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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt de yngsta barnen, som har ett begränsat 

ordförråd, samspelar med varandra. Detta för att se om de visar intresse för interaktion med 

andra barn, trots sina låga ålder. Det föll sig även, som en intressant aspekt, att se om alla barn 

fick möjlighet att ta del av det sociala samspelet i förskolan.  

 

Metoden som används är observationer med hjälp av videoinspelning. Detta äger rum vid tre 

olika tillfällen och situationer på förskolan. Videoinspelningarna varade i 20 minuter. 

Personalen var, enligt önskemål, inte delaktig.  

 

Resultatet visar att de yngsta barnen ägnar mycket tid till att försvara sin rätt till saker eller 

platser. De visade ett tydligt intresse för andra barn. Detta genom att söka sig till dem. De 

yngsta barnen använde sig av bredvidlek, iakttagelser, att skapa konflikter, kroppsspråk och 

imitation i sin samverkan med andra barn. Det framkom även utanförskap, genom att en flicka 

avvisades i sina försök till interaktion, under samtliga filmfrekvenser.  

 

 

Nyckelord: Corsaro, interaktion, Jonsdottir, kamratkultur, konflikter, Piaget, relationer, 

socialt samspel, toddlare, Vygotsky. 
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Inledning 
 

Den sociala utvecklingen påbörjas redan i spädbarnsåldern, genom att barn söker kontakt med 

sin omgivning. Det börjar de med genom att knyta an till sina föräldrar, för att sedan 

vidareutveckla den på förskolan med barn i samma ålder. Det är under barnens första tid i 

förskolan de får lära sig att samspela med andra än sina närstående.  

 

Förskolan är en plats där många barn möts. Genom att vistas tillsammans i grupp, med barn 

som har olika bakgrund, utvecklar de sin sociala kompetens. Det står i läroplanen för 

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

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (Skolverket, 

2010 s. 6). Förskolan har därför en avgörande roll, när det kommer till det sociala samspelet.  

 

Genom åren är det främst de yngsta barnen och deras speciella sätt att samspela, som fångat 

mitt intresse. I denna studie har jag därför valt att fokusera på dem. Jag vill fördjupa mig i 

huruvida de yngsta barnen visar intresse för interaktion med andra barn eller ej samt om alla 

barn får ta del av det sociala samspelet i förskolan. 

 

 

Syfte 

Denna studie har som syfte att undersöka hur de yngsta barnen, i åldrarna 1-3 år, samspelar 

med varandra i förskolan. Detta för att se om de visar intresse för interaktion med andra barn. 

Om så är fallet är syftet också att undersöka om alla barn har möjlighet att upptäcka det 

sociala samspelet i verksamheten.  

 

 

Frågeställningar 

Mina frågor blir därför:  

 

 Hur samspelar de yngsta barnen? Visar de intresse för interaktion med andra barn? 

Om i så fall, på vilket sätt? 

 

 Finns det barn som inte får tillträde till det sociala samspelet i förskolan? Hur visas 

det, i så fall? 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det är sedan länge känt att det sociala samspelet är av stor vikt för barns utveckling. Både 

Vygotsky och Piaget är stora och välkända namn när det kommer till forskning kring detta. 

Deras teorier ligger nära varandra i detta sammanhang, genom att båda förespråkar att barn är 

beroende av andra barn, för att komma vidare i sin utveckling.  

 

Vygotsky  

En välkänt namn när det kommer till forskning kring barns utveckling är Lev Vygotsky. Hans 

grundtanke är att mental aktivitet sker socialt och kulturellt, vilket leder till kunskap. 

Vygotsky menar att ett barns kulturella utveckling sker på två plan, i första hand mellan barn, 

för att sedan utvecklas vidare inom barnet själv. Vygotsky menade att barn utvecklas genom 

att föra en dialog med dem som har mer kunskap än dem själva. Han talar för mixade 
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åldersgrupper, eftersom barn med hjälp av andra barn, som har mer kunskap än dem själva, 

kan ta ett kliv utöver sin egen kunskap för att komma vidare i utvecklingen (Berk & Winsler, 

1995). Den viktigaste drivkraften till barns utveckling, enligt Vygotsky, är det sociala 

samspelet. Han betonar att mycket av det vi lär är av varandra. Vygotskys teorier bygger på 

fördelarna barn får genom kommunikation. Han menar att tänkandet utvecklas när barnen 

samtalar med varandra. Vygotsky skapade begreppet zonen för möjlig utveckling, vilket 

innebär att barn genom samarbete kan nå till en annan nivå i sin utvecklingsfas (Willams, 

2006).  

 

Piaget 

Enligt Piaget lär sig barn genom argument och meningsskiljaktigheter med jämnåriga, för att 

deras åsikter skiljer sig åt. Han menar att kontakten med jämnåriga barn är viktigare för dem 

än den kontakt de har med vuxna. Detta för att barn tillsammans med andra barn stimulerar 

sin kognitiva utveckling. Detta argumenterar Piaget med att barn accepterar den vuxnes 

perspektiv utan att kritiskt utforska det medan de tillsammans med andra barn börjar 

reflektera över sina åsikter, för att sedan komma att kunna inta andra perspektiv (Berk & 

Winsler, 1995). Detta beskrivs utförligare i Williams (2006), som skriver att Piaget menar att 

barns tänkande stimuleras av mothugg från sina kamrater, genom att diskussion med andra 

barn får dem att ifrågasätta sina uppfattningar. Vidare skriver hon att Piaget talar om 

kognitiva konflikter, som uppstår när barn upplever motsägelse om något det redan vet och 

andra barn säger. När barnet blir medvetet om denna motsägelse blir det en erfarenhet, som 

har en störande effekt när det gäller barnets tankeverksamhet. Det gör att barnet ifrågasätter 

sin övertygelse och provar något nytt. De kognitiva konflikterna är därför något som gör att 

barnet omvärderar sina uppfattningar och istället konstruerar dem så att de stämmer med 

argumenten de fått. Williams (2006) skriver att när ett barn interagerar med andra barn måste 

det inta andras perspektiv. Detta kallar Piaget för decentrering. Han menar även att barn 

genom kamratsamverkan har både sociala och kognitiva fördelar. De sociala ökar barns 

kommunikativa förmåga men även förmågan att inta andras perspektiv. De kognitiva att få 

inblick i sanningen med sina redan nådda uppfattningar genom återkoppling från andra 

(Williams, 2006). 

 

Sammanfattning 

Jag har använt mig av Vygotskys och Piagets teorier, kring den sociala och kognitiva 

utveckling, barn får genom samspel med andra barn, i min studie. 
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Bakgrund 
 

I detta kapitel belyser jag vikten av det sociala samspelet med hjälp av tidigare forskning och 

litteratur.  Forskning har visat att barn är beroende av socialt samspel redan i spädbarnsåldern, 

därför börjar jag där för att sedan successivt komma till barn i 1-3 årsåldern, som min studie 

berör. Bakgrunden avslutas med forskning kring utanförskap, då det blev relevant utifrån mitt 

material. 

 

 

Spädbarn 

Köhler, Reuter och Tell (2013), som skrivit boken Att leva med barn för nyblivna föräldrar, 

lyfter vikten av det sociala samspelet för det nyfödda barnet. De skriver att barnet arbetar 

aktivt med att knyta an, till sina närmaste omsorgsgivare, de första levnadsåren och hur viktig 

en nära relation med sin förälder är redan för det nyfödda barnet. Köhler et al (2013) 

poängterar att det är en betydelsefull relation, eftersom barnet är helt beroende av det för sitt 

välbefinnande. Deras påstående bekräftas av forskning som visat att den utveckling som sker i 

hjärnan efter födseln är beroende av det sociala samspelet barnet har med sin omgivning. 

Barnet kan inte hantera sin känslomässiga värld, utan ett aktivt stöd från den vuxne i dess 

närhet (Köhler, Reuter & Tell, 2013). Köhler et al (2013) belyser att när barn lär känna sin 

omgivning använder barnet alla sina sinnen och hur de därigenom tidigt vet vem som svarar 

på hans eller hennes behov. Det är sedan genom det som tillit och trygghet byggs upp. Vidare 

poängterar de att barn med tiden vet vilka personer som finns där för dem, att de tidigt i livet 

knyter den an till en eller flera personer samt att detta kallas för ”anknytningshierarki”, vilket 

innebär att vissa relationer blir viktigare för barnet än andra. Dessa personer är de, som varit 

barnets fasta punkt, som i första hand rör sig om om barnets mor och far, för att sedan följas 

av andra som står barnet nära. En förklaring till detta kan vara att barnet är i behov av att ha 

flera personer att söka skydd hos. Detta rör sig om en till fem personer i barnets närmaste 

omgivning (Köhler, Reuter & Tell, 2013).  

 

Spädbarnsforskning (Løkken, 2008) visar att barn, redan innan sju till nio månaders ålder, har 

upplevt primär intersubjektivitet i form av blickar och leenden i samspel med den vuxne i 

dess omgivning. Det uppfattas enligt Løkken (2008) som det stora genombrottet i spädbarnets 

kontakt med sin omgivning. 

 

 

Yngre barn   

Nästa stora genombrott i barns sociala samspel är pekandet, där barnet bjuder in andra att 

kommunicera med dem (Løkken, 2008). Peka är ett av barnets första gester. Det är genom att 

peka på något, för att sedan upprepande gånger titta mellan en person och detta objekt, som 

kommunikation äger rum (Løkken, 2008). Bruun (1970) som refereras i  Løkken (2008) 

hävdar att barnet inte är socialt presterande förrän i slutet av sitt första levnadsår och 

därigenom inte heller har något större utbyte av andra barn innan dess. Ett antagande som 

nyare forskning motsätter sig. Johansson (2001) skriver att en helhetssyn på barn är att de är 

intersubjektiva. Med det menar hon att barn har en förmåga att dela sin tillvaro med andra. 

Spädbarnsforskaren Daniel Stern påvisar att intersubjektivtet handlar om huruvida barnet 

förstår avsikter och känslor i så väl sitt som andras handlande. Dessa kriterier är delad 

uppmärksamhet och förståelse i kommunikation, som grundar sig på gemensamma känslor 
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och avsikter (Løkken, 2008). Barn visar, enligt Johansson (2001) viljan att tillsammans delta i 

det som händer på förskolan där de både vill skapa, dela och leka med varandra. 

 

Interaktion bland de yngsta barnen 

Statistik från OECD organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, kring tillgång 

till utbildning, visar enligt Engdahl (2012) att 25% av barn under 3 år deltar i någon form av 

förskoleverksamhet. Hon poängterar att Sverige har ett större antal, som är 49,5% bland 1-

åringarna och 91 % bland 2-åringar. För 30 år sedan var endast 2% av barn under 3 år 

inskriva på förskolan. Den drastiska förändringen innebär att små barn har tillgång till fler 

vuxna och kamrater än tidigare (Engdahl, 2012). Att börja förskolan är en stor omställning för 

barnet (Corsaro, 1988). Genom att lyfta den omställningen utifrån barnets perspektiv 

poängterar Corsaro) att det är olikt det de är vana vid hemma samt att det är frustrerande att 

de vuxna inte är deras föräldrar, men ändå de som bestämmer. Vidare förklarar han att 

förskolan är fylld av andra barn som främst är främlingar. På förskolan är det dessutom fler 

barn än vad de någonsin interagerat med, om de ens gjort det tidigare. Förskolan blir därför 

väldigt stor för det nya barnet och den är dessutom fylld av nya saker (Corsaro). Corsaro 

skriver dock att barnet snart förstår att det är ständigt omgett av andra barn men hur de till en 

början inte ser dem som kamrater. Han menar att det är med tiden som de inser att de har 

gemensamma intressen och att de då utvecklar en stark önskan att göra saker tillsammans med 

andra barn, som gör dem hemmastadda samt får dem att skapa en kamratkultur (Corsaro, 

1988).  

 

De yngsta barnens sociala samspel har, enligt Løkken (2008) en kroppslig grund. Hon menar 

att umgänget bland små barn ofta innebär att de driver omkring, tillsynes planlöst, kring 

varandra. Løkken (2008) poängterar att det som kan verka meningslöst, för den vuxne 

iakttagaren, är av värde för de yngsta barnen själva. Hon skriver att poängen med deras 

beteende är att det är deras sätt att odla relationer samt att deras sätt att umgås har avsikt och 

mening för dem. När det kommer till de yngsta barnens sociala samspel konstaterar Løkken 

(2008) följande: barn skapar relationer och gemenskap genom det de gör, genom att 

rutinmässigt härma och upprepa skapar de lekkultur och lekhandlingar och att de anpassar sig 

till varandras handlingar, vilket påvisar att de delar känslor, förståelse och avsikter (Løkken, 

2008).  

 

En artikel av Engdahl (2012) bekräftar att de yngsta barnens röst består av kroppsspråk, 

känslor, avsikter och förväntningar samt att studier angående vänskap bland yngre barn visar 

att de yngsta orienterar sig på olika sätt i förskolegruppen. I artikeln defineras vänskap, bland 

de yngsta barnen, som en ömsesidig relation med karaktär av närhet och kärlek. Engdahl 

skriver att denna närhet innebär ett utbyte av alla slags känslor samt att vänskap inte kan tas 

för givet och att det inte heller utvecklas automatiskt. Imitation beskrivs i artikeln som en 

aktiv process bland de yngsta barnen samt att det skapar ett unikt sätt för dem att vara 

tillsammans (Engdahl). Genom detta, menar Engdahl (2012), att imitation kan ses som de 

yngsta barnens språk och att det är med hjälp av imiterande handlingar som de uttrycker 

tillhörighet.  

 

Barns första lekform är enligt Bruun (1970) som refereras till i Løkken (2008) att små barn 

tenderar att sysselsätta sig med något intill varandra, med samma leksaker som de i sin tur 

sedan bråkar om. Hon menar därför att barns kontakt, vid två års ålder, känns igen vid 

uttrycket ”knuffkontakt” som innebär att de knuffas, bits eller slåss i sin interaktion med 

andra barn. Brunn menar även att barn i slutet av sitt andra levnadsår har förmågan till kortare 
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stunder av lek med andra barn men att parallelleken fortfarande är mest framträdande. 

Parallellek är ett annat ord för bredvidlek och i den leker barnen intill andra barn. Forskarna 

Musatti och Panni (Løkken, 2008) har gjort observerationer av barn i åldrarna 11-18 månader, 

där sex barn observerades under sju månader, med sju timmars samvaro per dag. De 

fokuserade på ett barn åt gången, under en tidsperiod på fem veckor. Resultatet visade att alla 

barn lekte med uppmärksamheten riktad mot varandra. Barnens handlingar hade en tydlig 

avsikt att söka kontakt med andra barn. Andra studier kring de yngsta barnens sociala samspel 

är utförda av Stambak och Verba (Løkken, 2008). Genom studier av barn i åldrarna 13-18 

månader har de analyserat barns gemensamma förståelse, där de kunnat konstatera att barnen 

genom handling nått en gemensam mening i leken. Observationerna visar att barnen försöker 

förstå och anpassa sina handlingar till varandra (Løkken, 2008).  

 

Johansson (2001) skriver om rättigheter, som en viktig utgångspunkt i barnens värld, där hon 

betonar att rätten till saker träder fram redan hos de yngsta barnen. Hon beskriver grundligt 

vad denna rätt betyder för barnen och varför. Det är, enligt Johansson (2001) genom att 

sakerna talar till barnen, som de utmanas till att försvara sina rättigheter. Hon menar att 

barnen fascineras av andras lek och kan helt enkelt inte motstå dragningskraften som sakerna 

har. Detta gör att de uttryckligen visar sin rätt till sakerna och försvarar rätten mot andra barn. 

Genom högljudda protester eller att söka hjälp visar barnen att de upplever att deras rätt har 

kränkts (Johansson, 2001). 

 

 

Konflikter 

Corsaro (1988) skriver hur han i tidigare verk noterat att barn i förskolan har en tendens att 

hävda att de bestämmer över ett lekområde där interaktion äger rum, för att sedan skydda det 

mot andra barn som försöker att få tillträde till det. Han skriver hur detta, utav vuxna, kan ses 

som att barnen är själviska och saknar samarbetsvilja, medan deras avsikt i själva verket är att 

skydda den gemenskap de redan skapat tillsammans. När barnen kommit in i kamratkulturen 

på förskolan menar Corsaro (1988) att de förändras, genom att de skiljer på de barn de kan 

tänkas leka med och de som kan vara ett hot för en redan pågående lek. Han påpekar att det 

sociala inte bara kommer till barnen, utan att det är en process, där barn i interaktion med 

andra barn skapar sin egen kamratkultur, för att sedan reproducera och bli en medlem av den 

vuxna världen (Corsaro, 1988). 

 

Då allt fler barn spenderar lång tid inom förskolan blir relationerna bland barnen av stor vikt 

(Ashby & Nielsen-Hewett, 2012). Ashby och Nielsen-Hewett (2012) poängterar att samarbete 

och sociala interaktioner är viktigt för barnen att lära sig behärska samt att en självklar 

komponent i detta är konflikter och förmågan att lösa dem. De barn som inte bemästrar den 

konsten riskerar, enligt Ashby och Nielsen-Hewett (2012), att bli socialt utstötta. Vidare 

skriver de att forskning bekräftar att barn i förskolan skapar vänskapsrelationer samt att 

studierna bland yngre barn har inriktat sig på de grundläggande faktorerna. Ashby och 

Nielsen-Hewett (2012) hävdar att forskningen främst har fokuserat på de positiva 

egenskaperna när det kommer till vänskap bland de yngsta barnen som att hjälpa, vara lojal, 

visa närhet och de vardagliga aktiviteterna. De anser därför att det krävs mer forskning när det 

kommer till studier om de yngsta barnens vänskapsrelationer, som inriktar sig på det negativa 

i dem.  

 

Konflikter är, enligt Ashby och Nielsen-Hewett (2012), när en person försöker hämnas eller 

protesterar mot någon annan. De skriver att konflikter bland yngre handlar om att ett barn 

försöker påverka ett annat som i sin tur motsätter sig och att konflikterna i huvudsak rör sig 
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om känslomässiga utbyten med en annan individ kring ett objekt eller en händelse. Ashby och 

Nielsen-Hewett påpekar att det är känt att de sociala interaktionerna i tidig barndom är av vikt 

för den långsiktiga utvecklingen och att det sker moraliskt och socialt lärande genom 

konflikter. Konflikterna som sker i sociala sammanhang införlivar andras perspektiv, vilket 

ger möjlighet till utveckling (Ashby & Nielsen-Hewett). Ashby och Nielsen-Hewett skriver 

även att de barn som kan lösa konflikter har lättare att bli socialt accepterade. De hänvisar 

även till tidigare studier som påvisar att konflikter bland de yngsta barnen handlar om tvister 

kring olika objekt samt motsättningar från barn som försöker få kontroll över lekmiljön.  

Konfliktlösning bland de yngsta barnen har visat sig vara att överlåta kontrollen av det 

rörande objektet till ett annat barn (Ashby & Nielsen-Hewett). 

 

 

Utanförskap i förskolan – Jonsdottir 

Relationer har genom forskning visat sig vara positiva för barns allsidiga utveckling 

(Jonsdottir, 2007). Jonsdottir bekräftar att det är genom det sociala samspelet som barn lär sig 

att kommunicera och visa hänsyn för andras behov samt att de med hjälp av interaktion och 

dialog lär de sig att lyssna på andra, uttrycka egna önskemål och visa empati. Hon poängterar 

även att barn utvecklar sin självkänsla genom samvaro med jämlika barn. Det ger dem socialt 

stöd som skapar trygghet genom att de känner samhörighet och tillit till den sociala 

gemenskapen omkring dem (Jonsdottir, 2007).  

 

Jonsdottir (2007) tar inte bara upp det positiva, som det sociala samspelet för med sig. Hon 

har forskat kring utanförskap i förskolan, vilket även innefattar barn i 3-årsåldern. Hennes 

forskning kan därför tänkas vara väsentlig även bland de yngsta barnen i förskolan. Nedan 

lyfter jag därför kortfattat delar av hennes resultat.   

 

Det är inte alla barn som får, anses kunna eller känner delaktighet i förskolan (Jonsdottir, 

2007). Genom studier påvisar Jonsdottir att 10% av barnen står utanför gemenskapen samt att 

2-4% av dessa barn väljs bort på grund av bristande social kompetens. Jonsdottirs (2007) 

studier har visat att ignorerade barn uppfattas som tillbakadragna och ointresserade av sina 

gruppkamrater, medan avvisade barn upplevs aggressiva och lättretade. Hon poängterar att 

ryktet, avvisade barn för med sig, kan göra att de har svårt att etablera vänskap. De 

pedagogiska konsekvenserna för ignorerade och avvisade barn är, enligt Jonsdottir (2007), att 

de visar ett aggressivt, destruktivt eller tillbakadraget beteende. Hon poängterar även att 

studier visar att utanförskap som äger rum i barndomen kan leda till konsekvenser när det sker 

och vidare både i tonåren och vuxenlivet. Det finns även studier som påvisar en ökad risk för 

sämre skolresultat bland dessa barn. Förskolan har därför en viktig uppgift, att ge alla barn 

förutsättningen till goda relationer (Jonsdottir, 2007). 
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Metod  
 

I det här kapitlet vill jag visa hur jag gått tillväga i min studie. Då mitt mål var att utgå från 

barnen, valde jag bort att använda mig av intervjuer och enkäter. Jag ansåg även att 

observation i barngrupp, med hjälp av anteckningar, skulle riskera att jag gick miste om 

viktiga aspekter som kunde vara av värde i min studie. Stukát (2011) bekräftar att 

videoobservation gör det möjligt att studera både det verbala och det icke-verbala som äger 

rum och att det är en lämplig metod bland de yngsta barnen. För att så effektivt som möjligt 

se interaktionen mellan barnen valde jag därför att använda mig av videoobservation som 

metod. Jag ville även ha möjlighet att gå tillbaka i mitt arbete, för att bearbeta det på djupet. 

En fördel med videoinspelning som observationsmetod är att det gör det möjligt att se 

materialet flera gånger för att finna det som enligt studien ska undersökas (Stukát, 2011). Med 

hjälp av denna metod kunde jag backa för att fånga situationer och citat. Det gav mig även 

möjlighet att göra ytterligare tolkning av det jag observerat. Observationerna utfördes med 

hjälp av min systemkamera och dess maxinspelning på 20 minuter. Detta gav god kvalitet på 

ljud och bild.  

 

 

Urval  

Det var svårt att finna en förskola, som var villig att ta emot mig, för den här typen av 

observation. Jag tog kontakt med ett flertal förskolor, på olika orter runt om i länet, för att 

slutligen kontakta chefen för min verksamhetsförlagda utbildning. Hon i sin tur frågade 

personalen på de förskolor hon ansvarar för. En av dem var villig att ta emot mig under 

förutsättning att jag inte filmade personalen. Min studie blev därför i en liten barngrupp, på en 

förskola på landsbygden. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Jag fann det dock intressant, eftersom 

det gav mig möjlighet, att utifrån fokus på de yngsta barnen, även se hur de interagerade med 

sina äldre kamrater. 

 

 

Genomförande  

Jag började med att besöka förskolan för att lämna informationsbrev (se bilaga) till 

personalen, som de i sin tur delade ut till föräldrarna. Genom dem har vårdnadshavarna fått 

information om min studie och dess syfte. De har själva fått ta ställning till om de vill låta 

sina barn delta och det har även framgått att de kan välja att dra sig ur under undersökningens 

gång. Jag har samtalat med barnen om varför jag är där, och vad jag ska göra samt gett dem 

valmöjligheten att inte delta. Alla barn som filmats har fått godkännande från sina 

vårdnadshavare. Det framgick även i brevet att förskola, personal och barn kommer att 

avidentifieras samt att materialet inte kommer nå obehöriga, för att så småningom gallras ur. 

Breven således utefter de grundläggande etiska principer som Stukát (2011) lyfter fram.  

 

Efter en vecka kontaktade jag förskolan, som då endast fått in ett fåtal brev. Jag kom, i 

samverkan med personalen, fram till att vänta ytterligare några dagar samt att de skulle 

påminna föräldrarna. De ringde mig i slutet av den veckan, när de fått in några till brev. Vi 

planerade in en dag när de flesta av dessa barn var där som jag skulle komma för att 

observera, de barn som fick delta i min studie. Efter första observationen skulle förskolan 

kontakta mig, för nästa lämpliga tillfälle att observera. Jag hörde inget av dem, som utlovat 
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och kontaktade dem. Då tiden började bli knapp bestämde vi ytterligare två dagar när jag 

skulle komma för att utföra min observation. 

 

När filmen rullade försökte jag inta en passiv roll bland barnen. Det visade sig vara svårt, då 

de gärna sökte kontakt med mig för lek och problemlösning av olika slag. Även om barnen 

stundtals ”glömde” att jag var där kunde jag se att de påverkades av min närvaro, genom att 

de sökte respons från mig i de olika situationer som uppstod. Stukát (2011) skriver om hur en 

grupp kan komma att bete sig annorlunda när de vet om att de är observerade. 

 

 

Bearbetning  

Efter observationerna, fanns det mycket material att arbeta med. Jag började med att gå 

igenom filmerna, med hjälp av att samtidigt föra anteckningar under hela händelseförloppet. 

Jag analyserade sedan filmerna genom att arbeta vidare med det som var väsentligt utifrån 

mitt syfte. Jag lade snabbt märke till tydligt återkommande teman som de yngsta barnen 

använde sig av i sitt sociala samspel. Det verkade därför som en bra idé att välja ut dessa, för 

att finna svar på mina frågor. Jag sökte sedan belägg och nya infallsvinklar kring detta i 

lämplig forskning och litteratur. Detta sammanställde jag sedan i teoretiska utgångspunkter 

och bakgrund, för att sedan lyfta studiens resultat och därefter avsluta med en diskussion. 
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Resultat 
 

Nedan kommer jag att presentera de resultat jag fått fram i min studie, som rör de yngsta 

barnens sociala samspel i förskolan. Observationerna har ägt rum i olika situationer, i 

samverkan med personalen, på avdelningen. Situationerna kommer att presenteras närmare 

när jag kommer till respektive tillfälle. Jag har valt att använda mig av namn, för att underlätta 

för läsaren. Namnen är slumpmässigt valda och fiktiva av hänsyn till de etiska principerna jag 

lyft under genomförande. 

 

Första observationen  

 

När jag kommer till avdelningen är personalen på väg ut med de barn, som saknar tillstånd 

från sina föräldrar. Barnen jag ska observera är 6 stycken, varav 5  flickor och en pojke. De 

tar genast kontakt med mig och bjuder mer än gärna in mig i verksamheten. Med hjälp av 

personalen samlas barnen kring ett bord i ett rum, för att lägga pussel tillsammans. En 

personal finns med i rummet under första delen av filmen. Kameran vinklas bort från henne, 

av hänsyn till önskemålet att inte delta.  

 

Thea (2 år) försvarar rätten till sin plats vid bordet, när Greta (5 år) och Moa (5 år) försöker 

flytta på Theas (2 år) stol, för att skapa en plats till Moa (5 år). Thea (2 år) protesterar 

upprepade gånger genom att säga ”hä sitter ja”. Hon låter upprörd och tittar argt på flickorna.  

 

Observationen visar bredvidlek genom Oliver (2 år) som leker på golvet, vid sidan av barnen 

vid bordet. Efter ett tag, uppstår ett inslag av konfliktsökande, när Oliver (2 år) kastar en bit 

från ett spel på Alice (3 år), som sitter på kanten med ryggen mot honom. Alice (3 år) reagerar 

genom att högt säga ”ajee, inte kasta på ryggen på mig”. Oliver (2 år) hämtar spelbiten, för att 

kasta den igen, men hittar istället på något annat.  

 

Jag fångar hur de yngsta barnen iakttar sina kamrater genom attThea (2 år) sitter vid bordet 

och tittar på Oliver (2 år), som sitter på golvet och leker med ett spel och Alice (3 år) som har 

blicken fäst på sina kamrater när hon sitter för sig själv på kanten vid bordet. Observationen 

visar ytterligare bredvidlek när Thea (2 år) väljer att lämna sin plats vid bordet och börjar leka 

vid sidan av de andra. Hon leker med djur och klossar på golvet. Även när Oliver (2 år) sätter 

sig vid bordet uppstår bredvidlek, då han leker för sig själv genom att låta som en bil.  

 

Alice (3 år) sitter sysslolös på hörnet och iakttar sina kamrater. Hon frågar ”får jag va me?”. 

Alice (3 år) får inget svar. Hon försöker ställa en stol bredvid de andra och upprepar högt och 

tydligt ”får jag va me”. Alva (5 år) svarar ”du kan inte det här så mycket”. Oliver (2 år) 

fortsätter att leka för sig själv vid bordet intill de andra genom att köra högt med sina 

pusselbitar. En pusselbit flyger han med, som om det vore ett flygplan. Alice (3 år) gör ett 

nytt försök till samspel genom att vända på hans pusselbit. Oliver (2 år) protesterar genom att 

försvara sin pusselbit. Han säger ”de e min de hä” och tittar argt på Alice (3 år). Alice (3 år) 

upprepar sitt försök att ta pusselbiten. Oliver (2 år) greppar snabbt tag i den och Alice (3 år) 

släpper taget. Oliver (2 år) fortsätter att försvara sina pusselbitar genom att säga till Thea (2 

år), som står på golvet intill honom ”de e min”. Thea (2 år) plockar upp Olivers (2 år) 

pusselbit och ger den till honom. Thea (2 år) återgår till vid sidan lek genom att lägga pussel 

bredvid de andra barnen på golvet. Oliver (2 år) söker kontakt med henne, från sin stol vid 

bordet. Han ropar ”Hej Thea” upprepade gånger. Barnen ler mot varandra och kommunicerar 
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genom att vinka till varandra och upprepa ”hej” och ”hejdå” i tur och ordning.  

 

Min reflektion 

 

En stor del av de yngsta barnens sociala samspel går ut på att försvara rätten till saker 

gentemot andra barn. De tenderar även att leka vid sidan av sina kamrater. Ett annat sätt för 

dem att söka kontakt med andra barn tycks vara att skapa konflikter av olika slag. Genom 

deras begränsade ordförråd, tycks kroppsspråket bli av vikt i deras sociala samspel, vilket 

hjälper dem att skapa en gemensam mening i sin lek. Observationen påvisade även att 

utanförskap när Alice (3 år) inte fick tillträde till det sociala samspelet, trots upprepade 

försök. 

 

 

Andra observationen  

 

Även denna gång är personalen på väg ut med de barn, som saknar tillstånd. Trots att jag 

möter några nya barn vid detta tillfälle söker barnen kontakt med mig. Denna gång är det 6 

barn, varav 4 flickor och 2 pojkar. Jag lämnas ensam med barnen under fri lek.  

 

Observationen börjar med Greta (5 år), Alva (5 år) och Selma (4 år) som sitter vid bordet och 

ritar, medan Thea (2 år) leker med en bil på golvet bredvid dem. Efter ett tag försöker Alice (3 

år) leka med Thea (2 år) genom att sätta sig bredvid henne och ta en bil. Alice (3 år) tycks 

försöka skapa en konflikt genom att köra på Thea (2 år), som ropar ”ajjj”. De byter bilar med 

varandra och Thea (2 år) kör i sin tur på Alice (3 år) upprepade gånger. Alice (3 år) varken 

säger eller gör någonting. Thea (2 år) verkar vilja ha en reaktion när hon därefter försöker ta 

tillbaka den röda bilen. Alice (3 år) säger ingenting. Efter ett tag går hon fram till Thea (2 år) 

och frågar ”Thea, får jag låna den”. Thea (2 år) räcker fram den gula bilen. Alice (3 år) säger 

”inte den” och pekar på den röda. Thea (2 år) försvinner in i ett annat rum med den röda bilen. 

Hon skrattar när Alice (3 år) följer efter henne in i rummet. Alice (3 år) upprepar ”Thea, kan 

jag få låna den röda bilen”. Thea (2 år) svarar ”men de e jue min bil”. Alice (3 år) försöker ta 

den röda bilen. Thea (2 år) skriker, skrattar och springer iväg med den. De båda flickorna 

stoppas av sina äldre kamrater. Thea (2 år) protesterar och visar att hon vill fortsätta jakten 

genom att greppa tag i Alice (3 år) och visa den röda bilen, för att sedan springa skrattande 

därifrån igen. Alice (3 år) har tröttnat. Hon jagar inte längre Thea (2 år). Situationen med 

bilen skapade samspel mellan de båda barnen. Thea (2 år) visade glädje i denna interaktion, 

medan det står oklart hur Alice (3 år) såg på det.  

 

En bit in i observationen fångar jag ytterligare en situation, där Alice (3 år) försöker ta del av 

det sociala samspelet. Greta (5 år), Alva (5 år) och Selma (4 år) påbörjar en lek, som går ut på 

att ta sig fram på stolarna runt bordet, utan att nudda golvet. Alice (3 år) hakar på. Selma (4 

år) är bakom Alice (3 år). Selma (4 år) säger: ”men suta Alice, du ha söndjer banan”. Alice (3 

år) går ur leken utan att säga något. Hon provar att kliva in i leken igen på en annan stol 

längre bort. Alva (5 år) knuffar henne och säger: ”du kan inte gå så där, det är fusk”. Efter en 

stund provar Alice (3 år) försiktigt att klättra upp på en annan stol. Alva (5 år) säger: ”Alice 

kan inte ens klättra”. Alice (3 år) fortsätter ett tag, för att sedan avlägsna sig från leken. Alice 

(3 år) sätter sig på golvet intill flickorna vid bordet. Leken fortsätter. Alva (5 år) säger: ”titta 

Greta” när hon balanserar på stolen. Greta (5 år) svarar: ”det där kan inte ens Alice göra” och 

tittar på Alice (3 år) som sitter kvar på golvet intill dem.  
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Min reflektion 

 

De yngsta barnen använder sig av vid sidan lek i sitt sociala samspel. En del av deras 

kontaktsökande verkar vara att försöka skapa konflikter eller få en reaktion på sitt handlade. 

De visar intresse för interaktion och samspel med andra barn. Deras lek visar att de nått en 

gemensam förståelse. Observationen visade utanförskap vid ett flertal tillfällen, genom Alice 

(3 år) som försökte få tillträde till leken men avvisades.  

 

 

Tredje observationen   

 

Den här gången väljer personalen att vara inne med barnen, eftersom det regnar ute. De barn 

som får delta i min observation samlas, i samverkan med personalen, i målarrummet. Det är 3  

flickor, som målar med vattenfärg vid bordet. Thea (2 år) sitter på hörnet, med Greta (5 år) på 

sin högra sida. Det dröjer inte länge förrän Thea (2 år) påbörjar ett samtal med Greta (5 år):  

 

Thea (2 år): ”a fiint du målar”  

Greta (5 år): ”målar jag fint, Thea” 

Thea (2 år): ”mmm” 

Greta (5 år): ”du målar också fint” 

Thea (2 år): ”åsså fint”  

 

Längst in i hörnet, till höger om Greta (5 år) sitter Alice (3 år) och talar med sig själv medan 

hon målar. Det uppstår en situation av konfliktsökande när Thea (2 år) målar på Gretas (5 år) 

papper. Greta (5 år) tillrättavisar Thea (2 år):  ”Nej Thea, inte måla på min”. Thea (2 år) tittar 

på Greta (5 år), som upprepar ”inte måla på min, Thea”. Thea (2 år) svarar: ”Nääee” och 

fortsätter att måla på sitt papper. Alice (3 år) försöker samtala med sina kamrater genom att 

säga: ”de här.. den här ska.. den här teckningen ska jag rita av pappa och pappas skärp.. det är 

pappas skärp.. det är pappas mustasch.. det här ska bli våran pappa Henrik.. och.. och.. och 

hans hår..”. Alice (3 år) får ingen respons från sina kamrater. Thea (2 år) skvätter i samma 

stund med vattnet, varav Greta (5 år) säger skrattandes: ”Thea du skvätter”. Alice (3 år) tycks 

ta tillfället i akt att fånga Gretas (5 år) uppmärksamhet genom att snabbt säga: ”Gre.. Greta, 

kolla på min pappa”. Greta (5 år) tittar dit lite snabbt. Men säger ingenting. Alice (3 år) tar sin 

teckning och säger ”jag tänker gå och visa fröknarna.. nu är jag klar med pappa”. Alice (3 år) 

lämnar rummet och kvar blir Greta (5 år) och Thea (2 år).  

 

Thea (2 år) ställer vattenglaset nära kanten och Greta (5 år) säger ”nej inte där Thea.. då åker 

den ner” och flyttar på glaset. Greta (5 år) säger ”där får det stå”. Thea (2 år) konstaterar ”min 

teking e snat kar” när papperet är helt fullt. En fras som Greta (5 år) nyligen använt när 

hennes första teckning var klar. Greta (5 år) tar färg och snurrar penseln på sin teckning för att 

göra runda ringar. Thea (2 år) iakttar för att sedan prova att göra likadant på sin teckning med 

sin pensel. Greta (5 år) säger ”nu är det fullt på papperet” och ”jag ska göra en till teckning”. 

Thea (2 år) reser sig från sin stol och säger ”till” och hämtar ett nytt papper. Thea (2 år) säger 

(på väg tillbaka till sin stol med papperet i handen): ”en till teking”. Thea (2 år) flyttar sin 

målade teckning åt sidan och klättrar upp på sin stol. Greta (5 år) hostar och håller för 

munnen. Thea (2 år) tittar på henne och gör likadant. Greta (5 år) säger ”nu är den andra klar”. 

Thea (2 år) säger ”nu.. anda.. till.. anda kar..” och hoppar ned från sin stol i samma veva som 

Greta (5 år) går iväg för att lägga sin på tork. Thea (2 år) lägger sin teckning åt sidan. Greta (5 

år) säger ”en till papper” och hämtar ett nytt. Thea (2 år) upprepar ”ett till papper” och går 

efter ett nytt hon med.  
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Min reflektion 

 

De yngsta barnen visar intresse för interaktion med andra barn. En del av deras 

kontaktsökande tycks vara att starta konflikter/få en reaktion. Genom imitation visar de 

intresse, för samspel med sina kamrater. Observationen visade utanförskap genom Alice (3 år) 

som inte fick någon respons i sina försök till interaktion med de andra barnen. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Metoden gjorde det möjligt för mig att utföra min studie bland barnen i verksamheten. Jag 

kunde bearbeta materialet ordentligt genom att först betrakta och känna av sinnesstämningen 

under inspelningarna, för att sedan gå tillbaka i mitt material och analysera situationerna 

ytterligare. Stukát (2011) skriver att observation som metod innebär att forskaren använder 

sig av sig själv som mätinstrument, genom att registrera egna intryck. Systemkameran bidrog 

till en bra kvalitét. Jag ansåg att kamerans maxinspelning på 20 minuter kunde vara lämplig, 

för att inte få alltför mycket material, då det rör sig om en liten studie, under kort tid. Jag 

bedömde metoden, som mest lämplig utifrån mitt syfte, då den fångade barnens agerande på 

bästa sätt. Personalen på förskolan var behjälplig genom att de gick ut med de barn, som 

saknade tillstånd, när jag kom för att observera. Dagen de var inne på grund av dåligt väder, 

gjorde de vad de kunde, för att hålla dessa barn borta från målarrummet under inspelningen. 

Till viss del hjälpte de till att påbörja aktiviteterna. Förskolan gjorde det möjligt för mig att 

genomföra min studie, vilket jag är tacksam för.  

 

Det var frustrerande och tidskrävande att finna en förskola, som kunde tänka sig att delta i 

min studie. Att det sedan var mycket som drog ut på tiden, som tillåtelse från föräldrarna samt 

att bestämma lämplig dag för observation, blev ett påfrestande stressmoment för mig. Att 

hamna på en 1-5 års avdelning, med ett fåtal barn i 1-3 årsåldern, försvårade min studie 

avsevärt. Jag har fått tänka om vid ett flertal tillfällen för att bibehålla fokus på de yngsta 

barnen. Urvalet skedde till viss del utav mig, som kontaktade chefen för min 

verksamhetsförlagda utbildning. Att det i sin tur blev denna avdelning uppfattade jag, som att 

det berodde på, att de var de enda, som var villiga att ta emot mig för att göra observationer. 

Jag har svårt att tro att de blev påtvingade detta, då chefen sa att hon skulle fråga personalen 

och återkomma, för att sedan framföra och ta hänsyn till deras önskemål att inte medverka 

under inspelningen. Barnen hade svårt att bortse från mig under inspelningarna, vilket 

troligtvis påverkade resultatet till viss del. Stukát (2011) poängterar att gruppen kan bete sig 

annorlunda när det vet att de är observerade, samt att det kan vara bra med en försöksperiod 

för att göra dem mindre medvetna om detta. Systemkamerans maxinspelning, kan ha påverkat 

resultatet, genom att det hände saker därefter, som hade kunnat vara av intresse. Jag upplevde 

även att resultatet blev sämre ju mindre engagerad personalen var. När det under första 

inspelningen fanns en personal delvis närvarande, skapades ett lugn och annat engagemang 

bland barnen. Vid det andra tillfället, då jag lämnades ensam med barnen, blev det väldigt 

stökigt. Den tredje gången ryckte ständigt något annat barn i dörren, vilket blev ett 

störmoment, för barnen i min studie. 

 

Trovärdighet  

 

Detta är en liten studie, utförd under kort tid. Jag skulle tro att resultatet hade påverkats i 

positiv inriktning, om inspelningarna utförs flera gånger, under en längre tidsperiod. Jag tror 

även att det underlättar med ett större stöd från personalen samt att filma samma aktivitet flera 

gånger. Denna studie bygger på mina tolkningar, utifrån de iakttagelser jag gjort på förskolan, 

under tre dagar. Även om jag kan finna stöd för mina observationer samt svar på mina frågor, 

behöver inte detta i sin tur gälla generellt för alla barn. Genom att lyfta återkommande teman, 
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för att sedan noggrant bearbeta dem, vill jag stärka trovärdigheten av min studie.  

 

 

Resultatdiskussion 

Avslutningsvis följer en diskussion kring det studien visat. Detta genom att jag diskuterar mitt 

syfte, som är att undersöka de yngsta barnens sociala samspel i förskolan. Genom detta 

besvarar jag även mina frågor som är: Hur samspelar de yngsta barnen? Visar de intresse för 

interaktion med andra barn? Om i så fall, på vilket sätt?Finns det barn som inte får tillträde 

till det sociala samspelet i förskolan? Hur visas det, i så fall? 

 

Ett vanligt förekommande tema var att de yngsta barnen försvarade sina rättigheter, genom att 

försvara den sak eller plats de ansåg tillhöra dem, mot andra barn. Detta visade sig genom 

Thea (2 år) som försvarade sin plats genom att protestera och säga ”hä sitter ja”. Oliver (2 år) 

försvarade sina pusselbitar mot både Alice (3 år) och Thea (2 år) genom att använda, så väl 

frasen ”de e min”, som att handgripligen greppa pusselbiten för att hejda Alice (3 år) från att 

ta den. Alice (3 år) försöker ta den röda bilen utav Thea (2 år), som efter en tids jakt säger: 

”men de e jue min bil”. Deras protester var ofta högljudda och blickarna visade missnöje. 

Johansson (2001) poängterar att stor del av de yngsta barnens tid går ut på att försvara sina 

rättigheter till saker de anser tillhöra dem samt hur de till varje pris går inför detta. Enligt 

Ashby och Nielsen-Hewett (2012) visar tidigare studier att oenighet, bland de yngsta barnen, 

ofta handlar om tvister kring objekt samt att protestera när andra barn försöker få kontroll 

över den rådande lekmiljön.   

 

Ett annat återkommande tema under mina observationer var att de yngsta barnen gärna lekte 

intill de andra barnen, vilket jag tolkade som att de visade intresse för andra barn. Detta 

visade Oliver (2 år) som leker med spel intill barnen vid bordet. Thea (2 år) lämnar sin plats 

vid bordet, för att istället leka med annat på golvet vid sidan av barnen. Oliver (2 år) fortsätter 

sin vid sidan lek, även när han intar en plats vid bordet, genom att leka för sig själv. Thea (2 

år) kör bil, bredvid de äldre flickorna, när de ritar vid bordet. Bruun (1970) menar att barn i 2-

årsåldern har förmågan till kortare stunder av lek med andra barn men att parallellek är den 

mest framträdande lekformen hos dem. Jag fann belägg för detta genom Oliver (2 år) och 

Thea (2 år) som lekte kortare stunder med andra barn, för sedan ägna sig åt att leka intill dem 

istället. Mina observationer visade även att Oliver (2 år) och Thea (2 år) observant iakttog 

sina kamrater från sin plats vid sidan av. Jag finner stöd för mitt resultat, att de yngsta barnen 

leker genom att rikta sin uppmärksamhet mot varandra, i forskning Musatti och Panni 

(Løkken, 2004) gjort på barn i 11-18 månader. Deras studier visade att alla barn lekte med 

uppmärksamheten riktad mot andra samt att deras avsikt var att söka kontakt med dem.  

 

Analysen av observationerna visade även upprepade gånger hur de yngsta barnen antingen 

försökte eller startade bråk. Detta tolkade jag, som en form av kontaktsökande, genom att de 

tillsynes verkade invänta en reaktion på sitt beteende. Oliver (2 år) kastar en bit av spelet på 

Alice rygg (3 år), från sin plats på golvet. Hans kroppsspråk ger intryck av att han vill ha en 

reaktion från henne. Oliver (2 år) springer och hämtar spelbiten, för att till synes vara på väg 

att upprepa samma procedur, när han lägger märke till mig, ser ut att fundera och sänker 

handen igen, för att sedan hitta på något annat istället. Alice (3 år) kör på Thea (2 år) när de 

leker med bilar. Thea (2 år) protesterar genom ett högljutt ”ajjj”. Thea (2 år) kör i sin tur på 

Alice (3 år). Thea (2 år) ser ut att invänta en reaktion på detta. Hon verkar rent av bekymrad 

när Alice (3 år) inte visar någon. En annan situation, som tyder på konfliktsökande är när 

Thea (2 år) målar på Gretas (5 år) papper. Jag finner ett intressant belägg för detta genom 

Løkken (2008) som lyfter Bruuns uttryck ”knuffkontakt”. De yngsta barns sätt att bitas, slåss 
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eller knuffas är, enligt Bruun, en del av deras kontaktsökande. Vidare menar hon att 

lekformen hos barn i tvåårsåldern är att de sysselsätter sig intill varandra för att sedan leka 

med samma leksaker, som de i sin tur bråkar om (Løkken, 2008). När Thea (2 år) och Alice (3 

år) leker med bilar bekräftas detta påstående. Ashby och Nielsen-Hewett (2012) påpekar att 

konflikter är en självklar komponent i de sociala interaktionerna, som är viktigt för barnen att 

lära sig bemästra. De lyfter även vikten av de sociala interaktionerna, för den långsiktiga 

utvecklingen samt att moraliskt och socialt lärande sker genom konflikter. Ashby och 

Nielsen-Hewett (2012) menar att konflikterna införlivar nya perspektiv samt att de barn som 

har förmågan att lösa konflikter har lättare att bli socialt accepterade. Även Piaget hävdar att 

barn, utvecklas med hjälp av konflikter (Berk & Winsler, 1995).   

 

Genom observationer har Stambak och Verba (Løkken, 2008) konstaterat hur barn i 13-18 

månaders ålder nått gemensam förståelse i sin lek. Deras studier har visat hur dessa barn 

förstår och anpassar sina handlingar för att nå detta. Jag fångade ett tillfälle, som jag kan tolka 

som ett sådant, genom Oliver (2 år) och Thea (2 år). Det började med att Oliver (2 år) tog 

kontakt med Thea (2 år) genom att upprepa ”hej Thea”, från sin plats vid bordet. De tittar på 

varandra och ler, för att sedan turas om att vinka och säga ”hej” och ”hejdå”. Thea (2 år) ger 

intrycket av att förstå hur leken går till. Denna observation bekräftar även att de yngsta barnen 

använder sig av kroppen i sitt sociala samspel, liksom Løkken (2008) understryker. Hon 

poängterar att de yngsta barnen skapar relationer genom att härma, upprepa och anpassa sina 

handlingar till varandra (Løkken, 2008). Engdahl (2012) skriver att de yngsta barnens röst är 

både kroppsspråk, känslor, avsikter och förväntningar. 

 

 

Analyser av observationerna visade även att imitation var en del av de yngsta barnens sociala 

samspel. Detta framgår tydligt, under nästan hela filmfrekvensen, när Thea (2 år) målar 

tillsammans med Greta (5 år). Thea (2 år) väljer samma färg, gör samma mönster, hostar, 

byter papper och använder samma fraser som Greta (5 år). Imitation beskrivs, som en aktiv 

process bland de yngsta barnen, utav Engdahl (2012), där hon benämner det som de yngsta 

barnens språk. Engdahl (2012) skriver att imitation är ett sätt för de yngsta barnen att uttrycka 

tillhörighet.  

  

När Thea (2 år) ställer vattenglaset nära kanten, tillrättavisas hon av Greta (5 år) som säger: 

”nej inte där Thea.. då åker den ner”. Greta (5 år) flyttar sedan på glaset och påpekar: ”där får 

det stå. Det går inte att veta vad som sker inom Thea (2 år). Men kanske kan detta vara början 

till den utveckling, som Vygotsky talar om, där barn utvecklas med hjälp av andra barn, som 

har mer kunskap än de själva (Berk & Winsler, 1995). Han betonar även att mycket av det vi 

lär är av varandra samt att tänkandet utvecklas när barnen samtalar med varandra (Williams, 

2006). Piaget stärker detta genom att hävda att barn, tillsammans med andra barn, reflekterar 

över sina tidigare antaganden för att successivt inta andra perspektiv (Berk & Winsler, 1995). 

Piaget talar om kognitiva konflikter, vilket innebär att barn upplever motsägelser från andra 

barn, som skiljer sig från deras tidigare vetskap. Han menar då att denna motsägelse blir en 

erfarenhet, som gör att barnet ifrågasätter sin övertygelse, genom att prova något nytt. Genom 

de kognitiva konflikterna, menar Piaget, att barnet omvärderar sina uppfattningar så att de 

stämmer överens med de argument de fått (Williams, 2006). Vygotsky och Piagets teorier kan 

även tänkas vara aktuella i situationen när Thea (2 år) målar på Gretas (5 år) papper. Greta (5 

år) tillrättavisar Thea (2 år) genom att säga: ”Nej Thea, inte måla på min”. Thea (2 år) tittar då 

på Greta (5 år), som för att få bekräftelse på det hon nyligen sagt. Greta upprepar: ”inte måla 

på min, Thea”. Thea (2 år) ser fundersam ut när hon svarar: ”Nääee”, för att sedan fortsätta 

måla på sin. Genom att Thea (2 år) ser ut att tänka till finns möjlighet (utan att veta säkert) att 
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detta får Thea (2 år) att inta ett annat perspektiv.  

 

Alice (3 år) visade sig vara utanför under alla filmfrekvenserna, vilket gjorde att studien fick 

en annan inriktning. Trots att Alice (3 år) försöker att ta del av det sociala samspelet på olika 

sätt, nekas hon av sina kamrater. Alice (3 år) frågar: ”får jag va me?”. Men får inget svar. Hon 

försöker då igen, genom att ställa frågan högre, varpå Alva (5 år) svarar: ”du kan inte det här 

så mycket”. Alice (3 år) gör upprepade försök att vara med de äldre flickorna i deras lek kring 

bordet. Selma (4 år) säger: ”men suta Alice, du ha söndjer banan”. Alice (3 år) går åt sidan, 

för att istället ta en stol längre bort. Alva (5 år) knuffar henne och säger: ”du kan inte gå så 

där, det är fusk”. Alice (3 år) säger ingenting. Hon försöker istället mycket försiktigt att kliva 

upp på en annan stol. Alva (5 år) ser detta och säger genast ”Alice, kan inte ens klättra”. Alice 

(3 år) är med i leken en liten stund, när hon sedan väljer att gå ur den. Hon sätter sig istället på 

golvet intill flickorna. Alva (5 år) säger: ”titta” när hon står raklång på en stol. Greta (5 år) 

svarar: ”det där kan inte ens Alice” göra och tittar rakt på Alice, där hon sitter på golvet 

bredvid bordet. Alice (3 år) söker upprepade gånger kontakt med sina kamrater, när de målar 

med vattenfärg. Alice (3 år) får ingen respons, inte ens när hon säger: ”Gre.. Greta, kolla på 

min pappa”. Alice (3 år) lämnar rummet, för att istället gå till fröknarna och visa sin teckning. 

Det är genom dessa situationer jag kom att söka forskning kring utanförskap i förskolan, 

varav Jonsdottir (2007) blev aktuell. Min studie har med hjälp av Corsaro och Jonsdottir gett 

mig nya infallsvinklar i tidigare antagande att barn elakartat utesluter varandra. Corsaro menar 

att barn gör på det viset, för att försvara den gemenskap de redan har, utav rädsla att leken de 

påbörjat ska gå förlorad, genom att andra barn får tillträde till den (Corsaro, 1988). Medan 

Jonsdottir (2007) med hjälp av forskning lyfter vad det kan bero på att vissa barn är utanför. 

Hon söker förklaringar och finner dem i barns sociala färdigheter, som att dessa barn 

uppfattas som ointresserade eller aggressiva. Andra som nämner orsaker till utanförskap är 

Ashby och Nielsen-Hewett (2012), som skriver i sin artikel att de barn som inte kan konsten 

att lösa konflikter riskerar att bli utstötta.  

 

Min studie är inte tillräckligt omfattande, för att få vetskap om Alice (3 år) utanförskap. Kan 

barnen, se henne som ett hot mot pågående lek, utifrån det Corsaro sett i sina observationer 

(1988)? Eller finns förklaringen i den sociala kompetensen, som Jonsdottir (2007) belyser? 

Det är även oklart huruvida personalen är medveten om Alice (3 år) utanförskap. Det tål dock 

att ha i åtanke, att en viktig uppgift som förskollärare, är att hjälpa barnen i det sociala 

samspelet, för att ge alla barn de bästa förutsättningarna till utveckling och välmående.  

 

 

Förslag till vidare forskning  

 

Jag upplevde att det fanns lite forskning kring de yngsta barnens sociala samspel och allra 

helst utanförskap i de lägre åldrarna. Det vore därför intressant att se hur förskollärarna 

bemöter det sociala samspelet bland de yngsta barnen samt huruvida utanförskap i 1-3 års 

ålder uppmärksammas utav dem. 
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Bilaga  

 

 
Till föräldrar/vårdnadshavare  

 

 

Vill ni delta i en studie om barns sociala samspel?  

 

Genom observationer med hjälp av videoinspelning skulle jag, under några dagar i höst, 

vilja studera barnens sociala samspel på förskolan.  

 

Materialet kommer att användas i ett examensarbete inom förskollärarutbildningen. De 

inspelningar som görs kommer att bearbetas utav mig och endast användas för detta 

ändamål. Förskola, pedagoger och barn kommer att avidentifieras. Ni kan, när som 

helst, under tidens gång avbryta deltagandet.  

 

Endast de barn, vars vårdnadshavare gett tillåtelse, kommer att delta.  

 

Ni är välkommen att kontakta mig om ni har frågor eller funderingar.  

Tack på förhand!  

 

 

 

Johanna Dalebris  

 

Telefon: xxx-xxx xx xx  

Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

 

Handledare: Elisabeth Björklund  

Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx  

 

 

 

 Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn får delta i aktivitet där videoinspelning används. 

 

 Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn får delta i aktivitet där videoinspelning 

används. 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift/underskrifter 

 

 

---------------------------                   ---------------------------- 

 


