strategier för att vilja börja 
samspela och bygga relationer med andra toddlare. Toddlarnas kroppsliga uttryck skapar en kultur på 
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förskolan (se Johansson 2003; Løkken 2006). Utbyte av leksaker mellan toddlarna blev ett sätt att 
kommunicera sig till samspel. Strategierna imitation och utbyte av leksaker kan kopplas till Corsaros 
(1979) tillträdesstrategier – producerande av pågående rörelsemönster och erbjuda ett objekt. Corsaros 
beskrivning av icke verbal entré anses inte vara heltäckande utan nämner endast att barnet närmar sig 
interaktionen icke verbalt men inte hur. Engdahls studie visar hur toddlarens leende och skratt sågs 
framgångsrikt för att starta ett samspel och kan förstås som ett konkret exempel kopplat till Corsaros 
icke verbala entré. Enligt flera filosofiska småbarns forskare har toddlarens humorupplevelse en 
betydande roll för samspel likt Engdahls studie visar. Toddlaren som kroppssubjekt är socialt liksom 
humorn och visar öppenhet för det föränderliga i världen. Humorn kan därmed bli en ingång till lekens 
samspel (se Søbstad 2006). Merleau-Ponty nämner tvetydigheten i kroppsupplevelserna eftersom inte 
endast en enkel orsak kan förklara upplevelsen vilket kan relateras till skrattets tvetydighet. Det finns 
inga tydliga skiljelinjer mellan skratten och därmed kan det bli tvetydigt vad det är för slags skratt 
toddlarkroppen uttrycker (se Søbstad 2006, s. 169). Småbarns-studier i form av observationer visar hur 
leende, skratt och glädjeuttryck kopplas till det kroppsliga. När toddlaren ler eller skrattar synliggörs 
en avsikt och mening med de kroppsliga uttrycken som riktas ut mot världen som en social handling 
riktat mot andra. Däremot finns det motsättningar av skrattets uppfattning hos andra forskare med 
filosofiskt perspektiv. Filosofen Buytendijk menar att barns rörelser är utan mål och förklaras som hit 
och dit rörelser (se Søbstad 2006, s. 175).  

 

Corsaro (1979, s. 332) kom framtill att icke verbala strategier var mest framgångsrika hos barnen. Det 
visade sig även i hans studie att icke verbal, fysisk cirkulerande och att imitera pågående aktivitet 
tillsammans med störande entré samt begäran att vara med ofta accepterades för att få tillträde till 
leken. Engdahl (2012) fokuserar på hur toddlarna bygger relationer men för att skapa en relation krävs 
det strategier som bidrar till lek och interaktion. Løkken (2006) visar att toddlare ett till två år 
använder sig av kroppsliga lekhandlingar för att bjuda in eller få tillträde till leken. Toddlaren bebor 
rummet vilket Løkken (2006, s. 34) förklarar utifrån att toddlaren gör om situationen till ett sätt att 
uttrycka sig kroppsligt. Dessa kroppsliga lekhandlingar visar att toddlarna etablerat relationer och egna 
hälsningsfraser som bildar gemensam lekrutin på förskolan. Genom att toddlaren deltar i sociala 
processer med andra toddlare och vuxna lär de sig strategier för att få tillträde till leken. Løkkens 
(2006) lekrutiner kan kopplas till barns kultur på förskolan eftersom båda handlar om att toddlarna 
bygger upp egna acceptabla sociala förhållningsregler på förskolan (jfr Johansson 2003; Engdahl 
2012). Nedan presenteras begreppet toddlare närmre och vad som kännetecknar toddlarlek i 
förhållande till tidigare forskning ur ett fenomenologiskt perspektiv.  

 

Toddlare och toddlarlek 
Forskare argumenterar för att använda begreppet toddlare i svenska fenomenologiska småbarns studier 
eftersom det kroppsliga kännetecknar barn i denna ålder (se Engdahl, även norska språket, se Løkken 
2006). Toddlare är ett begrepp som kommer från engelskan och handlar om ett till tre år gamla barns 
egna speciella sätt att röra och ta sig fram på. Løkken motiverar toddlarbegreppet utifrån Merleau-
Ponty fenomenologiska filosofi. Begreppets syfte är att framhäva människan som en hel kropp 
förbunden och oupplöslig från världen som vi aktivt lever i. Därmed ses människan som en social 
varelse (Løkken 2006, ss. 13-14). I bakgrund mot detta väljer vi i denna studie att benämna små 
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barnen i förskolan ett till två år som toddlare. Toddlarbegreppet upplever vi mer användbart eftersom 
det kan förstås av flera olika språk än det motsvarande svenska begreppet koltbarn. 

 

Forskare är överens om att lek är ett svårdefinierat fenomen. Forskare är däremot eniga om att leken 
förstås vara en aktivitet som genomförs av barnen själva tillsammans med andra barn (Löfdahl 2004, 
s. 33). Varför begreppet lek kan upplevas svårdefinierat kan bero på att begreppet kan tolkas och 
förstås utifrån olika perspektiv. Hur lek förstås och uppfattas av omgivningen beror på tidigare 
erfarenheter och kunskaper (Röthle 2006). Barns lek kan förklaras som något de uppslukas av och det 
bara händer likt en vuxen uppslukas av en bok eller fotbollsmatch där både tid och rum glöms bort 
(Øksnes 2011). Fenomenologiska studier av små barns lek visar att motorisk rörelselek är det som 
karakteriserar en social avancerad lek dem emellan. Den motoriska rörelseleken kännetecknas av 
toddlarkroppen i sig själv som central och väsentlig i leken, stora lekföremål exempelvis kartonger, 
madrasser samt vuxnas uppmärksamhet och närvarande sidan av leken (Løkken 2006, s. 35). Genom 
att kroppen uppfattar och utför rörelser ger rörelsen gensvar från andra personer eller föremål i 
omgivningen. Vilket blir en del av toddlarens perceptionsförmåga att tolka och förstå andras 
intentioner och kroppsliga uttryck. Denna kroppsliga överföring av erfarenheter och avsikter mellan 
toddlarna möjliggör förståelsen av varandra och kan förstås som intersubjektivitet (Se Haugen 2006, s 
44; Løkken 2006, s. 30). Genom att toddlaren använder och tonar in andras blickar, ljud och 
kroppsrörelser i samspelet för att dela uppmärksamhet och gemensamma intentioner kan det förstås 
som en intersubjektiv kommunikation. Genom en själv och den andre skapar självets identitet i 
intersubjektiviteten (Haugen 2006, s. 49, 55; Løkken 2006, s. 32).  

 

Lekens rörelse är en viktig aspekt för att upprätthålla toddlarleken och kan uppfattas som hit och dit 
rörelser med inget slutmål (se Röthle 2006; Øksnes 2011). Forskare skiljer mellan lustfyllda 
kroppsrörelser och lek. Det som kännetecknar lek utifrån en fenomenologisk filosofi är att det krävs en 
motspelare. Dialogen mellan föremål, toddlare eller toddlare och toddlare är det som identifierar det 
som just lek (se Øksnes 2011). Vilket kan kopplas till den sociala toddlarkroppens humorupplevelse 
som även den kräver en motspelare (se Søbstad 2006). Løkken fann i sin studie en skrattkonsert 
mellan toddlarna. skrattkonserten innehöll skrik, rop kombinerat med skratt som smittade av sig 
toddlarna emellan. Flera forskare fann att ögonkontakt var en central faktor för att skrattet skulle 
smitta av sig. Humorupplevelsen förstärks av andras glädjereaktioner som kräver en nära 
kommunikation och samspel för att kunna uppfattas av andra. Kroppsliga aktiviteter och skratt utgör 
intersubjektivitet mellan toddlarna (Løkken 1989 i Søbstad 2006, s. 179). Toddlarhumorn kan förstås i 
förhållande till slapstickshumorn. Løkken jämför slapstickshumorn och toddlarhumorn exempelvis 
toddlarens titt-ut lek kan kopplas till slapstickshumorns plötsliga försvinnande. När toddlaren kastar 
upp en sak i luften för att låta den falla ner i följd av ett kraftigt ljud kan det relateras till 
slapstickshumorns explosioner (Løkken 2001 i Søbstad 2006, s. 180). Leken innehåller även moment 
av spänning och överraskningar exempelvis kan bollen spela med toddlarens rörelser, ge spänning och 
överraskningar eftersom den kan röra sig i olika riktningar (Øksnes 2011, ss. 163-164; Röthle 2006, 
ss. 116-117).  Både Øksnes och Röthle är överens om att leken bidrar till erfarenheter av den värld vi 
lever i men kräver förebilder att imitera. Genom att toddlaren är en del av själva leken skapas 
lekerfarenheten och en bildningsprocess startar. En bildningsprocess möjliggör för toddlaren att se 
problem i leken ur nya synvinklar och erfara nya saker som bildar vem toddlaren är och hur hen ser 
och förstår sin omvärld (Øksnes 2011, ss. 172-173; Haugen, Løkken & Röthle 2006, s.14). 
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Det finns fortfarande få studier om ett till två år gamla toddlares lek och samspel i förskolan. De 
studier som finns är genomförda på enstaka förskolor och genom att utföra fler liknande studier på 
andra förskolor runt om i Sverige kan förhoppningsvis kunskapen av toddlarens lek och relationer 
utvecklas. 

 

Syfte och frågeställningar  
Corsaro (1979) skriver om barns tillträdesstrategier till socialt samspel medan Engdahl (2012) har 
forskat om hur toddlarnas sociala beteende bidrar till lek och relationer mellan varandra. Med 
inspiration från Corsaros och Engdahls texter blev vi intresserade av att vidare studera toddlarnas olika 
tillvägagångssätt till samspel samt vilka fenomen som kännetecknar toddlarleken. Utifrån 
observationer genomförda med fältanteckningar och med en fenomenologisk ansats samt barns 
perspektiv som utgångspunkt kommer följande forskningsfrågor besvaras under resultat- och 
analysavsnittet. 

 

Vilka tillvägagångssätt använder toddlaren sig av för tillträde till lek? 

Vilka fenomen kännetecknar toddlarleken? 

Hur visar sig intersubjektivitet i toddlarleken? 

 

Med begreppet fenomen menar vi i denna studie det som toddlarna riktar uppmärksamhet mot med 
kropparna och vilka objekt de samspelar med. 

Teoretiskt perspektiv 

Fenomenologi 
I denna studie är det fenomenologiska perspektivet utgångspunkten eftersom perspektivet intresserar 
sig för människan, dess erfarande och upplevande av ett fenomen i relation till omvärlden. 
Fenomenologin kopplas till denna studie genom ett närmade av toddlarens upplevelser som uttrycks 
kroppsligt utifrån observationer för att synliggöra tillträdesstrategier, intersubjektivitet och toddlarlek 
(jfr Fejes Thornberg 2015 & Løkken 2006). I likhet med Engdahls (2007, s. 9) studie ska forskaren 
försöka förstå individens relationer och handlingar i deras dagliga miljö. Denna studie utgår från 
Engdahls (2007, 2012) och Løkkens (2006) toddlar fenomenologi med utgångspunkt från filosofen 
Merleau-Ponty med inriktning mot det förkroppsligade. I relation med Løkken (2006, s. 28) och 
Engdahl (2007, s. 9; 2012) kan perspektivet inriktats mot toddlarna och deras kroppsliga uttryck och 
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erfarande i sin omvärld. Här nedan beskrivs centrala begrepp för fenomenologin och dess relation till 
varandra i förhållande till denna studie. Det fenomenologiska perspektivet ligger till grund för hur vårt 
resultat tolkas och analyseras.  

 

De yngsta barnen i förskolan benämns för toddlare av småbarns forskare i relation till Merleau-Pontys 
fenomenologi (se Engdahl 2012; Løkken 2006). Begreppet toddlare beskriver ett- och tvååringars egna 
sätt att röra sig och ta sig fram på som nybörjare. Fenomenologin beskriver toddlaren som ett 
kroppssubjekt som innebär att toddlarkroppen är ett aktivt handlande subjekt som lever och är 
förankrad i en konkret värld. Den konkreta världen blir toddlarens livsvärld som beskriver 
verkligheten som hen dagligen lever i och ständigt tas för given. Kroppssubjektet är ständigt en del av 
världen och kan inte separeras från omvärlden. Livsvärlden består av både objekt och subjekt och den 
levda kroppen bebor och existerar i världen. Exempelvis toddlaren som gör om rummet med 
kroppsliga handlingar med hjälp av leksaker och andra toddlare för att förstå sin omvärld. Den levda 
kroppen utgör en helhet av tankar, känslor, sinnen, motorik, fysiologi och är av sin natur en social 
varelse som integrerar med sin omvärld. Med kroppens medvetenhet och tankeförmåga existerar 
människan inte på samma villkor som objekt. Människans sociala kompetens möjliggör anpassning i 
sociala situationer samtidigt som objektets existens instruerar mänskliga handlingar genom deras olika 
funktioner i världen (Løkken 2006, s. 28; Engdahl 2007, ss. 10-11). Toddlarens kroppsliga rörelser 
och uttryck mot andra kroppar och föremål skall uppmuntras eftersom det är ett gensvar av förståelse 
att omvärlden påkallar. Med kroppen kan toddlaren förstå och uppfatta sig själv och andra i sin 
omgivning utan att behöva sätta ord på fenomenet. Denna perceptionsförmåga som vilar i kroppen 
utvecklas av erfarenheter. Genom imitation kan toddlaren tolka och göra handlingarna till sina egna 
samt förmedla sina intentioner. Därmed kan toddlaren identifiera sig med andra kroppar och på så sätt 
skapas en meningsfull kroppslig kommunikation (Løkken 2006, s. 30, 35). När två levda kroppar 
söker sig till varandra och delar intentioner och uppmärksamhet kring fenomen uppstår en 
intersubjektivitet. Merleau-Ponty (1962) beskriver intersubjektiviteten som en medfödd egenskap och 
inte en fråga om eller när hen uppnår en kunskap om att vara social. Toddlaren som kroppsligt subjekt 
läser uttryck med sin kropp och explicit förstår innan tanken formulerar upplevelserna i ord. 
Upplevelsen blir en förnimmelse av vad som är viktigt och skapar intentioner (Merleau-Ponty 1962 i 
Løkken 2006, ss. 32-33). En förnimmelse innebär att toddlarkroppens handlingar i världen kopplas till 
andra och erfarenheter överförs som möjliggör en förståelse för varandra. Bildning ligger nära 
begreppet intersubjektivitet och perception. Bildning omfattar toddlarens upplevelser och erfarenheter 
i mötet med omvärlden som skapar subjektets identitet. Bildning är en process som konstrueras i en 
vardaglig praxis där subjektet är socialt aktivt i förhållande till omgivningen (Løkken et al. 2006, ss. 
14-15).  

 

Med fenomenologins begrepp livsvärld innebär det att forskaren tar hänsyn till hur världen visar sig 
för subjektet som en helhet beroende av kontext. Exempelvis förskolans miljö, uppbyggnad av rum 
och erfarenheter hemifrån möjliggör olika handlingar för toddlaren som bidrar till erfarenheter. 
Livsvärldens komplexitet gör det nödvändigt att använda insamlingsmetoder med variationsrikedom. 
Genom variationsrikedomen i empiriskt material kan korrelationen mellan kroppssubjektets 
handlingar synliggöras för att bilda en helhetsförståelse. Som forskare krävs närvaro, engagemang och 
respekt för att få tillgång till toddlarens livsvärld (Johansson 2003, ss. 44-46). För att få tillträde till 
toddlarens livsvärld krävs ett förhållningssätt till barns perspektiv.  
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Barns perspektiv 
Barns perspektiv innebär det som visar sig för toddlaren såsom intentioner, erfarenheter och uttryck 
för mening (Johansson 2003, s. 44). Fenomenologin intresserar sig för subjektets upplevelser av ett 
visst fenomen vilket möjliggör för forskaren att närma sig ett barns perspektiv. Genom att undersöka 
ett- och tvååringarnas kroppsliga uttryck i denna studie synliggörs det hur toddlarens tillträde till lek 
framträder ur ett barns perspektiv. När forskaren har lärt känna toddlaren ges en nyckel till deras 
livsvärld som kan bidra till ökad förståelse för toddlarens kroppsliga handlingar och uttryck. Men det 
är fortfarande en tolkning som sker utifrån barns perspektiv eftersom andra aldrig kan komma åt 
toddlarens innersta upplevelsekärna. Enligt Johansson kan vi inte förstå toddlaren eller känna vad hen 
känner fullt ut eftersom vi bär med oss egna erfarenheter i vår livsvärld men kan däremot sträva efter 
att förstå toddlarens varande. Detta kan relateras till hur Johansson nämner vikten av perspektivbyte. 
Dessa perspektivbyten möjliggörs när man lär känna och blir accepterad av toddlaren (Johansson 
2003, s.44). Både Johansson (2003) och Engdahl (2007) använder en fenomenologisk bas med barns 
perspektiv som förhållningssätt i deras småbarnsforskning. Engdahl (2007) använder barnens röst som 
begrepp i sin forskning som kan relateras till barns perspektiv. Barns röst menas med all form av 
uttrycksmedel såsom tal, känslor, intentioner och kroppsspråk. Utifrån barns röster ges beskrivningar 
av toddlarens lek i deras vardag. Engdahl (2007) tolkar toddlarens handlingar och uttryck som formar 
en berättelse av toddlarens lek och förstås vara ett närmande till barns perspektiv. En risk med att 
förhålla sig till barns perspektiv är att barns integritet kan äventyras. Exempelvis konflikter under en 
observation av barns lek kan ses vara känsligt. Det innebär att presentera forskningsresultaten på ett 
försiktigt och respektfullt sätt (Johansson 2003, s. 45). Etiska aspekter kring barns integritet och 
anonymitet diskuteras under rubriken forskningsetiska överväganden. Detta förhållningssätt av barns 
perspektiv utifrån Johansson (2003) och Engdahl (2007) intas även i denna studie som fokuserar på 
toddlarens tillträdesstrategier och lek.  

 

Metod 

Val av metod 
Vi har valt observation som metod för att komma nära barns intentioner, livsvärld och barns 
perspektiv vilket kräver ett etnografiskt närmande. Ett etnografiskt närmande innebär att forskaren 
kommer nära den miljön där toddlarna som medverkar i studien befinner sig dagligen för att 
undersöka vad som händer, sägs, görs och ställa frågor (Lalander 2015, s. 93; Elvstrand, Högberg, 
Nordvall 2015, s. 218).  

 

Observation som metod valdes på grund av vårt syfte att synliggöra hur toddlaren får tillträde till 
leken, vad som kännetecknar toddlarlek och intersubjektivitet utifrån en fenomenologisk ansats. 
Metoden genererar beskrivningar av barns samspel i lek genom kroppsliga uttryck som inte visas i 
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verbal kommunikation (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). Inför uppsatsen hade vi stora funderingar på 
att kombinera observation och videoobservation med motiveringen att inspelade sekvenser kunde 
möjliggöra en mer djupgående analys av toddlarnas lek genom att titta på sekvensen flera gånger för 
att upptäcka nya fenomen. En studie med barn kräver alltid vårdnadshavarnas tillstånd och för att öka 
chanserna att genomföra studien drog vi slutsatsen att filmning kunde innebära kraftiga begränsningar 
på grund av etiska aspekter och tidsskäl (se Eidevald 2015, ss. 114-118). Vi ville dämpa 
forskareffekten i den meningen att vårdnadshavarna och deras barn inte skulle uppfatta ett obehag av 
att bli observerade genom filmning (Lalander 2015, s. 108). Med tanke på dagens tillgänglighet kring 
internet och fildelningar som lätt sprids till obehöriga upplevde vi att det krävs tillit och goda 
relationer för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med filmning. Ett övervägande blev att 
prioritera bort videoobservationer och enbart fokusera på observation med fältanteckningar för att öka 
chanserna till att fler vårdnadshavare samtycker till medverkan i studien. Vi drog slutsatsen att med 
två observatörer minskar risken att missa viktiga aspekter som exempelvis blickar och gester för att 
upprätthålla hög trovärdighet i studien. Fältanteckningarna bestod av penna, anteckningsblock som 
blev vårt observationsunderlag (Pripp & Öhlander 2011, s.133).  

 

Styrkor med observation som metod är att den möjliggör för forskaren att beskriva toddlarnas 
handlingar och uttryck i olika situationer (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). Observationerna kan ge 
ökad förståelse och ett närmande av toddlarens intentioner och barns perspektiv genom mötena i 
vardagen. Johansson (2003, s. 44) menar att när kommunikationen uppstår i interaktionen ges tillträde 
till toddlarens värld och därigenom kan observatören sträva efter att förstå deras varande. Metoden 
genererar även svagheter exempelvis kan observatören aldrig bli helt säker på toddlarens känslor och 
intentioner utan måste göra en tolkning utifrån deras handlingar och uttryck (Pripp & Öhlander 2011, 
s. 115). Vi kan aldrig veta exakt vad barns intentioner är men genom att närma sig barns perspektiv 
kan det möjliggöra en ökad förståelse för toddlarens intentioner och samspel. Genom att närma sig 
barns perspektiv kan vi lära känna toddlarna och bli accepterade för att få tillträde till deras livsvärld. 
Detta sker på toddlarnas villkor som kräver tid och närvaro (Johansson 2003, s. 44). Genom ett 
etnografiskt närmande byggs det upp relationer för att få följa toddlarnas vardagsliv i förskolan 
(Lalander 2015, s. 106). Därmed anser vi att denna metod är mest lämplig i förhållande till vårt syfte 
och forskningsfrågor eftersom ett tolkande sker för att förstå toddlarnas handlingar och uttryck.  

 

Urval och avgränsningar 
För att möjliggöra vår studie med toddlarnas tillträde till lek och toddlarleken i fokus krävdes det att vi 
avgränsade oss till förskolans småbarnsavdelningar som ofta omfattas av åldern ett till tre år.   

 

Studien genomfördes på en förskola i en storstadsförort. Genom mailkontakt med chefer på tre olika 
förskolor fick vi ett godkännande från en av förskolorna. Anledningen att de andra två cheferna 
tackade nej för medverkan berodde dels på strukturella faktorer och att en av oss är blivande kollega 
på en av förskolorna. En förskollärare blev vår kontaktperson som hjälpte oss att dela ut information 
och samtyckesblanketter till samtlig personal och vårdnadshavare på deras två småbarnsavdelningar. 
Vilket resulterade i att vi kunde följa upp tio stycken ett till tvååriga toddlares samspel under tre 
förmiddagar för att samla in empiri. Vi valde småbarnsavdelning eftersom syftet med undersökningen 
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är att få reda på hur ett till två år gamla toddlare får tillträde till lek och vad som kännetecknar 
toddlarlek. En avgränsning som förekom var att vi separerade toddlarna som blivit godkända att 
observeras av deras vårdnadshavare från övriga toddlare. Observationerna genomfördes inomhus dels 
för att skilja medverkade toddlare från icke medverkande som befann sig ute på förskolans gård under 
förmiddagen. Även för att skapa ett koncentrerat fokus på ett mindre utrymme med de tio 
medverkande toddlarna. Utifrån insamlad empiri synliggjordes intressanta aspekter av relationer 
mellan pedagoger och toddlare samt olika faktorers påverkan för samspelet exempelvis materialets 
tillgänglighet. Men eftersom vårt syfte koncentrerades på hur toddlarna får tillträde och vad som 
kännetecknar deras lek avgränsade vi oss till lekens samspel mellan toddlare-toddlare med 
fenomenologi som ansats. Observationerna omfattades av 28 sekvenser varav 12 stycken ansågs vara 
relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Vi valde ut tillträdesstrategier som var både sällsynta 
och återkommande för att visa variation. Därmed synliggjordes vilka strategier som blev användbara 
för att få tillträde till lek för toddlaren. De 12 sekvenserna som valdes ansåg vi omfatta 
tillträdesstrategier, intersubjektivitet och vilka fenomen som kännetecknade toddlarlek. Korta 
sekvenser när samspel uteblev valdes bort. Dessa 12 sekvenser valdes att renskrivas för att sedan 
analyseras med hjälp av fenomenologiska begrepp och tidigare forskning. 

Genomförande 
Vi bestämde i förväg via mailkontakt med förskolläraren på förskolan vilka fyra dagar vi skulle 
komma och besöka förskolan. Första tillfället var enbart för att skapa relationer med toddlarna och 
bekanta oss med pedagoger samt eventuella vårdnadshavare på förskolan. Veckan därpå var vi ute på 
förskolan och samlade in empiri. Observationerna genomfördes under tre förmiddagar mellan klockan 
09.00-11.00. Vi ansåg att flest toddlare var på plats vid den tiden eftersom många av toddlarna sov 
middag länge och gick hem tidigt på eftermiddagen. Det finns två småbarnsavdelningar blomman och 
biet på förskolan. Åtta av de tio medverkande toddlarna tillhörde blomman varav de två resterande 
tillhörde biet. När vi utförde observationerna var vi inne på blommans avdelning.  

 

Innan vi påbörjade observationen delade vi in pappret i fyra kolumner med rubriker ”toddlare” 
”gör/kroppsspråk” ”säger/ljud” och ”fenomen/objekt”. I stapeln ”toddlare” skrev vi in vilka som 
medverkade i situationen. Under rubriken ”gör” antecknades vad toddlarna gjorde och hur deras 
kroppar riktades. Under ”säger/ljud” noterades vad toddlarna uttryckte verbalt och ansiktsuttryck. Den 
sist nämnda stapeln ”fenomen” beskrev vad situationen handlade om och vilka objekt som var 
inblandade. Linnéa föredrog att anteckna utifrån denna strukturerade observationsform medan Emma 
utförde en ostrukturerad observation i form av flytande text. I en ostrukturerad observation antecknas 
allt som upplevs relevant för studiens syfte och forskningsfrågor (Jfr Czarniawska 2011, s. 107-108). 
Dessa två sätt att genomföra fältanteckningar på i observationen anser vi ge möjlighet till en ökad 
variation i materialinsamlingen. Flera olika detaljer synliggjordes i samspelssituationerna utifrån 
strukturerade och ostrukturerade observationer. Observationerna pågick under tiden vi befann oss i 
verksamheten och vi antecknade så mycket vi hann utan att värdera eller analysera i stunden (jfr Roos 
2014, s. 52). Ibland observerade vi i samma rum men när fler rum öppnades kunde vi befinna oss på 
olika platser för att observera toddlarnas lek. Vi upptäckte att vår placering var av betydelse under 
observationerna. Placering på golvet gjorde oss tillgängliga och vår tolkning är att toddlarna relaterade 
oss som pedagoger genom att sätta sig i vårt knä. Ibland krävdes det att vi observerade utanför rummet 
där samspelet utspelades för att inte avbryta toddlarleken. Toddlarna sökte stundtals bekräftelse med 



 

13 
 

sin blick mot vuxna och var de för tillgängliga uppfattade vi det som att det kunde avbryta leken. Efter 
varje observationstillfälle diskuterades och renskrevs fältanteckningarna utifrån nyligen gjorda 
händelser.  

 

Första observationsdagen under måndag förmiddag var både äldre och yngre barn ute tillsammans på 
förskolans gård. 30 minuter tillbringades ute på gården med barnen innan vi gick in för att observera 
en del av toddlarna. Sex stycken ett till tvååringar gick in successivt på avdelningen. När vi kom in 
först på avdelningen med tre toddlare var rummen släckta och stängda. Vi kom in före förskolläraren 
och öppnade upp de två största lekrummen på avdelningen och satte oss ner för att observera. Det var 
relativt undanplockat, städat på avdelningen och inte så mycket material tillgängligt. Förskolläraren 
kommer in i rummet och sätter på musik för att sysselsätta toddlarna. Toddlarna rör sig tillsammans 
med förskolläraren på dansmattan. Sedan sprids toddlarna ut och hittar på olika saker. Vår reflektion 
efter alla observationstillfällena blev att måndagen ansågs minst lekande. Vilket kan bero på att 
toddlarna varit lediga några dagar samt att avdelningen var städad och mindre material tillgängligt. 

 

Andra observationsdagen utspelades på tisdag förmiddag. Innan vi gick in för att observera 
tillbringades tid med toddlarna ute på förskolans lilla gård. I överenskommelse med förskolläraren 
skulle inte toddlarna observeras ute eftersom flertalet toddlares vårdnadshavare inte samtyckt till 
studien och befann sig ute. Efter ca 30 minuter ute på gården gick vi sedan in med toddlarna och 
förskolläraren. Denna dag var rummen på avdelningen fyllda med mer material från gårdagens lek. 
Observationsdag två omfattades av samma sex toddlare som dagen innan. Vi placerade ut oss i 
rummen för att börja observera. Förskolläraren öppnade även upp ett mindre rum på avdelningen som 
innehöll pappersrör, naturmaterial och ett ljusbord. Flera toddlare lockades in till detta rum och vi 
delade upp oss för att observera i både det stora lekrummet och i lilla lekrummet där toddlarna befann 
sig. Vi placerade oss utanför det lilla rummet när toddlarna lekte där inne för att det var relativt trångt 
och det upplevdes påträngande att ta sig in i rummet.  

 

Tredje observationsdagen en onsdag förmiddag var toddlarna tillsammans med förskolläraren redan 
inne på avdelningen när vi kom till förskolan. Denna dag hade även två andra toddlare tillkommit och 
det var nu åtta toddlare att observera. Lekarna var redan igång när vi kom vilket gjorde att vi direkt 
började observera. Under denna förmiddag förkom det mycket samspel i avdelningens mittenrum som 
toddlarna även åt lunch i. Rummet bestod av lekhörnor med mindre material såsom duplo, klossar och 
plastbilar. Vår slutsats av dessa tre observationsdagar var att andra dagen var den dag vi upplevde 
mycket lek med långa samspel. Tredje dagen upplevde vi ha kommit närmre toddlarens livsvärld och 
förstod deras intentioner och kroppsrörelser mer än första dagen.  

 

Databearbetning och analysmetod 
Vårt analysarbete inom en etnografisk studie betraktas som en forskningsprocess genom 
datainsamling, tolkning och analys bildar det en helhet och skapar processen i vår studie (se Elvstrand 
et al. 2015). Vi väljer att benämna vår analysmetod som tematisering utifrån teoretiska begrepp. Med 
tematisering utifrån teoretiska begrepp menas att vi observerade teman som lek och tillträdesstrategier 
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för att därigenom hitta återkommande sekvenser kopplat till fenomenologiska begrepp i relation till 
tidigare forskning. 

 

Observationer med fältanteckningar och en fenomenologiskt ansats har legat till grund för 
databearbetning och analysering. Vår arbetsprocess och analysarbete kan liknas den som Thorlander, 
Cekaite (2015, s. 209-211) beskriver vikten av att välja en specifik aktivitet. I denna studie blir 
toddlarens lek den specifika aktiviteten som det därmed samlades in en lämplig mängd empiri om. 
Arbetsprocessen övergick sedan till ett reflekterande genom att koncentrera sig på återkommande 
fenomen exempelvis vilka handlingar som ligger till grund för att få tillträde till lekens samspel. 
Genom att läsa om tidigare forskning som rör ens forskningsområde underlättade det att hitta 
fenomenen som kan relateras till tidigare forskning. Efter renskrivningen av alla sekvenser som 
observerats gjordes det i likhet med Thorlander, Cekaite (2015, s. 210) en transkribering av de 
sekvenser som kan bli relevanta för att besvara forskningsfrågorna. Renskrivningen handlade om att 
utveckla förkortningar och förklara miljön runt omkring och toddlarnas mimik samt vokaliseringar 
med utvecklade meningar. Exempelvis ett ”iih” kunde både låta i vår uppfattning som missnöje men 
även som ett glädjeljud vilket skrevs till i samband med vokaliseringen hur det uppfattades. I 
transkriberingen av de utvalda sekvenserna tematiserades olika tillträdesstrategier som synliggjörs 
utifrån Corsaros (1979, s. 321) beskrivningar av tillträdesstrategier. I enstaka sekvenser uppstod en 
kombination av flera tillträdesstrategier i jämförelse med Corsaros (1979) beskrivning vilket gjorde att 
det tematiserades med egna benämningar. Därefter fördes ett stapeldiagram för att synliggöra vilka 
tillträdesstrategier som blev mest användbara och framgångsrika hos toddlarna. En vidare reflektion av 
det blev att toddlarnas erfarenheter kan spela roll för vilka strategier de använder (se vidare 
reflektioner i resultat och analys).  

 

Hur de utvalda sekvenserna analyserades vidare handlade om att försöka hitta det oföränderliga i 
toddlarnas handlingar, vokaliseringar, mimik och objekt. Detta analyserades sedan djupare genom att 
ställa det vi funnit i relation till tidigare forskning för att besvara våra forskningsfrågor i resultat- och 
analysavsnittet. Även reflektioner förekom över utomstående faktorer exempelvis rum, tillgängliga 
objekt och tidigare relationer mellan toddlarna som kan känneteckna fenomenets väsen (Szklarski 
2015, s. 133). Detta diskuteras vidare under studiens diskussion och slutsats. Arbets- och 
analysprocessen kan relateras till vad Elvstrand, Högberg, Nordvall (2015, ss. 221-234) beskriver som 
tolkningar av första, andra och tredje graden. Första graden tolkning handlar om att samla in och skapa 
ett underlag för fortsatt tolkningsarbete. I denna studie handlade första graden tolkning om att samla in 
empiri utifrån vårt syfte, därefter specificerades vårt fokus och avgränsade forskningsfrågor formades. 
Tolkning av andra graden handlade om att renskriva observationssekvenserna genom att tolka, förstå 
och jämföra materialet utifrån fenomenologiska begrepp. Vilket synliggjorde ett nytt sätt för oss att 
förstå toddlarens lek på utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Under den tredje tolkningen ifrågasätts 
mönster som upptäckts utifrån våra tolkningar av materialet genom att ställa det i relation till tidigare 
forskning. Utifrån detta sätt att bearbeta och analysera empirin kunde forskningsfrågorna besvaras. 
Även etiska aspekter följs vid databearbetning och analysering av materialet. Exempelvis måste vi ta 
hänsyn till toddlarnas integritet vilket kan läsas mer om i forskningsetiska överväganden.  
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Forskningsetiska överväganden  
Planering av sin studies design är något som Löfdahl (2014, s. 37) anser vara viktigt ur en etisk aspekt 
för att inte kränka studiens medverkande vilket vi även tycker är viktigt och försöker visa nedan i detta 
avsnitt.  

 
Studien genomförs med en viss öppenhet eftersom vårdnadshavare och personal har informerats om 
studien och dess intentioner. Vi anser att en viss dold observation förekommer i form av att 
medverkande avidentifieras i studien eftersom utomstående inte kan ta del av vem som deltog 
(Lalander 2011, ss. 89-90). Observationer utfördes kring toddlarnas lek och samspel i syfte att öka 
vuxnas kunskap om toddlarleken ur barns perspektiv i förskolan. Vilket medför ett ansvar för oss 
studenter som bedriver studien att skydda individerna som medverkar (Vetenskapsrådet 2011, ss. 17-
18). Samtyckesblanketter från personal och föräldrar samlades in innan studien påbörjades. Informerat 
samtycke menas med att deltagarna i detta fall personal, chef, vårdnadshavare och toddlare informeras 
om vad som ska observeras, varför och hur medverkandes integritet kommer skyddas i studien. Det 
framgick även i informationsblanketten att studien är frivillig och de har rätt till att avbryta sin 
medverkan innan, under och efter studien (Vetenskapsrådet 2011, ss. 42-44, 50). Våra och vår 
handledares uppgifter tilldelades förskola, personal och vårdnadshavare (se bilaga). Konfidentialitet 
följs eftersom det insamlade materialet endast används i vår studie och obehöriga utanför 
forskargruppen inte får tillgång till materialet. Avidentifiering upprätthålls genom att förskola och 
medverkandes namn i studien avidentifieras för att inte kunna kopplas till specifika händelser i 
studien. Namn ersätts med fiktiva namn för att lättare följa med i resultat och analys (Löfdahl 2014, ss. 
34, 36-38; Vetenskapsrådet 2011, ss. 67,69). Personal och vårdnadshavare tog sedan ställning till 
medverkan eller inte, genom att lämna tillbaka samtyckesblanketten med en underskrift till förskolan 
blev det ett medgivande till att deras barn får medverka i studien. Men hur tänkte vi kring toddlarna 
och samtycke?  För oss liksom Löfdahl (2014, s. 39) handlar det om vilken barnsyn forskaren har som 
kan avgöra hur hen väljer att tolka toddlarnas medgivande till att medverka i en studie. Men även om 
det är nödvändigt att utsätta toddlarna för denna forskning och förklara syftet med det. Eftersom det 
inte är fokus på toddlarna som individer eller känsliga uppgifter förekommer så som etniskt ursprung 
anser vi att det är fler fördelar med studien än nackdelar. Toddlarna som individer kommer inte bli 
direkt påverkade utan bidrar förhoppningsvis till en ny och större förståelse för toddlarnas sociala 
samspel och lek. Nedan följer några konkreta exempel på vår forskaretik och tillvägagångssätt kring 
toddlarnas samtycke i studien.  

 

En etisk överenskommelse med förskolan var att skilja toddlare vars vårdnadshavare gett samtycke att 
medverka i studien från övriga toddlare. Delvis för att förenkla för oss att komma närmre de toddlare 
som vi fick observera samtidigt minimera risken att råka observera toddlare vars vårdnadshavare inte 
gett samtycke till medverkan. Löfdahl (2014, s. 35) nämner om forskarens etik, vilka etiska frågor som 
kan uppstå i praktiken och hur forskaren bör förhålla sig till dem. Vi kom i kontakt med några etiska 
frågor under observationens gång. Ett återkommande beteende i lekens samspel var att det var mycket 
rörelse och toddlarna lämnade leken för att gå in i ett annat rum. I de flesta fall valde toddlaren att 
komma tillbaka till platsen där leken utspelades från början och fortsatte samspela med toddlarna där. 
Vi valde att inte följa efter toddlarna i respekt för att det kan vara deras sätt att uttrycka sig att inte 
vilja bli observerade. Men när de valde att återvända till platsen vi befann oss på tolkades det som ett 
godkännande från toddlarens sida.  
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Första observationsdagen placerade vi oss på små stolar och på golvet i det rum där det befann sig flest 
toddlare. Flera toddlare var nyfikna och kom fram till oss för att titta vad vi gjorde samt pekade på vårt 
anteckningsblock. I samband med detta gjordes avbrott från observationen och toddlaren fick skriva 
med pennan på anteckningsblocket. När toddlaren seden valde att återvända till leken tolkades det som 
att toddlaren gav samtycke till att fortsätta observera. Deras kroppsliga uttryck och mimik tolkade vi 
som ett godkännande att fortsätta observera. Vi reflekterade även över placeringens betydelse. När vi 
placerade oss på golvet kom toddlaren gärna och satte sig i vårt knä. Men när vi placerade oss på en 
mindre stol kom de fram till oss, tittade nyfiket på våra anteckningar för att sedan återvända till leken. 
På stolen var vi fortfarande nära toddlarna samtidigt tillräckligt långt ifrån för att kunna utföra 
observationer med deras lek i fokus. Dessa händelser som utspelade sig i praktiken under vår 
insamling kan kopplas ihop med Löfdahls (2014, s. 40-41) förklaringar hur barn utnyttjar rummen och 
situationerna för att dra sig ur. Framförallt med barn i förskolan kan det vara deras handlingar som 
säger mer än ett ja eller nej till medgivande.  

Studiens kvalitet 
Observationer som metod har fungerat bra ihop med fenomenologi som teoriansats samt för att kunna 
besvara våra forskningsfrågor. Som nämns ovan i metodval fanns det funderingar om att använda 
videoobservationer i den bemärkelsen att vi kan återkomma till samspelets sekvenser flera gånger för 
att eventuellt upptäcka nya saker. Däremot på grund av etiska aspekter och tidsskäl valdes 
videoobservationer bort. Resonemanget var att observationer med fyra ögon är bättre än två ögon, kan 
ge fler infallsvinklar och variationer i toddlarnas uttryck genom våra tolkningar (Pripp & Öhlander 
2011, s. 115). Betydelsen för oss var att fånga toddlarens perspektiv på deras lek i vardagen. 
Observation som metod möjliggjorde ett närmande av toddlarens perspektiv med våra tolkningar 
utifrån toddlarens kroppsliga handlingar (Lalander 2015, s. 93). Svårigheter som kunde upplevas med 
observation som metod med hjälp av fältanteckningar var att hinna få med alla väsentliga rörelser, 
mimik och vokaliseringar från toddlarna. En upptäckt som gjordes under tiden materialets 
analyserades var att vi hade fått med olika aspekter utifrån samma lek och samspelssituation som 
kunde komplettera varandra. Exempelvis hade Emma antecknat: ”Lisa gjorde en tårta” och i samma 
situation hade Linnea antecknat Lisas mimik: ”Lisa ger Kalle en blick och ler”. Som forskare med 
hjälp av fältanteckningar och observationer görs ett urval av vad som kan tänkas vara relevant. Varje 
gång forskaren väljer att anteckna finns det en risk att missa andra detaljer. I stora helheten ansåg vi att 
våra fältanteckningar blev heltäckande och beskrev toddlarnas lek utförligt. Trots styrkorna i 
observationsmetoden förekommer även svagheter som kan uppstå både medvetet och omedvetet under 
utförandet men också i analysen. En svaghet som observatör är att det aldrig går att veta helt säkert 
vad toddlarens känslor och intentioner kan vara. Det går enbart att göra en tolkning av uttrycken som 
förmedlas i handlingar, men det kommer alltid att återstå intentioner och känslor kvar i individen som 
inte går att komma åt (Pripp & Öhlander 2011, s. 115).  

 

Observation kräver en etablering av relationer mellan observatör och toddlare för att kunna sträva efter 
en förståelse av deras livsvärld och inte gå miste om betydelsefull information (Johansson 2003, s. 44). 
Förståelsen för toddlaren uppnås bäst genom en interaktion i den miljön som toddlaren dagligen vistas 
i. Därefter kan acceptans uppstå och observatören kan få tillträde till deras livsvärld (Lalander 2015, s. 
106). En förmiddag avsattes till att skapa relationer med toddlarna för att få tillgång och komma 
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närmre deras livsvärld. En stor skillnad märktes från första mötet med toddlarna till tredje dagen när 
observationer utfördes. Största skillnaden var att vi fick en ökad förståelse för toddlarnas handlingar 
och vokaliseringar för vad det kunde betyda i leken.  

 

Andra alternativa metoder som skulle fungera i studien är exempelvis videoobservation med inspelade 
sekvenser som tidigare nämnts. Metoden synliggör handlingar etablerade i kroppen som inte 
reflekteras verbalt. Toddlarna som inte utvecklat verbaliseringen av sina erfarenheter uttrycker istället 
sina tankar och intentioner i form av kroppslig gestaltning (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). Vid en 
analysering av empirin från videoobservationen kan en mer djupgående analys av toddlarnas lek 
möjliggöras eftersom när materialet studeras upprepande gånger kan eventuellt nya fenomen 
upptäckas (Eidevald 2015, ss. 114-115). Videoobservation är dock tidskrävande. Utifrån egna 
erfarenheter motsvarar en sex sekunders sekvens transkribering ungefär sex till sju meningar i skrift.  

 

Intervju med pedagoger som metod är ett annat alternativ. Pedagoger som befinner sig nära toddlarna i 
förskolans miljö dagligen kan med sin etablerade relation ge en ökad förståelse för toddlarnas 
handlingar och ge inblick i deras livsvärld (Johansson 2003, s 44; Eriksson- Zetterqvist & Arhne 2015, 
s.34; Lalander 2015, s. 106). En viktig aspekt att fundera över är att intervju med pedagoger även det 
är tolkningar av ens antagande om toddlarnas erfarenheter och tankar (Källström Carter 2015, s. 68). 
Om toddlarna skulle varit äldre i studien går det att utföra barnintervjuer som kan vara en passande 
metod med fenomenologisk ansats för att få tag på barns perspektiv och komma åt barns egna 
upplevelser av deras lek. Observationerna gav dock information om det givna och självklara i 
kroppsspråket som kanske inte hade framkommit i intervjuer (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). En 
svårighet med barnintervju är att barnen ska sätta ord på sina handlingar. Fördelen med observationer 
blir att toddlarnas handlingar följs av deras intentioner och de själv behöver inte sätta ord på 
handlingarna.   

 

En annan viktig aspekt att ha med sig när man läser vår studie är att inte generalisera utan studien blir 
relevant utifrån sin plats och tid. Forskningsfrågorna som besvaras i resultat- och analysavsnittet är 
relevanta utifrån den studerade förskolans medverkande ett till tvååriga toddlare. Förskolan 
Nyckelpigan gav oss vissa specifika förutsättningar exempelvis vilka som medverkade, förskolans 
miljö och kulturella aspekter. Resultatet skulle kunna variera och se annorlunda ut från en annan 
förskola med andra förutsättningar och toddlare. En studie under en längre tid med flera olika 
deltagande förskolor och toddlare kan eventuellt öka studiens tillförlitlighet. Däremot visar denna 
studies resultat likheter med tidigare forskning som höjer studiens tillförlitlighet. 

 

Resultat och analys 
Resultatet av observationsmaterialet visade att toddlarna söker sig till socialt samspel. Det visade sig 
att toddlarkroppen, större objekt såsom kartonger och saccosäck samt en större mängd av leksaker 
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blev mest framgångsrikt för att starta och upprätthålla toddlarlek. Vilket kan relateras till Løkkens 
(2006, s. 35) forskning av vad som kännetecknar toddlarlek. Observationsmaterialet synliggjorde att 
toddlaren hade olika strategier för att få tillträde till leken i likhet med Corsaros (1979) och Engdahls 
(2012) forskning. Rörelselek blev något som kännetecknade toddlarleken i den bemärkelse att leken 
var i rörelse, toddlarna bytte rum, positioner fram och tillbaka som en hit och dit rörelse. Genom 
skratt, blickar och kroppens riktningar bekräftade det varandras varande (jfr Søbstad 2006; Röthle 
2006; Øksnes 2011).  

 

Nedan delas avsnittet in i två underrubriker utifrån studiens forskningsfrågor. Genom det 
transkriberade observationsmaterialet väljs olika episoder ut för att vidare analyseras i förhållande till 
forskningsfrågorna. Episod 1-3 besvarar forskningsfrågan: Vilka tillvägagångssätt använder sig 
toddlaren för tillträde till lek? Episod 4 och 5 besvarar studiens andra två forskningsfrågor: Vilka 
fenomen kännetecknar toddlarleken? Hur visar sig intersubjektivitet i toddlarleken? 

 

Tillträdesstrategier till gemensam lek 
Vi fann i likhet med Corsaro (1979, s. 323) att imitation var den mest framgångsrika strategin för att få 
tillträde till leken. Imitation kan kopplas till Corsaros tillträdesstrategi producerande av pågående 
rörelsemönster. I imitationen framträdde skratt, blickar och leende som ett kommunikativt 
godkännande att vilja börja leka. Corsaro (1979) har inte identifierat en egen strategi för skratt, blickar 
och leende men kan eventuellt kopplas till hans strategi icke verbal entré och hälsning. Icke verbal 
entré förklaras på ett sätt för toddlaren att närma sig en interaktion utan verbal kommunikation. 
Hälsningsstrategin förklarar Corsaro som att toddlaren gör entré i en pågående aktivitet genom verbal 
eller icke verbal hälsning. Engdahl (2012) visade konkret i sin forskning hur toddlarens leende och 
skratt är strategier för att samspela med andra toddlare. Corsaros forskning om tillträdesstrategier 
inriktades mot två till fyra år gamla barn medan Engdahls forskning om vänskapsrelationer i förskolan 
inriktades mot ett till två år gamla toddlare. Vilket kan vara en anledning till att Corsaro inte 
identifierade en egen strategi för skratt, leende och blickar. Minst framgångsrika strategier som 
upptäcktes hos toddlarna var att avbryta leken genom att försöka ta en leksak från den andre samt 
förstöra – hjälpa. Utifrån observationsmaterialet i förhållande till det fenomenologiska perspektivet 
identifierades yttligare en strategi intentioner – erfarenheter som analyseras i episod 3. Pilarna nedan i 
den empiriska redovisningen förklarar toddlarens handlingar och vokaliseringar. Pil som symbol 
valdes för att tydliggöra och lättare orientera läsaren i materialet. Nedan visas statistik på toddlarnas 
olika strategier för tillträde till lek utifrån våra 12 utvalda sekvenser. I en och samma lek kunde flera 
strategier visa sig vilket förklarar statistiken nedan.   

 

Statistik – toddlarnas strategier för tillträde i leken. 

Ta ifrån leksak: 2 

Imitation: 12 

Förstöra – hjälpa: 1 

Intentioner – erfarenheter: 2 
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Under måndag förmiddag befann sig toddlarna i avdelningens stora lekrum som bestod av olika 
stationer såsom köksvrå, dansmatta och spegelhus. Madrasser samt saccosäck var utspridda och 
förflyttades runt i rummet. Större delen av toddlarna befann sig i stora lekrummet.  

 

Episod 1 – Imitation. 

Sara 1 år        →        Sitter på en halvcirkelformad madrass och gungar.  

Astrid 2 år     →        Tittar på Sara. Sätter sig bredvid Sara och gungar på samma madrass.  

De utbyter blickar.  

Sara              →        Vokaliserar: Aaaah. 

Astrid           →        Vokaliserar: Aaaah. 

Båda skrattar. 

Astrid            →         Kliver av madrassen. 

Sara               →         Klättrar sig igenom den långa madrassen och lämnar den.  

 

Astrid iakttog vad Sara gjorde och förde sig till madrassen med liknande rörelsemönster som Sara. 
Blickarna bekräftade varandra och imitation blev inträde för Sara till gemensam lek med Astrid. 
Toddlarens imitation kan ses som en aktiv process eftersom de tar varandras rörelser beroende av 
kontext för att därigenom skapa egna sätt att samspela vilket kan jämföras med hur Engdahl beskriver 
toddlarnas imiterande (jfr. Engdahl 2012, s. 85). Løkken (2006) har visat att ett till tvååringar 
använder sig av kroppsliga lekhandlingar för att bjuda in och få tillträde till lek. De kroppsliga 
lekhandlingarna kan kopplas till vad Engdahl och Corsaro benämner som tillträdesstrategier. Genom 
kroppsliga lekhandlingar etablerar toddlarna egna hälsningsfraser mellan varandra. Sara och Astrids 
”Aaaah”, blickar, skratt och kroppsrörelser kan tolkas som deras egna sätt att hälsa på varandra och 
uppfattas som en lekhandling för att starta en lek tillsammans. Øksnes (2011, s. 173) menar att 
imitation kräver en förebild och detta visas i episod 1 där Astrid blir förebilden för Sara att imitera och 
som bidrar till gemensam lek. Corsaros tillträdesstrategi producerande av pågående rörelsemönster 
relaterar vi till imitationsbegreppet eftersom de båda handlar om att följa den andres rörelser för att bli 
accepterad i leken. Resultatet i denna studie visade att imitation var den mest framgångsrika strategin 
vilket även synliggjordes i Corsaros (1979, s. 323) forskning. Utifrån det fenomenologiska 
perspektivet kan Astrids och Saras lek på madrassen tolkas som att de delar intentioner och 
upplevelser med varandra. Deras gungande tillsammans på madrassen, blickar och vokalisering visar 
en gemensam intention och delad uppmärksamhet som skapar intersubjektivitet (Løkken 2006, s. 32; 
Haugen 2006 , s.49, 55).  

 

Måndag förmiddag i avdelningens stora lekrum (beskrivning av rummet se ovan i episod 1) utspelar 
sig episod 2. Gustav och Sture befinner sig på dansmattan i närheten av varandra. 

 

Episod 2 – Ta ifrån leksak. 
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Gustav 1 ½  år     →         Kastar upp en liten boll i luften som sedan landar i mattan.  

Sture 1 år             →        Tar Gustavs boll som ligger på mattan.  

Gustav                 →         Ger ifrån sig ett missnöjt ljud och ansiktsuttrycket utstrålar frustration.  

Sture                    →         Kastar upp bollen i luften som landar i mattan igen. 

Gustav                 →         Tar bollen som ligger på mattan och går iväg. 

 

Sture vill tillträda leken med Gustav genom att ta samma leksak och detta kan kopplas till Corsaros 
(1979) tillträdesstrategi störande entré. Störande entré förklarar Corsaro utifrån att barn rör sig mot en 
aktivitet verbalt eller icke verbalt med ett beteende som stör aktiviteten fysiskt. Sture imiterar Gustav 
genom att utföra samma kroppsrörelse med bollen som Gustav. Sture kan eventuellt uppleva ett 
samspel med Gustav en kort stund men det verkar inte finnas en gemensam intention eller delad 
uppmärksamhet mellan toddlarna och fortsatt lek uteblir. Det blev ingen framgångsrik tillträdesstrategi 
vilket även visades i Corsaros (1979, s. 323) forskning att ta en annans leksak leder ofta till konflikt. 
Gustavs missnöjda ljud och ansiktsuttryck av frustration som följs av att han tar tillbaka bollen och 
lämnar leken kan tolkas som en konflikt eftersom lek uteblir. Corsaro kom fram till att barns lek ofta 
avbryts och därmed kan det bli svårt för andra att få tillträde eftersom toddlaren vill skydda sin lek 
(Corsaro 1979, s. 330). Genom att Sture använder strategin ta ifrån en leksak från den andre avbryts 
leken som följs av att Gustav vill skydda sin lek. Strategin som avbryter leken medför att Gustav inte 
ger Sture tillträde till leken.  

 

Tredje observationsdagen under en onsdag förmiddag utspelas episod 3 i avdelningens mittenrum. I 
rummet fanns två matbord med stolar och en soffa samt en bygghörna med en större mängd lego, 
klossar och bilar. Pedagogen var placerad på golvet med samtliga toddlare på avdelningen.  

 

Episod 3 – Intentioner – erfarenheter.  

Tim 1 år        →      Har en genomskinlig tom låda på sitt huvud. 

Tim och Astrid står med kropparna riktade mot varandra och utbyter blickar.  

Astrid 2 år     →      Ser en gul hink med lock samt en bild med bilar på.  

Astrid            →      Sätter sig ner och börja plocka ur bilarna. 

Tim               →      Sätter sig bredvid Astrid och hjälper henne att plocka ur bilarna.  

Astrid            →      Krokar fast plastbilarna i varandra. 

Tim               →      Häller ut de sista bilarna och sätter lådan över sitt huvud.  

 

Episod 3 utspelas den tredje observationsdagen som möjliggjorde ett närmande av toddlarnas livsvärld 
för att öka förståelsen av deras erfarenheter och upplevelser (jfr Engdahl 2012, s. 89). Utifrån tidigare 
leksekvenser synliggjordes Tim och Astrids erfarenheter av varandra i leken. Astrids tillträde till lek 
med Tim kan tolkas utifrån att de förstår varandras intentioner och har tidigare erfarenheter av 
varandra. Tims hjälpsamhet med att plocka ur bilarna kan förstås som frivilliga handlingar vilket 
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Engdahl (2012) såg vara effektivt för att bygga relationer. Tims hjälpsamhet kan ses som en strategi 
att vilja börja leka med Astrid. Utifrån observationsmaterialet tolkar vi att toddlarnas lek skapar i viss 
mån relationer emellan eftersom de upplever och skapar erfarenheter av varandra. Engdahl (2012) 
skiljer i sin forskning på vänskaps- och kamratrelationer. Denna studie fokuserar inte på vänskaps- 
eller kamratrelationer utan hur toddlarna får tillträde i leken, för den intresserade kan det läsas om i 
Engdahls (2012, s. 86) forskning. Det fenomenologiska perspektivet beskriver hur människan läser 
med kroppen och hur den kan förstå innan man explicit tänker och uttrycker upplevelsen i verbalt 
(Løkken 2006, s. 33). Episod 3 kan även tolkas som att Tim är en aktiv toddlare som tar initiativ samt 
använder sig av ett populärt objekt som lådan. Tim kan i förhållande till Engdahls (2012, s. 85) 
forskning förstås vara den aktiva toddlaren och använder sig av en låda som visar sig vara ett populärt 
objekt på avdelningen vilket leder vidare till interaktion med Astrid. Tomma lådor och kartonger har i 
flera leksekvenser varit centrala i toddlarleken. Tim och Astrids lek kan upplevas tvetydig eftersom 
den kan tolkas på olika sätt. Leken kan upplevas tvetydig i den bemärkelsen att alla parter har med sig 
olika kunskaper och erfarenheter (jfr Röthle 2006, s. 114). Øksnes (2011, ss. 178-79) nämner lekens 
flertydighet utifrån hur leken kan förstås och tolkas med olika perspektiv. Det kan även upplevas inom 
samma perspektiv att lekens samspel kan förstås olika. Genom att Astrid hämtar en egen låda i hyllan 
kan det tolkas som en imitation att vilja göra likadant som Tim för att starta en lek. När Astrid sedan 
sätter sig för att plocka ur bilarna visar Tim förståelse för Astrids intentioner och börjar hjälpa till. 
Bilarna i lådan kan förstås avbryta Astrids fokus eftersom hon börjar leka med dem. Varför Astrids 
fokus avbröts kan tolkas som att bilarna lockade till nya överraskningar. Tim däremot fullföljde sin 
intention med att sätta den tömda billådan på huvudet. Bilar och lådor kan förstås vara populära 
föremål för toddlaren i lek eftersom deras oförutsägbarhet möjliggör till spänning och överraskningar 
(Röthle 2006, s. 119).  

 

Toddlarlek och intersubjektivitet  
Observationsmaterialet visade att stora objekt samt en större mängd leksaker som kunde upplevas med 
kroppen kännetecknade toddlarleken. Kartonger, lådor och rör var typiska leksaker att uppleva 
kroppsligt som innehöll moment av rörelse, spänning och överraskning vilket kan relateras till Röthles 
(2006, ss. 119-120) identifiering av typiska föremål för små barns lek. Toddlarna använde sig ofta av 
ihåliga rör, lådor och kartonger för att stoppa i föremål eller sig själv. I likhet med Løkkens (2006, s. 
35) toddlarforskning visade denna studie hur toddlarleken utmärks av den subjektiva toddlarkroppen 
samt stora lekelement. I relation till tidigare småbarns-studier av toddlare visade även denna studie att 
den motoriska rörelseleken var central. Toddlarna rörde sig mycket fram och tillbaka ut och in i 
rummen vilket först tolkades som att toddlarnas lek avbröts men genom att återkomma till leken 
ändrades uppfattningen. Rörelse kan jämföras i likhet med hit och dit rörelsen. Hit och dit rörelsen 
anses inte ha ett slutmål samt utmärks av obestämda rörelser (Øksnes 2011, s. 163). Toddlaren rör sig 
inte efter ett manus utan rörelserna blev spontana utifrån deras erfarenheter och upplevelser. Toddlarna 
bekräftade varandra i lekens samspel genom skratt, blickar och kroppsrörelser. När toddlarna riktade 
kropparna mot varandra och utbytte blickar tolkades det som att de ville starta och upprätthålla leken. 
Toddlarnas delade uppmärksamhet visades när de riktade sina kroppar mot ett gemensamt fenomen (se 
episod 4). När toddlarna läste varandras kroppsrörelser och blickar kunde delad uppmärksamhet och 
delade intentioner framträda som kan förstås som intersubjektivitet. Toddlarna skapar sin identitet 
genom sig själv och den andre (Haugen 2006, s. 49; Løkken 2006, s. 32). Nedan följer två konkreta 
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händelser från studiens observationsunderlag som analyseras i relation till tidigare forskning med 
fenomenologisk utgångspunkt. 

 

En tisdag förmiddag och alla toddlarna befinner sig på förskolans gård. Toddlarna vars 
vårdnadshavare har samtyckt till studien gick efter en kort stund in på ena småbarnsavdelningen. Fyra 
av fem barn befinner sig i stora lekrummet där redan tre stora kartonger ligger i mitten av rummet på 
golvet. Leken varande under cirka 15 minuter.  

 

Episod 4 – toddlarna och kartongerna. 

Gustav 1 ½ år     →      Sätter sig i den lilla kartongen och gör ett brummande ljud.  

Sara 1 år             →      Sätter sig bredvid i den stora kartongen. 

Sara                    →      Vokaliserar: da da. 

Gustav                →      Förflyttar sig in i stora kartongen till Sara.  

Gustav                →      Lägger upp benen på kanten och backar ut från kartongen.  

Sara                    →     Kliver ur och puttar en rullpall runt kartongerna. 

Gustav                →     Kommer tillbaka till den lilla kartongen. 

Filip 1 ½ år         →     Sitter i den andra lilla kartongen bredvid Gustav. 

Gustav                →     Vokaliserar: Bruuuuuh. 

Filip och Gustav förflyttar sig till den stora kartongen. 

Gustav                →    Tittar på Filip som trummar med sina händer på benen.  

Gustav                →    Vokaliserar: aj aj och håller en bilstol för dockor i kartongen.  

Filip                    →     Byter kartong till den bredvid.  

Gustav och Filip utbyter blickar och leenden. Flera vokaliseringar i form av en dialog utspelar sig 
mellan pojkarna.  

Filip                    →      Lämnar kartongerna och går till saccosäcken som ligger i närheten i samma 
rum.  

Gustav                 →      Följer efter Filip. 

Gustav och Filip klättrar upp för saccosäcken och vokaliserar ”bamm” ”Iiiiiii” ”Åååh”. 

Gustav                 →      Tar tag i Filips tröja och drar sig upp på saccosäcken. 

Båda åker av saccosäcken och går mot kartongerna igen. 

Gustav                 →      Tar på sig en gul bygghatt och lämnar rummet.  

I rummet bredvid. Filip tillkommer. 

Gustav                 →      Tar en gul plastbil och puttar iväg den med handen.  

Filip                     →      Tar ett grönt släp och puttar. 

Gustav                 →       Tar en röd plastbil och den gula plastbilen och puttar iväg den ytterligare.  
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Gustav                    →       Tar den gula plastbilen och kryper med bilen körandes. 

Filip                        →       Tittar på Gustav och gör likadant med sitt gröna släp. 

De rör sig med bilarna in i det stora rummet. 

Gustav                   →       Puttar iväg den gula plastbilen in i stora rummet.  

Gustav                   →       Ser Eskil sitta i kartongen, lämnar den gula bilen på golvet och går till Eskil.  

Filip                      →       Följer efter Gustav till stora rummet men avviker till köksvrån.  

 

Detta var toddlarnas längsta lek i observationsmaterialet. Återigen framhävdes toddlarleken av 
kroppens hit och dit rörelser genom förflyttningar mellan kartonger och rum. Genom att Gustav och 
Sara samspelade som aktiva toddlare kan det ha lockat Filip till att röra sig till dem för att delta. Sara 
imiterar Gustav genom att sätt sig i kartongen bredvid. Deras blickar bekräftar varandra och de delar 
intentioner eftersom de verkar vilja starta en lek mellan varandra och kartongerna. Gustavs och Saras 
kroppsliga rörelser kan förstås upprätthålla leken. Samspelet i och utanför kartongerna synliggjorde 
kropparnas hit och dit rörelser i form av att toddlarna bebodde rummet (Röthle 2006, ss. 116-117; 
Øksnes 2011, s. 166; Løkken 2006, ss. 33-34). Sara och Gustav gör om rummet från att uppleva 
kartongerna med kroppsliga rörelser till att förflytta rullpallen runt kartongerna med sin kropp samt 
röra sig ut ur rummet. Gustav kommer tillbaka till kartongerna och ser Filip sitta i dem. Gustav sätter 
sig i kartongen bredvid vilket kan förstås som en imitationsstrategi för att vilja leka med Filip. Gustavs 
billiknande ljud samt blickar mellan Gustav och Filip medför att de förflyttar sig till samma kartong. 
Toddlarnas utbyte av blickar och vokaliseringar med kropparna riktade mot varandra gör att det kan 
tolkas som ett samspel med delad uppmärksamhet och intentioner. Genom att Gustav och Filip läser 
av varandras kroppsrörelser och vokaliseringar samt blickar visas bekräftelse och medvetenhet mellan 
toddlarna som skapar intersubjektivitet. Filip och Gustav visar medvetenhet av varandra i form av 
blickar som möts och delar fokus i form av att imitera samt utbyta vokaliseringar. Detta kan förstås 
som en bro mellan toddlarnas medvetenhet att de tonar in genom att matcha den andres uttryck 
(Haugen 2006, ss. 55-56). Vilket kan relateras till hur toddlarna förstår lekens regler för att 
upprätthålla den. I likhet med Løkken (2006, s. 34) kan Gustavs lekhandlingar i form av billiknande 
ljud och blickar toddlare emellan signalera att de har tidigare erfarenheter av varandra i leken. Det kan 
förstås som att Gustav bjuder in Filip till att utveckla leken när de förflyttar sig till samma kartong.  

 

Episod 4 synliggör hur Gustav och Filip upplever en form av bilåkande i kartongerna. Billiknande ljud 
utförs och bilstol för dockor befinner sig i kartongen tillsammans med toddlarna. Deras 
kroppsriktningar tydliggör en form av bilåkande eftersom de sitter efter varandra. Tidigare och 
gemensamma erfarenheter och mening kan ligga till grund för lekens utveckling. Deras sätt att följa 
efter varandra hit och dit med kroppsrörelser samt kroppsliga upplevelser förstås upprätthålla 
toddlarleken. När Filip och Gustav sedan byter rum leker de med mindre plastbilar och släp vilket kan 
uppfattas som en annan form för toddlarna att uppleva bilens rörelser med kroppen utifrån tidigare 
erfarenheter. Ur det fenomenologiska perspektivet blir lekens rörelse och dialog en viktig aspekt för 
att upprätthålla toddlarleken (Øksnes 2011, ss. 162-163). Leken måste ha någon att spela med 
exempelvis föremål-toddlare eller toddlare-toddlare. Dialogen blir viktig i den bemärkelsen att det 
krävs en motspelare som svarar på ens rörelser och ger spänning samt överraskningar. Denna dialog 
synliggörs i episod 4 i form av att Gustav och Filip imiterar varandra samt deras oväntade 
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förflyttningar mellan rum, saccosäck och kartonger (Øksnes 2011, ss. 163-164). Röthle nämner även 
vikten av lekens växlande intensitet. Vilket innebär att leken innehåller oanade följder och 
kännetecknas av rörelser med element i form av spänningar och överraskningar. Beroende av 
föremålet eller toddlarens handling påverkar det hur den lekande aktiviteten utlöser nya aktiviteter. 
Vilket kan kopplas till hit och dit rörelsen mellan toddlarna och förstås innehålla en form av 
överraskningar och spänningar (Röthle 2006, ss. 116-117). Som tidigare nämns är episod 4 den längsta 
leksekvensen från insamlat observationsmaterial. Vilket kan bero på att det sker en ömsesidighet 
mellan framförallt Gustav och Filip med många hit och dit rörelser som bidrar till långvarig lek (jfr 
Röthle 2006, s. 120).  

 

Episod 5 utspelar sig under första observationstillfället. Toddlarna är på väg in från förskolans gård. 
Sara och Gustav var först in i stora lekrummet i följd av oss som observatörer. Gustav drog ner ett 
stort ihåligt svart rör från hemvråns lilla bord ner till golvet som gav ifrån sig ett starkt ljud. Vi är 
placerade på hemvråns små stolar intill Saras och Gustavs lek i det stora lekrummet. Leken varade 
under en till två minuter.  

 

Episod 5 – Röret. 

Gustav 1 ½ år     →     Lyfter upp röret och släpper ner det mot golvet. Han blundar och drar ihop 
ögonen och spänner kroppen när röret landar i golvet som ger från sig ett högt ljud. 

Gustav               →     Tittar på Sara och ger från sig ett skratt med skräckblandad förtjusning.  

Sara 1 år            →      Tittar på Gustav och skrattar. 

Sara                   →       Imiterar Gustav genom att lyfta upp och släppa ner röret i golvet i följd av ett 
skratt som Gustav bekräftar.   

Gustav och Sara turas om att lyfta och släppa röret i golvet. Båda skrattar när röret landar i golvet, 
riktar kropparna mot varandra och utbyter leenden samt blickar. Tittar mot vuxen och ler. Sara och 
Gustav blundar och håller andan när röret landar med ett exploderande ljud.  

 

Gustav och Sara har kropparna riktade mot varandra och delad uppmärksamhet kring fenomenet i 
detta fall röret. Genom att de uppfattar varandras kroppsrörelser med blickar och leenden blir det en 
del av toddlarnas perceptionsförmåga att tolka och förstå den andres intention och uttryck. Deras 
gemensamma intentioner med röret och perceptionsförmåga skapar intersubjektivitet mellan toddlarna 
(Løkken 2006, s. 30, 32; Haugen 2006, s. 49). Denna reflektion av toddlarnas lek ovan kan relateras 
till Haugens (2006, s. 44) empiriska exempel i relation till perceptionsförmågan. Øksnes och Röthle 
(2006) menar att leken bidrar till erfarenheter i den värld vi lever i och toddlaren är en del av själva 
leken. Därigenom skapas lekerfarenheter som startar en bildningsprocess hos toddlaren. Vilket kan 
förstås att leken ger möjlighet till att erfara och upptäcka nya saker som i sin tur bildar vem toddlaren 
är och hur hen förstå sin omvärld (Øksnes 2011, ss. 172-173). Med vår bakgrundskunskap av att 
toddlarna på avdelningen haft ljud som projektarbete under en längre tid kan episod 5 relateras till att 
leken ger Gustav och Sara möjlighet att erfara och upptäcka nya ljud med röret vilket blir en del av 
deras bildningsprocess hur de omtolkar och förstår omvärlden. Gustav och Saras skratt, blickar och 
leenden mellan varandra i leken kan relateras till slapstickhumorn. Slapstickhumorn kännetecknas av 
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att den är kroppslig, bildlig, icke verbal och våldsam i lekens väsen. Explosioner som kännetecknas av 
slapstickhumorn kan enligt Løkken relateras till hur toddlarna kastar upp saker i luften och låter dem 
falla ner i följd av ett högt ljud (Søbstad 2006, s. 180). När Gustav och Sara släpper röret i golvet 
bidrar det höga ljudet till skratt och leende som ses vara en form av dialog toddlarna emellan och röret. 
Toddlarskrattet upplevs vara av en skräckblandad förtjusning som förstås upprätthålla leken eftersom 
det finns en balans mellan spänning och avspänning. Leken innehåller moment av växlande intensitet 
(Øksnes 2011, ss. 163-164; Röthle 2006, ss. 116-117 ). När Gustav släpper ner röret för första gången 
och ett högt ljud framträdde utbytte Sara och Gustav blickar. Gustavs glädjereaktion bekräftade det 
höga ljudet som icke farligt och genom Sara och Gustavs nära kommunikation i form av blickar 
bekräftade Sara Gustavs glädjereaktion med ett skratt (Søbstad 2006, ss. 178-179).  

 

Diskussion och slutsatser 
Studiens syfte är att undersöka toddlarens tillträdesstrategier i lek och synliggöra det kroppsliga 
samspelet samt vad som kännetecknar toddlarleken ur ett fenomenologiskt perspektiv som därmed 
formade våra forskningsfrågor. Det blev intressant att studera vilka tillvägagångssätt toddlaren 
använde sig av som tillträde till lek och vilka fenomen som kännetecknar toddlarleken samt hur 
intersubjektivitet visade sig mellan toddlarna i leken. Det analyserade resultatet visade att imitation var 
den mest framgångsrika strategin hos toddlaren för att få tillträde till lek. Toddlarens upplevelser 
visade sig genom kroppsliga rörelser, blickar, leenden och skratt. Genomgående utifrån studiens tre 
forskningsfrågor visade att skratt, blickar och kroppsrörelser blev centrala för toddlarens tillträde, 
intersubjektivitet och en del av toddlarleken. Stora föremål såsom kartonger möjliggjorde för 
toddlaren att uppleva leken med kroppsliga rörelser och bidrog till spänning och överraskningar. I 
likhet med Merleau-Pontys fenomenologi blev det förkroppsligade betydelsefullt för toddlarleken. 
Toddlarens samspel synliggjorde tidigare erfarenheter av varandra och fenomen som utmärkte leken. 
Nedan diskuteras resultatens likheter, skillnader och vidare reflektioner i jämförelse med tidigare 
forskning samt resultaten i relation till praktiken och professionens betydelse i förskolan.  

 

Engdahls (2012, s. 93) studie visade att utbyte av leksaker var en framgångsrik strategi som toddlaren 
använde sig av för att få tillträde till leken. Denna strategi kan jämföras med Corsaros (1979, s. 321) 
tillträdesstrategi att barn erbjuder ett objekt till den andre för att vilja börja samspela. Utifrån vårt 
resultat har inte denna strategi framträtt i toddlarens tillträde till lek. Varför detta inte synliggjordes i 
vår studie kan delvis bero på vårt fokus vad vi valde att se utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Det kan också handla om toddlarnas etablerade lekrutiner på förskolan. Imitation var den strategi som 
framträdde mest i denna studie hos toddlaren för att få tillträde till leken. En anledning varför imitation 
oftast användes av toddlaren kan bero på tidigare erfarenheter av att strategin ofta gav tillträde till 
leken. Detta resultat och vidare reflektion motsäger Corsaro (1979, s. 323, 332) som nämner att barnen 
inte verkar förlita sig på den fungerande strategin vid nästa tillfälle utan använder sig av olika. Hans 
resultat visade dock att barnen förlitade sig mest på de icke verbala strategierna. Varför vi drog olika 
slutsatser av resultatet kan bero på bakomliggande perspektiv och olika fokus på åldersgrupper. 
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Eventuellt skulle denna strategi kunna ha synliggjorts bland toddlarna om studien hade utförts under 
en längre period eller i en annan miljö.  

 

I vår studie såg vi likheter av toddlarleken med Løkkens (2006) och Søbstads (2006) beskrivningar av 
humorupplevelsen i form av skratt och blickar mellan toddlarna. Varför toddlarnas skratt och blickar 
utmärkte toddlarleken kan bero på deras icke utvecklade verbala språk. Den kroppsliga 
kommunikationen upprätthöll toddlarleken. Toddlarens hit och dit rörelse utmärkte även toddlarleken 
eftersom de upplevde med kroppen och rörelser mellan objekt och rum framträdde i observationerna 
(jfr Röthle 2006, s. 117; Øksnes 2011, s. 166). Tidigare forskning valdes med utgångspunkt från det 
fenomenologiska perspektivet och forskning med relevans till studiens forskningsfrågor. Detta urval 
kan bidra till likheter mellan de olika studierna. Eftersom likheter synliggörs bekräftas en viss sanning 
om att toddlarna leker och upplever kroppsligt tillsammans. Deras kroppsriktningar och skratt visar att 
toddlarna delar intentioner med varandra kring ett fenomen som kan tolkas att de förstår lekens regler. 
Därmed bekräftas toddlaren som en social varelse. 

 

Med en vidare reflektion utifrån episod 5 finner vi likheter med Westberg Bernemyrs (2015) empiri 
som studerat hur ljudet blir samarbetspartner i ett- till tvååringars lek. Kroppsrörelser, blickar och 
skratt förstås centralt för små barns lek vilket visade sig i hennes studie likt vår fastän olika teoretiska 
utgångspunkter. Ett annat sätt att förstå Gustav och Saras lek med röret kan vara att ljudet som 
fenomen upprätthåller leken eftersom ljudet ger från sig spänning och överraskningar. Genom att 
förstå ljudet som aktiv i leken och inte enbart som tillbehör kan förståelse av toddlarens lek i förskolan 
förändras (jfr Westberg Bernemyr 2015, s. 108). Hur man kan förstå ljudets betydelse i toddlarleken 
kan kopplas till hur människan framhävs som en hel kropp förbunden och oupplöslig från världen som 
vi aktivt lever ur ett fenomenologiskt perspektiv (Løkken 2006, ss. 13-14). I den meningen att ljudet 
likt kroppen bildar en helhet och upprätthåller leken tillsammans. Denna diskussion anses vara 
intressant eftersom rörets ljud framträder i episod 5 samt med bakgrundskunskap om toddlarnas 
tidigare projektarbete med ljud. Dock gjordes ingen djupare analys om ljudet i denna studie eftersom 
våra forskningsfrågor inte ifrågasätter ljudets betydelse för tillträde eller toddlarleken.  

 

Varför blev imitationsstrategin den mest användbara bland toddlarna? Merleau-Pontys kroppsliga 
fenomenologi menar att imitation är ett sätt för toddlaren att förstå, tolka den andres handlingar och 
intentioner. Genom att göra om handlingarna och uppleva dem själv kroppsligt blir perceptionen av 
andra möjlig (Løkken 2006, s. 30). Vår utgångspunkt är det fenomenologiska perspektivet som ser 
människan av sin natur som aktiv, social och vill därmed söka kontakt med andra (jfr. Løkken 2006, s 
28). Øksnes förklarar utifrån filosofen Gardemar att den mänskliga leken är likt naturens 
rörelsemönster. Dialogen nämns dock som skiljelinje mellan djurlek och mänsklig lek (Øksnes 2011, 
s. 163). Paralleller menar vi kan dras mellan toddlaren och djur i den bemärkelsen att de inte har 
tillgång till ett utvecklat verbalt språk. Djur imiterar och anpassar sig med sina kroppar för att passa in 
och leva tillsammans. Vilket kan liknas toddlarnas sätt att få tillgång till lekens samspel genom 
kroppsliga handlingar. Dialogen hos toddlarna kan också förstås vara skratt, blickar och leenden. 
Dialogen blir därmed inte en skiljelinje mellan djurlek och toddlarlek eftersom även djur kan utbyta 
dialoger i form av ljud och blickar precis som toddlaren. En vidare fundering är att om dialogen 
utmärker den mänskliga leken och ses som verbal hur förstås då hörselskadade människors lek ur detta 
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filosofiska perspektiv? Kan inte de leka? Därmed utvecklar vi förståelsen av dialogen i form av 
leende, skratt och blickar.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Efter studien har vi kommit fram till att perspektiv och erfarenheter blir viktigt att vara medveten om 
för förskollärarprofessionen. Genom vidgad förståelse för lek och interaktion mellan toddlare kan det 
främja utveckling och lärande. Detta kan kopplas till läroplanens strävansmål för förskolan, att varje 
barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Skolverket 2010, s.9). 
Genom att synliggöra ett perspektiv såsom fenomenologin kan eventuellt nya synvinklar möjliggöras 
på ett- till tvååringars lek och sociala samspel. Vårt intresse väcktes utifrån en förskollärares uttryck 
att små barn leker bredvid varandra och kan dela leksaker dock inte förstå varandras intentioner för att 
upprätthålla lekens samspel. Det fenomenologiska perspektivet som introducerades under vår 
utbildning möjliggjorde för oss att ifrågasatta förskollärarens uttryck.  

 

Studiens resultat visade att ett- till tvååringarna delade intentioner genom blickar, skratt och 
kroppsrörelser. Flertalet lekar pågick under en längre tid. För att tolka toddlarleken blev det 
betydelsefullt att närma sig toddlarens livsvärld för att förstå deras kroppsliga uttryck och lek. Det blir 
därmed viktigt för professionen att medvetandegöra olika perspektiv som möjliggör för hur lek kan 
förstås. Detta kan relateras till hur Röthle (2006) förklarar att leken kan uppfattas olika utifrån tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Vad kan det innebära för praktiken? I studiens resultat synliggjordes 
lekens rörelser mellan olika rum vilket kan bidra till hur förskolläraren väljer att organisera förskolans 
miljö som visar ökad förståelse av toddlarleken. Imitationsstrategin visade sig vara mest framgångsrik 
vilket medför att se över förskolans material. Därmed krävs en medvetenhet hos pedagogen av 
materialval exempelvis köpa in material med minst två av varje sort för att möjliggöra imitation. 
Barngruppens storlek och pedagogbrist kan bli faktorer som påverkar hur personal i förskolan tar sig 
tid till att förstå toddlarleken.  

 

Vidare forskning 
Utifrån våra observationer synliggjordes vuxnas närvaros betydelse för toddlarleken. Vuxnas närvaro 
kunde både avbryta och utveckla toddlarnas lekande samspel beroende av lek och situation. Eftersom 
detta inte hade betydelse för att besvara studien forskningsfrågor valdes det bort. En vidare forskning 
skulle därmed kunna vara att fokusera på pedagogens betydelse för toddlarleken i förskolan eftersom 
vi såg fragment av pedagogens roll för toddlaren. Toddlaren kan uppfattas ha behov av vuxnes 
bekräftelse eventuellt för att de upplever att den vuxne har mer erfarenheter. Exempel på 
forskningsfrågor skulle kunna vara: 

 

Vad har pedagogen för betydelse för toddlarleken? 

När behövs pedagogens närvaro för att upprätthålla toddlarnas delade uppmärksamhet i leken? 
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Vi upplevde under studiens gång att miljöns betydelse skulle kunna vara en aspekt som spelade roll 
hur toddlarnas lek utvecklades dag till dag. Därmed skulle vi även vilja föreslå en långtidsstudie med 
fenomenologiskt ansats som fokuserar på toddlare ett till två år för att inkludera både förskolans 
inomhus och utomhus miljö. Denna studies resultat inriktar sig på inomhusmiljön hur toddlarna gör 
för att få tillträde till leken, intersubjektivitet samt vad som kännetecknar toddlarleken. Hur hade 
studiens resultat sett ut om den genomförts i utomhusmiljön? En långtidsstudie med fokus på både 
inomhus- och utomhuslek kan eventuellt synliggöra nya aspekter på toddlarens lek. En intressant 
iakttagelse vi funnit utifrån egna erfarenheter av arbete i förskolan är att toddlare ofta använder 
Corsaros (1979) strategi utbyte av leksaker som ett sätt att börja leka (jfr Engdahl 2012). Denna 
strategi visade sig inte i vår studie och det skulle kunna vara intressant att forska vidare vilka strategier 
som framträder i olika miljöer. Det finns relativt lite forskning om toddlarnas utomhuslek. Detta kan 
bero på att det finns ett underliggande föregivettagande att små barn i förskolan befinner sig mestadels 
inomhus. Studier visar att framförallt barn i nordiska länder vistas minst en gång om dagen utomhus i 
förskolan (jfr. Greve 2007). Exempel på tänkbara forskningsfrågor:  

 

Vad kännetecknar toddlarleken inomhus respektive utomhus?  

Vilken betydelse får miljön för toddlarens kroppsliga handlingar? 

 

En annan vidare forskning skulle kunna vara att ifrågasätta ljudets betydelse för toddlarleken. I vår 
empiri framträder skratt, olika ljud från både objekt och toddlaren själv likt Westberg Bernemyrs 
(2015) studies empiri. Vi har valt att inte djupare analysera ljudets betydelse i denna studie eftersom 
det inte direkt berör våra forskningsfrågor. Westberg Bernemyr ifrågasätter ljudets betydelse för små 
barns lek utifrån den agentiska realismen ur en transdisciplinär teori (2015, s. 45). Vilket väckte 
intresse att forska vidare om ljudets betydelse för toddlarleken ur ett fenomenologiskt perspektiv. 
Exempel på forskningsfrågor kan vara: 

 

Hur använder sig toddlaren av ljud för att starta samspel toddlarna emellan?  

Hur kan toddlare och objektets ljud förstås i relation till leken? 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 
Vilka är vi? 
Vi är två tjejer Linnéa och Emma från Stockholms Universitet som studerar på förskollärare 
programmet och är nu inne på vår 7:e och sista termin. Emma har haft sin verksamhetsförlagda 
utbildning/ praktik i enheten under utbildningen.  
 
 
Vad vill vi göra? 
Vår sista del i hela utbildningen handlar om att skriva ett självständigt arbete om något som är extra 
intressant för oss. Vi vill undersöka hur de minsta barnen (1-3år) samspelar när de leker. 
 
Vad är vårt syfte? 
Vårt syfte med studien är att öka medvetenhet och kunskap inom förskolan om hur småbarn 
samspelar med varandra i leken. Vi kommer att fokusera på hur små barn uttrycker sig via kroppen. Vi 
vill synliggöra små barns icke-verbala samspel och utgår från fenomenologisk teori. Samspelet är i 
fokus och inte enskilda individer.  
 
Metod, vårt tillvägagångssätt:  
Vi kommer utgå från ett fenomenologiskt perspektiv. Vilket innebär att vårt fokus ligger i hur barn 
uttrycker sina upplevelser som kroppsliga subjekt i lekens samspel.  
1 Etnografiska, kvalitativa observationer eftersom forskningsfrågan utgår från samspel mellan 

människor.  
2 Fältanteckningar i form av anteckningar kring barnens samspel i leken.   
 
Viktigt att veta: 
 

• Materialförvaring:  
Insamlat empiriskt material kommer förvaras säkert utifrån nyttjandekravet. Vilket innebär 
att vårt material kommer inte delges andra och endast användas i vår studie.  Insamlat 
empiriskt material kommer raderas när uppsatsen blir godkänd av vår examinator från 
Stockholms Universitet. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 

• Frivillighet: 
Informerat samtycke kommer ske innan studien påbörjas men under hela studiens gång har 
man som deltagare rätt till att avbryta sitt deltagande.  Som forskare mot yngre barn i vår 
studie är det viktigt att vara observant. Om barns uttryck och agerande kan tolkas som att de 
inte vill vara med kommer vi att respektera det.  

 
• God forskningssed: 

Personuppgifter, namn och plats avidentifieras i studien. Inga politiska, personliga, religiösa 
åsikter eller frågor kommer styra studien.  

 
Vi kommer försöka vara ute i er verksamhet under veckorna 14-15 och samla in vårt material till 
studien. Tanken är att komma ut en dag under vecka 12 eller 13 för att hälsa på förskolan.  Här under 
följer en samtyckesblankett med som vi ber er att skriva under för att kunna möjliggöra vår studie i 
utbildningen. Om ni vårdnadshavare tackar ja till medverkan kommer vi även att ta hänsyn till hur era 
barn förhåller sig till vår studie och deras medverkan.  Informationsblanketten behåller ni medan 
samtyckesblanketten måste snarast åter till förskolan för att vi ska få ta del av den och kan påbörja 
studien.   
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Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms Universitet.  
 

Med vänliga hälsingar Linnéa och Emma  
 
 

Linnéa Wikström  
Telefonnummer 
E-post 
 
Emma Sjöholm 
Telefonnummer 
E-post 
 
Namn (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och ungdomsvetenskapliga Institutionen  
106 91 Stockholm 
Telefonnummer 
E-post 
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Bilaga 2 

 
Samtyckesblankett  
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan 
den 30:e mars 2016. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta 
brev.  Samtliga vårdnadshavare måste skriva under för ett godkännande av ert barns 
medverkan i studien.  
 
 
Jag/vi medger att mitt/vårt barn deltar i studien.  
 
 
 
 
Barnets namn:________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________ 
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Bilaga 3 

 
Samtyckesblankett till personal 
 
 
Samtycke till medverkan i vårt självständiga arbete/studie kring småbarns samspel i fria leken.  
Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan den 30:e mars 2016. Om du/ni inte samtycker till 
medverkan är det bara att bortse från detta brev.   
 
 
 
 
 
 
 
Jag deltar i studien 
 
Underskrift:________________________________________________________________ 
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