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Sammanfattning

Många yngre barn tillbringar en stor del av sin barndom på förskolan. Där träffar de nya
kamrater och genom lek och samspel med dem skapas nya sociala relationer. Vissa barn kan
vara väldigt intresserade av att träffa nya kompisar medan andra kan ha svårt att acceptera att
dela med sig både pedagogen och leksakerna med de nya barnen. Forskaren Marita Lindahl
har studerat småbarns vistelse på förskolan och har kommit fram till bland annat att barnen
fokuserar och iakttar andra barns agerande i början av förskolevistelsen men kan även hålla
avstånd från alla lekar tills de har skapat förtroende till alla på avdelningen. Psykologen Elin
Michelsén anser att barn som får positiva erfarenheter av samspel med andra barn fortsätter
att söka sig till andra barn.

Undersökningens syfte har varit att studera de nyinskolade barnens möte med en redan
etablerad barngrupp. Material till resultatet har samlats genom att videofilma samt föra
löpande protokoll.

Resultaten har visat att vanligen är det de nyinskolade barnen som söker kontakt med de äldre
barnen. Även om dessa kontakter är korta så sker de oftast på de äldre barns villkor.

Nyckelord: förskolebarnslek, lek, samspel, interaktion.
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Inledning

Alla pedagoger vet att börja på förskolan är en stor händelse i varje barns liv. Invänjningen på
förskolan är betydelsefull tid för barnet. Början av inskolningen kan avgöra hur barnet
kommer att finna sig väl tillrätta och utvecklas i förskolan. Det tar tid för barnet att knyta an
till personalen och att komma in och bli accepterad av gruppen. För det nya barnet är det
oerhört viktigt att komma i kontakt med de andra barnen, få kompisar och bli accepterad av
gruppen anser Niss (1988). Vissa barn kan vara oerhört intresserade men andra barn har
svårare att acceptera att de måste dela både pedagogen och leksakerna med de nya barnen.
Tillvaron på förskolan betyder att man delar leksaker, upplevelser, kamrater, utrymme och de
vuxnas uppmärksamhet. Inskolningen ger möjlighet för barnet att successivt få vänja sig vid
den nya miljön, bygga upp relationer till nya barn och pedagoger där. Därför är den en viktig
del av verksamheten, då pedagoger skapar den grundtrygghet, som behövs för
vidareutveckling och samverkan med andra. Det är också viktigt att barnen i lugn och ro,
tillsammans med mamma eller pappa, får närma sig allt det nya som förekommer i förskolan.
Föräldrarna finns till hands i början för att trösta och i vårdsituationer. Pedagoger arbetar med
att bygga upp en relation till varje barn och därefter mellan barnen i gruppen. När barnen
känner trygghet till oss kan de lämnas på förskolan.

Barnens samspel utvecklas genom att pedagogerna visar att det är roligt att göra saker
tillsammans. Det är viktigt att alla barn känner sig trygga i gruppen. Pedagoger och barn
stärker banden emellan genom att sjunga, leka och ha roligt tillsammans. Lindahl är en av
dem som har forskat om småbarnens samspel i förskolan. Enligt Lindahl (1998) menar Howes
(1991): ”att barn har tidigt redan i hemmet mer än en relation, det är modern, fadern, syskon
och andra personer” (Lindahl, 1998, s. 12). På grund av detta har barnet, ”när det kommer till
förskolan, redan skapat ett antal gemenskaper” (ibid. s. 12). I förskolan blir sedan relationen
med andra barn mycket nära. Barnen skapar vänskapsförhållanden genom ömsesidig social
och låtsaslek, de tröstar och hjälper varandra. Vänskapen som formas under den här perioden
kan även hålla i sig ända tills barnen börjar skola. Vidare betonar Andersen och Kampman
(1991) enligt Lindahl ”att barn behöver olika lång tid på sig att skapa förtroende till alla som
finns på en ny förskoleavdelning” (Lindahl, 1998, s.15). Många barn kan ”inta ett slags
avlyssnade ställning och håller ett visst avstånd eller distans till alla aktiviteter som pågår runt
omkring dem” (ibid. s.15). Michelsén (2005) skriver om kamratsocialisation och med detta
menar hon ”den ömsesidiga påverkan och uppfostran som jämnåriga kamrater utsätter
varandra för i det konkreta”(s. 39). Jag är intresserad att observera barnens interaktion under
den första tiden på förskolan med en redan etablerad barngrupp därför att jag anser att det
sociala förhållandet mellan barn i den här åldern är en viktig kunskap för förskolans
pedagoger.
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Tidigare forskning

Många forskare lägger mer eller mindre vikt vid samspel mellan människor som en
förutsättning för utveckling (Lindahl, 1998). Utgångspunkten i min presentation är några
urval av teorier om småbarns utveckling och lärande, samt samspelets betydelse för barns
sociala utveckling. Därefter kommer några urval av forskning som utgår ifrån dessa teorier.
I början presenterar jag Daniel Sterns teori om barnets självutveckling som har bidragit till
bilden av det kompetenta barnet. Stern har fokuserat på barns självutveckling mellan 0-3.5 år
och försökt ta reda på hur barnet upplever sig själv och andra i sin omvärld. Vidare kommer
jag att ta upp Lev Vygotskijs teori och William Corsaros teori om barns samspel. Därefter
kommer jag att presentera kort forskaren Marita Lindahls avhandling som handlar om
ettåringarnas möte med förskolans värld, samt psykologen Elin Michelséns bok baserat på
hennes avhandling som skildrar småbarnens samspel i förskolan. Avslutningsvis presenterar
jag betydelsen av samspel genom lek som har framhävts på flera ställen i läroplan för
förskolan (Lpfö 98).

Barns självutveckling

Daniel Stern född 1934  är amerikansk psykiater, utvecklingspsykolog och spädbarnsforskare
har bidragit med en ny syn på barns tidiga utveckling. Hans teori handlar om barnets
självutveckling, ”hur spädbarnet upplever sin värld, andra människor och sig självt” (Hwang
& Nilsson, 2003, s.139). Stern menar att det existerar en känsla av ett ”själv” innan barnet är
medvetet om sig själv och har ett språk, och detta själv utvecklas i samspel med omgivningen
Enligt Stern är barnet redan från första början av livet är aktivt i samspelet med omvärlden.
Stern redogör fem olika kategorier av upplevelse av själv som barnet går genom, det
begynnande självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala självet och det berättande
självet. ”Var och en av dessa känslor av själv ger upphov till olika berättande domäner” enligt
Brodin och Hylander (1998, s. 26). De har valt att kalla det begynnande självets
relaterandedomäner för samvaro, kärnsjälvets relaterandedomän för samspel, det subjektiva
självets för samförstånd, det verbala självets för samtal och det berättanden självet för
sammanhang (ibid. s. 26). Tillsammans har de skrivit en bok om småbarnens vistelse på
förskolan Att bli sig själv där de tolkar Sterns teori i vardagen på förskolan.

Det ”begynnande självet” är barnet mellan noll till två månader. Barnet lever då i ”känslornas
värld” . Ett själv grundas i ett flöde av känslor som är i ständigt förändring. ”I samspelet med
omgivningen utvecklas spädbarnens känsla av ett själv och denna känsla kommer enligt Stern
att finnas kvar resten av livet” (Hwang & Nilsson, 2003, s. 141). I denna domän läggs
grunden för all inlärning. Spädbarnet kan koppla sina erfarenheter från sinne till ett annat,
denna förmåga kallas för amodal perception, dvs. överföring av information emellan olika
sinnen. Hos barnet finns ingen äkta känsla av ett själv ännu men den utvecklas under denna
tid. ”Det går inte att skilja mellan tankar och känslor, allt är känsloladdat för barnet”( ibid.
s.141).

Andra domänen är ”kärnsjälvet” och här är barnet är från tre till sju månader och ”lever i en
social värld” (ibid. s.141). Med detta menar Stern att två månaders ålder i barnets liv är en
mycket viktigt tidsperiod. Under den här perioden får barnet ett intensiv och omedelbar
mänsklig kontakt. Jollrande, leenden och ögonkontakt börjar utvecklas på allvar och barnet är
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nu mer social med ett eget centrum, kärnsjälv. ”Under den här tiden utvecklas barnet som
social varelse” (ibid. s.141). Kring den här åldern uppstår ett leende samspel, spädbarnet
möter blicken och ler. Barnet kan visa glädje med hela kroppen när någon leker med dem.

Det subjektiva självet och det intersubjektiva självet som inträder vid ungefär sju, nio
månader förändrar barnet. Enligt Stern lever barnet nu i en ”relationsvärld”. Barnet börjar inse
att ”det självt besitter en inre värld” (ibid. s.142). Det är en värld med syften, önskningar,
känslor, uppmärksamhet och minnen. Barnet ”börjar förstå att även andra människor har ett
inre liv inte bara kroppar” ( ibid. s. 142). De signalerar behov och känslor, och reagerar på
kontakt och stimulering. Det gäller att föräldrarna är känslomässigt närvarande och lyhörda
för barnets signaler.  Genom att vara lyhörd gentemot barnet skapas både anpassning, samspel
och närhet i relationen. Brodin och Hylander (1998) menar dessutom att under den här
perioden kommer ett psykiskt samspel igång, via blickar, mimik och kroppens rörelse.
Tittutlekar blir allt mer fascinerade för lilla barnet, där gäller det att föreställa sig sådant man
inte kan se. Förr hade man enbart en interaktion på ytan, man imiterade varandra ansikte mot
ansikte. ”Nu kan barnet uppleva känslan av att vara förstått i sin egen upplevelse” (ibid. s.59).

Verbala självet är när språkutvecklingen tar fart. Barnet får ett nytt verktyg för att göra sig
förstått. Relationen till andra blir mer varierad. Genom språket skapas nya tillfällen att
samarbeta, vara med andra. ”Orden får sin betydelse genom konkret samspel” (Hwang &
Nilsson, 2003, s.143). Erövrandet av språket framkallar en ny dimension i självupplevelsen
som gör barnet mer självständigt. Barnet kan göra sig oberoende av den konkreta verkligheten
och kan börja fantisera även om sådant som inte har hänt. Allt detta kan barnet överföra i sin
lek. De börjar imitera kompisar, leker låtsaslekar som att tala i telefon, mata nallen, gå och
handla och så vidare. Symbolleken ger barnet möjlighet att bearbeta kunskaper, upplevelser
antingen i fantasin eller i verkligheten. I den här perioden börjar barnet se sig självt
objektivare än tidigare. De börjar kunna tänka saker om sig själv och referera till sig själv.
Vid 18 månaders ålder börjar de förstå att de ser sig själva i spegel. Barnet börjar använda
substantiv och pronomen och sitt eget namn för att referera till sig själv och andra (Jerlang,
2008, s.444).

Det berättandet eller narrativa självet inleds ungefär vid tre års ålder i barnets liv. Det betyder
att barnet då skapar mening och sammanhang genom att berätta om sig själv med egna ord
och därmed också att förändra bilden av sig själv (Hwang & Nilsson, 2003, s.143).
Stern påpekar samtidigt att barnets berättelse om sig själv kan vara en återskapande av
föräldrarnas berättade upplevelse. Som exempel tar han upp:

Jag var visst inte något snällt barn, så blev de tvungna att slå mig (av kärlek). (Jerlang, 2008, s.
448)

Han menar att det finns risk att sådana historier påverkar barnets självuppfattning och
identitet.

Samspel

Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker. Han menar att barnet aktivt bygger upp
sin kunskap om världen. Barnets omgivning har stor betydelse för utveckling och lärande. Det
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här synsättet kallas för sociokulturellt perspektiv. Enligt Williams (2006) menar Vygotskij
(1978, 1982):

Att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling och utgår från att lärande och
utveckling står i relation till varandra redan från barnets första levnadsdag. Språket fungerar som
den utlösande mekanismen för utveckling. (Williams, 2006, s. 40)

Vygotskij understryker ”att mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra” ( ibid. s.40). Enligt
honom är:

Nyckeln till socialt lärande är begåvningen att imitera och utveckla sina högre mentala
funktioner. (Williams, 2006, s. 40)

Han menar att barn lär mer och bättre tillsammans med andra som kan mer. Åldersskillnader i
en grupp är betydelsefullt för de yngre barnen eftersom de äldre barnen företräder det som de
yngre vill bli.

Vygotskij skapade begreppet ”zone of proximal development”, dvs. ”utrymme för möjlig
utveckling” (Lindahl, 1998, s. 47). Grundtanken med det är att barn gör framsteg genom att
delta i aktiviteter som ligger över deras kompetens. Barn som samspelar med en mer erfaren
eller duktigare kamrat eller vuxen lär sig mer med hjälp av dem. Samspelet utvecklar också
sociala färdigheter hos barnen, dvs. lära sig att samarbeta. Barnen samarbetar mycket genom
leken. Leken är enligt Vygotskij ”den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och
känsla” (Lindqvist, 1996, s. 70). Han menar att genom leken blir barnet medvetet om sociala
samspel och utvecklar förmågan att bedöma handlingar utifrån det regler som finns i
verksamheten. Han anser att innan det lilla barnet har utvecklat ett verbalt språk så imiterar de
andra barnen för att få en förståelse vad de gör. Genom härmning vill barnen visa samhörighet
med andra.

Kamratrelation

En forskare som har gjort en hel del undersökningar om kamratgruppsinteraktion och vikten
av kamratkulturer för barns socialisation och utveckling är William Corsaro. Corsaro har
studerat förskolebarn där han såg hur barnen tar kontroll över sina liv:

att barn skapar sin egen kamratkultur genom att ta kontroll över sina liv, dela med sig sina saker,
information och lekar. (Williams, 2006, s.33)

Han utvecklade kamratkulturer (peer cultur) på 1970 talet och har blivit ett viktigt skiljemärke
för barns typiska sätt att utveckla gemensam kunskap inom sin grupp. Barnens ingång till
kamratkulturer börjar i förskolan, där de möter nya kompisar och flera vuxna. Corsaro
beskriver på detta sätt:

” Children’s life-world and social development in the preschool years are most dramatically
affected by their entry into peer culture”. (Corsaro, W, 2000, s.19)

Med detta menar han att barn möter auktoritära vuxna som inte är deras föräldrar samt många
fler barn än de någonsin har samspelat med.
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Löfdahl (2002) har skrivit en avhandling där hon bland annat har studerat barns interaktion
med varandra i den fria leken. Löfdahl (2002) menar att Corsaro i sina studier kom fram ”att
barn är medvetna om den betydelsen deras kommunikation har för leken”( s.45). Enligt
Corsaro finns två mönster i leken, det ena är önskan att delta och den andra är önskan att
skydda sin lek. Han har studerat dessa mönster och kommit fram till att de flesta tillträden
misslyckas, vilket han tolkar som att barn skyddar sin lek. ”Det vanligaste sättet att värna om
sin lek är att avvisa presumtiva lekkamrater med hänvisning till att utrymmet inte är
tillräckligt eller att de redan är tillräckligt många barn. Det visar på en stor social kompetens
hos barnen, de vet att det inte går att vara fler än de redan är”(ibid. s. 45).

Ettåringarnas möte med förskolans värld

Forskaren Marita Lindahl (1995) har studerat ettåringars möte med förskolans värld. Hennes
avhandling handlar om småbarnens spontana lärandeprocesser. Hon visar att småbarn i hög
grad är medvetna, strategiska och att de redan mycket tidigt har en avancerad
innebördsförståelse för olika händelse på förskolan. Boken Lärande småbarn (1998) bygger
på hennes avhandling. Hon har videofilmat barnen från allra första dagen de kom till
förskolan och följt deras lärandeprocesser i några månader. Hennes undersökning ”visar hur
småbarn härmar och upprepar handlingar för att börja lära sig hur de själva ska agera när de
fått innebördsförståelse i själva handlingen” (Lindahl, 1995, s.159). Hennes studie
åskådliggör vidare hur småbarnen samspelar med kamrater kring leksaker eller låtsaslekar på
olika sätt. Småbarnen fokuserar och iakttar koncentrerat på andra barns agerande i början av
förskolevistelsen men även kan anta ett slags avlyssnade ställning och hålla avstånd från alla
lekar och aktivitet tills de har skapat ett förtroende till alla. Först när barnet har skapat en
”initial förståelse av den innebörd som gäller i andra barns sätt att samspela eller utföra en
aktivitet, försöker barnet själv få delta eller utföra aktivitet på samma sätt som de andra
barnen gjort” menar Lindahl (ibid. s.131).

Småbarnens samspel i den fria leken

Psykologen Elin Michelsén (2005) har skrivit en bok som bygger på hennes
doktorsavhandling om småbarns sampel i den fria leken i förskolan. Hon har observerat
barnen när de möts, leker, samspelar, hamnar i konflikter och blir överens. Hon visar att alla
barn redan vid ett års ålder ingår i sociala relationer med jämnåriga då de vistas i barngrupp I
de allra flesta fallen samspelar barnen kring något, en leksak, en lek eller en speciell aktivitet.
Samspelsekvenserna med leksaker i hennes studie är ofta korta mindre än en minut och få är
väldigt långa. Enligt henne ingår i de flesta samspel oftast två barn när de hanterar någon
leksak (ibid. s.64). Michelsén anser att samspel mellan människor innebär både positiva och
negativa erfarenheter och utmaningar. ”Vad som avses med positivt eller negativt är beroende
av ur vems perspektiv man betraktar samspelet” (ibid. s.77) menar hon. Hon har iakttagit
kamratsamspelet som visar hur barnen avvisar eller bejakar varandra som lekkamrater. ”Barn



6

som har positiva och glädjefulla erfarenheter av samspel med andra barn fortsätter att söka sig
till andra barn” (ibid. s. 81) enligt Stern (2000) som Michelsén refererar. Blir man avvisad
gång på gång kan ”det påverka barns identitet och självbild negativt på kort eller lång sikt”
(ibid. s. 81).
Michelsén har också sett i den här studien hur småbarnen imiterar, inspirerar varandra och är
varandras förebilder. Barn får idéer av varandra om hur de kan genomföra vissa aktiviteter.
De använder sig på olika sätt att få kontakt. De kramas, pussas, springer fram och tillbaka. De
söker, besvarar eller avvisar varandras blickar.

Sammanfattning

Sterns teori fokuserar på samspel mellan barn och vårdnadshavare men kan även kopplas till
samspel med andra barn. Även om samspelsförmågan startas med en vuxen i spädbarnsåldern
så utvecklas den vidare med andra vuxna och barn. Vygotskij (Williams, 2006) anser att
lärandet är en social process som pågår i ett samspel mellan barnet och omgivningen. En följd
av detta blir att barn lär också av varandra. Hans centrala teori är att barn som handleds av
vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än dem kan åstadkomma på egen
hand. Corsaro kritiserar precis som Vygotskij en ensidig fokus på det individuella barnet.
Corsaro (2000) menar att förskolebarn skapar sin egen kamratkultur när de börjar på
förskolan. På det stället träffar barnen många fler barn än de någonsin har gjort eller har
samspelat med. Så småningom utvecklar barnen en stark lust att göra saker, leka med
varandra. Denna lust att delta leder barnet till att skapa och dela en kamratkultur.

Lindahl (1998) har kommit fram att småbarn kan inta ett slags avlyssnade ställning och hålla
ett visst avstånd eller distans till alla aktiviteter som pågår runt omkring de i början av
förskoletiden tills de har fått tillit för alla på avdelningen. Barnen samspelar med varandra
kring leksaker eller leker låtsaslekar, de härmar varandra och upprepar handlingar för att få en
innebördsförståelse för själva handlingen. Michelsén (2005) menar precis som Lindahl (1998)
att barnen samspelar kring en leksak, en lek eller en speciell aktivitet. Hon menar vidare att
genom samspel får barnen både positiva och negativa erfarenheter. Positiva erfarenheter leder
till att barn söker vidare till andra vänner medan negativa erfarenheter kan påverka barns
identitet och självkänsla.
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Styrdokument

Läroplanen för förskolan betonar att det är pedagogernas ansvar att skapa den grundtrygghet
för barnet, som behövs för vidare utveckling och samverkan. ”Alla barn skall känna
tillfredsställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en
tillgång i gruppen” (Lpfö 98, s.5).

Betydelsen av samspel genom lek har poängterats på flera ställen i förskolans uppdrag.
Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som utmanar även till lek och aktivitet (Lpfö 98, s. 6).
Leken är nödvändigt för barns lärande. I den stimuleras barnet till fantasi, inlevelse, förmåga
att samarbeta och att lösa problem. ”Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer” (Lpfö 98, s.6).

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den
skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.( Lpfö 98,
s.5).

Citatet understryker vikten av att skapa en intressant och lärande miljö där barn inbjuds till lek
och aktivitet.
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Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att undersöka hur de nyinskolade barnen tar kontakt och hittar
sin plats i den befintliga barngruppen, samt hur barnen samspelar med varandra i den fria
leken. Jag valde den fria leken eftersom grunden för samspel med andra människor byggs
framförallt i leken.  Jag anser att det är viktig kunskap att uppmärksamma den sociala
relationen mellan barnen i den här åldern. Mina frågeställningar är:

– På vilket sätt tar de nyinskolade barn kontakt i en etablerad barngrupp?

– Hur samspelar barnen med varandra i den fria leken?
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Metod

I min studie har jag valt att använda en kvalitativ ansats. Den används ofta i studier där man
studerar en arbetsplats eller en individ i kombination av observation genom videofilmning
eller protokoll. Man koncentrerar sig på en viss person eller en viss händelse för att få fram en
djupare förståelse för något (Stukát, 2005). I min metod har jag samlat material genom att
videofilma samt föra löpande protokoll. Syftet med detta var även att göra en djupare tolkning
för vissa händelser på avdelningen.  I detta avsnitt kommer jag att presentera observationen
genom videofilmning samt observationen genom löpande protokoll. Därefter kommer
genomförandet av observationer därtill avslutas avsnittet med forskningsetiska riktlinjer.

Val av metod

Observation genom videofilmning

Jag har valt att i första hand observera genom att videofilma. Stukát (2005) menar att fördelen
med videoobservationer är att man har möjlighet att spela upp den observerade situationer fler
gånger. Enligt Björndal (2005) innehåller videoinspelningar i princip två huvudsakliga
fördelar. Det viktigaste är att man ”konserverar observationer av ett pedagogiskt ögonblick
som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat”(ibid. s.72). Vidare menar Björndal
(2005) precis som Stukat (2005) att inspelningen gör det möjligt att spola bandet tillbaka för
att upprepade gånger se eller höra situationen. Det har varit absolut en fördel för mig att
kunna se filmen igen för att inte missa någonting. ”Den andra fördelen med ljud och
bildinspelningar är den stora rikedom av detaljer som då blir bevarad” (ibid.s.72). Det jag vill
ta reda på genom filmen är hur samspelet mellan småbarnen fungerar i en speciell situation,
dvs. i den fria leken. Hur fungerar samspelet barnen emellan?  Jag är även nyfiken på om jag
kan upptäcka saker genom att filma som jag inte ser i vanliga fall. Björndal (2005) menar att
varje gång man tittar eller lyssnar på inspelningen kan man få syn på något nytt och
fängslande. Innan jag började filma visade jag kameran för barnen och berättade att jag ska
filma lite varje dag medan de leker. Hoppas att barnen inte blir störda av kameran, men jag
vet att det är många som har videokamera hemma. Studier av inspelningar har visat att de som
observeras vänjer sig överraskande fort vid förhållandet och att de inte ägnar kameran större
intresse. Jag bad också personalen att ingripa så lite så möjligt.

Observation genom löpande protokoll

Ett annat sätt att observera är att skriva löpande protokoll. Det betyder att man ”beskriver med
egna ord vad som händer under en viss tid” anser Rubinstein & Wesén (1986. s. 15). Via
löpande protokoll kan man se det enskilda barns beteende samt studera flera barn i ett
sammanhang, till exempel innelek i hemvrån där flera barn samspelar. Att göra löpande
protokoll kan vara lämpligt även, om man vill komplettera en annan metod, i mitt fall
videofilmning för att få en mer helhetsbild om hur barnen samspelar.
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Genomförande

Observationen har genomförts på en förskola i en storstad i Mellansverige. Förskolan består
av fyra avdelningar. Två småbarnsavdelningar där barnen är mellan ett och tre år gamla och
två avdelningar där barnen är mellan tre och fem år gamla. Småbarnsavdelningarna består av
15 barn och tre pedagoger. De andra två avdelningarna består av 21 barn och har fyra
pedagoger var. En extra pedagog var pga. av resursbarn.

Jag valde att göra observationen på min arbetsplats, där jag hade möjlighet att observera de
nyinskolade barnens samspel med de äldre barnen i den fria leken. De nya inskolade barnen är
Ilona (1.10), Isac (1.5), Ingeborg (1.5) och Beatrice (1.10). Största delen av observationen
utfördes genom filmning som gjordes under två veckors period. Hade totalt en 70-80 minuters
film som jag har analyserat. Löpande protokoll på 3 sidor skrev jag när det hände något
fängslande och jag inte hade kameran till hands.

Forskningsetik

I min undersökning har jag följt de forskningsetiska principerna i vetenskapsrådet
(Vetenskapsrådet, 2004). Informationskravet betyder att forskaren skall informera alla berörda
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta har genomförts genom att föräldrarna på
respektive avdelning har blivit informerade om undersökningens syfte. I informationskravet
ska även framgå att deltagandet är frivilligt och att uppgifter som samlas in kommer endast att
användas i studiens syfte. Samtyckeskravet genomförts genom att alla föräldrar har fått
information genom brev där de samtycker att deras barn får lov att videofilmas, samt föra
löpande protokoll. Konfidentialitetskravet innebär att namn på barn, förskola och kommun
inte ska kunna identifieras. I mitt arbete är alla namn fingrade och förskolans namn kan inte
heller identifieras. Föräldrarna har fått information att allt material kommer användas endast i
mitt arbete och sparas ett år på Högskolan i Gävle innan det förstörs
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Resultat och tolkning

I detta avsnitt presenteras resultatet i form av olika exempel tillsammans med tolkningen.
Filmningen har utförts på förmiddagen under den fria leken. Därefter redovisar jag
observation via löpande protokoll med tolkning. Dessa observationer utfördes inomhus under
olika delar av dagen då barnen leker fritt.

Observation av barn i samspel

Hemvrån
I detta avsnitt presenteras ett exempel på när två barn, en äldre pojke Arne (2.11) och en yngre
nyinskolad flicka Ilona (1.10) samspelar med varandra i bygget. Samspelet är i gång redan när
jag kommer till hemvrån och börjar filma.

Arne och Ilona sitter mycket nära varandra på golvet i hemvrån. Arne med hjälp av Ilona sätter
ihop ett långt briotågvagn med magneter i ändarna till varandra. När han har kopplat ihop några
vagnar sätter han legogubbar på dem. Ilona sitter alldeles nära honom med många legobitar
bredvid sig på golvet. Hon plockar upp och ger några legobitar i taget till Arne. Han tar dem och
kopplar ihop dem till ett tåg. Ilona tittar intresserat på vad han gör. Ge till mig! säger Arne och
tittar på Ilona. Ska du....hämta till mig? Ge det till mig! Säger han till henne medan han försöker
sätta ihop ytterligare två vagnar till som inte går lika bra. Vad tokigt! Säger han. Till slut lyckas
han koppla ihop alla vagnar och börjar köra med tåget. Han tittar inte mer på Ilona. Då tar Ilona
upp två legogubbar och börjar slå de mot varandra. Arne tittar upp på henne tar legogubbarna ur
hennes händer och sätter dem på tåget. Ilona protesterar inte utan tar boken som ligger bredvid
henne på golvet. Hon slår upp den. På bilden syns en ekorre som hon tycks vilja visa Arne Här,
här! tittar hon på Arne och pekar på ekorren. Arne tittar inte. Här, här, här säger hon flera gånger
och till slut tar hon Arne i armen. Arne tittar på boken och slår igen den! Nej, nej, nej, säger Ilona
med vanlig ton och går därifrån. Arne fortsätter leka med tåget.

Arne sätter ihop tåget medan Ilona hjälper till med att plocka upp bitarna och ge dem till
honom. Hon lyssnar, observerar och gör som Arne säger. Han verkar vara skicklig och tycks
visa ett välutvecklad motorisk färdighet men ändå missar han med att koppla ihop ytterligare
några vagnar till eller låtsas han bara? Vet inte, men han tycks ta hela med ro och skojar om
det ”Vad tokigt!” säger han med ett leende. Han upprepar många gånger samma fras till
Ilona” Ge det till mig!, Ge det till mig! Varför gör han det? För att kanske vara säker att Ilona
hör honom och har förstått vad han ville? Samarbetet går bra tills tåget är klarbyggt. Då blir
Arne upptagen med tåget och vill inte samarbeta med Ilona längre ser det ut så. Ilona verkar
tycka däremot att det här var roligt. Hon börjar slå ihop två legogubbarna mot varandra för att
få kanske mer uppmärksamhet av honom. Det lyckas hon med men det blir inte så långvarigt.
Arne tittar på henne, tar legogubbarna ur hennes händer och fortsätter leka med tåget. Ilona
ger inte upp, tar boken och verkar vilja visa bilden på ekorren till Arne. Men han tillbakavisar
genom att slå igen boken. Enligt Corsaro (Löfdahl, 2002) finns en medvetenhet hos barnen att
skydda sin lek. Arne värnar om sin lek och vill inte bli störd av Ilona. Han avvisar henne
genom att slå igen boken. Då ger Ilona upp och går därifrån. Vygotskij säger att barn kan lära
mer av någon äldre eller skickligare person, det är tänkbart att Ilona har lärt sig konsten att
fästa ihop briotågvagnar med magneter. Hon verkar ha lyckats skapa ett samspel med Arne
genom att ge honom legobitarna.
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Rutschbana
Samspelet mellan barnen kan vara väldigt korta. I sekvensen nedan återfinns flera exempel på
det, samspel genom ögonkontakt och ett samspel genom lek. Båda nyinskolade barnen och
äldre barnen deltar. Isac (1.5) och Ingeborg (1.5) är nyinskolade. George (2.2) och Arne
(2.11) har gått på förskolan ett år.

Isac åker rutschbana i lekrummet. Lite längre ifrån rutschbana står George och tittar på honom.
Plötsligt springer Ingeborg in i lekrummet raka vägen till rutschbanan, hastigt stannar hon upp och
tittar bort en kort stund. Jag antar att hon tittar på George men är inte säker. Isac klättrar upp igen
på rutschbana. Ingeborg vänder sig med hela kroppen mot Isac. Den här gången åker Isac ner på
magen medan Ingeborg tittar på honom med ett leende och börjar sjunga bä, bä, la la la. Även
Isac tittar på Ingeborg med ett leende och de har en kort ögonkontakt. Sedan klättrar Ingeborg upp
för trappan till rutschbanan och sätter sig på den. Hon tittar på George som har stått lite längre
ifrån banan ett tag och iakttagit henne. Medan George går fram till rutschbanan klättrar Ingeborg
ända upp på rutschbanan och åker ner på magen. Plötsligt springer Arne in med en draghund,
Ingeborg ser genast en annan draghund på golvet som är ledig, hon går dit, tar upp den och
springer efter honom. Arne och Ingeborg springer en kort stund bredvid varandra skrattande.

Ingeborg är intresserad av rutschbana det har hon visat flera gånger innan jag började filma.
Hon och George har åkt tillsammans många gånger på morgonen. Hon springer in i
lekrummet och stannar hastigt upp, verkar som hon letar efter George. När hon inte får något
gensvar från honom, vänder hon sig mot Isac och följer med blicken hur han åker ner på
magen. Sedan blir hon intresserad av Arnes springande med draghunden och byter genast lek
genom att följa med honom. Barn som har positiva upplevelser av samspel med andra barn
fortsätter att söka till andra barn enligt Stern (2000) menar Michelsén (2005) Ingeborg verkar
söka till andra barn och verkar få ett kort samspel först med Isac och sedan med Arne.
Samspel kring en leksak kan vara väldigt korta och oftast är kortare än en minut enligt
Michelsén studie.

Gunghästar
I följande sekvens har vi ett samspel mellan två yngre nyinskolade barn Isac (1.5) och
Ingeborg (1.5) som varar bara en kort stund.

Isac sitter och gungar på den gröna gunghästen. Intill honom står en likadan häst som är röd.
Ingeborg går fram, klättra upp och sätter sig på den röda hästen. Hon börjar gunga medan hon
tittar på Isac. Isac tittar bara framåt och verkar inte vara intresserad av Ingeborg. De gungar
parallellt en kort stund bara. Ingeborg går därifrån.

Ingeborg vill försöka få kontakt med Isac via gungandet bredvid honom, men han verkar inte
vara intresserad. Hon försöker få ett gensvar genom att gunga med honom sida vid sida, men
det hjälper inte. Efter en kort stund går hon därifrån. Isac gungar vidare. Han tycks inte vara
intresserad av Ingeborg, han tittar framåt och visar inte något intresse för henne.
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Madrassen
Småbarnen iakttar, fokuserar, och följer andra barns uppträdande, beteende mycket
koncentrerat utan att själva ta aktiv del. När dem märker att det här är roligt kan de vara
delaktiga i den. Här har vi ett exempel där en nyinskolad pojke Isac (1.4) samspelar med
flickorna Katie (2.8)och Olga (2.9) genom att sjunga mot dem.

Katie och Olga hoppar från soffan ner till madrassen i lekrummet. De skrattar och sjunger medan
dem hoppar ner. Isac sitter i hörnet av samma soffa.  Han ställer sig upp i soffan, vänder sig med
hela kroppen mot flickorna och iakttar dem med ett leende. Flickorna klättrar upp på soffan och
hoppar ner gång på gång. De verkar ha jätteroligt. Isac fortsätter att titta på flickorna med ett
leende. Efter ett tag börjar han också skratta och ”sjunga” samtidigt mot dem.

Flickornas hoppande, skrattande och sjungande väcker Isacs intresse just för deras lek. Isac
iakttar och följer flickorna utan att han själv deltar i den. Det verkar som han också vill vara
med. Efter ett tag tycks han delta i flickornas samspel genom att börja härma dem. Han börjar
också sjunga och skratta samtidigt mot dem. Lindahl (1995) menar att barnen i början av
förskolevistelsen fokuserar mycket på andra barns beteende och agerande. Enligt henne när
barnet har skapat en förståelse för innebörden av leken, försöker barnet själv delta i den.
Vygotskij (Williams, 2006) menar att genom imitation vill barnen som inte har ett utvecklat
ett verbalt språk visa samhörighet med andra.

Soffan
Småbarnen lägger märke till vad som händer, vad andra barn gör. Är det intressant då vill de
också vara med. Följande exempel visar hur nyinskolad Beatrice (1.8) tar kontakt med Katie
(2.8).

Katie sitter i soffan och bläddrar i en bok. Samtidigt som hon vänder blad i boken berättar hon för
sig själv vad som står på bilderna. Beatrice står en bit därifrån och iakttar Katie några minuter.
Efter en stund går hon fram till bokhyllan tar en bok, sedan går fram till soffan och lägger hennes
bok på andra boken i knäet på Katie. Därefter klättrar hon upp och sätter sig bredvid henne. Katie
tittar på henne några sekunder och sedan börjar bläddra i ”hennes” bok nu istället, utan att säga
någonting. Beatrice tittar väldigt intresserad i boken. De två sitter ganska länge och tittar
tillsammans i boken.

Beatrice verkar vara intresserad av böcker, hon tycks ha erfarenhet av detta hemifrån. Hon
verkar vara säker att Katie kommer att ”läsa” för henne. Katie protesterar inte utan verkar
acceptera genom att hon börjar bläddrar då i Beatrice bok. Kanhända att hon tycker om
Beatrice och vill visa det på detta sätt.
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Spegeln
I matsalen sitter ett lång spegeln fast på väggen som når ända ner i golvet. Barnen står ofta där
och tittar på sig själva. Exempel på Stina (2.8) och nyinskolade Beatrice (1.8) samspel framför
spegeln i matsalen.

Stina står framför stora spegeln och granskar sig själv. Beatrice ställer sig bredvid henne och nu
kan de se själva och varandra i spegeln. Titta Stina! Säger Beatrice och pekar på spegeln Stina,
Stina upprepar hon. Där är Beatrice! Säger hon sedan och pekar på sig själv. Stina tittar på henne
i spegeln och börjar le. Efter en kort stund springer de därifrån ut i hallen och tillbaka skrattande
tillsammans.

Enligt Stern (Jerlang, 2008) har Beatrice kommit in i fasen då hon har förstått att hon ser sig
själv i spegeln. Hon pekar inte på spegeln utan på sig själv. Däremot visar hon med fingret på
spegeln när hon tilltalar Stina. Hon får kontakt och ett samspel med Stina påbörjas och de
börjar springa. Enligt Michelsén (2005) använder barn på olika sätt att ta kontakt, som i det
här fallet att titta på varandra och springa fram och tillbaka.

Bordet
Här träffar vi återigen Arne (2.11) och den nyinskolade Ilona ( 1.10).

Ilona sitter vid bordet med Arne. Ilona lägger det stora fiskpusslet som består av ganska stora
bitar, hon tar några bitar i taget, letar efter rätta platsen och lägger dem på plats. Arne lägger ett
annat pussel som består av mindre och flera bitar. Medan han gör det tittar han då och då på Ilona
som tycks vara helt inne med sitt. Plötsligt börjar Ilona slå med en pusselbit som inte vill passa in
där hon har tänkt sig. Arne tittar upp på henne, tar biten ifrån Ilona och lägger den på rätta platsen.
Där ska det vara! Säger han till Ilona. Ilona tittar på pusselbiten där Arne har lagt, tar bort den för
att sedan lägga den dit igen. Så! Säger hon.

I beskrivningen ovan framgår tydligt hur Arne hjälper Ilona med pusselbiten. Ilona tittar hur
Arne gör men tycks inte nöja sig med det. Ilona tar bort pusselbiten där han har lagt och
lägger dit den själv igen. Arne har bidragit med kunskap som Ilona hade användning för
genom att visa var den pusselbiten ska ligga. Vygotskij säger att barn kan lära mer av någon
äldre eller skickligare person. Det är tänkbart att Ilona har lärt sig av Arne, men jag undrar om
Ilona inte hade klarat av den ändå själv utan hans inblandning.
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Diskussion

Barn som börjar på förskolan har med sig redan individuella erfarenheter. På förskolan
utvidgas dessa erfarenheter genom att de samspelar och leker med andra barn. Barnen får
välja var de vill vara och med vem de vill leka. Att dela på saker är inte alltid lätt. Barnen vill
skydda sin lek genom att avvisa kamrater menar Corsaro (1985) enligt Löfdahl (2002).
Exemplet i hemvrån visar hur Arne vill bevara sin lek. Han tillbakavisar den nyinskolade
Ilona bestämd genom att slå igen boken. Ilona ger upp och har verkat förstå att nu är det dags
att sluta. Corsaro (1985) menar att barn är medvetna om vad vikten av deras kommunikation
har för leken. Arne delade bygget med Ilona genom att låta henne plocka upp legobitarna ett
tag men därefter ville han leka själv.  Även om Ilona inte var välkommen längre har hon fått
positiv erfarenhet av samspel genom byggandet. Michelsén (2005) menar enligt Stern (2000)
att barn som har fått positiv erfarenhet av samspel med andra barn fortsätter att söka sig till
andra barn. Tidigare forskning enligt Johansson (2001) har visat att barnens relationer har
även hierarkiska slag.  Barnen leker med olika kompisar men bygger stabilare, närmare
relationer med vissa barn. Barn gör personliga val, i det här fallet har Arne valt att leka själv.
Varför accepterar Ilona detta tillslut? För att han är äldre och hon ser upp till honom? Han var
skicklig med att fästa ihop vagnarna med magneter. Vygotskij (Lindahl, 1998) säger att barn
kan lära mer av någon äldre eller skickligare person. Det är tänkbart att Ilona har lärt sig
konsten att fästa ihop briotågvagnar med magneter, men detta är inget som går att veta säkert?
Vygotskij menar att vi pedagoger aldrig kan veta när barnet lär sig något, det vill säga ”går
upp ett ljus” för barnet och att vi inte kan bestämma på förhand vad barnet kommer att lära sig
(Sträng, 2003 s.38). Han bedömer att samarbete eller samspelet med mer kompetenta personer
är avgörande för barns lärande (Bråten, 1998).
Interaktionen mellan Ilona och Arne uppstår vid ett annat tillfälle i matrummet. De sitter och
lägger var sitt pussel bredvid varandra. Ilona är helt inne i sitt, hon visar ett stort intresse och
engagemang, tar några pusselbitarna i taget, letar efter den rätta platsen och lägger dem på
plats. Arne tittar på henne emellanåt. När Ilona fastnar och börjar slå med den ingriper Arne
genast. Han tar pusselbiten ifrån henne och lägger den på rätta platsen Där ska den vara!
säger han. Ilona protesterar inte. Kan det bero att hon redan har respekt för honom? Min
tolkning är att om Arne inte hade varit så snabb så hade hon klarat av att lägga pusselbiten på
det rätta platsen.  Kanhända att Arne ville vara bara snäll och hjälpsam för att han tycker om
henne? Eller har hon lärt henne än en gång något?  Vygotskij (Lindahl, 1998) poängterar att
mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra och nyckeln till socialt lärande är förmågan att
imitera. Ilona tycks ändå vilja lägga pusslet själv, hon tar bort biten som han har lagt, för att
sedan lägga den dit igen. Lindahls (1995) studie har visat att småbarn kan hålla fast vid sina
idéer och avsikter om de är tillräckligt intresserade. Ilona har visat stort engagemang när hon
la pusslet och låter inte Arne avbryta henne.

Samspel mellan barnen kan vara väldigt korta, bara några minuter enligt Michelsén (2005)
studie. Småbarnen samspelar bland annat genom ögonkontakt och kring en leksak. Barnen vill
gärna vara med och delta när något roligt händer. Nyinskolad Ingeborg byter genast lek när
Arne springer in med draghunden. Det verkar vara roligt och hon vill vara med. Hon har fått
positiv erfarenhet av samspel tidigare av George och är inte rädd att fatta kontakt med ett
annat barn. På några minuter hade hon skapat flera korta interaktioner, först med Isac genom
ögonkontakt och därefter med Arne genom draghunden och springandet.

Småbarnen fokuserar och iakttar koncentrerat andra barns agerande i början av
förskolevistelsen enligt Lindahl (1995). Nyinskolad Isac tycks vara nyfiken när Olga och Katie
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hoppar från soffan. Han iakttar flickorna ett tag och det känns som han försöker förstå vad
deras lek handlar om. När han ser att flickorna skrattar och tycks ha roligt börjar han också
skratta mot dem. Jag uppfattar som han har fått bevis att den här leken är roligt och då vill han
vara med även om han inte är bjuden. Han försöker delta på sitt sätt och det gör han när han
skrattar och sjunger mot dem på avstånd. Vid ett annat tillfälle däremot när Ingeborg vill ta
kontakt med honom genom att gunga sida vid sida på hästen verkar han inte vara intresserad.
Lindahl (1998) menar att barn som visar en reserverad stil inte deltar lika mycket i samspel
eller inviteras inte lika ofta till det än barn som visar glädje och intresse. När Ingeborg inte får
någon respons från honom, går hon därifrån.

Nyinskolade Beatrice däremot tar kontakt med Katie genom att hämta en bok, lägga den i
hennes knä och sätta sig bredvid henne. Katie protesterar inte utan tycks godkänna detta
genom att vara tyst och börja bläddra i boken. Kan hända att Katie tycker om henne och vill
visa på detta sätt? Beatrice sätt att agera i det här fallet tycks bygga på erfarenheter hemifrån
om man utgår att barn har redan en hel erfarenhet när de börjar på förskolan (Michelsén,
2005). I det här fallet har hon fått en bekräftelse att hon är en lockande lekkamrat. Det visar
sig även när hon tar kontakt med Stina vid spegeln. Hon avvisar inte henne utan ler när
Beatrice pekar på henne och säger hennes namn.

Om jag återkommer till min frågeställning anser jag att jag har fått svar på hur de nyinskolade
barnen tar kontakt med varandra. Som det framgår i mina observationer är det oftast de
nyinskolade yngre barnen som söker kontakt med äldre barnen och det sker i samband med
kortvariga lekar. Barnen i min undersökning växelverkar på olika sätt. De samspelar via
rörelser, springa fram och tillbaka, genom att titta i boken, genom att hjälpa med pussel,
genom byggandet och genom ögonkontakt. Genom allt det här har de skapat kunskaper.
”Olika erfarenheter påverkar barns lärande och utveckling” enligt Pramling Samuelsson och
Sheridan (1999, s.41)). Barnen skapar kunskaper med hjälp av andra barn, genom att leka,
iaktta, experimentera, lyssna, urskilja, utforska jämföra och reflektera. Små barnen för det
mesta är välkomna att delta i lekar men det sker inte alltid på deras villkor. Det tycks dem
acceptera och gå vidare.

När jag filmade bad jag personalen att ingripa så lite så möjligt. Kan det vara orsaken att de
gemensamma lekarna mellan barnen blev kortvariga? Oftast när pedagogen går in i leken
leker, samspelar barnen bättre under en längre tid. Då är en vuxen med som ser till de tre
sociala lekreglerna följs, som samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Pramling
Samuelsson & Sheridan, 1999). Men har inte de äldre barnen rätt att säga ifrån och skydda sin
lek? Johanson (2001) menar att barn föredrar jämnåriga kamrater mot ett yngre barn om de
skulle välja för att relationen till de jämnåriga kamraterna är mer betydelsefulla.
Eftersom jag utförde observationen på min avdelning där jag arbetar och känner de äldre
barnen väl, kan hända att vissa situationer har jag tolkat efter mina förutsättningar. Då tänker
jag exempelvis på Katie när hon accepterar Beatrice närhet, eftersom jag vet att hon tycker
om att leka med yngre barn.

Jag anser att tiden har varit lite kort för att göra den här studien. Det hade varit bättre att följa
de nyinskolade barnen under en längre tid, kanske flera månader för att få en klarare bild av
deras acklimatisering i gruppen. Även om barn introduceras av en pedagog i början av
förskolevistelsen, behöver de längre tid för att skapa förtroende till alla som finns på en ny
förskoleavdelning.



17

Förslag till fortsatt forskning

I denna studie har jag undersökt de nyinskolade barns möten med en redan etablerad
barngrupp. Eftersom många barn börjar på förskolan redan i tidigt ålder anser jag att det är
relevant att forska vidare om hur barngrupperna påverkas av detta och även göra en
undersökning hur de äldre barnen förhåller sig till att leka med de yngre på förskolan.
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Bilaga

Brev till föräldrar och vårdnadshavare

Till föräldrar/vårdnadshavare och barn på avdelning xxxxxxx

Nu är jag i slutet av min utbildning till förskollärare och har bara ett examensarbete kvar. Mitt
arbete ska handla om hur de yngsta barnen leker, samspelar med varandra i den fria leken.

Jag vill be Er tillåtelse att observera era barn på förskolan.

Jag kommer att observera era barn dagligen genom att filma med videokamera, ta bilder och
anteckna. Allt material som jag samlar in kommer att användas endast i mitt arbete och jag
kommer inte att omnämna något barn med sitt namn.
I min undersökning kommer jag att följa de forskningsetiska principerna, vilket också innebär
att namn på pedagoger och förskola inte kommer att framgå i texten. Materialet kommer att
ingå i mitt examensarbete och sparas ett år på Högskolan i Gävle innan det förstörs.

Vid frågor kontakta mig gärna.
Tack på förhand
Susanna Konnerth
xxxxxxx 2010 02 17

Min handledare är:

Elisabeth Björklund
Fil.dr., Universitetslektor i didaktik
Högskolan i Gävle, University of Gävle
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi
S-801 76 GÄVLE
Sweden
E-mail. ebd@hig.se
Phone number ++46- (0)26-648553
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