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Abstract 
Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt i samspelet, bemötandet och konflikter mellan 

barn i den fria leken på förskolan. Vårt syfte med studien är att undersöka hur de yngre barnen 

interagerar med varandra och hur konflikter uppstår samt hur dessa hanteras av barnen i den 

fria leken på förskolan. De forskningsfrågor vi undersökte var: 

 Hur samspelar de yngre barnen med och bemöter varandra i den fria leken? 

 Vad kännetecknar de yngre barnens konfliktsituationer i den fria leken?  

 Hur hanterar de yngre barnen konflikter som uppstår i den fria leken?  

 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet då vårt fokus är barns interaktion, 

bemötande, konfliktsituationer samt verbal- och ickeverbal kommunikation såsom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. För att genomföra denna studie förhöll vi oss till en mikro–

etnografisk metod då vi ville förstå barns perspektiv och därför tillbringade vi tid ute på fältet 

på förskolorna och genomförde partiellet deltagande observationer via fältanteckningar. 

Studien genomfördes på två förskolor och det ingick totalt 24 barn i undersökningen.  

Vi kom fram till vårt resultat genom att vi analyserade våra observationsbeskrivningar utifrån 

en tematisk analysmetod vilket gjorde att vi kunde se mönster i barnens interaktion och 

konfliktsituationer. Sammanfattningsvis visade resultatet att barn använder sig av sin sociala 

kompetens och olika sociala verktyg för att interagera med varandra såsom verbal- och 

ickeverbal kommunikation till exempel skratt, leenden, ögonkontakt och kroppslig kontakt. 

Resultatet visade också att barnen använde sig av sin verbala- och ickeverbala 

kommunikation för att ta kontakt med pedagoger för att sedan använda sig av deras stöd i att 

att hantera konflikter i den fria leken. Detta har betydelse för vår studie då vårt problem var 

att undersöka barns interaktion, samspel och bemötande i den fria leken, för att ta reda på hur 

konflikter uppstår och om våld ofta förekommer i deras hantering av konflikter eller om andra 

konflithanteringsmetoder är mer förekommande hos barnen. 

Nyckelord: Konflikter, konflikthantering, samspel, interaktion, fri lek, verbal- och ickeverbal 

kommunikation 
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Förord 
Nu efter tre och ett halvt års kämpande är vi äntligen snart utbildade förskollärare och får 

komma ut i arbetslivet. Det har varit både upp- och nedgångar under tidens gång men nu kan 

vi se ljuset i tunneln. Vi har tillsammans gjort en resa under denna vår med både motgångar 

och medgångar, men vi har alltid funnits där för varandra och stöttat varandra i alla lägen.  

Tack till förskolorna som deltog i vår studie och underlättade vår undersökning. Vi vill ge ett 

stort tack till våra handledare Jonnie Eriksson och Lotta Fritzdorf som har utmanat oss och 

hjälpt oss framåt i vår studie. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som funnits där vid 

grupphandledning och gett oss givande diskussioner. Sedan ett tack till oss själva som visat 

förståelse för varandra och varit positiva genom hela processens gång vilket gett oss roliga 

och givande stunder.   

Tack! 

 

Amanda Mårtensson och Sarah Holmquist 

Halmstad, Juni 2016 
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1. Inledning 
Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt i samspelet, bemötandet och konflikter mellan 

barn i den fria leken på förskolan. Ihrskog (2006) lyfter att barn skapar sin identitet och 

utvecklar sin lärprocess genom samspel med andra. Hon tar även upp att barn har olika roller 

när de möter andra barn vilket gör att barnen själva intar olika roller gentemot varandra. Vårt 

fokus kommer vara på de yngre barnens interaktion i åldrarna 1-3år då vi uppmärksammat att 

tidigare forskningsstudier oftare fokuserar på de äldre barnen i förskolan. Detta för att få mer 

förståelse för hur de yngre barnens konflikter uppstår i den fria leken. Genom att tidigt 

upptäcka hur de yngre barnens konflikter och interaktioner uppstår i situationer mellan barnen 

i den fria leken på förskolan, kan vi som blivande förskollärare få förståelse för hur barn 

skapar samspel och bemöter varandra i den fria leken. Med den här studien vill vi bidra med 

att ge pedagoger förståelse för hur de kan ge stöd i barns konflikthantering. Detta genom 

observationer av hur barn interagerar med varandra och vad som gör att konflikter uppstår 

mellan barnen, för att få syn på barns nuvarande kompetens i deras konflikthanteringsmetoder 

i den fria leken på förskolan. Därför kommer vi att förhålla oss till en mikro-etnografisk 

metod då vi vill försöka förstå barns perspektiv i deras konflikter och interaktion, samt av den 

orsaken kommer vi tillbringa tid ute på fältet på förskolorna och genomföra observationer. 

Med barns fria lek menar vi en icke-pedagogisk styrd lek mellan barnen i förskolan där de får 

möjlighet att mötas och skapa olika interaktioner. Halvars-Franzén (2010) tar upp att lek är 

förenat med meningskapande, kunskapsutveckling och utvecklingsprocesser mellan barnen, 

därför är den fria leken betydande för barns interaktion. Med begreppen samspel och 

interaktion menar vi hur barn interagerar med varandra genom både verbal men också 

ickeverbal kommunikation. 

1.1 Problemområde 
Tidigare forskning påpekar vikten av att så tidigt som möjligt lära barn att hantera konflikter 

utan våld. Genom att se vad som påverkar barns konflikter och leta efter lösningar som kan 

tillfredsställa alla parter, vilket de menar då kommer vara hållbara på lång sikt (Utas Carlsson, 

1999). Även Gloeckler, Cassell och Malkus (2014) och Tamm, Tôgo och Tulviste (2014) 

lyfter att barn tidigt behöver pedagoger som stöd för att barnen sedan ska få möjlighet att 

själva utveckla sin problemlösningsförmåga för att förstå andra barn och kunna hantera 

konflikter utan våld. Å andra sidan menar Horowitz m.fl. (2006) att konflikter mellan barn är 

oundvikliga och är naturligt förekommande samt att konflikter ger barn utmaningar att 

utveckla sin sociala och ömsesidiga förmåga. Eftersom de får möjlighet att utveckla metoder 

för konflikthantering och även att barnen lär sig samarbete, samspel, förhandling och 

emotionell kontroll vilket bidrar till social och beteendemässig utveckling. Med begreppet 

konflikt menar vi när barnen i oense och visar obehag i interaktion med andra barn genom sin 

verbala- och ickeverbala kommunikation såsom, gråt, skrik, ansiktuttryck och kroppsspråk. 

Därför vill vi undersöka de yngre barnens bemötande och interaktion samt hur konflikter 

uppstår, för att få förståelse för vilket stöd de behöver av pedagoger för att undvika konflikter 

med våld. Med våld menar vi att barnen använder sig av kroppsliga rörelser såsom slå, nypa, 

bitas, dra, vifta, puttas i interaktion och konflikter med andra barn. Tidigare forskning lyfter 

att yngre barn ofta använder våld och känslor mm. i konfliktsituationer med andra barn på 

förskolan för att exempelvis bli förstådda eller få sin vilja igenom. Detta gör de genom 
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handlingar såsom gråta, skrika, slå, gripa, nypa, bita, dra och kasta i olika konfliktsituationer 

(Gloeckler, 2014). Förskolans läroplan framhäver vikten av att arbeta värdegrundsenligt, 

vilket menas med att inget barn skall kränkas eller behandlas annorlunda i förskolan 

oberoende av vuxen eller barn (Skolverket, 2010). Därför är det intressant att undersöka barns 

interaktion, bemötande och konflikter genom observationer i den fria leken på förskolan, för 

att kunna se hur barnen interagerar med varandra för att kunna stödja dem i deras 

konflikthantering på ett värdegrundsenligt sätt. Då en förutsättning för att leken ska fortsätta 

utan att våld ska uppstå krävs det att barnen visar respekt för varandra (Halvars-Franzén, 

2010). Vidare menar författaren att gränsen mellan våld och ickevåld i leken kan vara otydlig, 

därför testar barnen ansvaret och respekten hos den andra i konfliktsituationen för att se vad 

som är okej eller inte. När leken sedan går över gränsen och blir våldsam eller uppfattas 

kränkande av någon av de medverkande i leken, upphör leken att vara en lek utan passerar 

gränsen över mot våld (ibid). Ihrskog (2006) tar även upp att konflikter mellan barn uppstår 

om deras sociala relationer formas och utgår utifrån fientlighet, negativitet och makt vilket i 

sin tur inte leder till samma utvecklingsprocess som om deras sociala relation utgått från en 

positiv och ömsesidig relation. Genom att få en inblick i hur de yngre barnen interagerar 

varandra hoppas vi som blivande förskollärare kunna få förståelse för barns bemötande, 

samspel och konfliktsituationer i den fria leken på förskolan.  

1.2 Problemformulering 
Utifrån vad den tidigare forskningen tagit upp ser vi ett problem i att yngre barn använder 

våld för att hantera konflikter, därför är det viktigt att vi som blivande förskollärare får en 

inblick i hur barn bemöter, interagerar med varandra och hur konflikter mellan barnen uppstår 

för att få en insikt i de yngre barnens interaktion. Detta för att tidigt kunna förstå barns 

perspektiv och ge det stöd barnen behöver i sin hantering av konflikter. Tidigare forskning 

trycker på att barn använder våld i konfliktsituationer och hantering av konflikter, vilket även 

den tidigare forskningen menar kan leda till utanförskap och fortsatt våldsamt beteende i 

skolåldern (Tamm, Tôgo och Tulviste, 2014). Vår problemformulering är därför att undersöka 

barns interaktion, samspel och bemötande i den fria leken, för att ta reda på hur konflikter 

uppstår och om våld ofta förekommer i deras hantering av konflikter eller om andra 

konflithanteringsmetoder är mer förekommande hos barnen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur de yngre barnen interagerar med varandra och hur 

konflikter uppstår samt hur dessa hanteras av barnen i den fria leken på förskolan.  

 Hur samspelar de yngre barnen med och bemöter varandra i den fria leken? 

 Vad kännetecknar de yngre barnens konfliktsituationer i den fria leken?  

 Hur hanterar de yngre barnen konflikter som uppstår i den fria leken?  

2. Tidigare forskning 
Till bakgrund för den här studien beskrivs i detta kapitel tidigare forskning och vad de redan 

kommit fram till inom barns samspel, relationer, konflikter och verbala- samt ickeverbala 

kommunikationer mellan barn i förskoleåldern och tidig skolålder.  
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2.1 Barns samspel och interaktion  
Både Engdahl (2011) och Ihrskog (2006) visar i sina studier att barns relationskapande sker 

genom samspel mellan varandra. För att relationen skall vara positiv och ömsesidig menar 

båda författarna att barn måste ge uppmärksamhet till varandra, visa tillit, skratt, förståelse, 

identifikation och empati på så vis kan även vänskap skapas. Skånfors (2013) kom däremot 

fram till att barns sociala relationer skapades via de sociala resurserna, vilka exempelvis kan 

vara bättre kunskaper inom ett visst område, leksaker, aktiviteter etc. De sociala resurserna 

var beroende på vilken aktivitet som var i fokus exempelvis kunde detta vara att rita etc. 

Genom att vara bra på de här resurserna så kunde barnen skapa sig högre status och mer 

betydande roller i barngruppen, däremot om ett barn inte hade resurserna så fick hen en lägre 

roll och social uteslutning kunde bli som följd. Då rollerna var uppbyggda på det här sättet 

kunde barnen skapa en mer betydande roll i barngruppen, genom att veta vilka aspekter som 

är viktiga i den relationen. Exempel på detta kan vara socialt deltagande, ålder och olika 

kompetenser. Barn har däremot inte någon bestämd roll menar Skånfors (2013), då de hela 

tiden skapar nya relationer blir deras roller föränderliga. Garte (2014) tar upp att förskolebarn 

som har fri lek med varandra skapar sociala relationer mellan varandra och utvecklar då sin 

sociala kompetens. Barn använder sedan även sin sociala kompetens som ett socialt verktyg 

för anpassa sig till olika sociala situationer och för att upprätthålla meningsfulla sociala 

kontakter med jämnåriga (Garte, 2014). Vilket vi även kan förena med Gloeckler m.fl. (2014) 

som menar att utvecklingen av sociala och emotionella kompetenser omfattar 

inlärningsförmåga genom exempelvis att förstå, uttrycka och reglera känslor, fatta beslut och 

utveckla empati och social problemlösningsförmåga. Även Vestal och Aron Jones (2004) 

menar att sociala kompetenser och färdigheter är en betydande del redan hos de yngsta barnen 

för att de ska kunna samspela och förstå andra människor. 

Bygdeson Larsson (2010) undersöker bland annat hur barnet på ett naturligt sätt ges 

förutsättningar genom lek, sociala relationer och samspel för att utveckla sin mentalförmåga 

och då kunna förstå sin egen och andras känslor och tankar som är betydande för det egna 

beteendet. Genom detta menar Bygdesson Larson (2010) att barnet får möjlighet att utveckla 

sin egen makt och identitet vilket är centralt för barnets egna beteende. Barnets sociala och 

psykiska hälsa bygger på sin förmåga att lyssna på sin inre självkänsla för att kunna ta 

ställning och självständigt välja att säga ja eller nej i olika sammanhang. Detta har till 

exempel betydelse för barnets handlingar senare i livet samt i konfliktsituationer (Bygdesson 

Larson, 2010). Vidare menar Halvars-Franzén (2010) att barn behöver visa total närvaro, 

respekt och lyhördhet för andra barns rörelser i leken. De barn som styr leken drar till sig den 

andres uppmärksamhet genom att plötsligt byta takt, rörelsemönster eller håll och får på så 

sätt direkt svar från den andre, vilket i sin tur gör att de skapar samspel mellan varandra.  

2.2 Konflikter och konflikthantering mellan barn 

Enligt Ihrskog (2006) så kan konflikter mellan barn uppstå om deras sociala relationer formas 

och utgår utifrån fientlighet, negativitet och makt vilket inte leder till samma 

utvecklingsprocess som om deras sociala relationer utgått från en positiv och ömsesidig 

relation. Däremot menar Horowitz m.fl. (2006) att konflikter mellan barn är oundvikliga och 

är naturligt förekommande samt att konflikter ger barn utmaningar att utveckla sin sociala och 
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ömsesidiga förmåga. Eftersom de får möjlighet att utveckla strategier för konflikthantering 

och även att barnen lär sig samarbete, förhandling och emotionell kontroll vilket bidrar till 

social och beteendemässig utveckling. Vilket också Souto Manning (2014) tar upp att kraften 

i konflikter kan leda till att barn lär sig och utvecklas genom att de hanterar konflikter, vilket 

leder till att de får nya erfarenheter till att hantera konflikter i framtiden. Dock menar både 

Horowitz m.fl. (2006) och Ihrskog (2006) att kommunikativa färdigheter behövs för att lösa 

och hantera konflikter vilket Horowitz m.fl. (2006) menar att barn börjar göra när de 

samspelar med andra barn, de lär sig då kommunicera med varandra. Vilket vi också kan 

koppla till Gloeckler m.fl. (2014) som tar upp att småbarn ofta hanterar sociala problem eller 

konflikter med exempelvis leksaker genom att använda sitt verbala språk och säga ”min” eller 

”nej” för att få sin vilja igenom och få leksaken till sig. Även att gråta, skrika, slå, gripa, nypa, 

bita, dra och kasta är några handlingar småbarn använder i konfliktsituationer och sociala 

problem för att bli förstådda eller få sin vilja igenom. Ihrskog (2006) menar även att barns 

relationskapande sker genom handlingar, kommunikation och språk. Samt att förmågan att 

kunna känna empati, vara ärlig, kunna lösa konflikter och även samarbete är viktigt för att 

kunna skapa goda sociala relationer. När människor kommunicerar med varandra övertar man 

varandras roller och blir medveten om sig själv eftersom man får möjlighet att se sig själv från 

den andres perspektiv (ibid). Vi kan jämföra detta med Horowitz, m.fl. (2005) som menar 

språket hjälper barn att förstå andra barns beteende, perspektiv och känslotillstånd. Utifrån 

detta tolkar vi det som att barn använder sitt verbala språk och sin kommunikation för att 

förstå andras olika roller för att skapa sociala relationer och samspel. Å andra sidan tar Meece 

och Mize (2011) upp i sin forskning att barns ålder påverkar barns sociala kognition eftersom 

när barn blir äldre avtar den fysiska aggressionen och istället använder äldre barn sin verbala 

aggression i exempelvis konflikter. Barns sociala kognition kan även ändras när de blir äldre 

då de kan dra nytta av sin utvecklade kognitiva förmåga och bearbetningskapacitet på grund 

av sin mognad. Tamm, Tôgo och Tulviste (2014) menar också att ålder kan spela roll hur barn 

löser konflikter, de tar upp att ju äldre barnet är desto mindre fysiskt våld och aggression 

använder barnet vi hantering av konflikter. Dock menar Tamm, Tôgo och Tulviste (2014) att 

en förklaring till detta kan vara att barnen får mer erfarenheter med åldern, vilket gör att deras 

färdigheter av att hantera konflikter förbättras. Thornberg (2006) menar däremot att 

aggressiva strategier ofta används om motståndaren agerar med fysisk aggression mot den ena 

parten och en aggressiv motståndares beteende i en konfliktsituation ökar risken för 

aggressiva svar.  

Å ena sidan tar Meece och Mize (2011) upp att flickor är mindre aggressiva än pojkar som 

oftare visar fysisk aggressivitet i konflikter och att flickor oftare orsakar relationsaggression 

som inte är fysisk utan dess syfte är att skada relationer. Men å andra sidan i Tamm, Tôgo och 

Tulviste (2014) studie visade det sig inte finnas stöd för stereotypa könsskillnader mellan 

flickor och pojkars sätt att lösa konflikter, utan att både flickor och pojkar använde sig av 

mindre aggressiva konfliktlösningar, men att det var åldern på barnen som hade viss 

betydelse. Ihrskog (2006) tar upp att konflikter kan uppstå på grund av att när barn kommer ut 

i andra grupper med barn har varje barn olika erfarenheter från hemmet och hur det är där. 

Hon menar att det ofta förekommer konkurrens i jämnåriga grupper eftersom barnen får en 

annan roll än hemma och den rollen testas av andra. Då menar Ihrskog (2006) att barnen 
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måste forma om sig själva, eftersom beroende på vilka andra som finns i barngruppen 

kommer barnen att bli undersökta, värderade och sedan bli accepterade eller inte. Genom 

detta kan konflikter mellan barn uppstå. Detta menar även Singer och Doorenbal (2006) som 

tar upp att barn konstruerar normer för vänskap och även gruppnormer för att undvika att bli 

retade. När barn då samspelar och skapar sociala relationer med sina vänner visar de lojalitet, 

ärlighet, ömsesidighet och engagemang men om något av barnen bryter mot dessa normer så 

försöker de göra nödvändiga förändringar vilket kan leda till att konflikter uppstår. Med detta 

tolkar vi att barn samspelar med varandra på grund av deras olika roller, om deras roller 

skiljer allt för mycket från varandra kan då konflikter mellan barnen uppstå.  En viktig del för 

att kunna lösa och hantera konflikter menar Horowitz, m.fl. (2005) är att barn måste kunna 

sätta sig in och förstå andras perspektiv genom exempelvis kommunikation detta för att barn 

ska förstå andras beteende, känslor och handlingar vilket språket till stor del bidrar med. 

Vilket även Van reet (2015) tar upp att med ålder, erfarenhet och utveckling av barns 

kognitiva förmåga blir barn kompetenta till att kontrollera sina handlingar och sina tankar 

vilket vi tolkar gör att barn lär sig förstå andras perspektiv och kan på sätt skapa goda sociala 

relationer med andra barn och konflikter kan då bli färre. Vidare menar Tamm, Tôgo och 

Tulviste (2014) att barn som i tidig ålder använder sig av aggressiva strategier för att hantera 

och lösa konflikter fortsätter systematiskt använda samma strategier när de blir äldre. Därför 

menar de att det är viktigt att förskollärare ser barnen som är i riskzonen och använder 

aggressiva konfliktlösningsfärdigheter för att så tidigt som möjligt hitta förebyggande 

åtgärder. Också Gloeckler m.fl.(2014) uppmärksammar att småbarns sociala problem och 

konflikter förekommer tidigt i miljöer som på förskolan, där konflikterna ofta då handlar om 

leksaker eller annat material. Både Gloeckler m.fl.(2014) och Tamm, Tôgo och Tulviste 

(2014) tar upp att barn tidigt behöver lärare som stöd för att barnen sedan ska få möjlighet att 

själva utveckla sin problemlösningsförmåga för att förstå andra barn och kunna hantera 

konflikter. Även Utas Carlsson (1999) påpekar vikten av att så tidigt som möjligt lära barn att 

hantera konflikter utan våld, genom att se vad som påverkar konflikter och leta efter lösningar 

som kan tillfredsställa alla parter vilka hon menar då kommer vara hållbara på lång sikt. 

 

Något som Utas Carlsson (1999) tar upp är vikten av att barn och vuxna lär sig tillsammans 

att titta på konflikter och problem från flera olika perspektiv. För att då öva på empati för att 

tillsammans se hur olika sociala relationer påverkar varandra. När det handlar om 

konfliktlösningar menar Utas Carlsson (1999) att fokus ska ligga på icke-våldsamma åtgärder 

och beteende. Eftersom hon tar upp att hot och att tvinga barn till lösningar på konflikter är 

mindre gynnsamma eftersom de oftast leder till fortsatta konflikter och framtida problem. 

Detta tar också Vestal och Aron Jones (2004) upp då deras resultat visade att förskolebarn 

som hade stöd av utbildade förskollärare hade mer kunskaper att lösa och hantera sociala 

konflikter och problem. Barnen visade förmåga att rapportera lösningar på konflikter, förstå 

skillnader mellan relevanta och irrelevanta lösningar på konflikter som att till exempel att inte 

använda våld. Kolfjord (2009) menar att konflikter handlar ofta om känslor och känslan av 

orättvis behandling mm. En viktig del i att hantera konflikter menar Kolfjord (2009) är 

gottgörelse som kan handla om att återerövra en förlorad självkänsla samt att förlåtelse är 



  

11 
 

även betydande för upprättandet av likställdhet mellan parterna. 

 

Ett sätt att hantera och lösa konflikter menar både Utas Carlsson (1999) och Kolfjord (2009)  

kan vara medling då en vuxen eller barn går in i konflikten som en neutral tredje part för att 

hjälpa de parter som är i konflikten att nå en lösning. Medlaren ansvarar för att styra 

processen och kontrollera resultatet. Dock undersökte Kolfjord (2009) i sin studie hur barns 

relationer kan påverkas av kamratmedling. Tillskillnad från Utas Carlsson (1999) som tog upp 

medling då den tredje parten var en vuxen. Kolfjord (2009) tar upp kamratmedling mellan 

barn och kan beskrivas som ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt eftersom denna 

metod innebär att konflikter ska hanteras eller lösas av barnen med stöd av opartiska 

kamratmedlare. Barn är då med och konstruerar sin omvärld samt att barn tvistar om sin 

vänskap och i detta relationsarbete kan konflikter både stärka och försvaga relationer mellan 

vänner. Kolfjord (2009) tar upp att kamratmedling hanterar, löser och förbygger konflikter 

och ger barnen ett redskap att själva kunna hantera sina konflikter. Dock bör det 

uppmärksammas att den som medlar måste vara opartisk samt att barnens olika verbala 

förmågor kan påverka medlingen eftersom barn som kommunicerar sämre än andra barn har 

svårare att förstå och göra sig förstådda under medling eftersom medling bygger på 

kommunikation (Kolfjord, 2009).  Enligt Thornberg (2006) är förskolebarns 

konflikthanteringsfärdigheter beroende på konfliktstrategier hos motståndaren vilket beror på 

barns individuella skillnader i tidigare sociala erfarenheter och därför agerar barn olika 

beroende på situation, barn tolkar och försöker förstå situationen för att använda situationens 

och motståndarens signaler för att hantera konflikten. Halvars-Franzén (2010) menar att barn 

prövar andra barns gränser för att se vad hen kan göra i interaktionen innan en konflikt 

uppstår.  

Både Gloeckler m.fl. (2014) och Horowitz m.fl. (2006) menar att de barn som använder sina 

sociala kompetenser oftast gör bättre i skolan, utvecklar vänskap lättare, har bättre relationer 

med vuxna, och känner sig tryggare i sig själva än andra barn som saknar dessa färdigheter. 

Däremot menar Vestal och Aron Jones (2004) att små barn kan lära sig att lösa och hantera 

konflikter. De tar upp att barn i tidig ålder är mer sårbara i våldsamma miljöer än äldre barn 

och kan utveckla sociala svårigheter på grund av detta. Men Vestal och Aron Jones (2004) tar 

även upp att barn som var utsatta i tidig ålder visade sig ha större koncentrationssvårigheter i 

skolan, minnesnedsättning, aggressiva i sin lek med andra barn samt att de visade asociala 

beteende bland andra barn. För bryta ett aggressivt beteende hos barn menar de att man måste 

upptäcka det tidigt hos barnet och börja hantera det redan på förskolan. Eftersom det kan vara 

försent att införa konflikthanteringsprogram för barn som redan utsätts för våldsamma 

miljöer. Thornberg (2006) tar upp att barn i allmänhet tenderar att utveckla en mer aggressiv 

repertoar av strategier i konflikter i grupper med ett aggressivt socialt klimat, samt att barn 

ofta använder motståndare som förebild för sitt eget beteende i konfliktsituationer, vilket 

påverkar hur konflikter kan se ut.   

2.3 Verbal- och ickeverbal kommunikation mellan barn 
Gerholm (2007) tar upp vikten med språket i rolleken och hur det kan påverka de sociala 

relationerna, även detta är en social utgångspunkt som barnen hamnar i. Hon menar att i 
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rollekar så är språket den viktigaste delen; via språket så tar barnen en roll och som språket 

sedan gör att hen kan förklara för de andra som är med i leken, exempelvis regler etc. Detta 

kan vi koppa till Pallas (2011) studie som tar upp att de barn som är kommunikativa ofta 

kommunicerar spontant och på sätt skapar de sociala relationer med andra barn. Dock visar 

Engdahls (2011) studie att småbarn skapar relationer mellan varandra, genom att de riktar sin 

uppmärksamhet mot varandra. De är även medvetna när varje barn kommer och går från och 

till förskolan och de är därför noga med att hälsa vid varje tillfälle. De barn som inte har det 

verbala språket använder sig av skratt, smittande leenden, kramar, gester, ansiktsuttryck 

ömsesidig och gemensam riktad uppmärksamhet för att skapa kontakt och samspel mellan 

varandra (ibid). 

Horowitz m.fl. (2006) tar upp att barn som upplever kommunikativa, språk eller beteende 

problem i förskolan har högre risk att senare i uppväxten utveckla sociala problem, 

depression, aggressivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Vilket vi kan koppla 

till Horowitz, m.fl. (2005) som i in sin artikel tar upp att barn med språkstörningar har sociala 

svårigheter och svårt att hantera konflikter.  Både Horowitz, m.fl. (2005) och Horowitz m.fl. 

(2006) studier visar att barn med sämre språkförmåga har lättare att utveckla sociala 

svårigheter vilket gör att dessa barn har lättare att hamna i konflikter med andra barn. Vilket 

Horowitz, m.fl. (2005) kom fram till i deras resultat att de pojkarna med språkstörning visade 

att de hade svårare att försonas och hantera konflikter än pojkarna med normal 

språkutveckling eftersom pojkarna med språkstörning inte använde sitt verbala språk lika 

mycket som de andra pojkarna. Dock menar de att endast ett verbalt språk inte löser konflikter 

utan det krävs även ansiktsuttryck, kroppsspråk och ömsesidig förståelse för att hantera en 

konflikt. En förklaring menar Horowitz m.fl. (2005) är att orsakade konflikter kan vara att den 

som angriper har svårt att förstå den som angripits åsikt, beteende eller handling sedan kan 

den som angripits ha språkbrister vilket kan leda till svårigheter att få ömsesidig kontakt med 

den som angriper, vilket man måste ha för att kunna försonas och lösa en konflikt. Vilket vi 

kan förena med Gloeckler m.fl. (2014) som menar att utvecklingen av sociala och emotionella 

kompetenser omfattar inlärningsförmåga genom exempelvis att förstå, uttrycka och reglera 

känslor, fatta beslut och utveckla empati och social problemlösningsförmåga. 

3. Vetenskapsteoretisk anknytning 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för hur vi uppfattar och tolkar det sociokulturella 

perspektivet ur Vygotskijs tankar vilket den här studien tar sin ansats i. Detta gör vi utifrån 

vår studies syfte som är att undersöka hur de yngre barnen interagerar med varandra och hur 

konflikter uppstår samt hur dessa hanteras av barnen i den fria leken på förskolan. Vi utgår 

från det sociokulturella perspektivet som har sin grund i Vygotskijs teorier om att människan 

använder sociala verktyg som sitt språk, intellektuella medvetande och fysiska egenskaper för 

att förstå sin omvärld och handla i den (Säljö, 2000). 

Vi kommer nedan förtydliga detta genom att knyta an det sociokulturella perspektivet till 

viktiga och återkommande begrepp för vår studie. Dessa begrepp är: interaktion, samspel, 

verbal- och ickeverbal kommunikation och sociala verktyg.   
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3.1 Sociala verktyg och interaktion 
Lave och Wenger (1991) lyfter att interaktionen, samspelet och kommunikationen är centrala 

för det sociokulturella perspektivet, författarna menar att detta är betydande för människans 

utveckling, samt att lärande sker tillsammans med andra vilket sker redan från barnets födsel. 

Två viktiga aspekter för att komma fram till nya lärdomar menar Wenger (1998) är att genom 

samspel lära tillsammans och ta del av varandras tidigare erfarenheter, vilket i sin tur leder till 

nya kunskaper. Vi har valt att utgå från detta perspektiv då vi undersöker barns interaktion, 

bemötande och konflikter. Därför passar det sociokulturella perspektivet eftersom 

perspektivet tar upp vikten av barns interaktion och samspel för barns utveckling och lärande.  

Vygotskij (1978) menar att barn alltid har en mening med sin lek och leker alltid på en högre 

nivå än den nivån de själva är. Till exempel menar Vygotskij (1978) att barn ofta intar äldre 

roller i sina lekar som exempelvis leken ”mamma pappa barn” och handlar då över sin egen 

kompetens genom att vara mamma, pappa, storasyster etc. Därför fokuserar vi på barns 

interaktion och konfliktsituationer i den fria leken då det är där barnens egen interaktion och 

bemötande sker utan styrning från pedagogerna. För att förstå hur världen är organiserad 

menar Wenger (1998) att vi måste interagera och samspela med varandra, då kommunikation 

skapas genom samspel och gör att kunskaper kan föras vidare mellan människor. Därav 

använder människor sociala verktyg såsom social kompetens, kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

verbal kommunikation för att interagera med varandra.  

3.2 Verbal- och ickeverbal kommunikation 
Vygotskij (1999) menar att språket och tänkandet har en relation mellan varandra, men det är 

föränderligt hela tiden. Under människas utveckling sker det både kvantitativa och kvalitativa 

förändringar i de här processerna, utvecklingen av de här två faktorerna går inte hand i hand 

utan de utvecklas i olika takt. Ibland går den här utvecklingen hand i hand med varandra för 

att sedan glida isär och gå olika vägar. Tänkandet och språket är inte bara två olika processer 

utan har också två helt olika genetiska utgångspunkter menar Vygotskij (1999) som jämför 

detta med djurriket. Han menar att djuren har ett tänkande men har inte den språkliga 

utvecklingen som vi människor har, vilket då ger slutresultatet att de är två olika genetiska 

processer som är i relation till varandra, men utvecklas i sin egen takt och ibland möts de på 

vägen (Vygotskij, 1999). I detta avseende gör Vygotskij (1999) kopplingar till forskning som 

undersökte apornas intellekt, de kom fram till att aporna har ett tänkande och intellekt genom 

att de använder verktyg precis så som vi människor gör, dock så har de inte utvecklat sitt 

språk vilket bevisar att de här två processerna är olika saker (Vygotskij, 1999). Vidare menar 

vi som också Vygotskij (1999)  lyfter att tänkandet och det verbala språket inte går hand i 

hand utan utvecklas olika under tiden, vi menar att vi har olika språk under utvecklingens 

gång, både ansiktsuttryck och kroppsspråk är också olika former på ett språk vilket visar att vi 

har ett tänkande, vilja och kommunikation med varandra redan från födseln. Vi menar att 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij lagt grunden för kommer passa vår studie, då vi 

bland annat kommer att fokusera på de yngre barnens verbala kommunikation, ickeverbala 

kommunikation, samspel, bemötande och konfliktsituationer i den fria leken. 

Vygotskij (1995) utgår från att människans medvetande är föränderligt och det reflekteras i 

vår uppväxt, erfarenheter, familj och kultur. Vygotskij (1999) menar att språk och tankar är 
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två skilda element då även de som inte har det verbala språket kan använda sina tankar och 

agera utifrån dem. Språket är uppdelat i flera olika komponenter såsom den verbala- och 

ickeverbala kommunikationen såsom ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika läten. Detta gör att 

barn som inte har det verbala språket kan kommunicera genom andra medel (Vygotskij, 

1999). Barns tankar och språk kan också användas som sociala verktyg för att samspela med 

andra vilket vi undersöker hur barn använder sin verbala- och ickeverbal kommunikation i 

interaktion med andra.  

4. Metod 
För att kunna bidra till kunskap och förståelse för barns interaktion och konflikter behövde vi 

tillbringa tid på förskolan tillsammans med barnen för att få förståelse för barns perspektiv i 

deras interaktioner och konflikter. Detta gjorde vi genom observationer och fältanteckningar 

på förskolan. Därför genomförde vi en kvalitativ studie, vilket innebar att vi diskuterade våra 

metodval, reflekterade över våra resultat, uppmärksammade detaljer i det som studerades och 

var medvetna om våra egna värderingar när vi observerade och analyserade vårt empiriska 

material (Fejes och Thrornberg, 2015). Vidare använde vi oss av en mikro-etnografisk metod 

för att förstå barns perspektiv av deras bemötande, interaktion och konfliktsituationer (Apers, 

2011). 

4.1 Metodval  
I vår kvalitativa studie använde vi oss av observation via fältanteckningar då vi observerade 

utifrån våra frågeställningar och syfte. Under observationerna var vi kända för deltagarna. Vi 

förhöll oss även till en mikro–etnografisk metod, då vi ville försöka förstå barns perspektiv 

och därför tillbringade vi tid ute på fältet på förskolorna och genomförde observationer 

(Ahrne och Svensson, 2015). Vi genomförde en partiellt deltagande observation, vilket är en 

form av deltagande observation. Partiellet deltagande observation innebar att vi deltog i vissa 

aspekter för att bevara vår självständighet som forskare, men om barnen kom fram till oss 

besvarade vi deras interaktion (Ahrne och Svensson, 2015). 

En mikro-etnografisk metod innebar att vi inriktade oss på en mindre del av förskolans helhet, 

det vill säga fokuserade vi på barns bemötande, interaktion och konfliktsituationer i den fria 

leken i förskolan (Bryman, 2011). Vidare menar författaren också att en etnografisk metod 

och deltagande observation går hand i hand, därför tillbringade vi några få tillfällen under 

några veckor och genomförde observationer på förskolorna för att kunna få en inblick på 

barnens perspektiv i deras fria lek (ibid). En annan aspekt av mikro-etnografisk metod är 

kritisk mikro-etnografisk metod som Mayes-Pane och Rocco (2009) menar innebär att vi som 

forskare undersöker samhället eller verksamhet och socialojämlikhet. Detta för att kunna 

genomföra en förändring i samhällstrukturen som i exempelvis maktskillnader, människors 

värderingar och förtryck. Kritisk mikro-etnografisk metod innebär också att vi som forskare 

öppet diskuterar ideologiskt och värdebasterat inom det område man studerar (Mayes-Pane 

och Rocco, 2009). Dock förhöll vi oss till en mikro-etnografisk metod då vi undersökte barns 

relationer, barns interaktion, hur de samspelade med varandra och hur deras konflikter såg ut 

för att vi som blivande förskollärare ska få förståelse för barns perspektiv i deras bemötande 

och interaktioner i den fria leken. Vi avsåg inte att förändra något utan ville bidra med 
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förståelse för hur barn interagerar och hanterar konflikter mellan varandra. Vi förhöll oss ändå 

kritisk till vårt resultats analyser och tidigare forskning, vilket kommer synas i vår diskussion. 

Detta gjorde att vi till en viss del gick in på den kritiska mikro-etnografiska metoden.  

4.2 Observation 

För att genomföra en partiellet deltagande observation och fältanteckningar förhöll vi oss till 

en observationsmall (bilaga, 9.1) som bestod av fyra punkter: Territory, Stuff, People, och 

Talk (Sotirin, ref i Lundgren, 2009). Författarna menade att detta gjorde observationen mer 

levande, lättare för läsaren att förstå samt få en bild av hur det såg ut och vad som möjligtvis 

påverkade vad som hände i observationen. Det blev en mer levande observation för forskaren 

och gav sedan läsaren en mer målande bild av händelserna vilket gjorde det mer intressant och 

lättförståeligt för läsaren att ta del av (ibid). De fyra punkterna vi följde i observationsmallen 

var:  

 Territory (Miljö) - beskrivning av miljön och hur omgivningen ser ut om det till 

exempel är inomhus eller utomhus etc.  

 Stuff (Verktyg, saker) - beskriver vad som finns i rummet, vad som används och vilka 

leksaker som används etc. 

 People (Människor) - vilka som är med i observationen. Vår studie har fokus på de 

yngre barnen i åldrarna 1-3år och hur de bemöter och samspelar med varandra i den 

fria leken. Här används fiktiva namn i enlighet med konfidentialitetskravet.  

 Talk (Kommunikation) – här beskriver vi hur barnen använder sin verbala- och 

ickeverbala kommunikation i deras interaktion.  

 

Observationens fokus var barns interaktion, bemötande, konfliktsituationer, verbal- och 

ickeverbal kommunikation såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi fokuserade också främst 

på de två sista punkterna i observationsmallen ”People” och ”Talk” då vårt syfte var att 

undersöka hur de yngre barnen interagerade med varandra och hur konflikter uppstod samt 

hur dessa hanterades av barnen i den fria leken på förskolan. Detta blev en mikro-etnografisk 

metod då vårt fokus var avgränsat till Sotirins, ref i Lundgren (2009) fyra punkter och barns 

interaktion, bemötande, konfliktsituationer, muntlig interaktion, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck (Bryman, 2011). Utifrån observationerna och observationsmallen genomförde 

vi fullständiga fältanteckningar för att dokumentera och reflektera över våra observationer 

utifrån olika synvinklar samt analyserade dem i efterhand. Detta för att vi direkt och detaljerat 

förde dokumentation av observationerna som vi sedan reflekterade över (Bryman, 2011).  

4.3 Etik 
Enligt Johansson & Karlsson (2013) har barnen som vi ska forska om rätt till att ta del av vad 

som ska observeras av dem på ett sätt som de förstår, därför förklarade vi muntligt för barnen 

att vi skulle observera dem i deras lek. Vi kan dock problematisera detta då vi inte visste om 

alla barnen förstod vår information. Barnen hade även rätt att få bestämma om de ville delta i 

studien eller inte. Därför var vi uppmärksamma på barnens beteende och känslor för att se om 

någon visade obehag av att vi observerade dem. Vi genomförde studien i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002) som består utav fyra huvudkrav. Informationskravet 
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uppfyllde vi då personal och föräldrar fått ta del av studiens ändamål i ett informationsbrev 

där föräldrarna fick ta ställning till sitt barns medverkan i studien (bilaga 9.2). 

Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att vi använde fiktiva namn på alla deltagarna och 

förvarade materialet oåtkomligt för utomstående. Det insamlade materialet använde endast i 

enlighet med nyttjandekravet till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi var också 

noggranna med att inte avslöja någon av deltagarnas identitet i våra resultat och analyser. 

Därför följde vi de fyra råden strikt under hela studien.   

4.4 Analysmetod 
För att genomföra vår analys utgick vi från en tematisk analysmetod då vi utgick från 

gemensamma teman som vi uppmärksammade under våra observationer. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) kan teman i tematisk analysmetod vara både breda eller avsmalnande; 

författarna menar till exempel att teman kan vara relationer mellan människor, därför passade 

denna analysmetod mot vårt syfte då vi ville undersöka hur de yngre barnen interagerade med 

varandra och hur konflikter uppstod samt hur dessa hanterades av barnen i den fria leken på 

förskolan. Då vi utgick från en mikro-etnografisk metod genomförde vi analyser utifrån hur vi 

förstår barnen och deras interaktion i den fria leken. Enligt Braun och Clark (2006) finns det 

inga tydliga regler för hur man använder tematisk analysmetod utan den är flexibel och 

fokuserar på relationer och erfarenheter mellan människor. Vidare menar de att när vi utgår 

från vilka teman vi ska använda oss av är det viktigt att vi förhåller sig till studiens 

forskningsfrågor och syfte för att det tydligt ska synas ett mönster och röd tråd genom hela 

studien. Författarna menar även att det är tydligare med färre teman som ger kvalitet för 

studien istället för flera teman som ger kvantitet, men lätt skapar otydlighet och den röda 

tråden bryts (ibid).  

Tematisk analysmetod kan användas utifrån sex steg som Braun och Clark (2006) redogör för. 

Dessa steg behöver dock inte följas strikt då stegen kan gå hand i hand. Själva processen 

startar med att vi som forskare lägger märke till och letar efter mönster av någon mening som 

är intressant för vår studie (ibid). Nedan tar vi upp de sex steg vi följt under vår 

analysprocess:  

 Första steget handlar om att transkriberara sin empiri och därefter uppmärksamma 

intressanta mönster för studien. I vår studie uppmärksammade vi i våra 

fältanteckningar olika aspekter av barns interaktion och konflikter. Det är viktigt att vi 

kände till alla aspekter av vår empiri och därför läste vi noga igenom allt insamlat 

material, då det gav bakgrunden till vår analys.  

 Andra steget bygger på att transkribera vår data, för att sedan sortera och hitta 

meningsfulla koder i empirin för att kunna förstå den data som vi samlat in. De koder 

vi såg i vår empiri var barns användande av sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck i sitt 

samspel och konflikter, i både sin verbala- och ickeverbala kommunikation.  

 Tredje steget går ut på att sortera våra koder i olika teman för att se hur olika koder 

kan kombineras i teman. Vi skapade våra teman genom att reflektera över våra koder 

som visade hur barnen interagerade med varandra och hanterade sina konflikter i den 

fria leken.  
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 Fjärde steget handlar om att utforma kandidatteman för att se vilka teman som har 

tillräckligt med empiri och att finns tydliga och identifierbara skillnader mellan dem 

samt granska och förfina de teman vi kommit fram till. Detta gjorde vi när vi sorterade 

upp vår empiri för att se mönster och vilka likheter som fanns i vår empiri.  

  I steg fem fastställer och förfinar vi våra teman för att tydligt definiera det teman vi 

kom fram till och för att sedan kunna göra djupgående analyser av dem i steg sex 

(Braun och Clark 2006).  

Våra teman präglades också utifrån det sociokulturella perspektivet som Vygotskij (1999) 

lyfter att språket kan användas verbalt och ickeverbalt såsom det kroppsliga språket samt 

genom olika läten. Vilket gör att barn som inte har det verbala språket kan kommunicera och 

interagera med varandra genom andra medel (ibid). Våra slutgiltiga teman utgick utifrån det 

som var mest synligt och återkommande i insamlingen av empirin i enlighet med vårt syfte. 

Då observationernas fokus var barns samspel, bemötande, konfliktsituationer, verbal 

kommunikation, ickeverbal kommunikation såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck, kom vi 

fram till: ”Bemötande och samspel utan verbal kommunikation”, ”Konflikter och 

konflikthantering med och utan våld” och ”Bemötande och samspel med verbal 

kommunikation.” 

Vidare i vår diskussion valde vi att skapa nya liknande teman för att vi i våra resultats 

analyser uppmärksammade nya återkommande intressanta aspekter av barns interaktion och 

konflikter som vi sedan diskuterade gentemot tidigare forskning. 

4.5 Genomförande 
Under fyra dagar var vi ute på två förskolor varav två förmiddagar på den ena förskolan och 

två förmiddagar på den andra förskolan. Vi var ute på förskolorna en dag innan studien 

påbörjades för att informera personal och föräldrar samt lämnade samtyckesblanketter till 

föräldrarna och till de föräldrar vi inte mötte lämnade vi blanketterna i barnens fack. Efter vi 

fått in de besvarade samtyckesblanketterna påbörjade vi studien. Vi besvarade barnens 

interaktioner och höll oss på deras fysiska nivå för att få en relation till barnen för att förstå 

deras perspektiv, men vi försökte vara neutrala för att bevara vår självständiga roll som 

forskare. Det var båda två 1-3års avdelningar som vi genomförde observationerna på. Vår 

studie utgick från en mikro-etnografisk metod då vi genomförde observationer under en 

kortare tid, vilket gör att empirin blir för tunn för att bli en full etnografisk studie (Ahrne och 

Svensson, 2015).  

Vi genomförde våra observationer utifrån en observationsmall (bilaga, 9.1), sammanlagt fick 

vi fram tio observationer från våra fältanteckningar som vi transkriberade direkt efter vi 

observerat på förskolorna i form av observationsbeskrivningar. Detta gjorde vi då vi 

fortfarande hade våra observationer från förskolorna klara i minnet och kunde på så vis få ut 

så mycket som möjligt av observationerna. Miljön som vi genomförde observationerna på var 

inne i förskolans lokaler under fyra förmiddagar efter frukost då barnen hade fri lek inomhus 

på avdelningarna. Vi placerade oss i mitten av de stora allrummen på avdelningarna då det var 

där de flesta barnen lekte, samt att vi hade insyn till rum som var intill allrummen, vilket 

gjorde att vi hade översikt över alla deltagande barnen.  
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4.6 Urval 
Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval då vi valt att göra vår studie på förskolor som vi 

tidigare varit i kontakt med och har en professionell relation med (Bryman, 2011). Fördelen 

med att vi genomförde ett bekvämlighetsurval var att både barn och pedagoger hade en viss 

relation till oss vilket gjorde att vi inte var helt främmande när vi genomförde 

observationerna. Detta blev å andra sidan en problematik då barnen i början interagerade med 

oss istället för med varandra. Dock pågick detta endast i början av observationen och vi kunde 

genomföra längre observationer av barnens samspel utan att de fokuserade på oss. Vi gjorde 

ett urval genom att bara observera de barn som fått godkännande på samtyckesblanketten av 

föräldrar då vi utgått från samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta resulterade i 14 

barn på förskola 1 och 10 barn på förskola 2 och totalt ingick 24 barn i undersökningen. Valet 

av två förskolor berodde på att vi ville undersöka fler barn och deras interaktioner och 

relationer i den fria leken, vilket vi fick genom att vara på två förskolor. Genom att vi använde 

oss av en mikro-etnografisk metod under en kortare tid kunde vi undersöka barns relationer 

och bemötande. Vi har endast använt oss av de observationer som var mest relevanta för vår 

studie, där vi såg hur barnen interagerade med varandra, hur deras konflikter uppstod samt hur 

de hanterade konflikterna som uppstod mellan dem i den fria leken. Detta resulterade i att vi 

endast använde åtta av de totalt tio observationerna.   

4.7 Reliabilitet och Validitet 
Validitet innebär att vi är medvetna om det vi undersöker och fokuserar på det vi avsett att 

undersöka och använder metoder som kan ge svar på studiens syfte och forskningsfrågor 

(Fejes och Thornberg, 2015). Därför utgick vi från en mikro-etnografisk metod då vårt syfte 

var att undersöka hur de yngre barnen interagerade med varandra och hur konflikter uppstod 

samt hur dessa hanterades av barnen i den fria leken på förskolan. Enligt Bryman (2011) blir 

det en mikro-etnografisk metod då vi under en kortare tid observerade barnen i den fria leken, 

vilket var en del av förskolans dagliga verksamhet samt hade fokus på vad som hände i 

barnens interaktion, samspel och konfliktsituationer. Enligt Fejes och Thornberg (2015) 

innebär en mikro-etnografisk metod att vi som forskare undersöker människors vardagliga 

görandemål. Vi som forskare undersökte då barnens beteende för att förstå och få en 

uppfattning för hur och varför deras beteende och interaktion inträffade.  

Reliabilitet diskuterar hur pålitligt vårt metodval och studie är (Bryman, 2011). Vår studie är 

pålitlig då vi valt en metod som stärker vårt syfte och svarar på våra forskningsfrågor. Genom 

observationer av barns interaktion, bemötande och konfliktsituationer fick vi svar på hur 

barnen samspelade med varandra, hur konflikter mellan barnen uppstod, hur de hanterade 

konflikterna och hur deras verbala och ickeverbala kommunikation såg ut i den fria leken. Å 

andra sidan kan vi kritiskt granska vårt metodval då vi enbart genomförde observationer via 

fältanteckningar, än om vi hade använt oss av videoinspelningar som hade gett oss mer empiri 

samt att vi hade kunnat gå tillbaka i videoinspelningen och analysera situationen igen med 

nya ögon. Dock valde vi att endast använda oss av fältanteckningar som observationsmetod 

då vi värnade om barns integritet då videoinspelningar som laddas upp på datorer kan hamna i 

fel händer. Vi valde även denna metod då vi inte ville minska urvalet då vi har tidigare 

erfarenheter av att föräldrar kan vara känsliga vid videoinspelningar av deras barn. Genom att 
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ta bort den aspekten av observationen ökade det våra chanser att få möjlighet att samla in 

empiri av fler barn.  

5. Resultat och analys 
Det här kapitlet omfattar våra observationer samt analyser av dem. Observationernas fokus 

var barns samspel, bemötande, konfliktsituationer, verbal- och ickeverbal kommunikation 

såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck då vårt syfte var att undersöka hur de yngre barnen 

interagerade med varandra och hur konflikter uppstod samt hur dessa hanterades av barnen i 

den fria leken på förskolan. I observationsbeskrivningarna använde vi fiktiva namn på de 

observerade barnen. Vår studie utgick från dessa forskningsfrågor:  

• Hur samspelar de yngre barnen med och bemöter varandra i den fria leken? 

• Vad kännetecknar de yngre barnens konfliktsituationer i den fria leken?  

• Hur hanterar de yngre barnen konflikter som uppstår i den fria leken? 

Empirin består av åtta observationer av barns interaktion och konfliktsituationer i den fria 

leken på förskolan och vi valde dessa då de tydligt visade barns bemötande och hantering av 

konflikter. Våra observationsbeskrivningar är representativa för vårt material då de synliggör 

barns interaktion och samspel. Resultatkapitlet är även uppdelat i teman som vi kom fram till i 

analysprocessen av empirin. Dessa teman är: ”Bemötande och samspel utan verbal 

kommunikation”, ”Konflikter och konflikthantering med och utan våld” och ”Bemötande och 

samspel med verbal kommunikation.” Under dessa teman presenterar vi de 

observationsbeskrivningar som passar till det specifika temat samt analyser av dem. 

Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning av våra analyser.  

5.1 Bemötande och samspel utan verbal kommunikation  

Observation 1 

”Göran (2år) ligger på leksaksspisen och leker för sig själv. Göran tar sedan en blå plastskål och 

sätter den på sitt huvud och skrattar. Skålen ramlar sedan av. Hans (2år) som är i samma rum och 

observerat Göran genom att titta på honom, tar upp den blå plastskålen. Han går sedan upp bakom 

Göran, tittar på honom igen och sätter sedan plastskålen på Görans huvud. Båda barnen skrattar 

tillsammans och tittar in i varandras ögon. Sedan går Hans ner från leksaksspisen och plockar upp en 

blå plasttallrik som ligger på golvet. Han kastar tallriken rakt fram och den hamnar bakom den blå 

fåtöljen i rummet. Göran tittar på Hans när han kastar tallriken, sedan går han också ner från spisen 

och plockar upp en annan tallrik som han sedan kastar bredvid Hans. De vänder sig mot varandra 

och tittar på varandra, Hans skrattar och springer sedan iväg i rummet och klättrar upp i den blå 

fåtöljen i rummet. Han börjar hoppa och skratta i fåtöljen. Göran observerar detta genom att titta på 

Hans. Han klättrar sedan också upp i fåtöljen och börjar hoppa bredvid Hans, de tittar på varandra, 

tar varandras händer och skrattar.” 

Analys 1 

Vi tolkade att Hans ville samspela med Göran genom att han använde skålen som ett socialt 

verktyg för att interagera med Göran genom att han satte skålen på hans huvud och sedan 

skrattade. Göran accepterade detta då han besvarade interaktionen genom att han också 

skrattade samt att de skapade ögonkontakt genom att de tittade varandra i ögonen och log. 

Variationen i hur de skapade ögonkontakt och använde ögonen gjorde att det blev ett samspel 
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mellan Göran och Hans. De fortsatte samspelet med varandra genom att Hans kastade en 

tallrik och tittade rakt mot Göran. Göran uppmärksammade Hans blick genom att han tittade 

på honom, han interagerade sedan med Hans genom att han ställde sig bredvid honom och 

också kastade en tallrik. Vi såg att Göran imiterade Hans när han också kastade tallriken 

genom att han uppmärksammade Hans rörelser, vilket gjorde att Hans försök till samspel 

lyckades eftersom Göran valde att fortsätta samspelet. De använde sina ansiktsuttryck genom 

att de tittade på varandra, skapade ögonkontakt, uppmärksammade varandras kroppsspråk och 

rörelser samt att de skrattade tillsammans för att samspela med varandra. Vi såg också att de 

väntande in varandras reaktioner innan de agerade vidare i samspelet. Detta gjorde de genom 

att de först skapade ögonkontakt och väntade på den andras respons för att kunna fortsätta 

leken. Vi tolkade att Hans intog en styrande roll i samspelet då han hela tiden tog nästa steg så 

fort han fått respons av Göran i form av ansiktsuttryck och skratt. Han tog en styrande roll då 

Göran följde efter och imiterade honom samt att han accepterade Hans försök till samspel 

genom att han visade sin acceptans och förståelse i form av ögonkontakt. I slutet av 

observationen tog pojkarnas interaktion en ny nivå då de tillsammans började hoppa i fåtöljen 

och använde sitt kroppsspråk genom att de tog varandras händer. Vi såg även här att 

samspelet blev positivt och då de skrattade tillsammans och fortsatte hoppa i fåtöljen. Vi såg 

också att Hans använde sin sociala kompetens i sitt försök till samspel då han inväntande 

respons från Göran för att se om responsen blev positiv eller negativ för att styra leken vidare. 

I observation såg vi att Hans och Göran interagerade med varandra genom olika sociala 

verktyg i form av imitation, ickeverbal kommunikation såsom ögonkontakt och genom att de 

inväntade respons från varandra för att kunna fortsätta leken.  

Observation 2 

”Carl (1år) och Oskar (3år) leker var för sig i ett avskilt rum, båda två går mot leksaksspisen. Carl 

håller i en gul gryta med händerna, Oskar tittar på Carl som håller i grytan och sträcker sin arm mot 

den. Carl rycker undan grytan bort från Oskar och rynkar pannan och backar. Oskar fortsätter leka 

sin lek. Hans (2år) kommer in i rummet och går mot leksaksspisen när han kommer fram börjar han 

sätta köksleksaker på spisen. Oskar tittar på Hans, rynkar pannan och vrider på sig. Han går sedan ut 

ur rummet. Carl går fram till Hans och börjar låtsas hälla från kannan han håller i, över Hans huvud. 

Hans reagerar inte på detta utan fortsätter sin lek. Hans tittar sedan på Carl som leker bredvid 

honom. Han rycker sedan kannan ur handen på Carl och sätter den på spisen. Carl tittar på Hans och 

rynkar pannan, han går sedan ut ur rummet. Nora (1år) kommer in i rummet och ställer sig i 

dörröppningen. Hon observerar Hans i hans lek genom att följa honom med blicken. Hans 

uppmärksammar detta och möter hennes ögon, efter en stund ler han mot henne och då går hon in i 

rummet. Hon ställer sig bredvid Hans och de börjar leka bredvid varandra med köksleksakerna.”  

Analys 2 

Vi såg ett försök till samspel mellan Carl och Oskar då de integrerade med varandra genom 

blickar och ansiktsuttryck. Oskar försökte sedan ta Carls gryta vilket resulterade till att 

samspelet mellan pojkarna inte kunde fortsätta. Detta såg vi då Carl visade en form av obehag 

då han med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck visade att han inte ville att Oskar skulle ta 

grytan, han ryckte därför bort grytan från Oskar samtidigt som han rynkade pannan och 

backade ifrån honom. När Hans kom in i rummet tog han kontakt med Oskar genom att han 

ställde sig bredvid honom och la köksleksaker på spisen. Oskar visade med sitt kroppsspråk 

och ansiktsuttryck att han var obekväm med att Hans la upp köksleksaker på spisen där han 



  

21 
 

stod, då han vred på sig och avslutade sin lek. Detta resulterade i att Oskar lämnade rummet 

utan några större reaktioner. Vi tolkade sedan att Carl försökte samspela med Hans genom att 

låtsades hälla med kannan över Hans huvud. Hans gav ingen synlig respons på detta försök 

till samspel utan fortsatte sin lek. Efter ett tag ryckte Hans kannan från Carl, Carl använde sitt 

ansiktsuttryck och tittade på Hans, men visade ingen mer reaktion på Hans agerande mot 

honom utan lämnade rummet. När Nora stod och observerade Hans i dörröppningen tolkade 

vi att hon försökte interagera med honom då hon väntade på en reaktion från Hans för att se 

om det var okej för henne att kliva in i rummet. Hans uppmärksammade Nora genom att han 

använde sitt ansiktsuttryck och skapade ögonkontakt samt log mot henne. Nora svarade Hans 

ögonkontakt med sin blick och log mot honom, hon gick sedan in i rummet och ställde sig 

bredvid Hans och de lekte bredvid varandra. Vi tolkade att detta var en form av ickeverbal 

kommunikation då Nora väntande in en respons av Hans och fick det i form av ögonkontakt 

och ett leende, vilket gjorde att de kunde interagera med varandra genom att stå vid spisen och 

leka båda två. Vi såg även att både Hans och Nora använde sin sociala kompetens genom att 

de skapade ögonkontakt genom att de tittade på varandra, skapade kontakt och visade 

förståelse för varandra för att sedan skapa en ickeverbal kommunikation. De visade också sin 

sociala kompetens då Nora inväntade respons från Hans för att få leka med spisen som han 

stod och lekte med, istället för att bara gå in rummet och börja leka med leksakerna. Hans 

visade även sin sociala kompetens genom att uppmärksamma Noras försök till kontakt och 

besvarade henne positivt med ögonkontakt och ett leende. Här såg vi att de använde sig av 

interaktioner i form av att de inväntade respons, ickeverbal kommunikation såsom 

ögonkontakt och förflyttade sig närmre varandra efter positiv respons.  

5.2 Konflikter och hantering av konflikter med och utan våld 

Observation 1 

”Ullrika (2år) och Karin (1år) går fram till en gunghäst som står parkerad mitt i rummet. Ullrika tar 

tag i hästen och försöker sätta sig på den, samtidigt kommer Karin och också ska försöka sätta sig på 

gunghästen. Ullrika rynkar på ögonbrynen och gnäller, samtidigt som hon vänder sig om och tittar 

upp på en pedagog som står bakom henne. Hon får respons av pedagogen som säger att Karin får 

vänta på sin tur och att Ullrika hade gunghästen först. Karin släpper gunghästen och går åt sidan.”  

Analys 1 

Vi såg att en konflikt uppstod mellan Ullrika och Karin då båda ville gunga på gunghästen 

samtidigt. Ullrika använde sitt kroppsspråk genom att hon rynkade på sina ögonbryn och grät 

för att visa sin frustation och sitt missnöje gentemot Karin. Hon försökte därför ta kontakt 

med pedagogen som stod bakom flickorna genom att hon använde sitt ansiktsuttryck för att 

visa att hon behövde hjälp i att hantera konflikten. Hon använde sitt ansiktsuttryck genom att 

hon skapade ögonkontakt med pedagogen. Pedagogen uppmärksammade detta och bemötte 

Ullrikas blick. Hon hjälpte Ullrika i att hantera konflikten genom att hon löste konflikten till 

Ullrikas fördel då hon sa till Karin att hon fick vänta på sin tur. Genom att Ullrika använde sitt 

ansiktsuttryck, skapade ögonkontakt med pedagogen och grät så gav det Ullrika ett övertag i 

hur konflikten hanterades då pedagogen tog hennes perspektiv och hjälpte henne att få som 

hon ville. Här uppmärksammade vi att Ullrikas konflikthanteringsmetod var att hon sökte 

kontakt med en närvarande pedagog för att få stöd och få pedagogen att ta hennes perspektiv i 

att lösa konflikten. Vilket gav Ullrika ett övertag i konflikten då hon fick sin vilja igenom när 
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pedagogen gav henne sitt stöd i hanteringen av konflikten. Vi såg att konflikten blev reparerad 

då Karin släppte gunghästen och gick åt sidan vilket gav Ullrika möjlighet att gunga på 

hästen. Å ena sidan kunde relationen mellan Karin och Ullrika skadas då de själva inte 

hanterade konflikten mellan varandra utan fick hjälp av en pedagog som inte visste hur 

konflikten hade börjat. Å andra sidan hade konflikten kunnat utvecklas till en mer våldsam 

konflikt om pedagogen inte tidigt hade gått in i konflikten och gett sitt stöd.  

Observation 2 

”Olle (3år) sitter och leker med en grå borg och med några bilar. Johanna (1år) går fram går fram 

och sätter sig vid borgen, hon observerar med sin blick Olle när han leker och efter ett tag rycker hon 

en bil ur handen på Olle. Olle tittar på henne men ger ingen tydlig respons utan fortsätter att leka med 

de andra bilarna. Efter en stund lägger Olle flera bilar i borgen, några ramlar ut på andra sidan 

borgen där Johanna sitter. Johanna plockar upp en bil och tittar på den. Då går Olle fram till 

Johanna och rycker bilen ur handen på henne. Johanna börjar gråta och tittar upp på en pedagog 

som är i närheten och söker ögonkontakt. Hon säger: ”Min bil!”. Pedagogen ger henne respons 

genom att säga: ”Olle du får ge tillbaka bilen, Johanna hade den.” Olle tittar på pedagogen och ger 

sedan bilen till Johanna. Olle reser sedan sig upp och går därifrån.” 

Analys 2 

Vi såg att Johanna också ville leka med borgen och bilarna genom att hon observerade Olle 

med sin blick och gick fram till honom och borgen. När hon tog bilen från Olle tolkade vi att 

det var ett sätt för henne att kommunicera då hon inte verbalt kunde tala om för Olle att hon 

ville ha bilen. Å ena sidan hade detta kunnat vara en våldsam handling, men Olle accepterade 

att hon tog en bil och visade därför ingen större reaktion utan fortsatte leka med de andra 

bilarna. Men när Johanna tog upp ännu en bil så uppstod det en konflikt när Olle sedan gick 

fram och ryckte bilen ur handen på Johanna, då han inte accepterade att Johanna tog mer än 

en bil. Vi såg att detta blev en våldsam handling av Olle då Johanna visade obehag genom att 

hon började gråta och använde sedan sin verbala kommunikation och sa ”Min bil”. Hon 

skapade sedan ögonkontakt med en pedagog i närheten, vi tolkade att hon gjorde detta för att 

söka stöd i konflikten med Olle. Pedagogen uppmärksammade Johannas ögonkontakt och 

agerande, då hon hjälpte henne i hennes konflikt genom att hon sa till Olle att lämna tillbaka 

bilen till Johanna. Åter igen hanterades konflikten genom att Ullrika sökte stöd hos 

pedagogen genom att hon använde sitt ansiktsuttryck och grät. Vilket ledde till att konflikten 

hanterades till hennes fördel. Vi såg att hanteringen i denna konflikt var att pedagogen tidigt 

gick in och avbröt den genom att hon gav sitt stöd till Johanna, innan hon hade kunskap om 

orsaken till uppkomsten av konflikten. Vi tolkade att pedagogens agerande gjorde att barnens 

interaktionsmöjligheter minskade då hon avbröt deras interaktion istället för att låta barnen 

själva hantera konflikten så att de kunde fortsätta leka tillsammans. Å andra sidan behövde 

barnen stöd i hanteringen av konflikten för att undvika att den blev mer våldsam, dock hade 

pedagogen kunnat vara där som stöd istället för att bestämma vem som skulle ha bilen.  

Observation 3 

”Hans och Jonas (2år) leker i ett rum avskilt från resten avdelningen med olika plasttallrikar och 

bestick. Hans tittar på Jonas när han står och leker vid leksaksspisen, sedan går han fram till Jonas 

och slår med sina händer mot Jonas ansikte. Jonas rynkar ögonbrynen och börjar gråta, han backar 
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ifrån Hans. Hans slutar slå mot hans ansikte och ställer sig vid leksaksspisen och fortsätter leka med 

köksleksakerna. Efter en kort stund går Jonas ut ur rummet.” 

Analys 3 

Vi tolkade å ena sidan att Hans försökte interagera med Jonas genom att han gick fram till 

honom och slog mot honom, detta kunde ha varit ett sätt för Hans att börja leka med Jonas, 

dock blev detta en konflikt då Jonas visade obehag via sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk 

genom att han rynkade på ögonbrynen, grät och backade ifrån Hans. Men å andra sidan kunde 

Hans sätt att agera bero på att han ville ha leksaksspisen som Jonas stod och lekte vid och 

därför använde han våld för att få sin vilja igenom. Vi såg att det blev en konflikt mellan 

pojkarna då Hans använde våld mot Jonas vilket ledde till att Jonas visade obehag som sedan 

gjorde att han lämnade rummet, vilket ledde till att Hans fick sin vilja igenom och kunde leka 

vid leksaksspisen. Jonas konflikthanteringsmetod var att han lämnade rummet vilket vi 

tolkade gjorde att pojkarnas relation inte kunde repareras då de inte hanterade sin konflikt 

tillsammans och ingen av pedagogerna uppmärksammade deras konflikt och kunde vara till 

stöd i att reparera deras relation. Dock fick pojkarna själva möjlighet att hantera konflikten 

och därmed öva på sina konflikthanteringsfärdigheter. Å ena sidan blev det en positiv 

hantering av konflikten då Jonas valde att lämna rummet istället för att besvara Hans våld 

med våld tillbaka. Å andra sidan tolkade vi att det blev en negativ hantering av konflikten då 

Jonas lämnade rummet istället för att visa Hans att det inte var okej att vifta och slå med hans 

händer i ansiktet.  

5.3 Bemötande och samspel med verbal kommunikation  
Observation 1 

”Två flickor (3år) sitter i en blå soffa och samtalar med varandra. Anna berättar för Hanna att hon 

har ont i armen och frågar sedan Hanna om hon har ont någonstans. Hanna säger då: ”Där” och 

pekar på sitt finger. Anna rynkar sin panna och tittar på Hannas hand och säger: ”Det är nog en 

sticka!” samt petar på Annas finger. ”Aj!” skriker Hanna och rynkar på ögonbrynen, vänder ner 

ansiktet mot knät, hänger med läppen när och rycker undan fingret när Anna petar på det. Anna 

svarar då: ”Det är ingen fara du kan ta bort den när vi kommer hem, jag hade en sticka hemma som 

mamma tog bort, det gjorde inte alls ont.” Sedan säger hon: ”Jag kan hämta papper!” Hanna svarar: 

”Med vatten på!” Anna springer iväg, hämtar papper och lägger sedan det i Hannas hand som ler 

och tar emot det.” 

Analys 1 

Vi tolkade att Anna använde sin verbala kommunikation genom att hon frågade Hanna om 

hon också hade ont för att se om de hade något gemensamt att samtala om. Hanna använde då 

sitt kroppsspråk och pekade på sitt finger och berättade att hon har ont på fingret. Anna visade 

med sitt kroppsspråk att hon blev nyfiken genom att hon petade på Hannas finger. Hanna sa 

då: ”aj” och visade obehag via sitt ansiktsuttryck genom att hon rynkade pannan, tittade ner i 

knät, hängde med läppen och ryckte undan sitt finger. Å andra sidan tolkade vi att Hanna 

använde sitt kroppsspråk och sin verbala kommunikation för att få Annas uppmärksamhet och 

hennes förståelse för sina känslor. Anna visade förståelse för Hanna och intog en 

omhändertagande roll och interagerade med Hanna genom att hon använde sin verbala 

kommunikation och berättade om egna liknande erfarenheter. Sedan erbjöd hon sig även att 

hämta papper för att lindra Hannas smärta. På detta sätt uppstod det ett positivt bemötande i 
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interaktionen mellan flickorna. Vi såg att de interagreade med varandra genom sociala 

verktyg såsom social kompetens genom att de visade empati och förståelse för varandra, samt 

att de använde sin verbala kommunikation genom att de berättade om sina egna erfarenheter 

och lyssnade på varandra.  

Observation 2 

”Hanna och Anna (3år) springer och hämtar varsitt papper och varsin penna. De sätter sig i en blå 

soffa och tittar på sina papper. Anna säger: ”Jag ska skriva ”Lisa!” och börjar skriva på pappret. 

Hanna sneglar med blicken mot Annas papper. Då säger Anna: ”Titta inte på mig!” och rynkar 

pannan mot Hanna.” Hanna ber då Anna om hjälp att skriva storebror, mamma och pappa. Varpå 

Anna svarar: ”Jag kan visa dig… menar du S, A, P och I?” Hanna svarar: ”Mm…” och tittar mot 

Annas papper samt börjar skriva på sitt eget.” 

Analys 2 

Vi såg i observationen att Anna använde sin verbala kommunikation genom att hon tydligt sa 

till Hanna vad hon själv skulle skriva på pappret. Men när Hanna tittade på Annas papper 

tolkade vi att Anna blev irriterad på Hanna, då hon inte ville att Hanna skulle imitera henne. 

Hanna undvek då en konflikt då hon bad om hjälp istället för att kontra tillbaka med 

exempelvis ”jag får göra vad jag vill”. De samspelade och bemötte varandra via verbal 

kommunikation genom att Anna hjälpte Hanna att skriva ordet ”storebror” och vilka 

bokstäver som skulle vara med i ordet. Anna fick känna sig behövd av Hanna istället för att 

känna sig iakttagen och imiterad av henne. I den här observationen såg vi att de använde 

verktyg såsom papper och penna för att samspela med varandra. De använde sig även av sina 

kunskaper inom skrivlärande och hjälpte varandra att skriva, vilket gjorde att de kunde 

fortsatta samspela och lära av varandra. Anna intog en mer ledande roll då hon hade mer 

kunskaper inom området än vad Hanna hade och kunde då ge Hanna stöd i skrivandet.  

Observation 3 

”Två flickor (3år) leker ”mamma, pappa och barn” tillsammans i det stora lekrummet. Anna kommer 

in i rummet och tittar nyfiket på flickorna när de leker. Moa går fram till Anna när hon står och tittar 

och frågar: ”Vill du vara med och leka?” Anna svarar ”Nej…” och tittar bort från Moa. Moa lyfter 

då upp Anna och säger då med glad röst: ”Du kan vara bebis!” Anna skriker: ”Jag vill inte!” Och 

håller armarna tätt mot kroppen. Moa släpper då Anna samtidigt vänder sig Anna bort från Moa och 

ser besvärad ut. Moa går därifrån och hittar en vit kork under en bänk som hon tar upp. Hon säger till 

Anna: ”Ställ dig där!” och pekar mot en dörr. Anna lyssnar och ställer sig framför dörren. Moa 

kastar korken mot Anna, hon böjer sig ner för att hämta den och då säger Moa: ”Jag vann!” och 

skrattar högt. Anna tar upp korken och kastar den mot Moa. Moa fångar korken. Kajsa som Moa lekte 

tillsammans med tidigare kommer fram till flickorna som nu leker och säger: ”När är det min tur?”. 

Moa och Anna reagerar och svarar inte Kajsa utan fortsätter kasta korken. Kajsa vänder ner blicken 

mot marken och börjar sedan gråta. Hon går sedan mot en koja i rummet och går in. Moa följer efter 

och säger: ”Nu är det din tur!” och ler mot Kajsa samtidigt som hon ger henne korken och klappar 

henne på ryggen. De kommer ut ur kojan och Kajsa kastar korken till Anna. Moa hämtar korken som 

ligger på golvet nedanför Kajsa. Kajsa frågar då: ”Får jag vara storebror nu?” Moa svarar med 

irriterad och förändrat tonläge i rösten: ”Kajsa vi leker inte det.” hon vänder sig om mot Anna och 

frågar: ”Vill du fortsätta att kasta?” Anna svarar: ”Ja” samtidigt som hon ler och nickar mot Moa. 

Moa tittar sedan på Kajsa och säger: ”Du får vara med om du inte fuskar.” och går sedan mot en 
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annan del av rummet tillsammans med Anna. Kajsa följer efter på lite avstånd från Moa och Anna. Då 

säger Moa med nedlåtande röst och ändrat tonläge: ”Kajsa man går inte det hållet”.” 

Analys 3 

Utifrån den här observationen såg vi att Moa använde sin verbala kommunikation genom att 

hon frågade om Anna ville vara med och leka, men hon lyssnade inte på Annas verbala 

kommunikation då Anna sa ”nej”. Moa lyfte sedan upp henne och sa att hon kunde vara bebis. 

Anna blev ledsen när hon mot sin vilja blev upplyft vilket hon visade genom sin verbala 

kommunikation och sa ifrån samt visade med sitt kroppsspråk att hon inte ville vara bebis, 

genom att hon höll sina händer och armar mot sin kropp för att inte bli upplyft igen. Moa gav 

ingen respons på Annas reaktion utan hon gick iväg och började leka med korken som hon 

hittade. Hon intog sedan en ledande roll i interaktionen då hon med sin verbala 

kommunikation och med bestämd röst sa till Anna att hon skulle ställa sig vid dörren. Anna 

gjorde som Moa sa utan större reaktioner. Moa startade då en kastlek där hon själv bestämde 

reglerna via sin verbala kommunikation. Till exempel sa hon att hon vann när hon själv ansåg 

sig göra detta. Kajsa ville bli delaktig i leken och det försökte hon bli genom att hon frågade 

flickorna ”när är det min tur?” dock reagerade varken Moa eller Anna på Kajsas verbala 

kommunikation, utan fortsatte att kasta korken till varandra. Detta gjorde att en konflikt 

uppstod då Kajsa började gråta, hon visade detta genom att hon tittade ner i marken och gick 

mot en koja i rummet. Moa uppmärksammade detta genom att hon följde efter Kajsa in i 

kojan. Hon tog på sig ytterligare en ledarroll via sin verbala kommunikation genom att hon 

tröstade Kajsa och gjorde henne delaktig i kastleken, då hon sa att det var Kajsas tur att kasta. 

Kajsa använde sedan sin verbala kommunikation för att kunna fortsätta den andra leken 

”mamma, pappa och barn” tillsammans med Moa genom att hon frågade: ”Får jag vara 

storebror nu?”. Moa använde sin ledarroll och verbala kommunikation genom att hon 

bestämde att de inte lekte det nu. Hon använde Anna som stöd och fick medgivande av henne 

för att få sin vilja igenom, detta gjorde Moa genom att hon frågade Anna om hon ville 

fortsätta att leka med henne. När Moa sedan tittade på Kajsa så uppmärksammade hon att 

Kajsa var ledsen då Kajsa själv stod kvar och tittade ner i marken, Moa sa då att hon fick vara 

med, om hon inte fuskade. Kajsa accepterade detta genom att hon följde efter Moa och Anna 

när de gick iväg, när Moa sedan sa: ”Kajsa man går inte det hållet” så stärkte hon sin ledande 

roll via sin verbala kommunikation genom att hon var nedlåtande gentemot Kajsa. Vilket 

gjorde att hennes ledande roll stärktes i gruppen. Vi såg att rollerna mellan flickorna blev ett 

socialt verktyg för dem att interagera med varandra då de använde sin sociala kompetens 

genom att de förstod situationen och visade förståelse för varandras känslor, när känslorna 

tydligt visades genom exempelvis gråt. Vi såg också att Moa särskilt använde sin sociala 

kompetens genom att hon lyckades styra och leda de andra i leken, genom både sin verbala- 

och ickeverbala kommunikation.  

5.4 Sammanfattande resultat 
Med utgångspunkt i hur de yngre barnen interagerar med varandra och hur konflikter uppstår 

samt hur dessa hanteras av barnen i den fria leken på förskolan, såg vi i vårt resultat att de 

yngre barnen samspelade, bemötte varandra och använde sociala verktyg. Detta gjorde de 

genom både ickeverbal- och verbal kommunikation. De barn som inte hade det verbala 

språket samspelade med varandra genom ansiktsuttryck såsom ögonkontakt, leenden och 
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skratt. De använde sig även av kroppsspråk såsom att de förflyttade sig närmre andra barn, 

höll händer och imiterade varandra. Vi såg i vårt resultat att barnen observerade varandra och 

väntade in varandras responser för att se om de kunde samspela med varandra. De barn som 

hade det verbala språket interagerade genom att de samtalade med varandra, ställde frågor till 

varandra, lyssnade på varandra och berättade om sina egna erfarenheter till varandra. De 

yngre barnens konflikter kännetecknades då deras konflikter uppstod genom försök till 

samspel, då den ena parten interagerade genom kroppskontakt, våld och genom att hen tog 

och lekte med samma leksaker. Den andra parten förstod inte alltid den interaktionen utan 

visade med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck obehag gentemot den andra parten och en 

konflikt uppstod. Vi såg att våld förekom i barnens interaktioner och konflikter då de ryckte 

leksaker ur händerna, viftade och slog i varandras ansikten och konflikterna hanterades när 

motparten visade obehag genom gråt eller backade undan. Dock var inte våld den mest 

förskommande konflikthanteringsmetoden. Konflikterna hanterades istället genom att de 

yngre barnen oftast sökte stöd hos pedagoger i närheten genom att de grät, gjorde läten och 

visade med sitt ansiktsuttryck att något var fel. Vilket gjorde att pedagogerna hjälpte barnen 

att hantera konflikterna. Andra metoder i hur barnen hanterade sina konflikter var att vissa 

barn lämnade platsen eller valde en annan lek utan större reaktioner. I de konflikter där barnen 

hade det verbala språket hanterades konflikter genom verbal kommunikation såsom att de 

tröstade varandra, frös ut varandra, lyssnade och samtalade med varandra samt sökte stöd hos 

andra barn.  

Slutligen såg vi att den sociala kompetensen var betydande för att barnens interaktion skulle 

fortsätta och vara positiv. De visade sin sociala kompetens genom att de använde sociala 

verktyg då de hade förmåga att förstå andra, visade empati, läste av andra och ändrade sitt 

beteende när de insåg att deras försök till samspel inte fungerade. I flera observationer såg vi 

att barnen använde sin sociala kompetens genom att de intog olika roller i deras interaktioner, 

då det i samtliga situationer var ett barn som hade en styrande och ledande roll och tog 

initiativ till att föra interaktionen vidare samt bestämde regler och vilka som fick vara 

delaktiga i leken. 

6. Diskussion  
Vi delade upp vår diskussion i två delar, ”Resultatdiskussion” och ”Metoddiskussion”. I 

resultatdiskussionen diskuterade vi vårt resultats analyser i nya teman och i förhållande till 

tidigare forskning. I metoddiskussionen diskuterade vi kritiskt vårt metodval och 

tillvägagångssätt. Bakgrunden till vår studie var att tidigare forskning tog upp att yngre barn 

använde våld för att hantera konflikter, därför är det viktigt att vi som blivande förskollärare 

får en inblick i hur barn bemöter, interagerar med varandra och hur konflikter mellan barnen 

uppstår, därför diskuterade vi barns olika interaktioner och konfliktsituationer i 

resultatdiskussionen nedan. 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt presenteras våra diskussioner kring tre nya teman som vi kom fram till utifrån 

vårt resultats analyser, vilka vi anser är intressanta aspekter av barns interaktioner och 

konfliktsituationer. Dessa teman är: ”Samspel och konflikter genom verbal och ickeverbal 
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kommunikation mellan barn”, ” Barns interaktion i hantering av konflikter med pedagogers 

inverkan” och ”Den sociala kompetensens betydelse för barns interaktion och konflikter”. Vi 

har valt dessa teman då vi har sett att dessa är mest återkommande i vårt resultat och 

intressanta för vår studie, då vårt syfte var att undersöka hur de yngre barnen interagerade 

med varandra och hur konflikter uppstod samt hur dessa hanterades av barnen i den fria leken 

på förskolan.  

6.1.1 Samspel och konflikter genom verbal och ickeverbal kommunikation mellan barn 

Studiens resultat visade att barnen interagerade genom både verbal- och ickeverbal 

kommunikation. Vi såg att barnen använde sig av skratt, visade förståelse för varandra, gav 

varandra uppmärksamhet och respons samt inväntade respons av varandra i deras interaktion 

och samspel. Detta menar både Engdahl (2011) och Ihrskog (2006)  som tar upp att barns 

relationsskapande sker genom samspel mellan varandra, detta genom uppmärksamhet till 

varandra, visa tillit, skratt, förståelse, identifikation och empati vilket ledde till att de kunde 

samspela med varandra. I vårt resultat tolkar vi att barnen började med att ta kontakt med 

andra barn genom sitt kroppsspråk och verbala språk, sedan inväntade de en respons från det 

andra barnet för att se om responsen blev positiv eller negativ. Blev den positiv ledde det 

samspelet vidare genom exempelvis att barnen förflyttade sig närmre varandra, imiterade 

varandra eller skrattade tillsammans. Blev responsen negativ avslutades ofta försöket till 

samspel och de började leka var för sig. Engdahl (2011) menar att småbarn skapar relationer 

mellan varandra, genom att ge varandra uppmärksamhet, till exempel använde sig av skratt, 

smittande leenden, kramar, gester, ansiktsuttryck ömsesidig och gemensam riktad 

uppmärksamhet för att samspela med varandra. Å ena sidan såg vi i vårt resultat precis som 

Engdahl (2011) lyfter att barn använde sig av både verbal- och ickeverbal kommunikation 

såsom skratt och gav varandra uppmärksamhet, vilket ledde till interaktion mellan barnen. Å 

andra sidan kunde vi se att om samspelet var negativt och om inte en positiv respons kom från 

ena parten kunde konflikter uppstå mellan barnen. När det blev en negativ respons av barnen, 

kunde detta bero på att hen tolkade den ena partens försök till samspel som att hen ville ta 

leksaker, kom för nära eller använde våld. Gloeckler m.fl.(2014) tar upp att barn använder sig 

av sitt språk genom att säga ”min” och ”nej” samt handlingar som att gråta, skrika, slå, gripa, 

nypa, bita, dra och kasta i konfliktsituationer för att bli förstådda eller få sin vilja igenom. 

Vidare kunde vi se detta i vårt resultat då barnen använde sig av sin verbala kommunikation 

genom att säga ”min”, ”nej” och sin ickeverbala kommunikation via sitt ansiktsuttryck genom 

att gråta, rynkade sina pannor och tillbakadragande kroppsspråk för att visa sin ovilja eller få 

sin vilja igenom. Det förkom även våld i barnens interaktioner och konflikter då de ryckte 

leksaker ifrån varandra, slog och viftade i ansiktet mot varandra vilket gjorde att motparten 

visade obehag.   

Vi kunde i vårt resultat se att de äldre barnen (3år) som hade det verbala språket använde sig 

av det i den fria leken för att förklara för de andra barnen i leken hur reglerna skulle gå till, till 

exempel vem som skulle göra vad, för att samspela med varandra och föra leken vidare. 

Vilket vi kan förena med Gerholm (2007) som menar att språket har en stor roll i leken då 

barnen som har det verbala språket kan förklara regler för de andra barnen i leken och på så 

vis samspela med varandra. En problematik menar vi med att inte ha det verbala språket tar 

Horowitz m.fl. (2005) upp är att det kan leda till att barn som angriper andra barn i konflikter 
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har svårt att förstå den som angripits åsikt, beteende eller handling. Dock menar de att endast 

ett verbalt språk inte löser konflikter utan det krävs även ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

ömsesidig förståelse för att hantera en konflikt. Vi kunde å andra sidan se i vårt resultat att 

barnen inte behövde använda sin verbala kommunikation för att göra sig förstådda utan det 

räckte att de använde sig av sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck för att visa sin vilja och sedan 

bli förstådda. Vidare menar Horowitz, m.fl. (2005) att språket hjälper barn att förstå andra 

barns beteende, perspektiv och känslotillstånd. Detta kunde vi se i vårt resultat när barnen i 

sin interaktion tröstade varandra och berättade om sina egna erfarenheter. Dock kunde vi i 

vårt resultat se att barns ansiktsuttryck såsom rynkade pannor, leenden och skratt samt 

kroppsspråk såsom tillbakadragenhet, förflytta sig och hålla händer var lika viktigt för barnens 

interaktion. Vilket på så vis gjorde att barnen kunde läsa av varandras ansiktsuttryck samt 

kroppsspråk och få förståelse för andra barns reaktioner på deras handlingar. Å ena sidan 

menar både Horowitz m.fl. (2006) och Ihrskog (2006) att kommunikativa färdigheter behövs 

för att lösa och hantera konflikter. Vi kunde å andra sidan se i vårt resultat att barnen 

kommunicerade och interagerade med varandra innan de hade det verbala språket via sitt 

ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket det sociokulturella perspektivet styrker då Vygotskij 

(1999) tar upp att barn som inte har det verbala språket kan kommunicera genom andra 

medel. Därför menar vi att barnen kunde använda dessa färdigheter såsom ansiktuttryck och 

kroppsspråk för att hantera konflikter och interagera med varandra. Ihrskog (2006) menar 

även att barns relationsskapande sker genom handlingar, kommunikation och språk. Samt 

förmågan att kunna känna empati, vara ärlig, kunna lösa konflikter och även samarbete är 

viktigt för att kunna skapa ett positivt samspel. I vårt resultat kunde vi som vi tidigare tagit 

upp se att barnen samspelade genom både verbal- och ickeverbal kommunikation. Vi kunde 

även se att konflikter uppstod genom oförståelse och negativ respons i försök till interaktion 

med olika barn. De yngre barnen samspelade och bemötte varandra genom att uppmärksamma 

varandras känslor genom empati och förståelse för varandra, de använde sig både av verbal- 

och ickeverbal kommunikation såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, imitation och kroppsspråk 

i den fria leken.  

6.1.2 Barns interaktion i hantering av konflikter med pedagogers inverkan 

Framförallt visade resultatet att barn använde sig av pedagogers stöd och uppmärksamhet för 

att hantera konflikter med barn i den fria leken. Både Gloeckler m.fl.(2014) och Tamm, Tôgo 

och Tulviste (2014) menar att barn tidigt behöver lärare som stöd för att barn själva ska få 

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga för att förstå andra barn och kunna hantera 

konflikter. Däremot kunde vi i vårt resultat se att barnen använde pedagoger som stöd i att 

hantera konflikter, för att bland annat få sin vilja igenom. De började till exempel gråta för att 

sedan med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck visa att de kände obehag i situationen. De 

skapade då ögonkontakt med pedagoger i närheten som uppmärksammade detta beteende och 

sa till det andra barnet som inte tog kontakt eller sökte stöd hos pedagogen. Detta är ett 

intressant resultat då det leder till att barnen inte själva får möjlighet till att hantera konflikter 

mellan varandra och utvecklar då inte sin problemlösningsförmåga. Vilket vi kan koppla till 

Horowitz m.fl. (2006) och Souto Manning (2014) som lyfter att konflikter mellan barn ger 

dem utmaningar att utveckla sin sociala och ömsesidiga förmåga. Eftersom barnen får 

möjlighet att utveckla metoder för konflikthantering och att de även lär sig samarbete, 
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förhandling och emotionell kontroll vilket bidrar till social och beteendemässig utveckling 

samt framtida kunskaper i att hantera konflikter. Dock kunde vi vårt resultat inte se att barnen 

gavs möjlighet till att själva hantera konflikten utan som sagt så sökte barnen stöd hos 

pedagogerna som hanterade konflikterna åt barnen. Å ena sidan tar Vestal och Aron Jones 

(2004) upp att förskolebarn som hade stöd av utbildade förskollärare hade mer kunskaper i att 

lösa och hantera sociala konflikter och problem. Barnen visade förmåga att förstå skillnader 

mellan relevanta och irrelevanta lösningar på konflikter som till exempel att inte använda 

våld. Å andra sidan utifrån vårt resultat kunde vi se att de yngsta barnen (1-2år) undgick att 

lära sig konflikthanteringsmetoder då pedagoger innan konflikten bröt ut löste konflikten 

mellan barnen utan att låta barnen själva hantera konflikten. Innan konflikterna bröt ut kunde 

vi se att barnen sökte stöd hos närvarande pedagoger som uppmärksammade barnens 

interaktioner och gav sitt stöd och hanterade hela konflikten. Å ena sidan förstår vi 

pedagogernas handling då de vill lösa konflikten genom att undvika våld. Men å andra sidan 

får barnen inte möjlighet att själva lära sig att hantera sina konflikter.  

Vidare kunde vi i vårt resultat se att när barn lekte själva utan en pedagog i närheten så 

uppstod de små konflikter mellan barnen i deras försök till interaktion. Vi såg att vissa barn 

använde våld för att försöka samspela med andra barn genom att rycka leksaker och slå i 

ansiktet på dem, vilket resulterade i gråt och konflikter mellan parterna. För att hantera 

konflikten som uppstod använde sig barnen som blev attackerade sig av sin ickeverbala 

kommunikation såsom sitt kroppspråk och ansiktsuttryck i form av att backa, lämna platsen, 

rynka ögonbrynen och gråt för att visa obehag. Vi kunde sedan se att detta i sin tur gjorde att 

det barnet som använde våld för att samspela slutade slå, vifta och rycka. Alltså blev 

hanteringen av konflikten att det barn som attackerade visade förståelse för barnet som visade 

obehag och slutade då sitt försök till samspel. Enligt Thornberg (2006) är förskolebarns 

konflikthanteringsfärdigheter beroende på konflikthanteringsmetoder hos motståndaren vilket 

beror på barns individuella skillnader i tidigare sociala erfarenheter och därför agerar barn 

olika beroende på situation. Vilket vi i vårt resultat kunde se när barnen i den fria leken utan 

en närvarande pedagog, använde sig av situationens och motståndarens signaler när de 

hanterade konflikter som uppstod. En annan aspekt på hantering av konflikter lyfter både Utas 

Carlsson (1999) och Kolfjord (2009)  vilket är medling då en vuxen eller barn går in i 

konflikten som en neutral tredje part för att hjälpa de parter som är i konflikten att nå en 

lösning. Medlaren ansvarar för att styra processen och kontrollera resultatet. Dock utifrån vårt 

tidigare resultat kunde vi se att de barn som inte hade det verbala språket inte kunde 

kommunicera till sig lösningar på konflikter utan som vi tidigare tagit upp använde sitt 

kroppspråk och sina ansiktsuttryck för att hantera konflikten. En annan aspekt vi såg var att de 

yngsta barnen (1-2år) använde sig av pedagogerna i stöd i konflikten som i sin tur bestämde 

vem som hade rätt eller fel i konflikten. Detta menar också Kolfjord (2009) som tar upp att det 

bör uppmärksammas att den som medlar måste vara opartisk samt att barnens olika verbala 

förmågor kan påverka medlingen.  

I vårt resultat uppmärksammade vi även att barnen använde sig av olika roller när de 

interagerade och hanterade konflikter i den fria leken. Ihrskog (2006) tar upp att konflikter 

kan uppstå på grund av att när barn kommer ut i andra grupper med barn har varje barn olika 
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erfarenheter från hemmet och hur det är där. Hon menar att det ofta förekommer konkurrens i 

jämnåriga grupper eftersom barnen får en annan roll än hemma och den rollen testas av andra. 

Vi kunde i vårt resultat se att Moa hade en ledande roll i sin interaktion gentemot Anna och 

Kajsa och styrde vad de skulle göra och vilka regler som skulle användas i leken genom sin 

verbala kommunikation. Hon använde sin verbala kommunikation och ledande roll genom att 

höja de andra och trösta dem, och sedan trycka ner dem genom att bestämma vad som var 

tillåtet mot de andra barnen i leken, vilket gjorde att hon kunde styra interaktionen. Ihrskog 

(2006) tar upp att barn måste forma om sig själva, eftersom beroende på vilka andra barn som 

finns i barngruppen kommer barnen att bli undersökta, värderade och sedan bli accepterade 

eller inte. Genom detta kan konflikter mellan barn uppstå. Detta menar även Singer och 

Doorenbal (2006) som tar upp att barn konstruerar normer för vänskap och även gruppnormer 

för att undvika att bli retade. I vårt resultat kunde vi se att Kajsa och Anna anpassade sig efter 

Moas regler och bestämmande i leken, vilket gjorde att Moa fick en ledande roll och kunde 

behålla den ledande rollen då varken Kajsa eller Anna utmanade henne tillräckligt mycket för 

att överta den ledande rollen. När det sedan uppstod en konflikt mellan flickorna var det Moa 

som hanterade konflikten genom att trösta eller genom att trycka ner den som stod emot henne 

för att höja och behålla sin egen roll i leken. Vygotskij (1978) menar att barn alltid har en 

mening med sin lek och leker alltid på en högre nivå än den nivån de själva är. Vilket vi i vårt 

resultat kunde se när Moa ville fortsätta sin lek och därav intog en ledande roll i samspelet för 

att kunna fortsätta leken tills hon kände att hon var färdig med den.  

Å ena sidan kunde vi i vårt resultat se att pedagogerna var närvarande i de yngsta barnens (1-

2år) fria lek och hindrade konflikter att utvecklas och leda till våld utan att de 

uppmärksammade barnens ansiktsuttryck, kroppsspråk, gråt och kontakt. Å andra sidan kan 

detta leda till att barn inte tidigt lär sig hantera konflikter utan förlitar sig på att någon annan 

vuxen ska ingripa och ge stöd i hanteringen av konflikten. Vilket Utas Carlsson (1999) lyfter 

vikten av att så tidigt som möjligt lära barn att hantera konflikter utan våld, genom att se vad 

som påverkar konflikter och leta efter lösningar som kan tillfredsställa alla parter vilka hon 

menar då kommer vara hållbara på lång sikt. Men utifrån vårt resultat menar vi att barn som 

inte får möjlighet att själva hantera konflikter ändå kan orsaka våld när de är i en miljö utan 

vuxen som kan ingripa och ge stöd. Utifrån den tidigare forskning vi tagit del av och vårt 

resultat menar vi att det måste finnas en balans mellan pedagogers stöd i att hjälpa barn att 

hantera konflikter och i att barn själva får hantera konflikter. En aspekt som Kolfjord (2009) 

lyfter är att konflikter handlar ofta om känslor och känslan av orättvis behandling. En viktig 

del i att hantera konflikter menar Kolfjord (2009) är gottgörelse som kan handla om att 

återerövra en förlorad självkänsla samt att förlåtelse är även betydande för upprättandet av 

likställdhet mellan parterna. Å andra sidan kunde vi i vårt resultat se att när pedagogerna 

hanterade de yngsta barnens konflikter så löste de endast konflikten utifrån de barn som sökte 

stöd hos pedagogen genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vilket kan leda till att det blir en 

orättvis behandling mellan parterna då pedagogerna inte fick reda på orsaken av konflikten 

utan tog det ”ledsna” barnets perspektiv. Vi kunde i vårt resultat se att barnens 

konfliktsituationer kännetecknades av tagande av leksaker, missförstånd i försök till 

interaktion, negativ respons i försök till samspel och olika viljor mellan barnen. Vi kunde 

också se i vårt resultat som tidigare tagits upp att barnen hanterade sina konflikter genom att 
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söka stöd hos pedagoger genom både ickeverbal kommunikation såsom ögonkontakt, gråt och 

verbal kommunikation genom att exempelvis säga ”min” och ”nej”. De visade även sina 

känslor genom gråt, sina förståelser för varandra samt att de lämnade rum när konflikter 

uppstod för att hantera konflikterna.  

 6.1.3 Den sociala kompetensens betydelse för barns interaktion och konflikter  

Studiens resultat visade vidare att barnen använde sin sociala kompetens och sociala verktyg 

som verbal- och ickeverbal kommunikation när de gjorde försök till samspel. Vilket det 

sociokulturella perspektivet styrker då Vygotskij (1995) utgår från att människans 

medvetande är föränderligt och vi utvecklar vår sociala kompetens utifrån vår uppväxt, 

erfarenheter, familj och kultur. Barn kan sedan utveckla sin sociala kompetens i den fria leken 

när de möter nya människor med andra erfarenheter. Vi kunde bland annat se i vårt resultat att 

barnen inväntade respons efter att de interagerade med något annat barn för att se om det blev 

en positiv eller negativ respons hos den andra parten. Om det blev en positiv respons så 

fortsatte barnen att interagera genom skratt eller att förflytta sig närmare. Bygdeson Larsson 

(2010) menar att barn i leken utvecklar sociala relationer och samspel vilket i sin tur leder till 

att de får öva på sin mentalförmåga och lär sig då att förstå sin egen och andras känslor. Detta 

kunde vi vårt resultat se att barnen övade på och lärde sig genom att de interagerade med 

varandra, om det blev en negativ respons så avslutades försöket till samspel, eller så uppstod 

det en konflikt. Vi kunde se i vårt resultat att när exempelvis Hans fick negativ respons på sitt 

försök till interaktion, avslutade han samspelet. Vilket visade att han hade förståelse för att 

Jonas inte ville bli viftad och slagen i ansiktet, vilket då pekar mot att han har förståelse för 

andras känslor och kunde använda sin sociala kompetens i sin interaktion. Skånfors (2013) 

kom däremot fram till att barn interagerar via sociala verktyg, vilka exempelvis kan vara 

bättre kunskaper inom ett visst område, leksaker, aktiviteter etc. De sociala verktygen var 

beroende på vilken aktivitet som var i fokus, exempelvis att rita, dansa, bygga och skriva. 

Vilket vi i vårt resultat kunde se att de barn som hade det verbala språket använde sig av, då 

de frågade varandra om hjälp i något som de hade mindre kunskaper om. Ett exempel på detta 

var när Hanna bad Anna om hjälp att skriva ”storebror” och använde sina sociala verktyg 

genom att visa Hanna hur man skriver ”storebror”, eller när Moa förklarade reglerna i hur 

deras kastlek skulle gå till. Däremot hos de yngre barnen (1-2år) utan det verbala språket, 

kunde vi inte se att det fanns någon större betydelse i vad för leksak som var i fokus, utan det 

som vi tolkar var det viktigaste var att interagera och att använda det som fanns i rummet. 

Garte (2014) tar upp att förskolebarn som har fri lek med varandra interagerar med varandra 

och utvecklar då sin sociala kompetens som ett socialt verktyg för att bibehålla relationer. I 

vårt resultat kunde vi se att barnen interagerade med varandra i den fria leken på förskolan, 

detta genom att använda sociala verktyg som både verbal- och ickeverbal kommunikation, de 

barn som hade mer social kompetens kunde föra samspelet vidare eller avbryta försöket till 

interaktion om det blev negativ respons av den andra parten. Vi kunde se att om barnet som 

försökte interagera fick positiv respons tillbaka så förde barnet samspelet vidare genom att 

använda leksaker, förflytta sig närmre eller genom skratt. Vi kunde också se att de äldre 

barnen (3år) använde språket och sin sociala kompetens för att hitta någon att leka med. De 

frågade varandra om de ville leka, förklarade för de andra barnen lekens regler samt tröstade 

varandra när någon blev ledsen. Även Vestal och Aron Jones (2004) menar att sociala 
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kompetenser och färdigheter är en betydande del redan hos de yngsta barnen för att de ska 

kunna samspela och förstå andra människor. Dock kunde vi se att de yngsta barnen (1-2år) 

kunde samspela med varandra trots att deras sociala kompetenser inte var lika utvecklande 

som hos de äldre barnen (3år). De gjorde detta genom att läsa av varandras kroppsspråk. Å 

ena sidan kan detta tolkas som att barnen redan hade utvecklat en social kompetens då de 

visade förståelse för varandras känslor, men å andra sidan kan det vara att de testar sig fram 

för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar när de försöker interagera med andra. 

Detta visar dock på att barnen utvecklar och tränar sin sociala kompetens under den fria leken 

tillsammans när de möter andra barnen vilket Halvars-Franzén (2010) styrker. Vidare menar 

Vestal och Aron Jones (2004) att små barn kan lära sig att lösa och hantera konflikter. De tar 

upp att barn i tidig ålder är mer sårbara i våldsamma miljöer än äldre barn och kan utveckla 

sociala svårigheter på grund av detta. I vårt resultat kunde vi se att de barn som hade 

utvecklats mer i sin sociala kompetens, var mer framåt till att interagera med varandra, de 

inväntade respons från de andra barnen innan de fortsatte föra samspelet vidare. Vi kunde 

också se att de äldre barnen (3år) använde sin verbala kommunikation och sin sociala 

kompetens för att hitta någon att leka med. De frågade om de ville leka, om någon blev ledsen 

så tröstade de varandra, men de kunde också använda den för att höja sin egen roll och status i 

leken. Detta menar även Skånfors (2013) som tar upp att barnen kan använda olika verktyg 

för att höja sin statuts i leken exempelvis genom att vara bra på en viss lek, ha en rolig leksak 

eller med sitt språk (både verbal- och ickeverbal) trycka ner eller höja varandra i leken. Detta 

kunde vi se i att exempelvis Moa använde sig av i sin lek, hon använde sina egna kunskaper 

om en kastlek, hon förklarade reglerna genom sin verbala kommunikation och hon fick då en 

ledande roll i interaktionen och leken. Samtidigt använde hon sig av sin verbala 

kommunikation för att höja sin position då hon använde sin verbala kommunikation för att 

trycka ner Kajsa när hon inte ville leka samma lek längre, genom att säga: ”Vi leker inte det 

nu!”, ”Du får vara med om du inte fuskar” och ”Man går inte det hållet!”. Detta gav henne en 

övertagande och ledande roll i interaktionen då de andra följde henne och gjorde som hon sa 

samt att de andra flickorna inte utmanade henne i hennes roll.  

6.2 Metoddiskussion  
En problematik som vi vill synliggöra i vårt genomförande är att vi kan ha gått miste om 

empiri genom att inte använda oss av videoinspelning då vi kan ha missat detaljer i barnens 

bemötande och interaktion eftersom vi under observationen ibland var tvungna att titta ner för 

att anteckna (Bryman, 2011). Å andra sidan valde vi den här metoden då vi tolkar det som att 

vi fick in fler påskrifter eftersom vi har tidigare erfarenheter av att föräldrar kan vara emot att 

videoinspelning av deras barn. Vi kan också förhålla oss kritiskt till vårt metodval som är 

mikro-etnografin då den enbart förhåller sig till en mindre del av det som studeras. För att få 

ett djupare resultat och analys krävs det att vi tillbringar en längre tid på förskolan som en 

fullständig etnografisk metod avser att man ska göra. Dock så krävs det att studien genomförs 

under månader eller år vilket inte är möjligt i vårt fall därför valde vi att göra en mikro-

etnografisk metod. Då vi studerade barns bemötande, samspel och konfliktsituationer passar 

en mikro-etnografisk metod då den förespråkar att vi ska studera ett avgränsat område samt få 

förståelse för aktörernas relationer och interaktioner i observationen, i vårt fall barnen i den 

fria leken (Bryman, 2011).  
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Att så många barn som deltog i studien gjorde att vårt empiriska material blev varierande då 

vi kunde observera flera barns interaktioner och hur de hanterade sina konflikter i den fria 

leken. Detta gjorde att vi kunde välja ut specifika utdrag ur observationerna som var av störst 

vikt för vår studies syfte och där vi tydligt kunde se hur barnen bemötte, interagerade med 

varandra och hanterade sina konflikter.   

Bryman (2011) kritiserar tematisk analysmetod då han menar att alla analysmetoder 

innehåller teman samt att tematisk analysmetod inte innehåller några tydliga regler för hur 

man analyserar sitt resultat. Å andra sidan tar Fejes och Thornberg (2015) upp att genom 

tematisk analys metod kan vi lyfta intressanta och viktiga aspekter ur empirin. Därför valde vi 

att använda oss av denna anlysmetod då vi själva fick frihet att analysera vår empiri ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Då vi endast genom en mikro-etnografisk metod, genomfört en partiellt deltagande 

observation via fältanteckningar på två avdelningar varav 24 barn i undersökning, kan detta 

ses som en liten studie och mindre trovärdig då det inte kan ses som ett resultat som gäller 

hela landet utan endast på de två avdelningar vi genomförde studien på. Dock fick fram ett 

intressant resultat som visades vid flera tillfällen under observationerna och gav oss en 

djupgående analys.  

7. Slutsats 
I vår studie har vi erfarit att verbal kommunikation inte är den viktigaste aspekten för att de 

yngre barnens interaktion och konflikter, utan utifrån vårt resultat kunde vi se att barnen 

använde sig av ickeverbal kommunikation såsom ansiktsuttryck i form av ögonkontakt, 

leenden, gråt, rynkande pannor och skratt när de samspelade med varandra. Kroppsspråket var 

också en viktig aspekt i barnens interaktion, detta visade sig i att de förflyttade sig närmre 

andra barn, höll händer och imiterade varandra. En intressant aspekt vi kunde se i barnens 

interaktion var att barnen använde sociala verktyg som sin sociala kompetens genom att de 

observerade varandra och väntade in varandras responser genom exempelvis ansiktsuttryck 

och kroppsspråk, framförallt ögonkontakt för att se om de kunde börja interagera med 

varandra. 

Å ena sidan kunde vi se att den verbala kommunikationen styrde de äldre barnens(3år) lek och 

interaktion genom att de ställde frågor till varandra som till exempel ”ska vi leka?”, samtalade 

med varandra och tröstade varandra, vilket gjorde att de kunde samspela med varandra och 

leka tillsammans. Å andra sidan var den ickeverbala kommunikationen ändå en stor del av 

deras interaktion och samspelsskapande, då de visade sina känslor genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Genom att de visade sina känslor att det exempelvis var ledsna kunde de 

uppmärksamma varandras beteende, visa förståelse och empati för varandra vilket visade att 

de använde sin sociala kompetens och vilja för ett fortsatt samspel. Vidare menar vi att detta 

visar på att sociala hållbara relationer skapas, såsom vänskap mellan barnen genom att de 

hittar gemensamma intressen och får förståelse för varandra.  

En viktig aspekt som vi kunde få fram ur vårt resultat var att barnen hade olika roller i 

interaktionen mellan varandra, då det vid samtliga situationer var ett barn som förde 
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interaktionen vidare och intog en ledande roll gentemot de andra barnen. Vi kunde se att 

barnen använde sig av sina roller i leken och deras interaktion. Detta visade sig i att den som 

hade den ledande rollen använde detta genom att hen skapade regler, bestämde lek och vad de 

andra skulle göra i leken samt att hen förde samspelet vidare genom nya interaktioner genom 

exempelvis flytta sig närmare och ögonkontakt. Vi kunde se att de barn som hade en lägre roll 

i samspelet och fria leken följde och accepterade de barn med den ledande rollen. Var de 

något av barnen som utmanade det barn med den ledande rollen kunde konflikter uppstå.  

En annan viktig inblick som vårt resultat visade var att de yngre barnen exempelvis tog andras 

leksaker för att interagera och leka med varandra då de tog leksaken men hade fortsatt 

ögonkontakt, stannade kvar och lekte samma lek med leksaken. Dock förhindrade 

pedagogerna samspelet genom att avbryta interaktionen då de ville förebygga att konflikter 

skulle uppstå. Vi kunde se en problematik när pedagoger hindrade barnen att hantera 

konflikterna mellan varandra då de gick in i konflikten innan den hade hunnit bryta ut och 

stoppade den. Barnen gavs då inte möjlighet att själva utveckla sina samspelsstrategier och 

konflikthanteringsmetoder. Konflikter mellan barn kan vara positiva och om konflikter då 

undgås så lär sig inte barnen hur de ska hantera dem, samt kan de inte utveckla sitt samspel 

med andra barn. Genom att barnen får hantera sina konflikter ges de utmaningar att utveckla 

sin sociala kompetens och förståelse för andra. Eftersom de får möjlighet att utveckla metoder 

för konflikthantering får de möjlighet att lära sig samarbete, förhandling och får nya 

erfarenheter till att hantera konflikter i framtiden. Å andra sidan av den tidigare forskning vi 

tagit del av, kan vi förstå varför pedagoger går in och förebygger konflikter då de vill undvika 

att våld i konflikter ska uppstå mellan barnen.  

Sammanfattningsvis så är en av de viktigaste insikterna från vår studie att våld är 

förekommande i de yngre barnens konflikter, dock är inte användandet av våld den 

konflikthanteringsmetod som används mest. Vårt resultat visade istället att barnen använder 

sig av sin sociala kompetens som förståelse för andras känslor och sin ickeverbala 

kommunikation såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk för konflikthantering och interaktion i 

samspel med andra. Den andra viktigaste insikten av vår studie är att pedagoger hindrar barn 

från att själva hantera sina konflikter i den fria leken genom att avsluta deras interaktion, 

istället för att förklara för barnen hur de på ett empatiskt sätt kan hantera konflikten. Då det är 

viktigt att vi som blivande förskollärare tidigt förklarar och visar hur barnen på ett empatiskt 

och värdegrundsenligt sätt kan hantera konflikter för de ska förstå andras perspektiv. Vi 

menar att det är betydande att barn själva måste ges möjlighet att hantera olika konflikter för 

att få mer kunskaper och erfarenheter för att lära sig hantera framtida konflikter, dock måste 

vi som förskollärare finnas där som stöd ifall våld skulle uppstå.  

8. Vidare forskning 
I vår studie har vi undersökt hur de yngre barnen interagerar med varandra och hur konflikter 

uppstår samt hur dessa hanteras av barnen i den fria leken på förskolan. Vilket bland annat 

sker genom barns förståelse för andra genom deras sociala kompetens.  
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För vidare forskning menar vi att det hade varit intressant att intervjua de yngre barnen med 

det verbala språket ur ett fenomenologiskt perspektiv för att få en mer tydligare bild och 

förståelse av barns perspektiv om deras interaktion, relationskapande och konflikthantering. 

Då vi endast kan tolka det vi ser ur observationerna av de yngre barnen kan våra egna 

erfarenheter spela roll i analysen av resultatet men genom intervju från barnen får vi möjlighet 

att ta del av deras perspektiv, tankar och åsikter. Vidare menar vi även att en annan intressant 

aspekt av att undersöka detta område kan vara att använda sig av filmobservation då det ger 

mer möjlighet till större empiri samt att man får med alla olika aspekter av barns interaktion 

och samspel såsom verbal- och ickeverbal kommunikation såsom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, vilket kan vara lätt att undgå i en endast partiellt delatagande observation via 

fältanteckningar.  

Det hade varit intressant att se om man genomförde studien under en längre tid och därför 

genomfört en fortsatt forskning kring den här studien på fler förskolor i större omfattning för 

ett ännu mer djupgående resultat samt för att se om resultatet blivit annorlunda eller om det 

hade gett ett liknande resultat oberoende på tid.  

8.1 Didaktiska implikationer  
Slutsatsen genom denna studie var att betydelsen av barns sociala kompetenser i deras 

interaktion med varandra var en betydande del för att upprätthålla samspelet mellan barnen. 

För att pedagoger i förskolan ska kunna ge barnen stöd i deras konflikthantering behöver 

pedagogerna låta barnen själva få möjlighet till att hantera sina konflikter. Då det i vårt 

resultat visade att barnen övade på sina färdigheter i sin sociala kompetens när de interagerade 

med varandra. Genom att barnen får möjlighet att öva på sin sociala komptens och hantera 

konflikter ger det barnen stöd i högre ålder att hantera framtida konflikter utan våld. Vilket 

även gör det lättare för barnen att interagera med andra då de utvecklar sin förmåga att visa 

förståelse för varandra, visa empati, lära sig lyssna och uppmärksamma varandras känslor.  

Vår slutsats är betydande för förskolans verksamhet då barns agerande i exempelvis att rycka 

leksaker från andra barn kan vara ett sätt för barnen att interagera och samspela. Därför menar 

vi att det är viktigt att pedagoger inte hindrar barnen från att hantera sina konflikter utan 

istället observera vad som händer i barnens interaktion. Istället för att se interaktionen som en 

konflikt kan pedagoger ge barnen stöd i att samspela och leka tillsammans, genom att samtala 

med och förklara för barnen deras olika känslor och visa hur de kan göra för att fortsätta ett 

samspel utan konflikter med våld.  
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10. Bilagor 

10.1 Observationsmall 
När vi ska genomföra en observation är det viktigt att vi som observatörer vet exakt vad och 

vem som ska observeras därför kommer vi i våra observationer fokusera på dessa punkter 

nedan. Detta för att vi tydligt ska få syn på vad det är vi ska observera (Bryman, 2011). Vi har 

valt de här punkterna då vi vill få en levande observation och för att få förståelse över barns 

perspektiv, samspel och interaktion i den fria leken. Vårt största fokus kommer vara på hur 

barn samspelar med varandra, vilket kroppsspråk de har, ansiktuttryck, verbal och ickeverbal 

kommunikation, vilka konflikter som uppstår och hur de hanteras, då vårt syfte är att 

undersöka hur de yngre barnen interagerar med varandra och hur konflikter uppstår samt hur 

dessa hanteras av barnen i den fria leken på förskolan. Resultatet från våra observationer 

kommer att redovisas i resultatet och kommer sedan att analyseras utifrån en tematisk 

analysmetod.   

 Territory (Miljö) - beskrivning av miljön och hur omgivningen ser ut om det till 

exempel är inomhus eller utomhus etc.  

 Stuff (Verktyg, saker) - beskriver vad som finns i rummet, vad som används och vilka 

leksaker som används etc. 

 People (Människor) - vilka som är med i observationen. Vår studie har fokus på de 

yngre barnen i åldrarna 1-3år och hur de bemöter och samspelar med varandra i den 

fria leken. Här används fiktiva namn i enlighet med konfidentialitetskravet.  

 Talk (Kommunikation) – här beskriver vi hur barnen använder sin verbala och 

ickeverbala kommunikation i deras interaktion (Sotirin, ref i Lundgren, 2009).  

 

De aktörer vi avser att föra anteckningar kring är barnen och deras interaktion i den fria leken. 

Att tänka på under observationen är även följande punkter: 

Hur ser miljön ut i barnens fria lek? 

Vilka saker används av barnen? 

Vilka observeras? 

Hur interagerar och kommunicerar barnen/ansiktuttryck/kroppsspråk? 

Hur ser samspelet ut mellan barnen? 

Hur bemöter barnen varandra? 

Hur uppstår konflikter mellan barnen? 

Hur hanterar barnen konflikter som uppstår 
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10.2 Samtyckesblankett 
 

 

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Amanda och Sarah, vi läser till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Nu skriver vi vårt 

examensarbete som ska handla om de yngre barnens samspel i förskolan. För att kunna undersöka 

detta behöver vi observera barnen i verksamheten, detta gör vi endast genom observationer och 

fältanteckningar. Materialet kommer att hanteras aktsamt så att ingen som deltar kommer att kunna 

identifieras eftersom vi bara kommer att använda oss av fiktiva namn, detta för att skydda er identitet. 

Vi utgår från individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den 

information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att vi får ert godkännande. Materialet kommer 

endast att användas för oss i examensarbetet och förvaras oåtkomligt för utomstående.  

 

Vi behöver ert godkännande för att ert barn ska kunna delta i undersökningen. Det är okej att avbryta 

undersökningen om barnet vill.  

 

Har ni några frågor kan ni nå oss via e-post: amamar13@student.hh.se och sarhol13@student.hh.se  

Vår kursansvarig är Kristina Holmberg: Kristina.Holmberg@hh.se 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Amanda Mårtensson och Sarah Holmquist  

JA, jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen □ 

NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar □  

 

 

Lämna ditt svar så fort som möjligt till avdelningens personal, absolut senast fredagen den 15/4. 

 Tack på förhand! 

 

Vårdnadshavare för: 

………………………………………………………………………………….………… 

Vårdnadshavares namnteckning och datum: 

 …………………………………………………………………………………………… 
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10.3 Ansvarsområden 

10.3.1 Amandas ansvarsområden 

Amanda har tagit ansvar för att använda oss av hennes del av den tidigare 

forskningsöversikten och de avhandlingar och artiklar som passat med nuvarande studie. 

Amanda har kontaktat en förskola som hon tidigare varit i kontakt med och ansvarat för att de 

har fått tillräckligt med samtyckesblanketter till föräldrar och informerat personal om vår 

studie. Amanda har ansvarat för att alla samtyckesblanketter har skrivits ut. Hon har letat upp 

nya artiklar och litteratur som varit relevanta för vårt arbete med vårt examensarbete. Amanda 

tog ansvar för den andra delen i diskussionskapitlet och diskuterade resultatet utifrån den 

tidigare forskningen.  

10.3.2 Sarahs ansvarsområde 

Sarah har tagit ansvar för att se vilka artiklar och avhandlingar som passat vår studie utifrån 

hennes tidigare forskningsöversikt. Sarah har också kontaktat en förskola som hon tidigare 

varit i kontakt med och ansvarat för att de har fått tillräckligt med samtyckesblanketter till 

föräldrar och informerat personal om vår studie. Sarah har haft ansavart för att samla ihop och 

förvara alla samtyckesblanketter i säkert förvar. Även hon har letat upp nya artiklar och 

litteratur som varit relevanta för vårt arbete med vårt examensarbete. Sarah tog också ansvar 

för en del i diskussionskapitlet och diskuterade resultatet utifrån den tidigare forskningen, hon 

diskuterade den tredje delen.  

Slutligen har vi tillsammans genomfört och arbetat fram de samtliga delarna i examensarbetet 

tillsammans och tillsammans har vi även reflekterat, analyserat och läst igenom allt arbete vi 

åstadkommit under tidens gång för att bevara den röda tråden. Detta har vi gjort för att kunna 

diskutera och från olika perspektiv och få fram ett så välskrivet arbete som möjligt, som vi 

båda är nöjda med.  
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