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Sammanfattning 

Examensarbetets fokus är hur små barn mellan ett till tre år interagerar och samlär 

tillsammans i svensk förskola. Det övergripande syftet var att undersöka hur de yngsta 

förskolebarnens samspel, samlärande, kommunikation samt kamratrelationer gestaltas i lek 

och vardagliga situationer på förskolan. Detta för att öka kunskapen om de yngsta barnens 

sociala värld tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. En kvalitativ undersökning 

genomfördes på en småbarnsavdelning med 16 barn, där 7 var flickor och 9 var pojkar. 14 av 

de 16 barnen var även nyinskolade på avdelningen. Videoobservationer och fältanteckningar 

under en veckas tid användes för datainsamlingen. Videomaterialet bestod av totalt 90 

minuter film i både inomhus- och utomhusmiljö. 

Teoretiskt vilar studien på ett sociokulturellt perspektiv, i vilket barn framstår som sociala 

aktörer där samspel och lärande sker utifrån interaktion och deltagande i sociala sammanhang. 

Resultatet stöder också detta perspektiv där de allra yngsta barnen på förskolan verkar har en 

inneboende vilja att interagera tillsammans med andra barn. I mötet med de andra barnen 

använder barnen framförallt en icke verbal kommunikation där kropp, gestaltning och mimik 

är de aktiva redskapen för förståelse för varandra. Barnen visade genom sitt sociala samspel 

att de verkar ha förmåga att imitera varandra, ta varandras perspektiv, hjälpa varandra, 

frambringa konflikter med varandra, skapa kontakt med varandra samt lära av och med 

varandra. Resultatet tycks även visa hur de yngsta förskolebarnens gemenskap uttrycks av 

glädje för varandra och hur de ständigt verkar vilja vara i en mänsklig samvaro för att bygga 

relationer till varandra.  

Nyckelord: förskola, kommunikation, lek, samlärande, samspel, småbarn, sociokulturellt 

perspektiv, vänskap  
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Inledande bakgrund 

Axel (2.10) och Stina (2.7) sitter i varsitt hörn i soffan i ett av rummen på 

småbarnsavdelningen. Mellan dem båda sitter två flickor och läser böcker. 

Axel frågar flickorna i mitten om det är deras böcker och förklarar att han 

också vill ha en bok minsann. Han får inget svar tillbaka och går därför mot 

bokhyllan och ställer sig på en stol inunder. Han sträcker upp armarna för att 

kunna nå, men lyckas inte. Han pekar och ropar att han vill ha Nasse-boken. 

Under hela tiden sitter Stina tyst i sitt hörn och iakttar Axel då hon plötsligt 

går fram till honom och säger ”Kanske du ramlar”. Sekvensen fortskrider och 

Axel förklarar för Stina att han inte är stark nog att ta ned boken. ”Men jag är 

stark” säger Stina som efter många om och men får ned rätt bok och ger till 

Axel.  

                                                                                                    (Larsson, 2010) 

Ovanstående episod är ett exempel på hur samspelet mellan de yngsta barnen en vanlig dag i 

förskolan kan te sig. Stina och Axel (fiktiva namn) är två barn jag mötte under en lång 

praktikperiod jag hade på en småbarnsavdelning under min förskollärarutbildning. Under 

denna praktikperiod hade jag till uppgift att videoobservera barn i den dagliga verksamheten 

på förskolan, varpå Stina och Axel blev två barn som genom sitt samspelande fastnade en hel 

del på min kameralins. Att just de yngsta barnen i förskolan ligger mig varmt om hjärtat är 

ingen egendomlighet. Tidigare under min utbildning tycker jag mig ha märkt att de yngsta 

barnen, i utbildningens kunskapsområde, har kommit i skymundan för de äldre barnen (3 år 

och uppåt). Jag har till följd därav blivit införlivad med att det finns få studier som visar vad 

små barn lär av och med varandra och att man historiskt sett har haft en syn på det lilla barnet 

som osocialt och ej särskilt samspelande (Williams, 2006). Detta anser jag var oerhört 

märkligt, min egen uppfattning om de yngsta barnen samt med stöd i videoobserverandet 

under praktikperioden visade verkligen motsatsen. Barn är barns bästa vänner och ingår 

alltjämt i sociala verksamheter. De samspelar hela tiden och överallt. Stina, i episoden ovan, 

visar detta tydligt genom att hon med sitt noga iakttagande av Axel är medveten om att han är 

hjälplös och behöver assistans. Avsnittet pekar både på Stinas förmåga att ta ett annat barns 

perspektiv samt hennes vilja att bry sig om sina kamrater. Stina och Axel är och förblir två 
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stycken tvååringar som jag aldrig kommer att glömma och de ligger därför till grund för mitt 

val av examensarbete. 

Med tidigare utvecklingspsykologiska teorier som förespråkat de yngsta barnen som 

självständiga, osociala människor med oförmåga att ta ett annat barns perspektiv, betraktar 

man idag små barn utifrån en helt annan synvinkel (Williams, 2006). Idag framträder det lilla 

barnet som oerhört kompetent och aktivt lärande där samspelet mellan människa och omvärld 

står i relation till varandra (Björklund, 2010; Michélsen, 2005; Williams, Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2000). Dagens forskning tyder alltså på att små barn verkligen har en 

förmåga att ta andra barns perspektiv och genom att samspela med andra barn kan de planera 

och utföra sådant som de upplever som meningsfullt. Men vad är det då som barn upplever 

som meningsfullt och glädjande? Svaret på den frågan hänvisar jag till Michélsen (2005, s. 

125) som uttrycker att ”barn är barns glädje”. Jag upplever att barn trivs allra bäst bland sina 

jämlikar och det är detta som gör barns relationer till varandra inom förskolan så oerhört 

viktiga. För att barn ska trivas och må bra och för att en utveckling ska ske krävs det kamrater 

att samspela, leka och erfara saker och ting med. I sådana typer av samspelssituationer kan jag 

inte tänka mig annat än att ett lärande för livet sker. Om detta nu stämmer torde förskolan 

spela en avgörande roll för barns utveckling och lärande, eftersom de flesta av dagens barn 

tillbringar till största del av sin vakna tid på dygnet just i förskolan. Tid som karaktäriseras av 

lek och gemenskap med andra barn och vuxna (Johansson, 2001). 

Under de senaste 30 åren har en dramatisk ändring skett vad gäller barns livsvärldar och 

fostran. Idag är situationen för de yngsta barnen mer uppmärksammad eftersom fler barn är 

inskrivna i förskolan och dessutom allt lägre ner i åldrarna, förklarar Engdahl (2011). Enligt 

Skolverket (2013) är idag 83 % av barn i åldern 1-5 år i befolkningen inskrivna i förskolan, 

där drygt hälften utgörs av barn i åldern 1-3 år. Detta bidrar till att vi måste öka vår kunskap 

om de yngsta barnens erfarenhetsvärldar för att bemöta dem på bästa tänkbara sätt innanför 

våra pedagogiska portar på förskolan. I den forskningsöversikt om barns samlärande som 

Williams, Sheridan och Pramling (2000) författat går det att uttyda att det idag även finns en 

önskan om att barn bör öka sin förmåga att lära av och med varandra i förskolan. När barn 

samarbetar inom gruppen på detta vis bidrar det till att varje barn har möjlighet att ”hitta sin 

identitet, öka sitt självförtroende och känna trygghet tillsammans med andra” (Williams, 
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2006, s. 13). Vikten av samlärande exemplifieras också tydligt genom förskolans egen 

läroplan där det står skrivet att: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer.  

                                                                                         (Skolverket, rev. 2010, s.7).  

Med utgångspunkt i citatet ovan borde samtliga barn ses som en tillgång i förskolegruppen 

där lärande mellan barn bör betraktas som betydelsefullt för verksamheten. Vidare i 

förskolans uppdrag står det även att ”verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera” (Skolverket, rev. 2010, s. 6). Med den vetskapen gäller det därför att förskollärarna 

förstår betydelsen av barns sociala samspel och samlärande och därmed också uppmuntra och 

ge utrymme för detta. Min avsikt med detta examensarbete är därför att nå ytterligare kunskap 

och lärdom om den vardag de yngsta barnen i förskolan befinner sig i.  

 

Syfte och övergripande frågor 

Den här studien syftar till att öka kunskapen om de yngsta förskolebarnens samspel och 

samlärande. Genom att observera och studera de yngsta barnens tidiga erfarande av lek och 

aktivitet i vardagliga situationer i förskolan vill jag försöka sätta mig in i de sammanhang 

barnen befinner sig i och försöka skapa en förståelse för hur barnen samspelar och lär av och 

med varandra. Förhoppningen är även att kunna synliggöra barns kommunikation och hur 

barns relationer till varandra gestaltas i sådana möten samt se vilka faktorer som inspirerar 

barn till att samspela med varandra. För att ha möjlighet att kunna dra slutsatser samt skapa en 

diskussion i studien kommer fokus att ligga på följande frågeställningar: 

 Hur gestaltar sig de yngsta förskolebarnens samspel och samlärande? 

 Vad kan barn lära av varandra när de samspelar med andra barn i förskolan? 
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Disposition 

Denna studie är upplagd genom ett antal olika avsnitt där jag i det första inledande avsnittet 

har redogjort för bakgrunden till mitt val av examensarbete samt arbetets syfte och 

frågeställningar. I avsnitt två redovisas de teoretiska utgångspunkterna till följt av avsnitt tre 

där jag beskriver om val av metod för undersökningsfältet. Vidare i avsnitt fyra kommer 

resultatet från undersökningen att presenteras. I det femte och avslutande avsnittet kommer 

jag att knyta ihop arbetet genom en resultat- och metoddiskussion samt ge förslag på vidare 

forskning. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av den teori och tidigare forskning som mitt arbete vilar på. 

Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet där urval från främst den nordiska 

forskningen presenteras, vilken jag anser är relevant för min undersökning. En del av den 

forskning som valts är dock inte genomförd på de allra yngsta barnen i förskolan utan sträcker 

sig längre upp i åldrarna. Däremot utgör den forskningen en väsentlig del för 

helhetsperspektivet på barns samspel och samlärande. Avsnittet inleds med en historisk 

överblick samt med insyn i det sociokulturella perspektivet på samspel och samlärande. 

Därefter kommer jag att mer ingående behandla samspelsbegreppet i olika underkategorier så 

som toddlare, samspel, lek, kommunikation och olika dimensioner av kamratsamverkan. Sist 

följer en sammanfattning av avsnittet. 

 

Kort historisk överblick  

När det gäller forskning om de yngsta barnens samspel och samlärande finns det inte så 

många studier att hämta vad gäller de allra yngsta barnen (upp till tre år). Som tidigare nämnts 

kan en orsak vara att man historisk sett inte alltid haft synen på de små barnen som sociala 

och samspelande individer (Williams, 2006). Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2000, s. 35) framkastar att den traditionella synen på barns utveckling och lärande under 

många år utgått från att ”kunskap bäst överförs från den vuxne till barnet”. Barnet ska alltså 

anpassa sig efter den vuxne och det är så kunskaps- och kulturöverföring sker. Nya studier av 

barns sätt att utvecklas, interagera och lära har dock frambringat en annan bild av barns 

sociala förmågor. Engdahl (2011) understryker i sin avhandling om de yngsta barnens sociala 

samspel att barn redan från födseln är socialt aktiva där lärandet ses utifrån interaktion med 

andra människor i meningsfulla kontexter. Samverkan sker till en början av att den nyfödda 

imiterar sin eller sina vårdgivare för att senare övergå till ett mer komplext samspel som 

uttrycks av bland annat observering, kontaktsökning och ett visat intresse för andra 

människor. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s. 35) tillägger att detta nya 

synsätt på barns förmågor även har visat sig i de svenska läroplanerna där man tagit mer fokus 

på ett kollektivt lärande och på en ”ökad medvetenhet om vikten av att barn lär av varandra i 
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förskolan och skolan”. Med andra ord är idag samspel och samlärande i förskolan ett av 

förskolans väsentligaste mål.  

 

Sociokulturellt perspektiv på samspel 

I ett sociokulturellt perspektiv på samspel och lärande ser man på lärande utifrån interaktion, 

med andra ord genom deltagande i sociala sammanhang (Dysthe, 2003; Säljö, 2010; 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Människan föds till en samspelande 

individ där de yttre sociala sammanhangen skapar en inre intellektuell förståelse, menar Säljö 

(2010). Ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande kan förstås genom en biologisk grund 

där lärandet är knutet till hjärnan, nervsystemet och sinnena, framhäver Sträng och Persson 

(2003). Denna utveckling utgör dock bara en allmän förutsättning för lärande där resten ligger 

i det sociokulturella samspelet mellan människor. Enkelt uttryckt gäller det att förstå 

människan i hennes ”individuella och kollektiva historiska utveckling” (Sträng & Persson, 

2003, s. 19). 

För att samspela krävs någon form av kommunikation. I det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation och språkanvändning grundläggande element i barns lärprocesser. I detta 

avseende har den ryske psykologen Lev S Vygotskij kommit att spela en stor roll för den 

sociokulturella teoribildningen (Bråten, 1998). Denne psykolog uttryckte tydligt sin åsikt om 

språkets betydelse för sociala interaktioner och för barns (och vuxnas) lärande. Vygotskij 

ansåg att utvecklingen av intellektet och tänkandet har sin början i socialt samspel med andra. 

I barns samspel menar Williams (2006) och Sträng och Persson (2003) att barn tar till sig sätt 

att tala, tänka och utföra handlingar på där de tillgodogör sig färdigheter, utvecklar förståelse 

och kunskap som är betydelsefull för deras livsvärldar tillsammans med andra människor. 

Säljö (2010, s. 67) avser att ”det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 

interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar 

företeelser”. Sammantaget måste samspel och lärande i ett sociokulturellt perspektiv innebära 

att ”betrakta barn som medskapare till kunskap, kultur och identitet med inverkan på sina liv” 

(Löfdahl, 2004, s. 29). 
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Toddlaren – det kroppsligt kommunicerande barnet 

När det gäller småbarnsforskningen går det inte att undkomma begreppet ”toddlare”. Ordet är 

hämtat från engelskan och hänvisar till små barn i åldern ett till tre år och betyder ”den som 

tultar och går” (Haugen, Løkken & Röthle, 2006, s. 13). Begreppet syftar till att beskriva de 

små barnens, toddlarnas, sätt att röra sig på i sociala umgängen. Løkken (2008) som är 

professor i förskolepedagogik är en av dem som framförallt intresserat sig för toddlarna. 

Hennes forskning är i sin tur baserad på den franska filosofen Maurice Merleau-Pontys 

fenomenologiska studier om barns tillvaro i världen. Løkken tar utgångspunkt i Merleau-

Pontys syn på kroppen som ”människans ankare i världen” (s. 17). Med detta menas att 

kroppen är en helhet av både fysiska och psykiska förmågor där toddlarens umgängesstil 

gestaltas genom att springa, tulta, hoppa, peka, trampa, vrida, studsa, falla, skrika, tjuta och 

mer därtill. Vidare beskriver Løkken om hur det sker ett relationsskapande mellan barnen när 

de vandrar omkring på detta sätt, där förskolan i allra högsta grad är en arena för sådana 

kroppsliga samspel. Engdahl (2011) har genom sin fenomenologiska avhandling observerat de 

små barnen och tillägger att deras sätt att visa gemenskap uttrycks av ömsesidighet, 

spontanitet och glädje. Toddlarnas existens och kommunikation är alltså av kroppslig art och 

hur ett barn uppfattar världen beror på tidigare kroppsliga och sinnliga erfarenheter. Därav 

skapar varje individ, varje barn, sin egen bild av verkligheten och världen, menar Engdahl. 

Även ett norm- och kulturskapande sker på detta sätt genom en sorts ”tyst överenskommelse” 

mellan barnen.  

 

Det samspelande barnet  

Att barn samspelar på ett eller annat sätt har vi nog alla lagt märke till när vi är i sällskap av 

barn. Men vad betyder egentligen samspel när det gäller de yngsta barnen? En förklaring till 

detta har Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s. 105) försökt sig på där de 

uttrycker att ”med samspel avses att barn agerar verbalt eller kroppsligt med gester, ord och 

tonfall i förhållande till andra barn och att den andre reagerar på något sätt”. Däremot 

förklarar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) samspelsbegreppet som något komplext 

eftersom barn är just barn och samspelar på mer likvärdiga villkor än vuxna där sammanhang 

och samspelsdeltagare ständigt byts ut. Barn har alltså gemensamma samspelsdrag men 
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däremot skapar samspel i förskolan också olikheter genom makt, kontroll, hierarki och 

positioneringar förklarar Lillemyr (2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

upplyser dock att dessa erfarenheter av likheter och olikheter i barns samspel både är 

nödvändiga och ofrånkomliga i såväl lek som lärande. Björklund (2010) har i ett avsnitt i 

Nordisk barnhageforskning givit uttryck för att samspel måste ses som en kontextbunden 

relation där förståelsen är bunden till situationen. 

 Samspelssituationerna de yngsta förskolebarnen ingår i kan även vara av olika karaktär, både 

lekkaraktär och vardaglig karaktär. De viktigaste aspekterna av småbarns samspelande har 

visat sig vara ”samspelens karaktär generellt, barns positioneringar samt emotionella uttryck i 

samspelen” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010 s. 105). Vidare tillägger även 

Michélsen (2005) som genom sina observationer av samspel på småbarnsavdelningar att man 

bör ta hänsyn till längden på samspelen. Samspelen kan vara alltifrån ögonblickskorta, 

minutlånga eller kan utvecklas till långvariga händelsekedjor där mycket kan äga rum oavsett 

längd. Övriga faktorer som påverkar barns möjlighet till samspel är bland annat även vänskap, 

ålder, kön, miljö, pedagogernas förhållningssätt samt social- och kulturell bakgrund 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).   

 

Det lekandet barnet  

En stor del av barns samspel utgörs av lek och är därför viktigt att behandla vid studier av 

småbarns samspel, beskriver Engdahl (2011). Flera forskare, skriver Löfdahl (2004) har 

påvisat att barns lek är bundet av gemenskap och meningsfulla sammanhang, vilket vi också 

kan finna i förskolans läroplan (Skolverket, rev. 2010) där lekens sociala väsen anses vara 

oerhört viktigt för barns utveckling och lärande, för samarbetsförmågan samt problemlösning. 

Läroplanen tydliggör att barn ”söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 

rev. 2010, s.7). Lek kan därför, precis som samspel, sägas vara socialt formad och vara av 

kommunikativ art. Till detta ställer sig Johansson och Pramling Samuelsson (2007) positiva 

till eftersom de menar att leken är social eftersom det är en kommunikativ process, trots att 

barnet leker ensamt eller tillsammans med någon. Leker barnet ensamt kommunicerar barnet 

alltjämt med någon fiktiv person eller genom en föreställd värld, vilket i sig är ett sorts 
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samspel med omvärlden, skriver författarna. Genom lekens föremål, handlingar och innehåll 

skapar barn meningsfulla sammanhang (Löfdahl, 2004). Lärande ses med andra ord kopplat 

till både samspel och lek men är ändock skilda företeelser, framhäver Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007). Likheterna ligger i att både lek och lärande utgörs av lust, kreativitet, 

meningsskapande och valmöjligheter. Vidare tillägger författarna att barn dessutom lär 

tillsammans och lär varandra i leken, något som än så länge har varit ett ganska försummat 

område.  

 

Det kommunicerande barnet  

Som tidigare skrivits så krävs det någon form av kommunikation för att samspela, verbalt sett 

genom det talade språket och icke verbalt genom kroppsspråket. Barn sätt att använda språket 

som redskap för samspel är ur det sociokulturella perspektivet det väsentligaste i barns 

lärprocesser (Williams, 2006; Sträng & Persson, 2003). Genom språket har människan en 

förmåga att dela sina erfarenheter och kunskaper med andra där samspelen människor emellan 

erbjuder ett lagrande av kunskaper, förståelse och insikter, beskriver Säljö (2010). Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) förhåller sig också till detta eftersom de påpekar 

att det i barnets kommunikation med andra barn bearbetas ett logiskt tänkande, idéutbyte samt 

ett planerande och organiserande av handlingar.  

Det lilla barnets kommunikation utgörs till en början av kroppslig kommunikation, skriver 

Løkken (2008) med utgångspunkt i Merleau-Pontys studier. Detta för att små barn inte kan 

sätta ord på sina handlingar eller lekar eftersom de ej har ett färdigutvecklat verbalt språk. 

Greve (2009) som forskat på de små barnens vänskapsrelationer och hur mötena dem emellan 

ser ut i de norska förskolorna framhäver att ett- och tvååringarna har en stor repertoar av 

kommunikationsredskap. De använder sig bland annat av blickar, stämma, röstläge, tonhöjd, 

gester och i viss mån tal. Greve tillägger även att hur kommunikationen ter sig mellan barnen 

är beroende av vilka barn som ingår i samspelsmötena.  
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Kamratsamverkan  

Samspelsmötena mellan barnen på förskolan utgör kärnan för barnens möjlighet att bygga upp 

vänskapsrelationer, skriver Greve (2009). Vänskapsrelationer som är grundläggande för barns 

trivsel, trygghet och meningsskapande. Vänskap är därmed viktigt för kvaliteten i barns liv 

där vänskap skapar spänning och glädje och engagemang för andra människor, framhäver 

Greve. För att barn alltjämt ska utvecklas och läras krävs också kamratsamverkan, tillägger 

Williams, Sheridan och Pramling Samulesson (2000). Författarna menar att barn har en 

inneboende önskan om att dela sin värld med andra barn. Tillsammans med människor som 

omger barnet skapas förutsättningar för lärande på en upptäckande nivå, för kreativt tänkande 

och meningsfulla sammanhang för barnen. Till detta förhåller sig också Johansson (2001, s 

67) som framkastar att ”barnen visar att de vill delta tillsammans med andra i allt som händer 

i förskolan”. Att barn vill vara tillsammans och knyta vänskapsband utvecklas från social 

kompetens och från socialt agerande anser Johansson och Pramling (2007). Därmed blir 

förskolan extra betydelsefull eftersom det i förskolans läroplan (Skolverket, rev. 2010, s. 7) 

står skrivet att ”förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens”. 

 

Dimensioner av kamratsamverkan  

Barn samspelar och samlär med sina kamrater på olika sätt i förskolan. De leker, 

kommunicerar, imiterar, skrattar, förhandlar, har konflikter med varandra och mycket mer 

därtill. Michélsen (2005) beskriver hur samspel kan vara både vertikalt eller horisontellt, det 

vill säga att det antingen är ett barn som styr samspelet eller att det kan växla mellan barnen 

om vem som dominerar samspelet. Det som händer när små barn vistas tillsammans i 

förskolan är att det skapas kamratkulturer menar Löfdahl (2007, s. 16), där innehållet i barns 

samspel kan förstås genom ”hur och vad som förhandlas var”. Nedan följer en indelning av 

hur samspelet och leken mellan de yngsta förskolebarnen kan gestalta sig. 
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Imitation 

Innan de yngsta barnen i förskolan utvecklat ett verbalt språk är det genom att imitera som 

barnet samspelar och leker tillsammans med andra barn, beskriver William, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000). Barn kan omedelbart härma ett annat barn för att långt senare 

upprepa samma handling igen. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att de små barnen 

observerar hela sin omvärld där beteende, kulturella mönster, könsroller och kommunikation 

finns i synfältet, vilket barnen genom imitationen tillägnar sig en förståelse för respektive 

handling. Barns imitation ger uttryck för barns reproducering av sociala handlingar, vilket 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver som inkörsporten för barns 

lärande. Vidare tillägger författarna att barn imiterar sina kamrater för att de vill vara som sina 

vänner och göra likadana saker. Barnen varierar även sitt sätt att imitera på, eftersom variation 

är intresseväckande. 

 

Att ta ett annat barns perspektiv 

Att små barn kan ta ett annat barns perspektiv är något som dagens forskning tyder på 

(Williams, 2006). Løkken, Haugen och Röthle (2006, s. 49) betonar till och med att ”barn har 

ett inneboende socialt motiv och en medfödd förmåga till intersubjektivitet. I detta ligger att 

barn direkt förstår andra människors känslor och motiv”. Johansson (2001) menar att de 

yngsta barnen observerar sina kamrater och lägger märke till om de är ledsna, inte bemästrar 

något eller blir utsatta för situationer som upplevs som obehagliga. Barnen visar och agerar 

därefter med ansvarskänsla och förståelse. Detta är dock inte ett mått på ett övervägt 

ansvarstagande hos barnen, utan ett ”levt engagemang för andras väl uttrycker Johansson 

(2001, s.92). Ett perspektivtagande hos de yngsta förskolebarnen tar sig i uttryck på två sätt, 

förklarar Johansson. Det ena är omsorg och det andra är att inte skada andra. Att visa omsorg 

för sina kamrater innebär för barnen att vara lyhörda för varandras behov, ge stöd eller 

uppmuntran. Särskilt märkbart är det om det ena barnet tydligt visar att denne är i behov av 

hjälp i ett besvärligt läge eller om denne har bristande kunskaper om något, upplyser 

Johansson. De äldre barnens omsorg för de yngre barnen utmärks extra påtagligt av ömsinthet 

och beskyddande. Michélsen (2005) skriver att tröstandet utmärks av fysisk beröring i form 

av att lägga ansiktet nära den andra och klappa lite lätt på det ledsna barnet. Vad gäller 

perspektivtagandet av att inte skada andra innebär istället att barnen visar känslighet för andra 
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barns sorg, frustration och smärta. Barn ger andra barn både fysisk och psykisk stöttning som 

kan gestaltas av bland annat tröstande kramar, påkallande av vuxnas uppmärksamhet, eller 

genom att säga till och ”fostra” förövaren som gjort något dumt (Johansson, 2001). 

Sammantaget består små barns omsorg för varandra av engagemang och fostran. En viktig 

kunskap som pedagoger bör beakta, tydliggör Michélsen (2005). 

 

Konflikter 

De yngsta förskolebarnens tidiga samlekar är ibland också av karaktären konflikter och 

argumentationer beskriver Knutsdotter Olofsson (1987). Detta förklarar författaren har att 

göra med att de allra yngsta förskolebarnen inte ännu har lärt sig grunderna i turtagandet och 

vill ibland till exempel ta saker från varandra eller vägrar att dela med sig. De flesta 

konflikterna mellan småbarn utgörs av rätten till leksaker eller utrymme, påpekar Michelsen 

(2005). Vad det gäller leksakskonflikter handlar samspelen om att vinna, förlora eller att 

kompromissa. Med andra ord så vinner barnet ”rätten till” leksaken, eller så förlorar den. 

Alternativt kompromissar barnen i fråga om huruvida de ska lösa konflikten, även om dessa 

lösningar inte förekommer särskilt ofta, förklarar Michélsen. Kutsdotter Olofsson (1987) 

tillägger förvisso att dessa konfliktsituationer kan få ett positivt slut då barnen kan vända om 

situationen till någons eller allas fördel. I detta sammanhang menar Williams (2006) att det i 

konflikter mellan barn sker ett samlärande som måste ses utanför ramarna av att vara goda 

vänner. Samlärande sker mellan alla olika människor och när konflikter mellan barn uppstår 

lär sig barn att utveckla egna argument, ge sig för någon annans argument, att lösa problem 

samt bli införstådda med att allting inte har ett svar eller en lösning. Michélsen (2005) betonar 

dessutom att konflikter mellan barn gör barnen observanta på varandras olika perspektiv 

vilket är grunden i mänskligt samspel.  

 

Att hjälpa/lära varandra – peer tutoring 

Att barn hjälper och lär varandra är något alla barn förr eller senare kommer att ställas inför 

eftersom barn i förskolan deltar i ett kollektiv där leken ofta utspelar sig som en 

lärandesituation (Williams, 2006). Något som stimulerar barn att lära varandra är barns olika 

åldrar och skilda erfarenheter, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 
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Detta kan exempelvis gestaltas av att en tvååring hjälper en ettåring att sätta igång en lek, 

förklarar Løkken (2008). Ett sådant lärande kallar Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) med begreppet peer tutoring.  Peer tutoring innebär att ett ofta äldre barn 

lär ett yngre barn något, eller att ett barn med mer kunskap inom ett område lär ett barn med 

mindre kunskap inom samma område något. Lindahl (1998) refererar till Vygotskij om hur ett 

lärande som detta har sin utgångspunkt i ”den proximala utvecklingszonen” som innebär att 

barn lär bättre tillsammans med en kunnigare och mer erfaren kamrat. Framsteg kan alltså 

enligt Vygotskij nås genom att låta barn delta i lärandesituationer som ligger över deras 

kompetens. Möjligheten som ges när situationen barn-barn lär varandra något innebär också 

att barnen känner sig friare och vågar fråga och argumentera mer än om det vore en vuxen 

med i bilden, förklarar Williams (2006). Sociokulturellt sett antas ett sådant samspel ge de 

bästa möjligheterna för lärande eftersom det lärande barnet ”lärlingen” tillägnar sig ny och 

viktig kunskap från den som agerar ”lärare” (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Strandberg (2009) tillägger att även den som agerar som lärare vinner på samspelet 

eftersom denne lär sig ännu mer genom att själv lära ut.  

 

Glädje och humor 

Många av samspelen de yngsta förskolebarnen ingår i består av glädje- och humorupplevelser 

(Johansson & Pramling Samuelson, 2007; Elin Mihélsen, 2005; Løkken, 2008). I boken om 

småbarnspedagogik som Løkken, Haugen och Röthle (2006) har publicerat skriver Søbstad 

(2006) att de yngsta barnens glädjesamspel utgörs av bland annat skratt och ögonkontakt 

vilket skapar en gemensam förståelse för varandra. Detta förhåller sig Michélsen (2005) till 

där även hon klarlägger att det är via glädjeuttryck, skratt, leenden, tjut och rop som barnen 

visar intresse för varandra. Hennes observation av små barn har visat att det är främst i 

rörelselekar som dessa glädjeuttryck kommer till utlopp. Gruppglädjen och humorn är starkt 

rotad hos de yngsta barnen, där Løkken (2008) menar att små barn ofta påkallar skratt i form 

av överdrifter, variation och upprepningar av sitt beteende. Ofta blir dessa skojfriska samspel 

som en enda stor ”gruppkonsert” i form av överdrivna skratt och andra humoristiska inslag. 

Vidare redogör också Williams (2006) för glädjens betydelse för barngruppen. Författaren 

menar att samhörighet och glädje i barngruppen är av betydelse för barnens utveckling och 

lärande. För att närmare gå in på glädjens betydelse för barns lärande kan man i läroplanen för 
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förskolan (Skolverket, rev. 2010, s. 8) finna skrivet att det ”i lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem”. Søbstad (2006) påpekar 

också att barns glädje och humor i förskolan innebär ett aktivt skapande av en gemensam 

kultur.   

 

Det (sam)lärande barnet  

Den kamratsamverkan som ovan behandlats är inte ett villkor för samlärande, vilket Williams 

(2006) förklarar på följande sätt: 

Samlärande står för något mer än samverkan och samarbete. Det innefattar lärande 

mellan människor, mellan individ och kollektiv, inom och mellan miljöer och 

diskurser och kulturer och det berikas av kulturell mångfald. Det betyder att lärande 

sker mellan barn oavsett vänskapsstatus eller ålder. Samlärande står också för något 

mer än kamratsamverkan. Att vara goda vänner är inte en förutsättning för att barn 

ska lära av varandra. 

                                                                                        (Williams, 2006, s. 25).  

Med citatet ovan i åtanke kan samlärandebegreppet förstås som komplext där samlärande 

förekommer på olika plan, både inom och mellan miljöer. Säljö (2010) uttrycker att 

samlärande sker per automatik både på individuell och kollektiv nivå där det intressanta är att 

studera hur och vad barn lär sig i samhörigheten (Säljö, 2010). Engdahl (2011) poängterar 

vikten av att barn i sig själva söker kunskap genom framförallt lek och sociala interaktioner. 

Haugen (2006) uttrycker till och med att ”barn föds med en önskan om att få dela kunskap 

med andra människor och på så sätt etablera sitt själv i en social värld” (Løkken, Haugen & 

Röthle, 2006, s. 49). På detta sätt blir samlärande en mänsklig kvalitet och rättighet som står 

för en av förskolans viktigaste frågor (Williams, 2006; Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000). 
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Sammanfattning 

Sammantaget framgår det att forskningen inom de yngsta förskolebarnens samspel har 

förändrats med tiden. Tidigare utvecklingspsykologiska teorier förespråkade de små barnen 

som icke sociala i behov av vuxnas kunskap men idag anses de små barnen vara kompetenta, 

sociala och samlärande individer. I den genomgång som ovan presenterats visar det sig att 

små barn samspelar med varandra på ett varierande sätt, där forskningen lagt vikt på de 

kroppsliga uppvevelserna barn har tillsammans med varandra i förskolan. Barns samspel och 

intresse för varandra gestaltas via kroppsrörelser, gestik, mimik och olika verbala uttryck. Det 

är uppenbart att glädje och humor utgör en väsentlig del av de yngsta barnens samspel. Glädje 

skapar kamratsamverkan och kamratsamverkan skapar glädje. Detta ökar i sin tur barns 

samspelsförmåga och lust till att lära. Därtill utgör även konfliktsamspel en viktig del 

eftersom det ökar barns perspektivtagande vilket är grunden i mänskliga samspel. 

De studier som har refererats i bakgrunden lyfter fram att barn ombesörjer varandra, 

argumenterar med varandra, fostrar varandra och det kanske viktigaste av allt, barn lär 

varandra. Lärande urskiljs till största del i barns lek men även i vardagliga situationer. 

Forskningen uttrycker klart sin entusiasm för barns samlärande och uppmanar förskolan att 

öka möjligheterna för barns samarbete. Dock verkar samlärandebegreppet hittills vara ett 

tämligen outforskat område som framförallt brutits ned i beståndsdelar av hur, vad och var 

barn samspelar. Vad barnen måhända kan lära sig av samspelssammanhangen verkar ej ha 

givits lika stor plats, möjligtvis på grund av otillräcklig forskning. Ökad förståelse och 

kunskap om barns samlärande vore därför ansenligt.  
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Metod 

I denna del av arbetet presenteras det metodval och tillvägagångssätt som använts för att 

försöka nå syftet och frågeställningarna i studien. Avsnittet redovisas genom rubrikerna 

metodval, val av undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning av data, validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden.  

 

Metodval 

En kvalitativ undersökningsmetod i form av videoobservationer har valts för denna studie. 

Kvalitativa undersökningsmetoder möjliggör för forskaren att erhålla en helhetssyn på sociala 

processer och kontexter där den sociala verkligheten ligger till grund för analysen. Genom en 

kvalitativ uppläggning ges studien en större flexibilitet, bredare information samt större insikt 

i forskningsområdet än om upplägget vore kvantitativt (Bjørndal, 2005). Den centrala 

uppgiften hos en kvalitativ undersökning ligger i tolkningsprocessen och i förståelsen för de 

resultat som erhålls. Att ge sig an generaliseringar och förklara fenomen som sker i 

kvantitativa studier hör inte den kvalitativa studien till, förklarar Stukát (2011). 

Att småbarnsforskningen kring barns samspel ens har blivit möjlig har att göra med 

videotekniken (Lindahl, 1998; Michélsen, 2005). Björklund (2010) menar att 

videoobservationer handlar om att dokumentera verkliga händelser av naturligt och socialt liv. 

Videomaterialet ger sedan ”möjlighet till tolkning ur olika perspektiv och urskiljandet av 

interaktionsmönster, innebörd och meningsskapande som kan leda till fördjupad förståelse” 

(Björklund, 2010, s. 18). Med ovanstående argumentationer som bakgrund bestämde jag mig 

redan tidigt för att använda videoobservation som forskningsinhämtande metod. Motivet till 

detta var att jag ville fånga så mycket som möjligt av barns naturliga vardag i förskolan för att 

på bästa möjliga sätt förmå att svara på mitt syfte och frågeställningar. Det vill säga hur de 

yngsta förskolebarnens samspel gestaltas samt om ett samlärande kan synliggöras. Bjørndal 

(2005) verifierar detta eftersom han menar att videoinspelningar möjliggör studier av det 

komplexa samspelet mellan verbal- och icke verbal kommunikation, vilket jag anser är en stor 

fördel när det gäller att studera små barn som ännu inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. De 

två huvudsakliga fördelarna med videoinspelning är för det första att man ”bevarar” 

observationer av samspelsögonblick som annars kan gå förlorade uttrycker Bjørndal. Det 
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andra handlar om att ljud- och bildinspelningar skapar en stor detaljrikedom som forskaren 

kan studera, skapa diskussion samt ta lärdom av. 

 

Val av undersökningsgrupp 

Den vetenskapliga undersökningen utfördes på en småbarnsavdelning vid en kommunalt 

driven förskola. Förskolan ligger i utkanten av en mellanstor stad i Sverige. På 

småbarnsavdelningen arbetar två förskollärare, en kvinnlig och en manlig samt en kvinnlig 

barnskötare. Antalet barn på avdelningen är 16 i åldrarna 1-3. Av de 16 barnen är 7 flickor 

och 9 pojkar, varav 14 av dem är nyinskolade. Barngruppen är för mig obekant men däremot 

är jag förtrogen med förskolan sedan tidigare. 

 

Genomförande 

När val av undersökningsmetod fastställts för studien påbörjades sökning och bearbetning av 

litteratur, forskning och artiklar beträffande de yngsta förskolebarnens samspel och 

samlärande. Detta för att få ett bra underlag samt djupare förståelse inför videoobserverandet 

på förskolans småbarnsavdelning. Sökandet av artiklar skedde i databaserna ERIC 

(Ebscohost) samt Google. För att finna relevant litteratur letade jag i katalogen HIGGINS på 

biblioteket vid Högskolan i Gävle, stadsbiblioteket i Gävle samt i den nationella databasen 

Libris. Redan första veckan kontaktade jag även berörd förskola för information om mitt 

deltagande samt utformade fullmakter till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1), vilket enligt 

Bjørndal (2005) måste göras vid observation av minderåriga. Fullmakterna utformades på ett 

informativt sätt så att vårdnadshavarna fick möjlighet att känna tillförlitlighet och säkerhet 

som enligt Bjørndal är viktigt att ta fasta på. I fullmakterna skrev jag utifrån Bjørndals 

faktorer för skriftliga avtal vilket innefattar syfte med studien, deltagare, studiens 

genomförande, tidpunkt för studien, materialanvändning, förvaring av material samt vilka 

forskningsetiska principer jag hållit mig till. Vårdnadshavarna hade två veckor på sig att 

fundera över barnets medverkan. Efter drygt tre veckor hade jag samtliga fullmakter 

påskrivna av barnens vårdnadshavare, där enbart ett barn ej gavs tillåtelse till medverkan. 



18 

 

Efter detta kontaktade jag förskolan åter igen för att bestämma mer ingående om tidpunkt för 

mitt videoobserverande. Tillsammans med berörda pedagoger kom vi fram till att jag skulle 

medverka i barnens vardag på förskolan under främst den fria leken då naturligt samspel sker. 

Att de nytillkomna barnen på småbarnsavdelningen blivit inskolade och trygga med personal 

och miljö var också viktigt att beakta.  

Videoobserverande på småbarnsavdelningen utfördes under sammanlagt en veckas tid där det 

insamlade materialet består av 90 minuters observationer i såväl inomhus- som utomhusmiljö. 

Samspelssituationerna som uppstod mellan barnen på småbarnsavdelningen är av all möjlig 

karaktär och utgörs av de vardagliga situationerna barnen naturligt ingår i. Anledningen till 

detta är för att ha ett så naturligt och stort spann som möjligt av barns samspelande. Jag 

använde mig av en handhållen videokamera som enligt Bjørndal (2005) ger forskaren 

fördelen att vara rörlig och kunna följa händelser på flera ställen och därtill möjligheten att 

använda sig av flera kameravinklar. I själva videoinspelningen har jag också efter Bjørndals 

rekommendationer låtit mig inta rollen som en passiv videofilmare för att undgå att störa och 

påverka det som sker under observationerna. Med tillägg av fältnoteringar i anslutning till 

videoobserverandet har jag även haft möjlighet att fånga samspelssituationernas kontext, det 

vill säga vad som sker före och efter observationerna (Fennefoss & Jansen, 2009). 

 

Bearbetning av data 

För att säkerhetsställa trovärdigheten i en videoobservation är det nödvändigt att beskriva en 

observerad episod i ord, utan forskarens egna tolkningar och förutfattade meningar 

(Björklund, 2010). Detta har gjorts genom att transkribera videosekvenserna som filmats. Att 

transkribera betyder att man vanligtvis överför ljud- eller bildinspelning till text (Bjørndal, 

2005). Vidare förklarar Bjørndal att man i transkriptionerna ska återge det som sägs och görs i 

sekvenserna. Med hjälp av att koppla videokameran till en TV för att ha möjlighet att spola 

filmen fram och tillbaka kunde jag föra över det jag såg och hörde i videoinspelningen på 

papper. Slutligen skrev jag rent detta på datorn i ett tabellsystem i Microsoft Word. I tabellen 

staplade jag upp vart och ett av barnen med en tidslinje från episodens början till episodens 

slut över det som ägde rum i sekvenserna. På detta sätt fick jag möjlighet till en helhetssyn där 

jag tydligt kunde se den samverkan som skedde mellan barnen samt hur de påverkade 
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varandra. Bjørndal liknar denna metod vid ett manusskrivande. För att även i detta skeende 

undvika tolkning och göra medvetna urval av vilka sekvenser som är relevanta att ta fram i 

min studie, har jag i enhetlighet med Björklund (2010) gjort en noggrann och kritiskt 

avvägning. Av den anledningen skrev jag ut mina transkriptioner på papper för att ha 

möjlighet att analysera och finna utmärkande drag och mönster i barnens samspelande, vilka 

kommer att redogöras för i nästkommande resultatkapitel. Till min hjälp för 

analyseringsarbetet lät jag även en annan förskollärare från en av de andra avdelningarna på 

förskolan få ta del av det inspelade materialet samt transkriptionerna. 

 

Trovärdighet 

Patel och Davidson (2003) anser att god tillförlitlighet till en studie skapas om 

undersökningen utförs på ett trovärdigt sätt. I denna studie har videoobservationer med tillägg 

av fältanteckningar använts för att försöka nå ett så autentiskt resultat som möjligt av barns 

interaktioner. Det empiriska materialet är dock begränsat till sin omfattning, det vill säga 

observationer bestående av 90 minuters film under sammanlagt en veckas tid på en 

småbarnsavdelning på en förskola. Resultatet är också begränsat till följd av det urval av barn 

och samspelssituationer som gjorts genom arbetets gång. Urvalet har utförts genom den 

videoobservering av samspelssituationer som ansågs relevanta för undersökningen, det vill 

säga hur de yngsta barnens samspel och samlärande gestaltas. Därmed sagt att jag själv som 

forskare gjort medvetna val där jag tolkat att interaktion mellan barnen skett. Eftersom ett 

barn ej gavs tillåtelse till videoobservering har likaså detta påverkat mitt val av 

samspelssituationer att videofilma. Av det inspelade videomaterialet har även, som tidigare 

beskrivits, transkriptioner utformats för att öka studiens trovärdighet och för att lättare kunna 

analysera materialet (Björklund, 2010). Urvalet som gjorts i detta skede omfattar de 

utmärkande drag och mönster i barnens interaktion som jag funnit vara av betydelse för 

studiens syfte. Detta har handlat om de mönster som verkar vara återkommande i barns 

samspel. Trovärdigheten i min empirihantering kan ökas i och med att jag låtit en 

förskollärare på en av de andra avdelningarna på förskolan fått tagit del av det insamlade 

materialet. Att denna barngrupp för mig sedan tidigare är obekant ökar också tillförlitligheten 

eftersom jag kan ställa mig objektiv till observationerna samt undvika förutfattade meningar. 
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Sammantaget har studien påverkats av såväl tidsbegränsning, observationstillfällen, vilka barn 

som befunnit sig på avdelningen, personal och mig själv. Av den argumentation som förts 

ovan kan de observationer som gjorts i studien därför inte användas för att dra några generella 

slutsatser om de yngsta barnens samspel och samlärande. Däremot kan erfarenheter av de 

yngsta förskolebarnens interaktion och samlärande synliggöras i de specifika situationerna 

som observerats. 

 

Etiska överväganden 

Som ett avslut i detta metodavsnitt vill jag redogöra för vilka etiska överväganden som gjorts i 

studien. Undersökningen faller under benämningen humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och ska därför omfattas av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Huvudkraven som ställs på sådan forskning innefattar följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första 

kravet innebär att forskaren ska informera alla berörda om den aktuella forskningens avsikt 

och att deltagandet i studien är frivilligt. Detta har jag gjort genom att utforma fullmakter till 

barnens vårdnadshavare där föräldrarna har fått information angående studiens syfte och att 

deltagandet är fullständigt frivilligt. Informationskravet innebär också att upplysa om hur 

användningen av det insamlade materialet kommer att gå till väga. I fullmakterna berättade 

jag därför att videomaterialet enbart kommer att användas av mig och att det kommer att 

förstöras så fort studien är avklarad. Samtyckeskravet inbegriper att få medgivande eller icke 

medgivande från barnens vårdnadshavare, vilket också framgick av informationen i 

fullmakterna. Konfidentialitetskravet innebär att materialet ska hållas konfidentiellt, vilket 

innebär att barnen ej kommer att kunna identifieras eftersom jag kommer att använda fiktiva 

namn samt oidentifierbar information i studien. Fullmakterna beskrev även att materialet ej 

kommer att användas till annat än forskningsändamål, vilket innefattas av nyttjandejkravet 

som är Vetenskapsrådets fjärde etiska princip för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat 

Detta avsnitt berör de resultat som erhållits genom den analys och tolkning av 

videotranskriptionerna som utförts. Resultatet kommer att presenteras genom olika 

underrubriker: Att imitera varandra, att ta ett annat barns perspektiv (att hjälpa någon), att 

ha konflikter med varandra, att försöka skapa kontakt, att lära varandra, samt att glädjas åt 

varandra. Dessa rubriker grundar sig på de samspels- och samlärandemönster jag funnit vara 

av betydelse i mina transkriptioner. I varje underrubrik kommer ett urval av transkriptionerna 

redovisas för att ha ”levande” exempel som är relevanta för studiens frågeställningar. I de 

utvalda exemplen kommer barnens ålder att stå med inom parantes med både år och månader 

angett.  

 

Att imitera varandra 

Utfallet av analysen visar att de yngsta förskolebarnen samspelar genom att imitera varandra. 

Imitationerna startade alltid med att ett barn gjorde någonting, som sedan lockade ett eller 

flera andra barn att göra likadant. Det första exemplet utspelade sig under förmiddagen på 

småbarnsavdelningen när det var dags för barnen på avdelningen att gå ut:  

Stövlarna i hallen 

Vanja (2:7) hämtar ett par stövlar i hallen och sätter fast dem på varsin hand. 

Veronica (1:8) står i dörrposten till hallen och observerar Vanja och hämtar även hon 

ett par stövlar och sätter fast på sina händer. Vanja springer fram till träsoffan i hallen 

där hon ställer sig på knä nedanför med ”stövel-händerna” uppe på sittdynan. 

Veronica springer efter och gör likadant. Sekvensen fortlöper och fler och fler barn 

hämtar sina stövlar, sätter dem på händerna och ställer sig på knä nedanför soffan. 

Barnen ler och skrattar tillsammans. 

I detta andra exempel utspelar sig imitationssamspelet under en kort tid mellan en pojke och 

en flicka som befinner sig på toppen av en backe som ligger på utegården:  

Krypa i backen 

Veronia (1:8) kryper och ålar sig baklänges ner för backen på gården. Lukas (2:1) står 
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på toppen av backen, iakttar Veronica och säger ”Kjyyypa neej, kjyypa neej” och gör 

likadant. Veronica observerar Lukas med ett leende på läpparna.   

I de ovanstående exemplen visar det sig hur åtskilliga barn gör sig delaktiga i 

imitationssamspel som framförallt utgörs av ett efterliknande av kroppsliga rörelser. Detta för 

att de allra yngsta barnen ej har ett fullt utvecklat verbalt språk ännu. I det första exemplet är 

det en av de äldre flickorna på avdelningen som startar samspelet genom att sätta stövlar på 

händerna. Detta verkar intresseväckande för de andra barnen vilka ganska fort tar efter och 

gör likadant. Stövlarna blir på detta sätt länken mellan barnen. Skratt och leenden visar 

ansatser till att den gemensamma aktiviteten är betydelsefull för dem alla. I det andra 

exemplet sker istället samspelet mellan två individer, där Lukas imiterar Veronica genom att 

först observera sedan bekräftar han vad Veronica gör genom att uttala det i ord samt efterlikna 

hennes rörelser. Veronica observerar att Lukas imiterar henne vilket verkar göra henne glad 

eftersom hon ler. De har med andra ord format en gemenskap.  

 

Att ta ett annat barns perspektiv (att hjälpa någon) 

Resultatet visar att samspel uppstår då det handlar om att ett barn tar ett annat barns 

perspektiv, framförallt genom att observera att ett annat barn är i behov av något som denne 

inte verkar klara av att utföra själv. I exemplet nedan förefaller det som om en äldre flicka 

värnar om en yngre flicka som är ledsen efter lunchvilan: 

Lunhvila 

Natalie (1:7) sitter i soffan efter lunchvilan med tårar längs efter kinderna. På golvet 

nedanför soffan sitter Tora (2:3) och tittar på Natalie, ler och klappar på hennes arm. 

Tora ger en bok till Natalie vilken Natalie tar emot och höjer upp med armarna 

samtidigt som hon tittar leendes på Tora. Tora sätter sig därefter bredvid Natalie i 

soffan, men då ramlar boken ned på golvet. ”OOOJ” ropar Tora och hämtar boken 

och ger den återigen till Natalie. Natalie tittar på Tora och ler. 

Ovanstående episod visar tecken på hur den äldre flickan Tora har förmåga att sätta sig in i 

den yngre flickan Natalies situation. Tolkningen till detta görs utifrån Toras försök till att göra 

Natalie glad igen, där hon verkar visa sin omtanke genom att klappa på Natalies arm, ge glada 

miner samt sträcka över en bok till henne. Även när boken ramlar ned på golvet verkar Tora 
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visa sin hjälpsamhet och förmåga att ta Natalies perspektiv. Natalie tenderar därigenom att 

visa sin uppskattning till försöket eftersom hon ler och höjer boken med sina armar. I 

nedanstående exempel är det istället ett flertal barn involverade, men enbart en flicka som ser 

ut att uppfatta att en annan pojke vill göra sig delaktig i deras pågående aktivitet:  

Vänta på mig 

Calle (2:7) och Noel (2:9) cyklar runt på en cykel med flak på gården. Moa (2:7) 

skjuter på cykeln bakifrån och hoppar upp på flaket samtidigt som de kör runt 

omkring på cykelbanan på gården. En fjärde pojke, Erik (2:5) springer efter barnens 

cykel och skriker ”Vääääänta, väääänta på meeej”. Barnen fortsätter att trampa på 

cykeln medan Erik springer efter och skriker. Efter en lång stund vänder sig tillslut 

Moa om som lägger märke till Erik och ropar åt de andra två pojkarna att stanna 

cykeln. Pojkarna fortsätter dock att trampa på medan Moa står bakåtvriden på flaket, 

med en utsträckt arm och tittar på Erik. 

Just detta avsnitt tycks visa Moas förmåga att ta ett annat barns perspektiv. Tolkningen är att 

flickan har för avsikt att låta andra barn få vara med och leka i cykelsamspelet. Att hon verkar 

bry sig om sina kamrater utrycks i hennes kroppsliga och verbala kommunikation. Pojkarna 

som trampar vidare verkar snarare vilja distansera sig från den springande pojken, vilket kan 

ådagalägga att barn vill skydda sina lekvärldar. I det sista exemplet som följer handlar 

samspelet om att hjälpa en kamrat med en uppgift. Nedan får vi möta en flicka som får hjälp 

med att lägga ett pussel:  

Hitta pusselbitarna 

Tora (2:3) sitter på huk på golvet med ett 4-bitars pussel framför sig. En pusselbit är 

lagd på rätt plats i pusslet men det är fortfarande tre tomma rutor. Tora reser sig upp, 

grymtar lite och går runt omkring på golvet och tittar energiskt. Bredvid står Stina 

(2:2) med en byggleksak i handen och observerar sin kamrat samtidigt som hon också 

snurrar runt med kroppen och tittar omkring på golvet. Tora hittar en pusselbit som 

sätts på rätt plats varpå hon uttrycker ”ÅÅÅH”, reser sig upp igen och tittar åter 

omkring på golvet. Stina tittar på Tora och fortsätter spana runt på golvet och pekar 

och ropar ”Titta….titta” och tar upp en pusselbit som ligger vid bokhyllan. ”Titta 

titta…titta den” säger hon och sträcker över pusselbiten till Tora varpå Tora sätter den 

på rätt plats i pusslet. Tora ler samtidigt som Stina kastar iväg en annan pusselbit mot 

Toras håll. Tora tar upp den och lägger den på den sista tomma rutan och skriker högt 
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”JAAA, JAAA”, tittar upp, ler och sträcker ut båda armarna i luften och snurrar med 

hela kroppen.  

Ovan beskrivna sekvens framstår som ett sorts samarbete för att lösa en av flickornas 

aktivitet, nämligen att lägga pussel. Sekvensen tyder på att de yngsta förskolebarnen 

samarbetar för att vara till hjälp för varandra. Att både hjälpa och hjälpas är ett samspel som 

uttrycker barns förmåga att sätta sig in i varandras situationer. Tora och Stina ger intryck av 

glädje över samarbetet i de uttryck de skapar via tal, leenden och kroppsliga rörelser. 

 

Att ha konflikter med varandra 

En del av de yngsta barnens samspel visar sig vara av konfliktart. Konflikterna har i synnerhet 

grundat sig på att barnen haft skilda åsikter och uppfattning kring leksaker eller prylar men 

även kring aktivitet. I det första konfliktsamspelet befinner sig en pojke och en flicka på 

toppen av backen på förskolans gård. Följande sker när barnen leker med ett däck och en sten: 

Stenen och däcket 

Veronica (1:8) håller i ett däck och Lukas (2:1) en sten i sin hand. De båda sitter 

hukade på toppen av backen och tittar vardera på sina prylar. Plötsligt reser sig Lukas 

upp och går bortifrån backen. Veronica springer efter honom och får tag i honom 

genom att slita och dra i Lukas jacka. Lukas vänder sig om mot Veronica, börjar gny 

och gråta lite lätt och säger ”Luuuukas, Luukas” samtidigt som han kniper om runt 

stenen med handen så att fingrarna blir ”vitare”. Veronica tittar länge på Lukas och 

släpper slutligen taget om hans jacka. Barnen försvinner bort åt varsitt håll.  

I nästkommande samspelssituation sker på liknande sätt en konflikt som verkar grunda sig i 

rätten till leksaker och vem som ska ha tillgång till dessa. Denna gång sker konflikten mellan 

två flickor och en dockvagn: 

Dockvagnen 

Elin (2:1) drar en dockvagn och pysslar om dockan som ligger där i med klappar och 

smek. Tora (2:3) närmar sig Elin och drar i dockvagnen åt sitt håll och skriker ”MIIIN 

MIIIIN”. Elin stannar till och tittar på Tora som sedan släpper vagnen och säger 

”Dumma…Dumma” samtidigt som hon ställer sig borta vid en soffa och tittar bort 

med en trumpen min.  
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I det tredje och sista konfliktsamspelet sker snarare en tvist kring aktivitet mellan två barn. 

Flickan och pojken som nedan följer har under en lång stund befunnit sig tillsammans i 

sandlådan på förskolan, där flickan försökt att hjälpa pojken med att laga hans trasiga 

galonbyxor. Följande händer när pojken vänder sig om och gräver i sandlådan istället: 

Dra i galonbyxor 

Veronica (1:8) ställer sig bakom Albin och drar och sliter i hans galonbyxor. Albin 

fortsätter att gräva med spaden i sandlådan men reser sig tillslut upp och går iväg en 

bit bort med spaden i handen. Veronica följer efter Albin dragandes i hans byxor och 

tar tag i honom med händerna så att Albin blir stoppad. Albin rynkar pannan och gnyr 

samtidigt som han vänder sig bort från Veronica, men Veronica håller hårt i Albin 

som inte kommer loss. Sekvensen slutar med att Veronica sätter sina händer för 

Albins ögon och sedan mun, vilket gör att Albin ramlar ned på huk och börjar skrika 

och gråta. 

Det intressanta med de två första ovan beskrivna konfliktepisoderna är hur prylarna eller 

leksakerna har en avgörande roll i samspelet. I exemplet med stenen och däcket verkar Lukas 

uppfatta att Veronica vill sno åt sig hans sten, vilket han inte verkar går med på och visar både 

med gestik och tal att det inte är okej. Lösningen blir att Veronica släpper taget och Lukas får 

behålla sin sten, men samspelet mellan de båda barnen upphör. I det andra avsnittet sker på 

samma sätt ett samspel kring rätten till leksaker. Skrik, ledsna miner och ”hårda” ord ger 

intryck av att Elin och Tora har en konflikt med varandra. Båda exemplen kan ge sken åt hur 

de yngsta förskolebarnen låter sig inspireras av andras leksaker eller prylar som de sedan 

tycks vilja ha för sig själva. Det sista exemplet berör istället något annat än samspel kring 

leksaker, det handlar snarare om olika åsikter kring en aktivitet. Veronica och Albin i 

exemplet tycks vilja ägna sig åt skilda aktiviteter, Veronica åt att laga Albins galonbyxor och 

Albin åt grävandet i sandlådan. Veronica tenderar också att bli allt mer frustrerad av att ej få 

sin vilja igenom att hon till och med sätter sina händer för Albins mun och ögon. Detta 

konfliktsamspel belyser hur de yngsta barnen använder hela sin kropp för att tala om att de 

möjligen inte vill eller har skilda åsikter kring en aktivitet.  
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Att försöka skapa kontakt 

Några få samspel demonstrerar hur de yngsta förskolebarnen försöker att skapa kontakt med 

varandra. Nedan följer ett samspel där tre flickor befinner sig i kuddrummet på avdelningen 

där två av flickorna länge suttit tysta och stilla bredvid varandra på en madrass medan en 

tredje flicka tycks söka kontakt med dem på följande sätt: 

Titta mig, titta mig 

Stina (2:2) och Tora (2:3) sitter tysta bredvid varandra på en madrass i kuddrummet 

medan Vanja (2:7) kravlar omkring med hela kroppen ovanpå en massa kuddar på 

golvet på andra sidan rummet. Vanja skriker högt ”Titta mej…titta mej…titta meej” 

och tittar på Stina och Tora. Flickorna på madrassen tittar på Vanja men fortsätter att 

vara tysta. Vanja kryper, kravlar och kastar sig omkring på kuddarna och skriker 

”Oooäääåå… ooeeåw” och tittar återigen på Stina och Tora, som i sin tur sitter tysta 

och stilla. Efter en lång stund kryper Tora fram till Vanja, ler och säger ”Heej heej” 

varpå hon sätter sig tyst bredvid Stina igen. Sekvensen slutar med att Vanja rusar 

fram till madrassen och kastar sig hejvilt omkring med kroppen och skriker för att 

sedan lämna rummet. Flickorna på madrassen följer Vanja tyst med blicken.  

Genom att analysera denna händelse framstår det som att Vanja försöker att ”bjuda in” de 

andra flickorna till någon typ av leksamspel. Detta verkar hon göra genom att påkalla deras 

uppmärksamhet genom att skrika, tjoa, tjimma och röra på sig. Tora reagerar slutligen och 

hejar på henne, men den uppmärksamheten verkar inte räcka för Vanja som springer fram till 

flickorna och ”tokar sig” för att sedan lämna rummet, varpå samspelet tar sitt slut. 

Ovanstående situation visar prov på hur små barn inte alltid får den kontakt de eventuellt 

önskar, troligtvis på grund av olika intressen, positionering i gruppen, erfarenhet eller 

uppfattning om en aktivitet. Nästa avsnitt presenterar ett samspel mellan en äldre flicka som 

till synes försöker få kontakt med en yngre pojke. Även detta samspel utspelar sig i 

kuddrummet: 

”Da da da da” 

Dante (1:3) kastar sig ned på rumpan på madrassen i kuddrummet och utropar 

”Aaah”. Tora (2:3) tittar på Dante och kastar sig också ned på rumpan och skriker 

”Oowää”. Dante reser sig upp och fortsätter att gå omkring, hoppa och ramla runt på 

madrassen för sig själv. Hela tiden följer Tora efter Dante och tar tag i honom och 

pussar på hans rygg och kind samtidigt som hon smackar med munnen och säger 
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”Mmma…mma…mmaa”. Tora håller i Dante medan han går och när han ramlar 

lyfter hon upp honom. Dante sliter sig loss från Toras armar medan Tora fortsätter att 

pussa på honom. Tillslut stampar Dante med fötterna i madrassen och skriker 

”Iiiiiiihh” medan Tora sliter i hans sparkdräkt. Dante tar bort Toras armar och sätter 

sig ned på rumpan och ropar ”Da da da da da”. Tora tittar länge på Dante, sätter sig 

bredvid honom, skakar på huvudet och säger också ”Da da da da da”.  

I denna situation ser vi ett samspel som uppstår mellan de båda barnen genom att Tora verkar 

bli inspirerad av att se den yngre pojken Dante leka på madrassen. Till en början imiterar till 

och med flickan Dante, vilket kan tolkas som att flickan har en önskan om att samverka. 

Dante verkar däremot vara mer upptagen och intresserad av sin egen aktivitet. Tora tycks söka 

kontakt med Dante genom att försöka ”värna” om honom genom att bland annat pussa på 

honom och lyfta upp honom, likt vuxna gör med småbarn. När samspelet inte tycks gå Toras 

väg imiterar hon Dante igen som möjligen ett ytterligare försök till att söka kontakt och bjuda 

in till samspel. Detta gör hon genom att dra nytta av Dantes sätt att uttrycka sig på, nämligen 

bebisspråk.  

 

Att lära varandra  

En hel del samspel visar sig vara av kategorin att lära varandra. I det första exemplet har detta 

samspel utgått från att ett barn verkar ha haft kunskap om rutinerna på förskolan som den 

andre inte haft och därmed hjälpt denne på vägen genom att ”tillrättavisa”:  

Leksaksbil 

Moa (2:7) studsar på en madrass inne i kuddrummet på avdelningen. När Tora (2:3) 

kommer in i rummet med en leksaksbil tittar Moa på Tora och säger ”Inte ha den häj, 

inte ha den häj”. Tora tittar på Moa och går ut med bilen från kuddrummet igen och 

kommer sedan tillbaka för att hoppa på studsmattan tillsammans med Moa.  

Samspelet ovan tycks visa på hur den äldre flickan Moa tillrättavisar den yngre flickan Tora 

om rutinerna på förskolan. Nämligen att man ej får ha leksaker inne i kuddrummet. Samspelet 

kan tolkas genom att de yngsta förskolebarnen verkar bidra med kunskap till varandra som 

om de vore varandras ”lärare”. Följande exempel sker på ett liknande sätt. Vid detta tillfälle 

befann sig barnen på avdelningen utomhus strax innan lunch: 
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Hålla handen 

Vanja (2:7) och Stina (2:2) leker på varsitt håll på utegården när en av pedagogerna 

ropar att det är dags för lunch. Vanja tittar åt pedagogens håll för att sedan korsa 

gården och gå bort till Stina. Vanja tar Stina i handen och flickorna går tillsammans 

hand i hand tillbaka till ingången till avdelningen. Vanja går hela tiden steget före 

Stina samtidigt som de svingar på sina armar.  

Återigen visar detta samspel tecken på hur ett äldre barn verkar ”lära” yngre barn om 

rutinerna på förskolan, däremot sker detta i verbal tystnad mellan flickorna och förståelsen för 

varandra tenderar att ligga i kroppsrörelserna. Svingandet på armarna verkar tyda på att Vanja 

och Stina känner en samhörighet med varandra. Om de två första sekvenserna visar hur barn 

kan ”fostra” och ”lära” varandra, ger de två nästkommande sekvenserna tecken på något 

annat, nämligen hur barn verkar ha en strävan att lära och läras. I den första sekvensen får vi 

möta en flicka och två pojkar som befinner sig i kuddrummet tillsammans:  

Björnen sover 

Moa (2:7) tar med sig en bok in i kuddrummet och sätter sig på madrassen på golvet. 

Calle (2:7) gör likadant. Calle sitter nära Moa medan hon bläddrar och pekar och talar 

om vad som finns på bilderna i boken. Calle sitter tyst och tittar stundvis på Moa när 

hon pratar och stundvis på hennes finger som pekar i boken. Moa slår ihop boken för 

att gå och hämta en ny bok som hon öppnar och börjar sjunga ”Björnen sover” till. 

Anton (2:5) som befinner sig vid andra hörnet av rummet gör sig delaktig och sätter 

sig bredvid de båda barnen. Medan Moa sjunger högt och ljudligt om björnen som 

sover sitter de båda pojkarna tyst bredvid och iakttar och följer Moa med blicken.  

I den sista sekvensen av kategorin att lära varandra kan man urskilja hur en flicka är helt 

uppslukad av sitt kojbyggande som hon tycks vilja visa för sin kamrat: 

Kojan 

”Om om goja goja” ropar Stina (2:2) och viftar med armarna samtidigt som hon tittar 

på Tora (2:3) som kommer in i kuddrummet. ”Titta goja, titta goja” tillägger Stina 

och pekar på kuddarna som ligger i en stor hög på golvet. Tora tittar och känner på 

kuddarna och börjar stapla kudde efter kudde ovanpå varandra och säger efter en lång 

stund ”Goja goja” och tittar på Stina.  

Dessa två sista episoderna går i riktning mot hur de yngsta barnen verkar fungera som 

varandras pedagoger och hur de med sina olika erfarenheter försöker att göra andra barn 
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intresserade av just deras aktiviteter. I bokläsningssituationen ter det sig som om Moa 

omgående tar på sig rollen som ”lärare” och de två pojkarna Calle och Anton som ”lärlingar”. 

Moas sång och gestikulering verkar också framträda som det fängslande i samspelet. 

Situationen är intressant i den bemärkelsen att barnen tycks inta och infinna sig i sina olika 

positioner meddetsamma. I det sista exemplet ger Stina uttryck åt att hon vill uppmärksamma 

sin kamrat Tora på sitt kojbyggande genom att ropa och visa vad hon har åstadkommit, vilket 

kan ses som ett led i en lärandesituation. Det är inte förrän Tora själv börjar hjälpa till med att 

stapla med kuddarna som hon verkar uppfatta att Stina faktiskt bygger en koja. Den verbala 

och kroppsliga kommunikationen i de båda sekvenserna verkar vara avgörande för hur 

samspelen ter sig.  

 

Att glädjas åt varandra  

Den sista kategorin i detta resultatavsnitt visar hur små barn samspelar med leende, skratt och 

glädje, vilket är ett mönster jag funnit i många av mina videotranskriptioner. Att små barn 

visar sin glädje för varandra kan tolkas som ett led i att skapa relationer till varandra. Följande 

samspel är taget från en hopplek i kuddrummet på småbarnsavdelningen:  

Hoppa på madrassen 

Tora (2:3) och Stina (2:2) hoppar på madrassen inne i kuddrummet. De tittar på 

varandra och skrattar tillsammans. Stina ramlar omkull och ropar ”Aaaj” och tittar på 

Tora. Tora gör likadant och kastar sig ned på mage och ropar ”Aaaeej”. Stina tittar på 

Tora och säger ”Igen…igen”. Tora gör då om processen och hoppar och slänger sig 

återigen ner på mage och ropar ”Aaaeej”. Stina skrattar och gör likadant. Sekvensen 

fortsätter på samma sätt under en lång stund till dess att båda flickorna ligger 

”utslagna” bredvid varandra på madrassen och skrattar.  

Denna sekvens visar hur barnen genom ögonkontakt verkar skapa en förståelse för varandra 

och deras aktivitet. Förståelsen verkar i sin tur leda till skratt och glada miner och Tora och 

Stina imiterar varandra om vartannat. Att Stina gång på gång ropar ”igen, igen” är kanhända 

ett tecken på att hon vill att samspelet ska fortsätta. I nästa sekvens får vi återigen följa samma 

flickor som nu samspelar kring strömbrytaren till en taklampa:  
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Tända och släcka lampan 

Tora (2:3) står i mitten på ena långsidan av rummet. Hon tittar på strömbrytaren på 

väggen och ställer sig upp och släcker taklampan. Så gör hon två gånger om, tänder 

och släcker. Stina (2:2) går då till andra långsidan till den andra strömbrytaren och 

tänder. Flickorna står alltså mitt emot varandra med varsin hand på varsin 

strömbrytare. Då släcker Tora på sin sida. Då tänder Stina på sin sida. På detta sätt 

forsätter episoden tills de båda verkar tröttna för att sedan lämna rummet. Under hela 

episoden ler och skrattar flickorna ljudligt.  

Ovan beskrivna händelse uppvisar hur en lysknapp verkar förbinda Tora och Stina till 

varandra i ett humorsamspel. Samspelet är av all möjlig art, imitation, observation, turtagning 

och lek men det väsentliga blir den skratt- och humorupplevelse Tora och Stina har 

tillsammans. Samspelet sker under en kort tid där bägge flickorna ansvarar för hur samspelet 

fortskrider. De tre sista videotranskriptionerna nedan visar hur barn ger uttryck åt att glädja 

sig över att vara i en gemenskap. Detta trots att de flesta barnen är nyinskolade på 

småbarnavdelningen och ännu inte har funnit sig i gruppen riktigt. Avsnitten visar hur två 

eller fler barn ingår i olika till synes relationsbyggande samspel: 

Spännet på galonbyxan 

”Oja oja oja…däj…däj. Oja däj, oja däj” säger Albin (1:8) och pekar på spännet på 

sin galonbyxa. Veronica (1:8) ställer sig framför Albin i sandlådan och försöker sätta 

fast hans spänne igen. De tittar på varandra en lång stund när Veronica plötsligt 

omfamnar Albin och trallar ”La la la la”, Albin ler och skrattar. Veronica släpper 

taget och försöker åter igen få fast spännet på galonbyxan. Barnen stannar upp igen 

och omfamnar varandra och skrattar och tjuter. Albin och Veronica tappar då 

balansen och ramlar kramandes ned på backen samtidigt som de skriker ”Ooooj” i kör 

och skrattar. 

I nästa sekvens sker samspelet på ett liknande sätt där glädjen över att vara tillsammans 

framstår som det utmärkande draget. Flickorna nedan har under ett tag befunnit sig på olika 

håll på gården när de slutligen möts i sandlådan när följande sker:  

Fylla hinkar med sand 

Tora (2:3) leker tillsammans med Elin (2:1) i sandlådan på gården. Flickorna fyller 

hink efter hink med sand med sina spadar. Plötsligt kommer Stina (2:2) springande 

mot sandlådan varpå Tora utropar ”Stiiiiina…Stiiiina” och ler, tjuter och studsar med 
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kroppen. Stina tittar på Tora och skriker ”Tooora… Toora” och ler brett med munnen. 

Tora vänder sig bort från Elin och börjar fylla hinkar med sand tillsammans med 

Stina istället.   

Det sista avsnittet i denna kategori innefattar ett flertal barn som befinner sig i en synbarligen 

glädjefull samvaro med varandra kring en legoaktivitet: 

Leka med lego 

Albin (1:8), Natalie (1:7) och Veronica (1:8) bygger med legoklossar på golvet. Albin 

ropar hela tiden ”Titta oa, titta oa, titta oa”. Tjejerna låter ljudligt de med. Barnen 

bygger och visar sina klossar för varandra. Agaton (1:2) ansluter också till gruppen 

och börjar bygga, likaså Stina (2:2). Alla barnen sitter nu tillsammans runt 

legobacken och pratar högt i munnen på varandra, ler och tittar på varandras byggen. 

Sekvensen slutar med att Albin hämtar en till legoback och häller ut allt lego på 

golvet, Veronica följer Albin med blicken och gör likadant. Slutligen sitter alla 

barnen i ring med massor av lego omkring sig och skrattar tillsammans.   

Videotranskriptionerna spännet på galonbyxan och fylla hinkar med sand kan upplysa om hur 

de minsta barnen visar glädje för varandra och försöker att skapa relation till varandra. I det 

första exemplet utmärks detta genom att Veronica verkar vilja hjälpa Albin med galonbyxan, 

samt Albins sätt att välkomna Veronicas hjälpande gest. De båda skrattar och omfamnar 

varandra vilket tyder på ett att relationsskapande sker. I det andra exemplet i sandlådan tycks 

det vara så att Tora och Stina visar sin glädje över att se varandra. Att ropa varandras namn 

och genast börja leka kan måhända vara uttryck för att de har en önskan om att vara 

tillsammans . Något som därtill bör tilläggas i den episoden är även hur ett uteslutande av Elin 

ter sig ske. Detta kan tolkas till att de yngsta barnen i förskolan byter lekkamrater om 

vartannat. Det sista avsnittet som presenteras verkar framstå som om hur flera barn är och gör 

sig delaktiga i ett humorfyllt samspel som verkar präglat av gemenskap. Att leka med lego, 

visa sina klossar för varandra samt att vara lite ”busig” och hälla allt lego på golvet tycks göra 

att barnen skrattar och har en glädjefull stund tillsammans, detta kan därför ses som en 

lekvärld som i sin tur bidrar till barns kulturskapande.  
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Diskussion 

Kapitlet som följer diskuterar undersökningens empiriska resultat i förhållande till redovisad 

litteratur och tidigare forskning inom ämnet. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 

hur de yngsta förskolebarnens samspel och samlärande gestaltas. Genom videoobservering av 

de yngsta barnens tidiga erfarande av lek och aktivitet i vardagliga situationer i förskolan har 

jag haft möjlighet att sätta mig in i de sammanhang barnen befinner sig i. På så vis har tanken 

varit att kunna skapa en förståelse för hur barnen samspelar och lär av och med varandra. 

Interaktion, kommunikation och kamratsamverkan har varit studiens övergripande 

forskningsområden. Inledningsvis kommer en metoddiskussion att göras. Därefter kopplas 

redovisad litteratur och tidigare forskning samman med de empiriska observationerna. Detta 

kommer att göras med samma rubriker som i resultatdelen. Kapitlet avslutas med en 

reflektion och förslag till vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts, nämligen videoobservation. Denna metod 

har medfört både för- och nackdelar. Fördelarna med metodvalet har inneburit att jag haft 

möjlighet att följa och dokumentera verkliga händelser av barns samspel tillsammans med 

andra barn och vuxna på förskolan. Detta har skapat en stor detaljrikedom som möjliggjort 

analysering av materialet samt urskiljning av interaktionsmönster som lett till en fördjupad 

insikt i barns sociala samspelsvärld (Björklund, 2010). Metoden har även varit det alternativ 

som på bästa möjliga sätt förmått mig till att svara på studiens syfte och övergripande 

frågeställningar.  

Nackdelarna med metodvalet har inneburit ett tidskrävande arbete som ej varit helt optimalt i 

förhållande till den tidsbegräsning som varit för studien. Det bästa möjliga för denna studie 

hade även varit att få följa barnen på avdelningen under en längre tid, då de nyinskolade 

barnen etablerat sig i barngruppen. Vad det gäller studiens trovärdighet (Björklund, 2010) 

hade även en samarbetspartner varit att föredra för att undvika den enskilda tolkning som 

skett på olika nivåer genom hela forskningsprocessen. Även om jag haft hjälp av en 

förskollärare i tolkningsprocessen av videoobservationerna, hade således en samarbetspartner 
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genom hela studien varit mest gynnsam. Av ovan argumentation hade ett mer sanningsenligt 

och bredare resultat medförts med möjlighet att se barnens positioner, hierarkier och övriga 

faktorer som påverkar gruppklimat och barns samspel med varandra. Därmed inte sagt att 

resultatet är ointressant utan tvärtom kan resultatet ge en viktig bild av hur de yngsta barnens 

tidiga samspel och samlärande kan gestalta sig. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med mitt examensarbete är att öka kunskapen om de yngsta förskolebarnens samspel 

och samlärande och vad det har för betydelse för barns lärande. Resultatet visar, i linje med 

tidigare forskning (Björklund, 2010; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007) att samspel 

mellan barn är komplext och situationsbundet. Varje samspelssituation är unik och resultatet 

visar att de yngsta förskolebarnens samspel utgörs av kroppsliga samspel, imitation, 

konflikter, att hjälpa och lära varandra, att glädjas av varandra, kamratsamverkan samt 

observering och kontaktsökning (se t.ex. Johansson, 2001; Knutsdotter Olofsson, 1987; 

Løkken 2008; Michélsen, 2005; Williams, 2006; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Vidare visar resultatet att de nyinskolade barnens sätt att agera verkar vara särskilt 

betydelsefullt eftersom de ej känner varandra ännu. Den egna kroppen blir därför ett redskap 

för alla samspel barnen ingår i, ett redskap som möjliggör kommunikation och förståelse för 

varandra, vilka är viktiga byggstenar för barns relationsskapande samt för barns livslånga 

utveckling och lärande. 

 

Att imitera varandra 

I resultatdelen att imitera varandra beskrivs det hur de yngsta förskolebarnen använder 

imitation för att samspela med varandra, vilket Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2000) beskriver som de små barnens första samspel med varandra. I båda 

imitationssamspelen som presenterats i resultatet har samspelet initierats av iakttagelser. 

Iakttagelserna har sedan verkat locka ett eller flera andra barn att härma och efterlikna det 

iakttagna barnets handlingar. Detta kan kopplas till författarnas tankar med att barn imiterar 

varandra för att de vill vara likadana varandra. Därav tolkar jag barns imiterande som en 
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önskan om att skapa en samhörighet och att barnen har ett inneboende behov av att imitera 

sina jämlikar vilket kan göra att en gemensam verklighet och kultur skapas. Barns naturliga 

uppfinningsrikedom kanske också berikar imitationssamspelen likväl som 

imitationssamspelen berikar uppfinningsrikedom, som en slags ömsesidig påverkan. På detta 

sätt kan möjligen barns imiterande samspel ses som ett tecken på samlärande där barnen 

inspireras av varandras olika erfarenheter. Med Knutsdotter Olofssons ord (1987) så blir min 

tolkning av de presenterade imitationssamspelen att barnen har möjlighet att tillägna sig en 

uppfattning om diverse olika beteenden och handlingar av socialt samspel. När barnen i mitt 

resultat efterliknar varandra i hallen med stövlarna på händerna eller när de kryper ned för 

backen utomhus medverkar de själva till att skapa erfarenheter av motoriska, kulturella, 

intellektuella och kommunikativa färdigheter. Barn reproducerar alltså sociala handlingar 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) vilket torde vara grunden i mänsklig 

utveckling och lärande.   

 

Att ta ett annat barns perspektiv (att hjälpa någon) 

Johansson (2001) beskriver hur små barn observerar varandra och förstår på så vis om ett barn 

är i behov av hjälp, är ledsen eller befinner sig i en obehaglig situation. Resultatet i denna 

studie har också givit uttryck för detta. I samspelet lunchvila verkar det som om den äldre 

flickan Tora visar sin ömsinthet för den yngre flickan Natalie genom att bland annat klappa på 

hennes arm när hon är ledsen. Just fysisk beröring är utmärkande för äldre barns omsorg av 

yngre barn, beskriver Michélsen (2005). Tora sträcker även över en bok till Natalie som jag 

tolkar som en sorts uppmuntran till henne, vilket även gör Natalie lite gladare. Uppfattningen 

av samspelet är också att Tora agerar på ett sätt liknande det vuxna skulle göra om ett barn var 

ledset, via tröst och att skapa lustbetonade situationer. Möjligen agerar Tora av tidigare 

erfarenheter i samband med de uttryck om ”levt engagemang för andras väl” som Johansson 

(2001, s. 92) uttalar att barn innehar.  Sammantaget går det att tolka att samspelet utgörs av 

omsorgsfullhet som gör att barnen kommer närmare varandra relationsmässigt. I sekvensen 

vänta på mig tycks detta omsorgsfulla samspel också göra sig påmint. Michélsen (2005) 

upplyser att små barn kan fostra barn som gör något dumt, vilket Moa verkar göra med tanke 

på att hon ropar åt de två cyklande pojkarna att stanna när den tredje pojken kommer 

springande efter. Min tolkning av situationen är att Moa begriper att den tredje pojken vill 
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vara med och leka eftersom hon verkar vara en empatisk flicka med förmåga att sätta sig in i 

andra människors perspektiv. I det tredje och sista samspelet inom denna kategori möter vi 

Tora och Stina som hjälps åt att hitta pusselbitarna till ett pussel. Detta samspel utgörs av en 

annan typ av perspektivtagande, där det verkar handla om Johanssons (2001) teori om att ett 

barn kan hjälpa ett barn som inte bemästrar något. I detta fall verkar Tora vara i behov av 

hjälp med att finna pusselbitarna till sitt pussel. Däremot upplever jag att Tora verkar vara 

mer lycklig över att bli hjälpt än vad Stina själv är som hjälper. Detta tolkar jag utifrån Stinas 

ganska begränsade kommunikation där i princip ingen mimik kan synliggöras samt att hon 

slutligen kastar den sista pusselbiten åt Toras håll utan att säga något. Möjligen ser Stina mer 

på samspelet som en ”egenvinst” där intresset ligger i att själv bemästra att finna pusselbitarna 

än att bemästra samspelet av att hjälpa en kamrat. På detta sätt blir därtill samspelet hitta 

pusselbitarna möjligen en bekräftelse på att barn faktiskt har ett inneboende engagemang för 

andras väl och att det alltså inte handlar om ett övervägt ansvarstagande (Johansson, 2001). 

Därför kan det måhända vara så att Stina lever sig in i Toras situation och hjälper henne med 

pusselbitarna fastän hon själv möjligen har ett annat ändamål med samspelet. 

 

Att ha konflikter med varandra 

Konflikter av olika slag ser Knutsdotter Olofsson (1987) som karaktäristiskt för de yngsta 

förskolebarnens tidiga samlekar. I resultatet framträder tre sådana exempel. Två av dessa 

samspel, stenen och däcket samt dockvagnen handlar om rätten till leksaker eller prylar 

(Michélsen, 2005). Det förefaller vara så att Veronica ville ta Lukas däck och Tora ville ta 

Elins dockvagn och de båda samspelen upphörde då flickorna ej fick sina viljor igenom. 

Frågan är dock vad som egentligen väckte dessa samspel till liv? Å ena sidan handlar 

förmodligen dessa konflikter om att förskolebarnen ännu inte lärt sig grunderna i lek och 

turtagning som Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver. Å andra sidan handlar det kanske om 

åtrån efter en viss leksak som en kamrat har eller om barnen själva möjligen sätter sig i sådana 

situationer för att få uppmärksamhet och skapa kontakt med andra barn, som ett sorts behov 

av att befinna sig i sociala sammanhang. Detta poängteras i Engdahls (2011) teori om att barn 

redan från födseln söker sig till sociala samspel. I exemplet dra i galonbyxor sker konflikten 

kring val av aktivitet mellan barnen. Veronica och Albin är bland de yngsta barnen på 

avdelningen och de har en kroppslig kommunikation med varandra i detta samspel, vilket 
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enligt Løkken (2008) är utmärkande för det lilla barnets kommunikation. Genom blickar, 

tonfall, mimik och gester verkar de båda barnen göra sig införstådda med varandras olika 

perspektiv. Till viss del kan man tolka exemplet utifrån Lillemyrs (2002) teori om att samspel 

skapar olikheter genom bland annat makt och kontroll eftersom Veronica tycks vilja 

kontrollera samspelet mellan henne och Albin. Möjligen ville hon alltså att samspelet skulle 

vara på hennes villkor, vilket hon ger kroppsliga uttryck för genom att slita och dra i Albin. 

Hade barnen varit några år äldre hade kanske kompromisser eller annan typ av 

problemlösning skett. Sammantaget tolkar jag, i enhet med Williams (2006) och Michélsen 

(2005), att konfliktsamspel handlar om samlärande eftersom konflikter möjliggör för barnen 

att bli observanta på varandras olika perspektiv, vilket är grunden i mänskligt samspel. Av 

den anledningen anser jag att konfliktsamspel är nyttiga för barnen att ingå i och att man som 

pedagog bör ha det i åtanke innan man lägger sig i eller bryter ett sådant samspel i förskolan. 

 

Att försöka skapa kontakt 

Förskolan är en arena för toddlarna, barn i ett till tre års ålder, att skapa kroppsliga samspel 

tillsammans med varandra (Løkken, 2008). Resultatet visar hur två sådana samspel inträffar 

när barnen försöker att skapa kontakt med varandra. I det första exemplet titta mig, titta mig 

ser det ut som om Vanja försöker att göra sig hörd och sedd genom en rad olika 

kommunikationsredskap, bland annat genom att vrida på sig, springa, kravla, skrika och tjuta, 

vilka är utmärkande drag för toddlarstilen (Greve, 2009). Engdahl (2011) menar att toddlarna 

uttrycker sin gemenskap av bland annat spontanitet och glädje. Av den vetskapen kanske 

Vanja ville bjuda in Stina och Tora till ett leksamspel med avsikt att skapa gemenskap? Vanja 

är även några månader äldre än de två andra flickorna vilket möjligen innebär att hon erhåller 

en större erfarenhet av lek. Med Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2003) 

beskrivning gestaltas lärandesituationer ibland av att exempelvis en tvååring hjälper en 

ettåring att sätta igång en lek, vilket jag tolkar att Vanja gjorde. Stina och Tora verkar dock 

inte särskilt intresserade av Vanjas försök till leksamspel, antingen beroende på att 

leksignalerna ej är helt utvecklade eller att barnen möjligen försöker att visa sin hierarki eller 

positionering i gruppen (Lillemyr, 2002). Tora och Stina är nämligen två barn som tillbringar 

mycket tid tillsammans på avdelningen och har därför en speciell relation till varandra. 

Kanske utgjorde Vanja ett hot mot deras kamratskap? Min reflektion över samspelet förhåller 
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sig därför till Williams (2006) teori om barn i samspel lär sig grunderna i att tala, tänka och 

utföra handlingar på. I det andra exemplet är samspelet lite mer komplext. Dels verkar ”da da 

da da” handla om de äldre barnens medfödda behov av att värna om yngre barn (Johansson 

2001; Michélsen 2005) och dels om ett horisontellt samspel som Michélsen (2005) beskriver. 

Dominansen i samspelet tenderar alltså att växla mellan Dante och Tora. Dante är den som 

startar samspelet varpå Tora tycks bli nyfiken eftersom hon imiterar honom. Samspelet hålls 

sedan igång med en växelverkan av flickans och pojkens handlingar. De båda barnen verkar 

dock ha olika avsikt med samspelet. Tolkningen är att Dante försöker att bemästra något 

kroppsligt, grovmotoriken, medan Tora vill bjuda in till ett leksamspel. Eftersom de inte har 

ett fullt utvecklat verbalt språk ännu visar de sina avsikter med hjälp av kroppen. Min 

reflektion av samspelet är att Tora vill visa att hon tycker om Dante genom pussar och 

påpassning och att Dante vill klara sig själv vilket han verkar visa genom att stöta ifrån Tora. 

Barnen har följaktligen olika samspel på gång, Tora ett kontaktsökande och lekfullt samspel 

medan Dante ett mer konfliktartat samspel gentemot Tora. Trots att det verkar vara olika 

intentioner med samspelet förmodar jag att barnen tillgodogör sig förståelse och kunskap om 

varandra som är angelägen för en värld tillsammans med andra människor (Sträng & Persson, 

2003; Williams, 2006). Frågan är dock vad samspelets avslut egentligen innebär när Tora 

återigen imiterar pojken? Hela tiden verkar Tora ha ett begär efter att samspela med Dante 

och det är också det begäret som får samspelet att fortskrida. Men när Dante slutligen skriker 

av något som tycks vara av förtvivlan ser det ut som att Tora försöker med ytterligare ett knep 

för att locka Dante till samspel, nämligen genom att imitera hans sätt att tala på, det vill säga 

bebisspråk. Tolkat utifrån Williams (2006) och Sträng och Persson (2003) blir detta möjligen 

ett tecken på hur flickan varierar sitt sätt att imitera på för att väcka intresse. Tora försöker 

med andra ord att skapa ytterligare kontakt med pojken, ett försök som tycks handla om att 

visa att ”vi hör ihop”. Tora verkar på så vis sänka sig till Dantes ”åldersnivå” för att bjuda in 

honom till ett mer jämlikt samspel. Min reflektion är att kontaktsökande samspel berikar 

barns uppfinningsrikedom och nyfikenhet på varandra. 

 

Att lära varandra 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barns skilda åldrar och 

erfarenheter stimulerar barn att lära varandra, vilket exemplet leksaksbil och hålla handen 
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tyder på. I bägge fallen pekar det mot att de äldre barnen bidragit med kunskap till de yngre 

barnen om rutinerna på förskolan. I det första samspelet verkar det handla om någon typ av 

tillrättavisning och i hålla handen verkar Vanja vilja hjälpa Stina att gå in när det är dags för 

lunch. Min tolkning av situationerna är att de äldre flickorna fungerar som ”pedagogerna” och 

de yngre flickorna ”eleverna”, likt det peer tutoring-samspel som Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) beskriver. I enhet med Vygotskijs teori om ”den proximala 

utvecklingszonen” tolkar jag även att barnen lär bättre tillsammans med kamrater som är mer 

erfarna (Lindahl, 1998). Därför vill jag hävda att sådana samspel är oerhört viktiga för barnen 

på förskolan att ingå i eftersom de verkar vara av fostrande karaktär och socialt utvecklande. 

Det intressanta med bägge sekvenserna är att dessa flickor vanligtvis inte brukar leka med 

varandra, men när det kommer till samspel av lärande karaktär så framstår det som att de 

samspelar relativt ofta. Tolknigen kan därför göras utifrån Williams (2006) antydan om att 

barn samlär oavsett vänskapsstatus eller ålder. De två sista videotranskriptionerna björnen 

sover och kojan tycks handla om en annan lärandesituation, närmare bestämt om hur barn 

verkar ha en strävan av att låta sig lära och läras. Exemplet björnen sover är utformat likt ett 

leksamspel där det ser ut som att Moa tar på sig rollen som ”pedagog” och pojkarna som 

hennes ”elever”. Barnen verkar infinna sig och trivas med sina roller och därför kan samspelet 

tolkas utifrån Löfdahl (2004) om att barn skapar meningsfulla sammanhang genom lekens 

föremål, handlingar och innehåll. Föremålen blir därmed böckerna barnen läser och 

handlingarna och innehållet riktar sig till de roller barnen tar på sig och hur samspelet tar sin 

form. Om man dessutom ser på lärande utifrån interaktion med andra människor (Engdahl, 

2011) så framstår detta leksamspel som en lärandesituation där jag upplever, likt Säljö (2010), 

att barnens yttre sociala sammanhang, nämligen lekens karaktär, kan skapa en inre 

intellektuell förståelse, alltså vad barnen har erfarit av leken. Med andra ord tolkar jag att 

leksamspelet också är ett samlärande samspel (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

Samspelet som pågår i exemplet kojan kan reflekteras utifrån Haugens (2006) beskrivning om 

att barn föds med en önskan om att dela sin kunskap med andra människor (Løkken, Haugen 

& Röthle, 2006). Jag vill tolka att Stina önskade att dela sina erfarenheter och kunskaper av 

kojbygget tillsammans med sin kamrat Tora. Via ett enkelt verbalt språk där ”om om goja 

goja” i realiteten betyder ”kom så ska du få se på min koja” i samband med kroppsliga gester 

bjuder Stina in Tora till ett samspel av lärande karaktär. Efter en lång stunds byggande verkar 

Tora uppfatta att det handlar om ett kojbygge vilket jag tolkar utifrån Williams, Sheridan och 
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Pramling Samuelsson (2000) om att det lärande barnet, ”lärlingen”, tillägnar sig ny och viktig 

kunskap från den som agerar ”lärare”. Strandberg (2009) beskriver även hur barnet som intar 

mästarrollen vinner på samspelet eftersom denne lär sig genom att själv lära ut. Med andra 

ord tycks detta samspel vara ett mått på hur barn med sina tidigare erfarenheter, kreativitet 

och nyfikenhet stöttar varandra och skapar situationer för varandra som är samlärande.  

 

Att glädjas åt varandra   

Till stor del utgörs de yngsta förskolebarnens samspel av glädje- och humorupplevelser (se 

t.ex. Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Løkken, 2008; Michélsen, 2005). I mitt 

resultat framträder många sådana samspel bland de yngsta förskolebarnen där samspelen 

verkar utgöras av glädjefullhet till varandra. På detta sätt tolkar jag med Greves (2009) ord att 

sådana samspel utgör kärnan för barnens möjlighet att bygga vänskapsrelationer. 

Vänskapsrelationer som jag i likhet med författaren anser är oerhört viktiga för barnens 

trivsel, trygghet och meningsfullhet på förskolan. Denna glädjefullhet barn har till varandra 

ser vi prov på i de två första videosekvenserna inom kategorin som jag namngett hoppa på 

madrassen och tända och släcka lampan. De två flickorna Tora och Stina som vi får möta 

känner varandra ganska väl och tillbringar mycket tid tillsammans på förskolan vilket kanske 

svarar för att de har sådana humorupplevelser tillsammans. I enighet med Michélsen (2005) så 

tolkar jag att flickorna uttrycker sitt intresse för varandra genom olika glädjeuttryck som 

ögonkontakt, skratt, leenden, tjut och rop. Överdrifter för att påkalla skratt är också 

utmärkande för toddlarnas glädjesamspel uttrycker Løkken (2008), vilket jag upplever att 

Tora och Stina visar uttryck för. De verkar överdriva sina imitationer av varandra, sina 

kroppsliga rörelser samt sitt skratt som upplevs som väldigt dramatiserat. Med läroplanen för 

förskolan (Skolverket, rev. 2010) i åtanke tolkar jag att flickorna stimulerar sin fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till att samarbeta i exemplet hoppa på madrassen och 

tända och släcka lampan. Flickornas relation till varandra uttrycks även i exemplet fylla 

hinkar med sand. Här upplever jag att Stina och Tora visar sin glädje för varandra genom att 

välkomna varandra. Med ens att de ropade varandras namn tycks de förstå de att de skulle 

leka tillsammans samtidigt som de antagligen uteslöt den tredje flickan Elin. Detta kan tolkas 

med utgångspunkt i Johansson och Pramling Samuelssons (2007) teori om det komplexa 

samspelet barn har där samspelsdeltagare ständigt byts ut. Varför Elin blev utesluten i 
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samspelet går alltså inte direkt att svara på utan kan bero på en mängd olika faktorer vilka 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) redogör för. Möjligen hade uteslutandet 

att göra med att Elin inte annars brukar leka med flickorna och därav inte etablerat en 

vänskapsrelation med dem. När små barn vistas mycket tillsammans skapas också 

kamratkulturer menar Löfdahl (2007). Troligtvis har Elin ännu inte blivit delaktig i denna till 

synes redan skapade kamratkultur mellan Stina och Tora. De två resterande avsnitten, spännet 

på galonbyxan och leka med lego utmärks även de av ett kulturskapande och hur de yngsta 

barnen på förskolan befinner sig i samvaro med varandra. I spännet på galonbyxan möter vi 

två av de yngsta barnen på avdelningen i ett samspel som karaktäriseras av glädje, kramar, tjut 

och skratt, vilka alla är uttryck för de glädje- och humorupplevelser de yngsta barnen har med 

varandra (se t.ex. Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Løkken, 2008; Michélsen, 2005). 

Albin och Veronica har djup ögonkontakt med varandra samt skrattar ihop vilket jag tolkar 

som att de skapar en gemensam förståelse för varandra (Søbstad, 2006). Förståelsen som för 

barnen antagligen innebär att hjälpas åt med att laga spännet på galonbyxan och där glädjen 

för varandra ligger just i deras samarbete. I Albin och Veronicas samspel förmodar jag även 

här att ett vänskaps- och kulturskapande mellan barnen sker (Greve, 2009) likväl som det gör 

i det sista avsnittet leka med lego. Det sista avsnittet kan reflekteras utifrån Løkkens (2008) 

redogörelse för hur barn kan ingå i skojfriska samspel som kan liknas vid stora 

”gruppkonserter” av skratt och andra humoristiska inslag. Glädjen av att vara tillsammans i en 

enda stor gemenskap och hur barnen skapar en lekvärld utmärkande för just denna barngrupp 

tenderar därför att bli ett aktivt skapande av en gemensam kultur. Avsaknaden av pedagoger i 

närheten förmodar jag utgjorde en betydelsefull del i samspelet eftersom barnen måhända 

kände sig ”friare” och vågade samspela på ett sätt som är ”busigt” och något som barn gör av 

den orsaken att barn är barn. Detta samspel antar jag även var viktigt för de nyinskolade 

barnens etablering i gruppen som därtill skapar förutsättningar för lärande på en upptäckande 

nivå, för kreativt tänkande och meningsfulla sammanhang (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000).     
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Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Det framgår av diskussionen samt tidigare forskning och litteratur inom ämnet att 

implikationen av den ökade inskrivningen av barn under tre år i förskolan (Engdahl, 2011) 

ställer krav på att öka kunskapen om de yngsta förskolebarnens sociala livsvärldar. En ökad 

kunskap som fordras för att på bästa möjliga sätt möta våra absolut yngsta barn i förskolan på 

ett respektfullt och demokratiskt sätt. Med stöd i det sociokulturella perspektivet som denna 

studie vilar på har de yngsta barnens interaktioner kunnat synliggöras. Av resultatet att uttyda 

visar det sig hur våra yngsta barn i förskolan skapar med sina tidigare erfarenheter, kreativitet, 

intresse och engagemang för varandra situationer som verkar samlärande och 

relationsbyggande. När barn samspelar med varandra är det alltså barnens egna intressen och 

behov som står i centrum och därför blir detta ett sätt att närma sig barns eget perspektiv, 

barns inneboende behov av att lära. Den demokratiska dimensionen av barns samlärande nås 

också i en verksamhet där man tar tillvara på barns skilda erfarenheter och egenskaper. 

Studien visar även tecken på hur mer erfarna och kunnigare barn stödjer yngre barn och hur 

de bidrar med värdefull kunskap som de yngsta kan ta del av. Med andra ord är barn viktiga 

för varandra och för varandras utveckling och lärande. Av den anledningen borde 

ålderskillnader i en barngrupp ses som värdefullt i förskolan eftersom ett ömsesidigt lärande 

mellan äldre och yngre barn då kan äga rum (Strandberg, 2009; Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). Den kunskap som lyfts fram i studien ger pedagogerna i 

förskolan vetskap om de faktorer som inspirerar barn till att samspela och lära av och med 

varandra. Faktorerna för samspel har visat sig vara främst imitation, lek, kontaktsökning, 

konflikter, barns ålderskillnader, hjälpande situationer samt glädje och humor. Dessa faktorer 

till samspel är värdefull kunskap som gör att pedagogerna i förskolan lättare kan bejaka barns 

inneboende behov av att samspela och även uppmuntra till samlärande. Kunskapen som lyfts 

fram kan också bidra till att pedagogerna organiserar arbetet tillsammans med barnen på ett 

sätt där barngruppens skilda förmågor kan bidra till samlärande. En sådan verksamhet 

kommer i sin tur göra barnen redo för att möta det framtida samhälle där socialt samspel och 

samarbete med andra människor står i centrum.   

Avslutningsvis vill jag rikta fokus åt den vidare forskning som skulle kunna studeras inom 

ämnet. Eftersom denna studie inriktar sig på de samspels- och samlärandesituationer som barn 

spontant ingår i, vore det istället intressant att utforska hur detta ter sig i styrd aktivitet i 
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förskolan. Går det att se några likheter och olikheter mellan spontan och styrd aktivitet? Det 

vore även spännande att studera på vilket sätt pedagogerna i förskolan själva ser på barns 

samspel och samlärande. Vad gör pedagogerna indirekt och direkt för att intressera och 

därmed öka barns samverkan med varandra och hur är miljön uppbyggd för detta ändamål? 

Den fortsatta forskningen borde också lägga vikt på det kulturskapande som sker barnen 

emellan i de olika samspelssituationer de befinner sig i tillsammans med andra barn i 

förskolan. Ett kulturskapande som verkligen utgår från barnens eget perspektiv.  
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

 

Mia Larsson heter jag och studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle. Nu har jag kommit 

till den sista terminen av min utbildning och det är dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

Min studie kommer att handla om de yngsta förskolebarnens samspel och jag vill med min 

undersökning ta reda på om hur de små barnen samspelar och lär av och med andra barn och 

vuxna. Ämnet har möjlighet att bidra till en ökad kunskap och förståelse för de yngre barnens 

samspelsvärld, vilket är viktigt för min kommande yrkesroll. För att kunna utföra min studie 

behöver jag observera och videofilma barnen i deras dagliga verksamhet på förskolan. Detta 

för att kunna analysera och få möjlighet till ett så bra resultat som möjligt. 

 

För att kunna genomföra min studie behöver jag därför ert samtycke att låta era barn vara med 

i min undersökning. Jag följer givetvis de forskningsetiska principer som gäller vilket innebär 

att jag ej kommer att använda barnens namn eller identifierande information. 

Ni eller barnen kan när som helst avbryta er medverkan. Det är endast jag som kommer att 

använda mig av materialet, som under min undersökningsperiod kommer att förvaras så att 

ingen obehörig kommer i kontakt med det. Så fort mitt examensarbete är klart kommer 

videomaterialet att förstöras.  

 

Det är viktigt att ni fyller i blanketten och lämnar till berörd pedagog så fort som 

möjligt, dock senast 30 augusti 2013. Detta även om ni ej samtycker till era barns 

medverkan. Jag hoppas på ert deltagande. 

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mia Larsson, E-mail: xxxxxxxx Tel: xxx - xxx xx xx 

 

Handledare:  

Elisabeth Björklund  

Universitetslektor i didaktik  

Högskolan i Gävle,  

Akademin för utbildning och ekonomi 

Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 

Kungsbäcksvägen 47 

801 76 GÄVLE  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxx- xx xx xx 
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FULLMAKT 

 

 

 
□     Jag godkänner att mitt barn får delta i studien  

 

 

□     Nej jag godkänner inte att mitt barn får delta i studien  

 

 

 

Datum:    Vårdnadshavare 1 ______________________________________ 

 

 

 

Datum:     Vårdnadshavare 2 ______________________________________ 

 

 

 

Barnets namn __________________________________________ 

 

 

 

□     Jag har enskild vårdnad 
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