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1 Inledning 

Hanna (1,7) springer skuttande in till Daniel (1,11) och en Pedagog i 

madrassrummet. P har börjat lägga ut madrasser på golvet. Hanna tittar på 

D och skrattar, de hoppar upp och ner vända mot varandra. Hanna: Oh, Oh, 

Oh! Hopp, hopp! P sätter på musik. Barnen går upp på madrasserna. Två 

barn till kommer in i rummet och upp på madrasserna. Hanna står och ser 

på de andra barnen som har börjat springa i en ring till musiken. Hon hoppar 

på stället och skrattar. Går fram till cd-spelaren, tittar på den och ler med 

tungan utsträckt. Hon kliver upp på madrasserna och springer med de andra 

barnen i ringen. Hoppar sedan på stället, tittar på de andra barnen och 

skrattar, lyfter fötterna taktfast. De andra barnen fortsätter springa runt, runt 

samtidigt som de skrattar och utbyter blickar.  

 

Här ser vi att Hanna är glad, hon tycks känna igen leken och verkar veta vad som ska hända. 

Hon hoppar, skrattar, ler och springer runt med kompisarna. Denna lek innehåller mycket 

glädje, rörelse och gemenskap. En viktig aspekt för oss är att förskolan präglas av ett lustfullt 

lärande och att barnen har roligt. Hur skapar barn glädjefyllda situationer tillsammans med 

andra? Vad tycker barn är roligt? 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping med 

inriktning förskola och förskoleklass. Syftet med studien är att undersöka vad barn i åldern   

1-4 år kan uppleva som roligt och glädjefullt under den fria leken på förskolan. I vår 

kommande yrkesroll tycker vi det är viktigt att hela tiden reflektera över glädjen och det 

lustfyllda lärandet. Det är viktigt att synliggöra den glädje som finns i förskolan, utnyttja 

spontana situationer och ge barnen möjlighet att utveckla sina relationer. Søbstad (2007) 

skriver om hur viktigt det är att studenter som ska arbeta med människor och lärande får 

kunskap om glädje och humor. I utbildningen fokuseras det mycket på livets mörka sidor, 

mobbing, ångest, rädsla och oro. Allt sådant som inte är bra i barns uppväxt lyfts fram. Det är 

viktigt att belysa alla olika känslor som barn har. Här fokuserar vi på glädjen.  

Barn som blir bemötta med glädje och humor kan lättare använda sin egen humor i mötet med 

andra. Att vuxna och föräldrar svarar barnen och spelar med i deras lekande och skojande är 

enligt Linge (2006) viktigt för barnens självkänsla.  

För oss är glädje en känsla av tillfredställelse, en lyckokänsla som vi ofta delar med andra. Att 

en person är glad kan ses på skratt, leenden och kroppsspråk.  
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2 Litteraturstudie 

I följande avsnitt skriver vi om glädje, hur glädje uttrycks och hur den kan användas i 

pedagogiska sammanhang. Studiens teoretiska grund inspireras av livsvärldsfenomenologin. 

Genom en livsvärldsansats kan vi tolka de möten som sker mellan barn och hur de upplever 

dem. Slutligen skriver vi om barns kroppsliga samvaro och de kulturer som uppstår i mötet 

mellan barn på förskolan.  

2.1 Glädje och humor 

 

Glädje subst. ~n · känsla av upprymdhet och 

tillfredställelse vanl. över ngt som inträffat e.d.: glädjefnatt; 

glädjelös; glädjespridare; glädjetjut … ▫ äv. försvagat: jag har 

ingen ~ av din hjälp i det här läget.  

(Nordstedts svenska ordbok, 1992) 

 

Glädje kan vara ett svårt ord att definiera. Känslan kan upplevas på många olika sätt och är 

individuell, människor gläds åt olika saker och uttrycker det på olika sätt. Gott humör, 

livlighet, munterhet, nöje, energi, entusiasm, upprymdhet, lust, lycka och förtjusning är alla 

synonymer till och ingredienser i begreppet glädje. Att känna glädje handlar inte om tur eller 

tillfälligheter, det är den egna inställningen som avgör hur lycklig man är. Glädjen kan vara 

både personlig och social, ofta uppträder den tillsammans med andra i det offentliga rummet 

(Linder & Mortensen Breinhild, 2008).  

Søbstad (2007) menar att glädje hör till gruppen av positiva emotioner och är en viktig känsla 

som vi har med oss från födseln. Det går inte att lära sig att glädjas, glädje är någonting som 

uppstår i spontana situationer. Glädje ger en upplevelse av att vara älskad. Den finns på det 

mentala planet, men framför allt sitter den i kroppen, glädjen gör oss kreativa och motverkar 

stress. Ordet har sitt ursprung i fornnordiskans gledja som betyder uppmuntra eller uppliva. 

Viktigt är att glädje eller lycka inte ligger så nära framgång som vi kan tro. Glädje kan inte 

köpas för pengar eller planeras, den kommer till oss i spontana situationer när vi handlat 

positivt i förhållande till andra människor. 
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Schachtel (1959) beskriver skillnaden mellan Real joy och Magic joy. ”One type, magic joy is 

based on the anticipation or the feeling of fulfillment of a drive, a wish. It is the joy of being 

about to get, or of having gotten something.” (Schachtel, 1959, s. 40) Magic joy är en 

kortvarig glädje som kan ge en känsla av att hela världen är ljus och perfekt. Den kommer inte 

ur aktivitet utan förväntas komma till oss även om vi förhåller oss passiva. Det kan handla om 

att få någonting eller att nå framgång. Real joy är istället den verkliga glädjen som kommer ur 

våra handlingar och relationer till andra. Vi är själva aktiva och skapar vår egen glädje. “The 

essential characteristic which distinguishes this joy from magic joy is that it is not based on 

magic, passive expectation or anticipation, but on ongoing activity.” (Schachtel, 1959, s. 43)   

I (Søbstad, 2007) läser vi att äkta glädje till skillnad från kortvarig och magisk glädje är mer 

verklighetsorienterad. Den magiska glädjen kan hänga ihop med falska förväntningar och 

besvikelse över att den inte kommer. För oss tycks det som att det är den äkta glädjen som är 

den mest önskvärda, den magiska kan man ändå inte påverka.  

Ett yttre tecken på glädje kan vara leenden. När vi ler drar vi tillbaka läppar och mungipor, 

munnen är öppen men det kommer inget ljud. Ett leende kan också ses på glittrande ögon och 

uppdragna kinder (Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Ett annat tydligt tecken på glädje är 

skratt. Många olika former av stimulans och social påverkan kan locka oss till skratt. Skratt 

används på många olika sätt. Det finns olika kategorier av skratt, några exempel är 

humoristiskt skratt, socialt skratt och kittelskratt. Det humoristiska skrattet är det vanligaste 

skrattet som uppkommer när vi tycker att någonting är roligt och humoristiskt. Det sociala 

skrattet hänger ihop med leendet och används för att underlätta samspelet i en grupp. Detta 

skratt kan vara ett smittande skratt, vi skrattar för att andra skrattar. Kittelskrattet uppkommer 

när vi blir kittlade. Vi kan inte kittla oss själva eftersom kittelskrattet är en blandning av 

kroppslig reaktion och social påverkan (Søbstad, 2007).  

Nära besläktat med glädje är humor. Enligt Søbstad (2007) finns det ingen självklar definition 

av begreppet humor. Humor kan beskrivas med att man har sinne för det komiska. Ett centralt 

ord inom humorforskningen är inkongruens, alltså att någonting inte stämmer överens, det 

handlar om att skratta år absurda händelser och situationer. Humorn är ett sammansatt 

fenomen som aktiverar stora delar av en person, både höger och vänster hjärnhalva.  

Utvecklingspsykologin har länge studerat hur små barn utvecklar sin humor och sin förmåga 

att uttrycka den. I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan barnens humor betraktas som 

något ofullständigt, i jämförelse med vuxnas humor (Søbstad, 2007).  
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Vi väljer att se på barns humor ur ett fenomenologiskt
1
 perspektiv, det innebär att barns 

humor betraktas som något fullvärdigt. Vad barnen är här och nu anses viktigare än vad de 

kommer att bli, deras humor ska bemötas med respekt. (Linder & Mortensen Breinhild, 2008) 

Søbstad (2007) anser att det är viktigt att vuxna värdesätter och inte nedvärderar det barn 

tycker är roligt och är stolta över. Då kan barnet bli besviket och förlora självförtroende och 

intresse för aktiviteten eller handlingen i fråga. Det är lätt hänt att förstöra andras glädje.  

Enligt Søbstad (2007) kan användandet av humor i pedagogiska sammanhang främja lärandet. 

En ledare som har humoristiska sidor är ofta omtyckt, humorn svetsar samman och motiverar 

gruppen. Vid uppstartande av ett nytt tema eller projekt är det viktigt att fånga intresset hos 

barnen. Inledningen ska vara väl genomtänkt och får gärna ha inslag av humor, de vuxna får 

gärna bjuda till. Vidare läser vi att vuxnas förhållningssätt till glädje och humor är viktigt för 

allt som händer i förskolan, det handlar om något djupt mänskligt och om att fånga de goda 

känslorna här och nu. I Linder och Mortensen Breinhild (2008) läser vi att människor med 

mycket humor verkar vänligare och har lättare för att skapa kontakt och inleda glädjefyllda 

relationer. En person med gott humör är tolerant, kreativ och mer öppen för nya tankar och 

idéer. Därför kan humor underlätta inlärningen.  

Även om glädje och humor är viktiga ingredienser i förskolan är det svårt att få med det i 

planeringen eftersom det verkligen är någonting som händer här och nu. Det står i läroplanen 

att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) Alltså ska 

alla som arbetar i förskolan ta ansvar för att verksamheten är rolig. Genom att sätta upp ramar 

för en bra planerad verksamhet där det finns mycket utrymme för skapande, lek, glädje och 

humor kan spontana händelser tas tillvara och byggas vidare på (Søbstad, 2007).  

På samma sätt som det är farligt att inte släppa fram ilska och sorg kan det vara ohälsosamt att 

förtränga de glada känslorna. När vi accepterar att livet innehåller både glädje och sorg kan vi 

bemöta svåra situationer på ett bättre sätt (Søbstad, 2007). För att barn ska uppleva glädje i 

förskolan är det viktigt att atmosfären präglas av samhörighet. Omsorg och pedagogik måste 

fungera som en helhet. För att barnen ska uppleva sig som likvärdiga, kompetenta människor 

är anpassning av miljön viktig. Den måste utformas så att barnens behov och intressen tas 

tillvara (Løkken et al., 2006). 

                                                 
1
 I ett fenomenologiskt perspektiv är det som händer just nu det mest väsentliga. Vi återkommer till begreppet då  

vi skriver om livsvärlden.  
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2.2 Livsvärlden  

Studien inspireras av ett livsvärldsperspektiv där utgångspunkt tas i Merleau-Pontys teori om 

den levda kroppen. Viktiga områden är här livsvärldens sociala karaktär, människans 

subjektivitet samt deras möjlighet att förstå varandra. (Bengtsson, 2005) 

Livsvärlden är egentligen allt som finns omkring oss, vi är delar av den, påverkar och 

påverkas av den. ”Då vi förstår samhället utifrån livsvärlden framstår relationer mellan 

kollektivet och individen, mötet mellan yttre och inre världar, mellan det förflutna och nuet 

och framtiden, som en ständigt pågående interaktiv helhet.” (Johansson, 1999, s. 28-29) 

Livsvärlden har utvecklats ur den fenomenologiska traditionen. Bengtsson (2005) menar att 

Edmund Husserl är den moderna fenomenologins grundare. Ordet fenomenologi har sitt 

ursprung i grekiskans fenomen som betyder ”det som visar sig”. Vidare skriver Bengtsson att 

Husserls livsvärldsbegrepp vidareutvecklades av Heidegger
2
 som införde termen ”Vara-i-

världen”. Han menar att det är omöjligt att helt tolka någon annans livsvärld oberoende av den 

egna eftersom vi alltid är delar av varandras livsvärldar. Den som tar sin utgångspunkt i 

livsvärlden förblir i den, det går inte att ställa sig utanför och vara åskådare.  

Bengtsson (2005) menar att den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty inspireras av 

Heideggers teori när han kallar livsvärlden ”vara-till-världen” Merleau-Ponty ser kroppen 

som en helhet, kropp och själ hänger samman. För honom är det kroppsliga väsentligt. Genom 

att vi är i världen är vi också dömda till mening, det yttre och uppenbara i en handling är alltid 

sammanvävt med ett meningsinnehåll. Eva Johansson skriver att ”Så som jag förstår Merleau-

Pontys teori om kroppen som levd och erfarande bildar barns hela kropp en enhet av sinnen, 

tankar, känslor, språk och motorik. Genom kroppen gestaltas barnets levda erfarenheter av sitt 

varande i världen i handlingar, gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, ord och känslouttryck. ” 

(Johansson, 2005, s.185)  

Genom livsvärldsperspektivet kan vi när vi observerar barns uttryck tolka och söka förståelse 

för hur glädjen framträder hos barnen i förskolan. I studien söks kunskap om barns 

erfarenheter i förskolan som också är en del av deras livsvärld. ”Med livsvärld avses en värld 

som vi riktar oss mot, som vi samtidigt är delar av och som också finns i oss.” (Johansson, 

2003, s. 24) För oss tycks livsvärlden vara social, men i den ryms också människans inre 

tankar och erfarenheter.  

                                                 
2
 Martin Heidegger (1889-1976) var en tysk filosof som vidareutvecklade Husserls livsvärldsbegrepp. 

(Bengtsson, 2005) Vi nämner honom här eftersom Merleau-Ponty hämtar mycket inspiration ifrån hans teori.  
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Människan upplever världen genom sin kropp som ständigt befinner sig i världen. En 

människas erfarenheter av världen uttrycks i kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Det 

fysiska kan inte skiljas ifrån det psykiska, kroppen består av både känslor, tankar, sinnen, 

språk och motorik. Redan från födseln är människan social, genom kroppen kommunicerar 

hon och interagerar med andra, människan är intersubjektiv. När människor möts går deras 

livsvärldar in i varandra och blir delar av samma helhet. Ett sådant möta kan leda till både 

positivt och negativt utbyte. (Johansson, 2003) För oss tycks det som om vi kan välja att 

vända oss antingen emot eller ifrån varandras livsvärldar.  

I Bengtsson (2005) läser vi att det i livsvärlden finns föremål som människan uppfattar och 

har en relation till. Alla ting som vi ser och använder oss av har en mening för oss, de 

hänvisar till tidigare föremål som vi stött på. ”I livsvärlden finns det strängt taget inte enskilda 

föremål. Varje föremål som vi erfar eller hanterar är omgivet av andra föremål och varje 

föremål som vi intresserar oss för hänvisar i sin tur till ytterligare föremål utanför den aktuella 

omgivningen.” (Bengtsson, 2005, s.19)  

Løkken et al. (2006) tar upp tingens betydelse för barns lek. Hon menar att det krävs att 

barnet leker med något, antingen ett föremål eller en människa för att det ska få betecknas lek. 

När ett föremål eller en lekkamrat reagerar på en rörelse ligger det en spänning i hur 

reaktionen ser ut och detta utlöser ofta en ny aktivitet. Det är inte bara den lekande som leker 

med något, något leker tillbaka.  

Løkken (2008) överför Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen på yngre barn, hon 

menar att barns sociala umgänge vilar på en kroppslig grund. Barn har ett syfte och en avsikt 

med sina handlingar. För oss innebär detta att vi ser barnens handlingar som meningsfulla. Då 

blir det också meningsfullt att i studien undersöka, sätta ord på barns handlingar och försöka 

tolka och förstå det som händer. ”Som toddlarkropp med ”kroppsliggjord” perception och 

med en naturlig drivkraft för att röra sig, är det lilla barnet redan i färd med meningsfulla 

handlingar i världen; handlingar som hela tiden är sammanflätade med världen.” (Løkken, 

2008, s.32) Begreppet toddlare har Løkken överfört från den engelska beteckningen toddler. 

Ordet toddler förknippas med barn i ett- till tvåårsåldern och deras speciella gångstil.  

Vidare tolkar Løkken (2008) Merleau-Ponty så att den intersubjektivitet som finns mellan 

mänskliga kroppar inte bara finns på ett förspråkligt plan, utan också på ett förtänkande. Även 

små människokroppar kan dela fokus och förstå hur andra känner innan de kan uttrycka det 

med ord.  
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Barn behöver inte kommunicera verbalt för att de ska förstå varandra. ”Med utgångspunkt i 

Merleau-Pontys idéer kan vi förvänta oss att barnens synliga gester styrs av stum intention 

eller mening, som i så fall överlåts till den observerande pedagogen att vara uppmärksam på 

och sätta ord på.” (Løkken et al., 2006, s. 34) För studien får detta betydelse på så sätt att vi 

kan studera barns kroppsspråk och det de gör för att själva sätta ord på det.  

Förskolan är en stor del av många barns livsvärld där pedagoger har ett stort ansvar i att 

närma sig och förstå barns livsvärldar. Eftersom barn upplever världen genom sin kropp 

måste man som pedagog möta hela barnet med dess sinnlighet, tänkande och kroppslighet. 

Hur barn upplever sin omvärld och vad som sker i mötet med andra barn och pedagoger är 

väsentligt (Johansson, 2003). 

2.3 Barns samvaro 

När vi ser på barns samvaro ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär det att deras 

umgängesformer tillskrivs mening. Løkken (2008) menar att barns samvaro är djupgående 

och enhetlig. I och med att alla människor redan från början är födda in i ett socialt 

sammanhang är även toddlarkroppen sammanflätad med världen och dess sociala och 

kulturella liv. Barns samvaro bygger på att de ”går omkring varandra” och på så sätt odlar 

sina relationer, de kommunicerar genom kroppen och kan på så sätt göra sig förstådda både 

inför varandra och inför vuxna.  

Eftersom toddlarnas sociala umgänge vilar på en kroppslig grund och det är genom kroppen 

som vi kan förstå en sak innan vi kan sätta ord på den är barns sociala samvaro meningsfull. 

När toddlarna använder sin sociala handlingsrepertoar i samspel med varandra blir deras sätt 

att umgås så småningom till kultur (Løkken, 2008). 

Johansson (2003) har i sin forskning kommit fram till att en samspelande atmosfär på 

förskolan präglas av att pedagogerna är närvarande i barns livsvärldar. De är lyhörda inför 

barnen och uppmuntrar dem, här sker hela tiden ömsesidiga möten. Pedagogerna är 

engagerade i barnen både fysiskt och psykiskt genom ögonkontakt, kroppshållning och ett 

nära samspel. Glädjen är viktig och pedagogerna har roligt tillsammans med barnen. De kan 

också ta vara på barns spontanitet i vardagliga situationer och på så sätt koppla det till ett 

glädjefyllt gemensamt lärande.  

Med en fenomenologisk utgångspunkt i småbarnspedagogik är vi intresserade av det lilla 

barnets möten med det sociala livet i förskolan. Pedagogen kan genom pedagogisk perception 
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läsa av det barnen gör för att sedan sätta ord på det. På så sätt blir toddlarkroppen själva 

ankaret i småbarnspedagogiken (Løkken et al., 2006). 

Barns livsvärld, existens och upplevelse måste alltså få en central roll för att kvalitén i 

förskolan ska bli till den bästa. Bilden av sig själv skapar barn i samspel med andra, dessa 

relationer påverkar vilka förväntningar barnet har på sig själv och människor det möter 

(Løkken et al., 2006). 

Ofta är barns glädje socialt och kroppsligt förankrad, gruppglädje är något man ofta ser bland 

yngre barn. Leenden, munterhet och fysisk aktivitet skapar gemenskap bland barnen. Vänskap 

mellan barn i förskolan skapar mycket glädje dem emellan, att vara tillsammans med och ha 

vänner i samma ålder har hög prioritet hos barnen. Gruppglädjen är viktig för barn i förskolan 

eftersom den ger en känsla av samhörighet och gemenskap. Den här sortens glädje 

kännetecknas av smittande glädjerop, kroppslig rörelse och skratt (Søbstad, 2007).  

Toddlarens lek kännetecknas av att de upprepar rutiner på ett systematiskt sätt, leklynnet är 

glatt, lätt och muntert. Den enkla strukturen i toddlarnas lek gör den enkel att upprepa och 

upprepning toddlare emellan sker utan tvekan. Även om barnen upprepar leken sker det hela 

tiden små ändringar i den för att intresset ska hållas uppe (Løkken, 2008).  

Stora lekmaterial som soffor, madrasser och långa korridorer inbjuder till att flera barn leker 

tillsammans. Kroppsliga handlingar som att till exempel springa, hoppa, gunga, trampa och 

kasta sig på en madrass involverar hela kroppen och leder ofta till glädjeyttringar och 

munterhet bland barnen. Sådan kroppslig lek blir ofta livlig och social, den inbjuder barn i 

olika åldrar att vara med. Toddlarstilen innefattar mycket omsorg, värden och upplevelser av 

gemenskap (Løkken, 2008). 

Løkken et al. (2006) menar att när barn får chans att träffas över en längre tid skapas speciella 

lekrutiner, barnen kommer då överens om hur leken ska gå till och vad som är meningen med 

den, de skapar en egen toddlarkultur. Leken är oftast inte verbal på det sätt att barnen pratar 

med varandra, ändå upplevs den tyvärr ofta som högljudd. Därför kan denna för barn 

meningsfulla och roliga lek ibland stoppas av de vuxna. Vidare skriver Løkken (2008) att det 

är viktigt att bedöma barnkulturen utifrån sina egna premisser, genom ett fenomenologiskt 

och tolkande perspektiv kan vi tillskriva det barnen gör mening.  

En pedagog kan via sin kropp och de erfarenheter som finns i den förstå det barnen gör och på 

så sätt blir handlingarna meningsfulla. Pedagoger kan genom att inreda förskolan med stora 

lokaler och lekföremål uppmuntra barnen till mer lek sinsemellan. På så sätt kan barnens 

kultur få blomma ut (Løkken, 2008). 
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3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad barn i åldern 1-4 år kan uppleva som roligt och 

glädjefullt under den fria leken på förskolan. Intressant för studien är också på vilka sätt barn 

ger uttryck för glädje.   

Frågeställning: 

 

- Vad upplever barnen som roligt? 
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4 Metod 

För att belysa studiens syfte har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. Genom att 

observera kan vi få en djupare förståelse för det som händer än vad vi får genom intervjuer 

som är svårare att genomföra med yngre barn. Repstad (2007) menar att observationer är 

värdefulla på så sätt att de ger en möjlighet att komma nära det sociala samspelet mellan 

människor. Egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen kan betraktas, det sociala 

samspelet och utbyte av ord och handlingar mellan människor kan lyftas fram. Enligt Bryman 

(2001) kan man genom en ostrukturerad observation beskriva vad som händer i det sociala 

mötet. Våra observationer kommer att vara ostrukturerade och icke deltagande, vi iakttar men 

deltar inte i det som sker.  

Barnen kommer att observeras när de befinner sig i en känd omgivning med välbekanta 

människor. Enligt Bengtsson (2005) är ambitionen med kvalitativa metoder förståelse, 

förklaringar anses inte lika viktiga. Med hjälp av observationerna söker vi förståelse för vad 

barnen upplever som roligt och på vilket sätt de ger uttryck för det. Løkken och Søbstad 

(1995) menar att genom kvalitativa observationer undersöks samband och olika mänskliga 

företeelser. Hela människan studeras och förhållandet mellan individ och omgivning är 

viktigt. Testsituationerna arrangeras inte av forskaren, istället studeras fenomenen i sin 

naturliga miljö. 

Löpande protokoll används, vilket innebär att vi med egna ord skriver ner vad som sker under 

en viss tid. För att materialet ska bli så tillförlitligt som möjligt försöker vi anta en neutral roll 

då vi beskriver vad som händer. ”Det väsentliga med löpande protokoll är att så detaljerat som 

möjligt försöka beskriva vad som händer. Man bör försöka berätta vad som händer utan att 

värdera och istället göra tolkningar i efterhand.” (Rubinstein & Wesén, 1986, s.16) Enligt 

Løkken och Søbstad (1995) är det viktigt att på en gång skriva ner allting som händer, annars 

är det lätt att glömma. Även sådant som inte verkar vara av intresse just för tillfället kan få 

betydelse i en senare analys. Vidare skriver de att det är viktigt att koncentrationen ska ligga 

på det barn som observeras.  
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4.1 Urval 

Observationer genomfördes på två olika förskolor, den ena ligger centralt i en större stad och 

den andra ligger i ett mindre samhälle utanför. Valet av barngrupp var icke slumpmässigt 

eftersom vi gjorde observationer på de förskolor vi tidigare haft kontakt med. Detta är ett 

bekvämlighetsurval. Åldern på de barn vi observerat är 1- 4 år. Vi observerade två pojkar och 

två flickor var, dessa valdes ut i samråd med våra handledare. I första hand valdes de barn 

som var på förskolan varje dag. Sammanlagt ingår åtta barn i studien, Olle (2,3), Daniel 

(1,11), Sara (2,2), Hanna (1,7), Carl (3,7), Alexandra (2,11), Joakim (2,7) och Elsa (3,3). 

Namnen är fingerade.  

4.2 Genomförande 

Innan observationerna genomfördes tog vi kontakt med de föräldrar vars barn skulle ingå i 

studien. De informerades om syftet med studien och godkände att vi observerade deras barn, 

de fick också veta att alla namn skulle fingeras. Även pedagogerna informerades om studien 

och syftet med den.  

Varje barn observerades i cirka tio minuter åt gången vid tre olika tillfällen under den fria 

leken inomhus. Fri lek definieras här som tid eller aktiviteter som inte styrs och planeras av en 

pedagog. Under observationen försökte vi påverka situationerna så lite som möjligt, några 

gånger uppstod det ändå konflikter eller andra händelser som gjorde att vi var tvungna att 

ingripa. Detta antecknades. Om barnet bytte rum då observationen pågick följde vi efter. 

Oftast satt vi ner vid sidan av den observerade situationen, det hände även att vi gick eller 

stod och skrev.  

För att få med så mycket som möjligt av konversation, blickar och kroppsspråk försökte vi 

placera oss så nära barnet som möjligt, utan att påverka händelsen för mycket. Samma dag 

som observationerna genomfördes skrevs de rent på datorn. Detta finner vi stöd för hos 

Løkken och Søbstad (1995) som menar att det svårt att få med allting som händer, därför är 

det viktigt att på en gång efter observationen skriva ner anteckningar som stöd för en senare 

analys. Vi skrev till information om miljö, sammanhang och barnens ålder då observationerna 

renskrevs.  
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4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

För oss känns det viktigt att som observatörer bemöta de som ingår i studien med respekt och 

ödmjukhet. När vi observerar barns glädje på förskolan studerar vi en del av deras livsvärld, 

den information och det material som samlas in får ingen obehörig ta del av. Enligt Løkken & 

Søbstad (1995) är det viktigt med en grundläggande respekt för barn. I förskolan råder 

tystnadsplikt. När man som observatör får tillgång till information om barn får den inte 

lämnas vidare till andra personer. Observationsprotokoll och andra handlingar ska avkodas. 

”Det är hela tiden barnets och familjens bästa man har för ögonen. Saklighet och respekt är 

nyckelord vid behandlingen av förtroligt information.” (Løkken & Søbstad, 1995, s.16) Innan 

vi började observera informerades föräldrar och berörda pedagoger om vår studie och syftet 

med den. De fick veta att alla namn skulle fingeras och att förskolans namn skulle vara 

anonymt. Det var ingen som hade något emot att vi skulle observera barn och pedagoger i 

verksamheten.   

När det uppstod konflikter som barnen inte verkade kunna lösa själva och ingen annan vuxen 

fanns i närheten valde vi att ingripa eftersom det för oss kändes etiskt rätt. I Johansson (2003) 

läser vi om vuxnas etik. När en vuxen inte uppmärksammar och agerar när det uppstår 

konflikter mellan barnen visas en acceptans av det som sker. Alla vuxna i förskolan har 

ansvar för att förhindra kränkande behandling. Studien syftade inte till att undersöka barns 

konflikter eller etiska ställningstaganden, därför var det för oss inte försvarbart att inte 

ingripa. När barn vände sig direkt till oss och sa eller frågade någonting svarade vi men 

uppmuntrade inte till vidare konversation.  

4.4 Tillförlitlighet 

När vi observerade använde vi oss av papper och penna för att skriva ner så mycket som 

möjligt av det som hände. Det var svårt att få med allting när mycket hände på samma gång. 

Ibland blev vi avbrutna av till exempel en konflikt. Vi gjorde observationerna själva och det 

är vad vi sett och hur vi tolkat situationen som redovisas. Detta kan ses som en svag punkt i 

studien, då vi tolkat observationerna utifrån våra egna erfarenheter och föreställningar. 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att det är viktigt att man som observatör är 

medveten om det känslomässiga förhållandet som finns till barnen. Det finns hela tiden en 

ömsesidig påverkan med det som ska observeras. Det är också svårt att veta vad en händelse 

har för betydelse för den som är med om den, man kan bara tolka utifrån de referensramar 

man själv har.  
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Vi hade träffat barnen olika mycket innan observationerna genomfördes. Detta kan ha 

påverkat på så sätt att vi fick olika roller när vi observerade eftersom barnen hade skiljda 

förväntningar på oss. Detta kan också ha påverkat våra föreställningar om barnen. Enligt 

Repstad (2007) är det svårt att vara opartisk och hålla en distans i undersökningen om du som 

forskare har en relation till det som studeras. Vi har försökt att se med objektiva ögon och 

skriva ner rakt av vad som händer. Eftersom barnen som ingår i studien valdes ut i samråd 

med handledare är barnen inte helt slumpmässigt utvalda. Hade vi valt andra barn hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Vi kan inte generalisera och överföra studiens resultat till 

alla andra barn i förskolan.  

4.5 Analys 

När observationerna var renskrivna träffades vi och läste igenom dem. De blandades ihop och 

numrerades 1 - 24. Senare läste vi igenom varje observation tillsammans och funderade över 

vad barnen tycktes uppleva som glädje. Varje observation lästes igenom och diskuterades 

flera gånger. Efter varje gång framkom det nya saker som vi inte sett tidigare. Stödord som 

skrevs ner sammanställde vi i en lista för att få en frekvens över använda ord. Exempel på ord 

som ofta förekom var gemenskap, samförstånd, rörelse, stora lekmaterial, härmar, kittlar och 

busar. Detta gav oss en översikt om vad observationerna innehöll.   

I nästa fas tittade vi på vilka olika uttryck barnen kunde ha för glädje. Barnen uttryckte glädje 

genom bland annat blickar, leenden, skratt, kroppslig rörelse och beröring.  

När vi försökte hitta områden att dela in observationerna i fick vi först fram många. För att 

begränsa oss valde vi ut fyra områden som alla handlar om delad upplevelse. Dessa blev: 

samförstånd, gör lika, kroppslighet och lek med ting.   

Det var svårt att få fram tydliga områden eftersom varje observation innehöll så många olika 

händelser. Därför delade vi på en del observationer. Vi försökte tolka dem utifrån de 

erfarenheter och föreställningar som vi själva har samtidigt som vi var medvetna om risken 

med förutfattade meningar. Varje observation är genomarbetad flera gånger och vi försökte 

förstå barnens perspektiv. 
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I Bengtsson (2005) läser vi att de saker vi studerar alltid har en tidigare social, historisk och 

språklig förankring då de förmedlas av subjektet. Det räcker inte att beskriva de fenomen vi 

studerar, vi måste förstå och tolka de saker vi ser. Detta läser vi också om i Ödman (1994) 

som menar att tolkningen är subjektiv och allt som tolkas ses från olika aspekter, det vi tolkar 

måste därför få sin utgångspunkt i tidigare kunskap och erfarenheter. När vi tolkar är det 

viktigt att inte ha fördomar utan att vara medveten om att tolkning kan ske på olika sätt. När 

en situation tolkas tittar vi på helheten i den för att sedan plocka ut delar till analys. Sedan går 

vi tillbaka till helheten igen för att se om bitarna passar ihop, resultatet ska analyseras om och 

om igen.  
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Figur 1. översikt resultatområden. 

5 Resultat 

Resultatet visar att barn uttrycker glädje på många olika sätt under den fria leken på förskolan. 

Det finns mycket som barnen upplever som roligt, särskilt i det sociala samspelet. Glädje 

framkommer ofta när barnen delar upplevelser och möts i meningsfulla sammanhang. Leken 

är ofta kroppslig och präglas av mycket rörlighet. Resultatet redovisas i fyra områden. Den 

runda figuren symboliserar att alla områden hänger ihop och ska ses som en helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I resultatet skrivs hela de fingerade namnen på de barn som ingår i studien ut i fet stil, åldern 

står inom parantes första gången som namnet använts. När det står till exempel (2,2) betyder 

det att barnet är två år och två månader gammalt. Första gången ett annat barn medverkar i 

observationen skrivs hela barnets namn ut med fet stil, åldern skrivs efter namnet inom 

parantes. Nästa gång namnet används skrivs bara initialen ut. När något sägs eller sjungs 

kursiveras texten. Både barnskötare och förskollärare betecknas Pedagog och senare P.  

5.1 Delad upplevelse 

Vi har sett att det förekommer mycket glädje när barnen samspelar och delar upplevelser med 

varandra eller med en pedagog. Detta ser vi i nästan alla våra observationer. Det kan handla 

om att barnen utbyter blickar och leenden när de möts och förstår varandra.   
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Observation 1 

Observation 2 

5.1.1 Samförstånd 

Många gånger delar barnen fokus med varandra och verkar vara överens om hur leken ska gå 

till. Mycket av glädjen verkar ligga i att förstå vad andra barn upplever och att själv göra 

likadant. Att vara många tillsammans och göra något gemensamt var många gånger 

meningsfullt för barnen.  

Olle (2,3) går fram till en Pedagog tillsammans med fyra andra barn.  Han 

tar henne i handen. Olle: Kom, kom, kom! Drar iväg med P mot 

madrassrummet. P: Vill ni ha musik? Olle plockar upp en maracas och en 

klapprare ur lådan med instrument. De fem barnen skrattar och springer 

runt. De ser på varandra, alla ler och viftar med armarna. Olle ramlar och de 

andra barnen gör likadant. Det har kommit in fem barn till i rummet så nu är 

de tio stycken på madrassen. Olle sitter i mitten och ser på de andra, han ser 

glad ut. Sedan börjar han springa runt med de andra igen och sjunger med 

till ”En elefant balanserade…” Olle stannar och ser sig om på de andra 

barnen. Sedan börjar han sjunga och springa igen. Olle spelar på sin 

maracas och sjunger. Han slänger sig på madrassen och Anna (2,7) hamnar 

ovanpå, de tittar på varandra och skrattar.  

 

Här ser vi mycket samspel mellan barnen, de verkar ha en gemensam tanke om hur leken ska 

gå till. Här uttrycker barnen sin glädje genom tydligt kroppsspråk, de springer, viftar med 

armarna, skrattar, sjunger och spelar på instrument samtidigt som de utbyter blickar med 

varandra. När Olle ramlar gör de andra barnen likadant. De tycks ha en ömsesidig förståelse 

för vad som är roligt.  

 

Joakim (2,7) och Elsa (3,3) sitter bredvid varandra vid ett bord, de spikar 

på var sin spikbräda av kork. De spikar på plastfigurer i olika former och 

färger med små spikar och en trähammare. De har spikat en stund och har 

nu spikar att spika i samtidigt, de spikar båda två, de tittar på varandra och 

skrattar. De spikar snabbare och snabbare i takt samtidigt som de ser på 

varandra. Elsa: Ett och två och banka! Hon spikar hårt, figuren flyger iväg, 

hon ser glad ut och ler.  

 

När Joakim och Elsa upptäcker att de spikar samtidigt tittar de på varandra och skrattar, ökar 

tempot och spikar i takt. Även om sekvensen är kort ser vi här ett tydligt möte mellan barnen 

då de delar fokus och har en gemensam upplevelse.  
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Observation 3 

Observation 4 

En gång såg vi också hur ett barn visade tydlig förståelse för en kompis som var ledsen.  Att 

barnen delar upplevelse behöver bara inte handla om glädje, på så sätt att de har roligt. 

Kanske kan glädje också användas som en strategi för att göra någon glad? I följande 

observation har Måns (1,8) precis kommit, hans mamma har gått och han gråter. Han sitter i 

knäet på en Pedagog i hallen. Tre barn leker med brandbilar runt omkring.  

 

Hanna (1,7), går fram till Måns (1,8). H: Måns… P: Ja, Måns är ledsen.   

H killar Måns under fötterna och ler mot honom. Sedan klappar hon honom 

på benet. P: Vad gör du med honom, klappar du honom? Hanna drar upp 

byxorna och visar sitt ben. Hon sträcker handen mot Måns och snurrar hans 

hår runt fingrarna samtidigt som hon ser tyst på P och en flicka som pratar 

om brandbilarna. P: Klappa du lite på honom, då blir han glad ju. Måns ser 

på Hanna, han har slutat gråta. Hon klappar honom på benet och ler mot 

honom.  

 

Hanna har förmodligen erfarenheter av att själv vara ledsen. Hon kan dela Måns upplevelse 

och kan därför sätta sig in i och förstå hur det känns för honom. Hanna klappar och kittlar 

Måns för att göra honom glad igen.  

 

Olle (2,3) och en kompis har tvättat sig tillsammans efter frukost. När Olle 

torkat sig springer han till det stora rummet. Där får han syn på Daniel 

(1,11) som slår med en hammare på en platta med spikar. Han hämtar en 

egen hammare och platta i hyllan en bit bort och ställer den bredvid D:s på 

bordet. De spikar tillsammans och kastar en snabb blick på varandra. Olle: 

Hej Anna, hej Anna, hej Anna! Olle ropar upprepade gånger till Anna (2.7) 

som kommer in i hallen, de tittar på varandra och hon kommer fram till 

bordet. Olle: Ja spikar ja. Han ser nöjd ut när A kommer fram och ser på 

när han spikar. D har gått och A tar över hans hammare. Barnen tittar på 

varandra, spikar tillsammans och skrattar. Olle: E mycket som spikar Anna! 

De spikar tillsammans. Olle: Va mycket, va mycket Anna. De tittar på 

varandra och fortsätter sen spika koncentrerat under tystnad. A springer iväg 

och Olle följer efter.  

 

Olle hälsar på Anna och bjuder in henne i leken. När de spikar utbyter de blickar och leenden, 

Olle sätter ord på det de gör. De verkar tycka att det är roligt att spika ihop. 
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Observation 5 

Observation 6 

5.1.2 Gör lika 

Flera gånger ser vi att barnen tar efter varandra och upprepar det de gör. Det sker ofta i 

gemensam lek med mycket kroppslig rörelse, de iakttar varandra, skrattar och konstruerar på 

så sätt en gemensam mening med leken som hela tiden börjar om eller fortsätter.     

 

Sara (2,2) är själv inne i madrassrummet. Hon hoppar upprepade gånger 

ifrån ribbstolen. Daniel (1,11) kommer in och ser på Sara, de tar var sin 

maracas och springer båda två runt i en ring på madrasserna samtidigt som 

de skrattar och skakar sina maracas. Sara ramlar, de skrattar och D 

låtsasramlar. De reser sig upp, ställer sig mitt emot och ser på varandra:    

Ba, ba, ba, ba…! Barnen sjunger och skrattar i kör. Sara går till ribbstolen 

och hoppar igen, sedan springer hon runt på madrassen, sätter sig på rumpan 

och skrattar. Tar upp claves (musikinstrument) och börjar springa med dessa 

i händerna, D hänger på. Sara springer ut ur rummet och hämtar en blå 

ballerinakjol. D följer efter och hämtar en rosa. Sara tar på sig sin kjol men 

D behöver hjälp. Sara försöker hjälpa honom, de håller på en stund men 

frågar sedan observatören om denna kan hjälpa till. Observatören tar på D 

kjolen. Båda har nu kjolarna på och springer runt på madrassen, nu med 

klapprar (musikinstrument). De springer, skrattar och tjuter med klapprarna 

över huvudet. Sedan upp på ribbstolen, hoppar ner, fortsätter springa runt, 

runt och skrattar.  

 

Sara och Daniel springer runt på madrasserna, skrattar, spelar och sjunger. När Sara ramlar 

gör Daniel samma sak, genom hela observationen ser vi hur de härmar varandra, de söker en 

gemensam mening. När Sara hämtar en kjol gör Daniel likadant. 

 

Filippa (2,9) är i madrassrummet tillsammans med Isabel (2,9) och en 

Pedagog. De klättrar på ribbstolen. I hoppar och Filippa hoppar efter. De 

skrattar och klättrar upp tillsammans igen. P: Oj, ni får plats båda två! 

Filippa: Åker båten, det kommer ankor. P: De kan flyga iväg. Filippa: Nej! 

De hoppar ner, skrattar, klättrar upp och hoppar ner igen. P: Oj, vilka hopp 

ni gör! Filippa och I hoppar ner tillsammans, tittar på varandra och skrattar 

när de landar. P: Jösses vilket hopp! Filippa: Kolla, kolla, kolla! P: Ja kolla 

vad ni kan! Filippa hoppar på madrassen: Hoppa, hoppa, hoppa! Barnen 

hoppar och säger hoppa i kör. Filippa klättrar upp på ribbstolen igen. P: Ja, 

få se då!   

 

I den här sekvensen ser vi hur barnen gör lika och upprepar leken flera gånger. Pedagogen är 

aktiv och uppmuntrar barnen till fortsatt gemensam lek. De uttrycker glädje genom skratt, 

verbalt utryck, kroppslig rörelse och upprepning.   
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Observation 7 

Observation 8 

Observation 9 

5.1.3 Kroppslighet 

Många av barnens lekar bygger på en kroppslig grund, vi har även sett att barnen ofta rör vid 

varandra för att ta kontakt eller för att förstärka ett samspel.  

 

Alexandra (2,11) och Molly (3,6) har lekt och busat en stund i hallen, de 

verkar vara på bra humör. M och Alexandra börjar dansa lite, de håller 

varandra i händerna och rör sig runt. Båda ler när de ser på varandra. M 

börjar sjunga. M: Nu måste vi dansa! De dansar häftigare, ler och skrattar. 

Dansar ut i entrén och skrattar högt. Alexandra snubblar omkull lite.  Hon 

går ut i hallen igen. M jagar efter och drar i Alexandras tröja. Hon stannar 

upp och M kramar henne: Alexandra, Alexandra! ropar hon.  

 

Alexandra och Molly lekte ofta ihop. Molly tog många gånger kroppslig kontakt med de 

andra barnen. Här ser vi hur hon och Alexandra dansar tillsammans och kittlar varandra i 

dansen som blir en gemensam glädjeyttring. Några gånger såg vi även att barnen använde 

kroppslig beröring som ett sätt att ta kontakt.  

 

Hanna (1,7) har en leksak i soffan. Anna (2,7) kommer fram och killar 

Hanna på halsen. Hanna fnittrar. De ser på varandra och ler. De börjar leka 

med leksaken tillsammans. Hanna: Den och den och den…   

 

Anna kittlar Hanna för att ta kontakt och för att komma med i leken. Här sker ett möte och 

barnen har roligt tillsammans.  

 

Elsa (3,3) är ute i hallen tillsammans med Wille (1,11) och Joakim (2,7) 

Elsa: Jag vill leka med Wille nu, han är så söt. Hon ler, går fram mot W och 

kramar honom. W verkar inte vara så glad över detta. Elsa lämnar W      

och går och kramar J och kittlar honom på halsen. Både J och Elsa fnittrar 

och ler.  

 

Även Elsa använder här kroppslig beröring för att få kontakt med kompisarna. När Wille inte 

svarar på hennes inbjudan, försöker hon på samma sätt ta kontakt med Joakim i stället.  

Joakim svarar på inbjudan till lek och båda fnittrar och ler.  
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Observation 10 

Observation 11 

Alexandra (2,11) och Molly (3,6) är i hallen och leker med kastanjer.       

M har samlat ihop en hög med kastanjer på ett bord. Alexandra försöker ta 

några från högen. M: Du får inte ta ifrån mig! Alexandra går till lådan med 

kastanjer istället, M kommer och kramar henne bakifrån. Alexandra puttar 

först bort henne, men M drar upp Alexandras tröja och kittlar lite på 

ryggen, Båda två ler och fnittrar. Alexandra vänder sig mot en 

dokumentation om kastanjelek som sitter på väggen. Hon tittar på den och 

ler. Hon vänder sig mot M och puttar på henne - Titta! Hon drar upp M:s 

tröja och petar henne lite på ryggen, Alexandra ler och fnissar. M börjar 

jaga Alexandra. Men hon vill inte, hon sätter sig på golvet och plockar upp 

kastanjer.  

 

Här ser vi ytterligare ett försök till kontakt med hjälp av kroppslig beröring. Denna gång 

verkar tanken med beröringen vara att återuppta samspelet igen efter en konflikt. De ler och 

fnissar mot varandra när de kittlar varandra på ryggen. 

5.1.4 Lek med ting 

När barnen leker med föremål själva eller tillsammans med andra kallar vi det för lek med 

ting. Tingen blir ett redskap i leken som utmanar barnen att leka vidare.  

 

Alexandra (2,11) och Molly (3,6) går ut i hallen. M upptäcker en målning 

som sitter i låg höjd på väggen, den är full med glitter och paljetter. Hon 

gnider håret mot målningen och får glitter i håret. Alexandra tittar på M 

och skrattar. Båda gnider händerna mot målningen och får glitter på 

händerna. Alexandra sträcker ut händerna mot observatören och visar upp 

dem, ler och ”hoppar” (hon gungar med knäna) hon ser glad ut. Alexandra: 

Titta! Hon visar händerna även för en pedagog som går förbi. Hon snubblar 

mot lådan med kastanjer och trillar mot golvet. Ser först förvånad ut, men 

ler strax igen. Alexandra går bort till målningen igen och gnuggar händerna 

mot den. Visar för observatören. Alexandra: Oj oj oj! Hon ser glad ut.  

 

I den här situationen gnider barnen hår och händer mot en målning med glitter och paljetter så 

att det lossnar. De vet att de är lite busiga och att det inte är uppskattat att plocka bort ifrån 

målningen. Egentligen är inte det här ett material som är tänkt att leka med.  

Alexandra skrattar åt Molly när hon får glitter i håret. Sedan gnider de händerna mot 

målningen båda två. När Alexandra visar upp sina händer ser hon glad ut, hon gungar med 

hela kroppen och säger Titta! Och Ojojoj!   
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Observation 12 

Observation 13 

Sara (2,2) sitter vid legolådan i rummet där det finns lego, byggklossar, 

dockvrå, affärslek och maskeradkläder. Flera barn och en Pedagog leker vid 

affären en bit bort. P och de andra barnen kommer bort till bygghörnan. 

Sara: Sara bygger den! Hon fortsätter sätta ihop bitar. Sara: Ja ska bygga 

där, ja bygger en sån. Hon bygger ett torn som rasar. P: Nej nu rasar det! 

Sara: Så, så, så… Saras torn rasar. Sara: Nej! Hon ler sedan. Sara: Bygg 

igen! Hon bygger upp sitt torn och det rasar igen. Sara: Neej… Hon ser på 

en kompis och de skrattar. Hon sjunger: Lilla råtta i en hatt… Börjar bygga 

på ett nytt torn. P: Hur går det Sara? Tornet rasar. Sara: Oj! P: Du kan sitta 

här och bygga Sara så rasar det inte. Visar hur hon kan sitta så att hon inte 

kommer åt att rasa sitt torn när hon tar nya bitar ur lådan. Sara bygger ett 

jättehögt torn på det nya stället. Sedan rasar hon det. Sara: Neej! Hon 

skrattar tillsammans med P. Hon bygger upp tornet igen. Pekar på det och 

ser på P. Sara: Kolla! P: Oj vad högt du gör nu! Hon bygger ett ännu högre 

torn som hon rasar. P: Oj, nu rasar det! Sara bygger upp det igen, det rasar. 

Sara: Neej! Bygger upp tornet igen. Sara: Titta! Hon söker P:s blick och 

rasar tornet. Sara: Neej! Bygger igen. Sara: Kolla, kolla, kolla, kolla! P och 

de andra barnen kollar och Sara rasar tornet. De skrattar.  

 

Saras lek med klossarna är intensiv och hon bygger upp tornet gång på gång. Även om hon 

säger Neej! rasar hon tornet med mening flera gånger. Det är roligt och spännande när tornet 

faller ihop, det håller igång leken.  

 

Daniel (1,11) sitter koncentrerat själv i bygghörnet. Han sätter fast legobit 

efter legobit på en platta. Det är musik i bakgrunden och han nynnar med. 

Han bygger länge och koncentrerat. En Pedagog kommer in i rummet. P: 

Hur går det Daniel? Daniel vänder sig om och ser på P. Daniel: Hee... 

Fortsätter bygga för sig själv. Daniel: Öh… dä… Han fortsätter bygga och 

går sedan in till madrassrummet där han stannar en stund. Sedan skuttar han 

genom rummen tillbaka till sitt legobygge. Daniel: Dä, dä! Han börjar på en 

ny legoplatta och bygger koncentrerat en stund igen.  

 

Daniel leker länge med legot, han verkar vara på gott humör och nynnar med till musiken 

samtidigt som han bygger. Han är inne i leken med legot och störs inte av pedagogen som 

kommer in i rummet. Efter avbrottet i madrassrummet kommer han tillbaka till byggleken och 

fortsätter med den.  
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Observation 14 

Joakim (2,7) och Ella (2,1) sitter vid ett bord och gör pärlhalsband. Joakim 

och E har lite svårt att få på pärlorna. Joakim: Spela gitarr! Han tar upp en 

leksaksmobil, den håller han i som om det vore en gitarr och låsas spela. 

Han sjunger samtidigt: Bä bä vita lamm några sekunder och ser glad ut. Han 

slutar sjunga, lägger ner ”gitarren” och ger sig själv en stor applåd. Braa!! 

Säger han glatt. Bä bä... sjunger han och spelar gitarr igen, den här gången 

ler han mot E. Joakim sjunger, ”spelar” och applåderar igen. Joakim: 

Braa! säger han och ler. Joakim: Sjunga mer? frågar han och tittar på E. 

Ja... svarar hon och tittar på honom. Han sjunger och spelar igen, ser glad 

ut. Joakim: Braa!! säger han nöjt och applåderar.  

 

Olika ting och händelser kan inspirera till fantasifull lek. I Joakims fantasi blir här 

leksaksmobilen till en gitarr som han spelar med. Joakim upprepar och spelar flera gånger, när 

han frågar Ella om han ska spela vidare svarar hon ja.   
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6 Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka på vilka sätt barn utrycker glädje och vad de upplever 

som roligt under den fria leken. För oss har det känts meningsfullt att studera barns glädje i 

förskolan eftersom vi tycker det är viktigt att lyfta fram glädjefyllda lärandesituationer. För att 

kunna se och uppmuntra det barn tycker är roligt måste vi veta vad de roas av och hur de 

uttrycker det. Annars tror vi det är lätt att man som pedagog ser förbi och förstör sådant som 

är meningsfullt och roligt för barnen. Genom den här studien har vi fått mer kunskap om vad 

barn verkligen gör när de har roligt tillsammans. När vi gjorde observationerna såg vi inte 

alltid så mycket glädje i dem, men för varje gång vi analyserade dem kunde vi urskilja mer 

och mer glädje. Många gånger blev vi förvånade över hur mycket vi såg. För oss har glädjen i 

förskolan fått en ny innebörd, innan tänkte vi inte på att korta samspel och möten kunde 

innehålla så mycket glädje.  

Glädje är ett mångsidigt begrepp som är svårt att definiera, det är individuellt och upplevs på 

olika sätt av olika personer, ofta beroende av sammanhang. Det är svårt att helt säkert tolka 

när någon är glad eftersom alla uttrycker glädje på olika sätt, det behöver inte heller alltid 

synas på utsidan. Studien utgår ifrån att glädje visas genom skratt, leenden, kroppsspråk och 

verbalt uttryck. Vi gör inte anspråk på att helt kunna tolka en annan människas upplevelse av 

vad som är roligt. Det är egentligen bara när hon ger kroppsligt uttryck vi har kunnat tolka 

och dra slutsatser. Med utgångspunkt i livsvärlden och genom Merleau-Pontys teori om den 

levda kroppen har vi möjlighet att tolka barnens upplevelser och uttryck. Eftersom kropp och 

själ hänger samman kan vi genom kroppens uttryck tolka människans känslor. Med 

utgångspunkt i den egna kroppens erfarenheter kan vi förstå andra kroppar (Bengtsson, 2005)  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att barn ger uttryck för glädje på många olika sätt och i många olika 

sammanhang. Ofta såg vi den när de samspelade med varandra eller med en pedagog. Dessa 

samspel var många gånger väldigt korta och vardagliga. Barnen uttryckte glädje på olika sätt, 

mer eller mindre tydligt. Det fanns barn som ofta inbjöd till samspel genom att använda 

glädjefyllda uttryck så som blickar, kroppslig beröring och leenden riktade mot kompisar. 

Detta kunde tas emot på olika sätt, barnen kunde antingen vända sig mot eller ifrån varandra. 

Glädjen verkar vara smittande och en glad stämning främjar glädjefullt samspel mellan 

barnen.  
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Søbstad (2007) menar att gruppglädjen är viktig för barn eftersom den ger en känsla av 

samhörighet och gemenskap. Den här sortens glädje kännetecknas av smittande glädjerop, 

kroppslig rörelse och skratt.  

Vårt resultat pekar på att den glädje som finns i förskolan innehåller mycket av det som 

Schachtel (1959) kallar för Real joy. Barnen är aktiva och skapar själva sin glädje, den 

uppstår ofta ur aktivitet och i relation till andra. Som Søbstad (2007) skriver är den äkta 

glädjen mer verklighetsbaserad. Kanske hade vi sett mer av den magiska kortvariga glädjen 

om vi observerat andra situationer än den fria leken? Eventuellt finns det mer magisk glädje i 

till exempel en samling eller i ett födelsedagsfirande. 

6.1.1 Delad upplevelse 

Barnen utbyter ofta leenden och blickar för att skapa ett samförstånd och en gemenskap med 

varandra. De gör någonting ihop och är överens om att det är roligt. När Elsa och Joakim 

spikar (obs. 2) använder de blickar och kroppsspråk för att bekräfta sin gemensamma 

upplevelse. De spikar snabbare och snabbare i takt samtidigt som de ser på varandra. De ger 

uttryck för att det är roligt genom att skratta mot varandra. Søbstad (2007) skriver att leenden, 

munterhet och fysisk aktivitet skapar gemenskap barn emellan. Ytterligare exempel på barn 

som spikar ihop finns i observationen med Anna och Olle (obs. 4), själva upplevelsen av att 

göra någonting ihop verkar vara det som glädjer barnen mest. 

Ett tydligt exempel på gemensam fysisk aktivitet ser vi i observationen där Olle tillsammans 

med fyra kompisar hämtar en pedagog för att hon ska sätta på musik inne i madrassrummet 

(obs. 1). De springer sedan runt i en ring samtidigt som de spelar, skrattar och utbyter blickar. 

För oss tycks det som att barnen har en gemensam tanke med leken och är överens om att de 

har roligt tillsammans.  

Springleken i madrassrummet var någonting som barnen på den här förskolan ofta återkom 

till. Varje dag efter frukost samlades barnen i rummet och leken gick praktiskt taget till på 

samma sätt varje dag.  Detta verkar vara en lekrutin som barnen skapat tillsammans som en 

del i sin toddlarkultur.  Precis detta läser vi om i Løkken (2008) där hon beskriver hur barn 

som träffas över en längre tid kan komma överens om hur en lek ska gå till och vad som är 

meningen med den. Ofta var pedagogerna på den här förskolan med inne i rummet och 

uppmuntrade barnen till att springa och ha roligt ihop.  
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Johansson (2003) har i sin forskning kommit fram till att pedagoger som är lyhörda inför 

barnen, uppmuntrar dem och är närvarande i deras livsvärldar skapar en samspelande 

atmosfär. Att pedagoger är medvetna om och ser meningen med den här sortens lekar tror vi 

är viktigt, ett tillåtande klimat blir mer glädjefyllt.  

Just lekrutinen i madrassrummet kändes extra roligt att få se eftersom vi nu läst mycket om 

det och inte tidigare reflekterat över vad den här sortens lekar kan betyda. Begreppen toddlare 

och toddlarkultur var helt nya för oss. Nu har det blivit tydligare för oss hur mycket mening 

det finns i det barnen gör. Allting hänger ihop och barn på en avdelning delar många 

erfarenheter som gör att de kan förstå varandra. Vi tror det är viktigt att pedagoger skapar 

mötesplatser för barnen där de kan utveckla sin samvaro och bygga vidare på sin kultur. 

Genom att vara uppmärksam på vilka uttryck barnen ger och vad som händer i deras möten 

kan vi ge näring till och stimulera den glädjefulla samvaron.  

I observationen där Hanna tröstar Måns (obs. 3) ser vi hur hon kan sätta sig in i hur han 

känner och tröstar honom. Toddlarstilen innefattar mycket omsorg, värden och upplevelser av 

gemenskap menar Løkken (2008). För oss tycks det som om Hanna försöker trösta Måns och 

använder glädje som en strategi för att göra det. Hon ler, kittlar och klappar på honom.  

När barnen delar en upplevelse gör de ofta lika. Ett barn gör någonting och ett annat tar efter 

och gör samma sak. Exempel på detta ser vi i Daniel och Saras lek (obs. 5) när de båda 

hämtar varsin kjol att ha på sig i den fortsatta leken. Genom hela leken gör de lika och skapar 

på så sätt en delad upplevelse. Även i observationen där Filippa och Isabell hoppar från 

ribbstolen i madrassrummet ser vi att de gör lika. (obs. 6) Här blir också upprepning en viktig 

del av leken. Att upprepa sådant som är roligt hör också enligt Løkken (2008) till 

toddlarstilens lekande kvalitéer.  

Den form av lek vi har sett passar bra in på Løkkens et al. (2006) definition, hon menar att lek 

är en rörelse mellan den lekande och ett föremål eller en lekkamrat. Vi har sett att den här 

sortens lek ofta blir kroppslig, barnen kittlar, kramar och rör vid varandra. När Alexandra och 

Molly dansar (obs. 7) håller de varandra i händerna samtidigt som de dansar runt. Deras 

kroppar är i en gemensam rörelse, de leker med varandra och skrattar. För oss är det tydligt att 

de har riktigt roligt.  



26 

En vanlig strategi för att ta kontakt och leka med någon verkar också vara att kittla personen 

på ett glädjefyllt sätt. Anna kommer fram och killar Hanna på halsen. Hanna fnittrar. De ser 

på varandra och ler, börjar leka med leksaken tillsammans (obs. 8). För oss tycks det som om 

Anna är sugen på att leka tillsammans med Hanna, för att få kontakt med henne kittlar hon 

henne på halsen som en busig hälsning. Hanna besvarar Annas hälsning och de börjar leka 

med trolldegen och har roligt tillsammans.  

Lek med föremål där barnen är mer för sig själva förekom också. Ett exempel är när Daniel 

sitter själv i bygghörnet med legot (obs. 13). Som vi tolkar det är det själva byggandet som är 

roligt, han sätter fast bit efter bit av legot samtidigt som han nynnar med till musiken som 

spelar i bakgrunden. Daniel uttrycker inte glädje genom skratt och leenden, vi tror ändå att 

han finner glädje i att bygga med legot eftersom han sitter koncentrerat länge och dessutom 

återkommer till leken efter att ha varit borta en stund. Det vi ser är antagligen glädje över att 

skapa någonting.  

En annan form av lek med ting är när Sara leker med klossarna tillsammans med en pedagog 

(obs. 12), hon rasar tornen flera gånger och skrattar. Här verkar det istället vara den spänning 

som utlöses när tornen rasar som roar Sara mest. Hon vill gärna dela upplevelsen med 

pedagogen som hela tiden är med och uppmuntrar. Løkken et al. (2006) skriver att när barn 

leker med ett föremål ligger spänningen just i hur reaktionen ser ut och det är den som hela 

tiden utlöser en ny aktivitet.  

När barnen leker med olika ting har vi sett att tingen kan förvandlas till andra saker eller få liv 

i deras fantasi, detta ser vi exempel på i Joakims lek med leksaksmobilen som blir en gitarr 

(obs. 14). Det blir en rolig fantasilek. Joakim är kanske stolt över sitt spelande, eftersom han 

applåderar sig själv och säger Braa…! Han lekte flera gånger att han spelade gitarr på 

förskolan. Hemma spelade han ofta gitarr med sin pappa.  

6.1.2 Slutsatser 

Barn ger ofta uttryck för glädje i möten med andra. Blickar, leenden, kroppsspråk och verbalt 

språk är för barnen viktiga verktyg för att ge uttryck för glädje när de samspelar med varandra 

och pedagoger. Det vi sett att barnen upplever som roligt är att göra lika som varandra, 

mycket av glädjen verkar ligga i att dela fokus och uppleva ett samförstånd. Kroppsliga 

aktiviteter som att springa, hoppa och dansa tillsammans tycker barnen också är roligt. Lek 

kan på många olika sätt innefatta mycket glädje. Skaparglädje, fantasi och bygglek är exempel 

på leksituationer där barnen verkar ha roligt.  
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6.2 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna valde vi att göra en kvalitativ undersökning med 

ostrukturerade observationer. Med tanke på studiens syfte tycker vi att det var en bra och 

passande metod. När vi observerade var det ibland svårt att få med allting. Det var omöjligt 

att hinna skriva ner allt som hände. Att videofilma var ett alternativ vi övervägde. Men med 

tanke på att barnen inte var vana vid att bli filmade tror vi att situationerna då hade blivit mer 

onaturliga för dem. Barnen förflyttade sig också snabbt i lokalerna, vilket hade varit svårt att 

fånga på film.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Studien kan ge inspiration till vidare forskning inom glädje och humor i förskolan. Framför 

allt skulle vi tycka det vore intressant att studera just barns humor närmare. På vilket sätt kan 

barns humor synliggöras i förskolan och hur kan vi som pedagoger uppmuntra den? För vår 

studie har livsvärldsfenomenologin varit väsentlig, vi tror att det är viktigt med den här typen 

av forskning inom förskolan. Med ett barnperspektiv kan vi ta del av barns livsvärldar och 

göra tolkningar utifrån det vi ser när vi studerar dem. Vi kan lära oss mer om barn och 

pedagogernas livsvärldar så att vi kan organisera och bygga upp verksamheten utifrån deras 

intressen.  

Under arbetets gång har vi blivit inspirerade av begreppet toddlarkultur, det skulle vara roligt 

att undersöka hur lekrutiner och toddlarkultur visar sig på förskolan. Hur förhåller sig 

pedagoger till toddlarnas sätt att vara och hur medvetna är de om sin egen roll i hur barnkultur 

kan skapas? Glädje kan också studeras i flera olika situationer, hur ser det ut vid till exempel 

matsituation, samling och utelek?  

Vi har lärt oss mycket när vi arbetat med studien. Därför vill vi till sist tacka de barn, 

pedagoger och föräldrar som gjort det möjligt för oss att observera hur små barn delar 

upplevelser och glädje med varandra på förskolan.  
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