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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga 

strategier i relation till barns sociala utveckling.  Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra 

barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala 

utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella 

kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur 

ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen? 

Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn 

och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av 

språkinlärning. Begreppen språkutveckling och samlärande beskrivs utifrån Piagets och 

Vygotskij’s teorier och är vårt tolkningsverktyg. Vi har utfört undersökningen med hjälp av 

videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ 

analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på 

tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen 

från tre olika kulturer.  Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har 

en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av 

kulturen. 
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Inledning 

Dagens samhälle ser annorlunda ut idag jämfört med 10–15 år sedan, folk invandrar och 

utvandrar, blandas olika språk och kulturer. Det första vad varje människa lär sig när hon 

kommer till ett nytt land är språket, det är nyckeln till samhället. Förskolans läroplan (Lpfö 98) 

säger att: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 

andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet (Skolverket 2016, s.6). 

Detta inbär att förskolan har ett viktigt uppdrag att ge barn möjlighet att utöva sin egen kultur 

samt att lära sig svensk kultur. Språk och kultur är tätt sammanbundna (Löfdahl, 2014). Med 

tanke på dagens mångkulturella samhälle blev det väldigt intressant att undersöka hur barn från 

olika kulturer utvecklar språket. Under vår utbildning har vi läst och diskuterat barns 

språkutveckling. Detta område är väldigt intressant för oss, särskilt när det handlar om barn med 

annat modersmål än svenska. Språket är grunden för allt lärande, därför är det intressant att 

studera hur samlärande av språk sker mellan barnen i förskolan.  
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Syfte 

Syftet med vårt arbete är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll 

språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer. Det är endast barnens fria lek 

som är i fokus och det inte är påverkat av närvarande och agerande pedagoger. Utifrån detta syfte 

har vi formulerat följande frågor: 

1. Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? 

2. Vilka språkliga strategier använder barnen? 

3. Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen? 

Bakgrund 

I bakgrunden ska vi beröra förskolans utveckling under de senaste åren och förändringen av 

synen på barn och kunskap, samt lyfter upp betydelsen av språkinlärning.  

Förskolans historia 

Det har hänt väldigt mycket inom svensk förskola på senaste halva seklet. För femtio år sedan 

hade förskolan fokus på barns moraliska utveckling, hygien, hälsa och gruppgemenskap. Allt var 

genomtänkt, sånger, sagor, ramsor, lekar samt olika aktiviteter för att fostra barnet och öka 

barnets omvärldskunskap. Lärarna hade likvärdigt utbildning samt likadana kunskaper i de olika 

arbetsformer när de gick ut på arbetsmarknaden. Utbildningen var vuxenstyrd, men så 

småningom förändrades den och utgick mer och mer utifrån barns intresse. För svenskt 

välfärdssystemet på 1970-talet spelade förskolan en avgörande roll. Samhället förändrades lika 

som familjernas situation där bägge föräldrarna var yrkesverksamma vad i sin tur krävde flera 

förskoleplatser. Idag, utgår förskollärare från barns intressen, barns lärande och 

kunskapsutveckling står i centrum. Starkare fokus ligger på matematik, språkutveckling, 

naturvetenskap och teknik (OECD 2007).  Nya mål och syfte samt vikten av kunskapsutveckling 

framställer förskolan som representant för utbildning (Persson & Riddersporre, 2010). 
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Kunskapsbakgrund 

Detta kapitel omfattar viktiga begrepp som vi använder oss av i vår studie. Begreppen språk och 

samlärande är centrala, och vi belyser olika former av kamratsamverkan. I nästa steg ska vi 

beskriva tidigare forskning vilken behandlar barns språkinlärning i samspel med varandra. 

Begreppen språkutveckling och samlärande beskrivs utifrån Jean Piagets och Lev S. Vygotskij´s 

teorier.  

 

Språk 

Enligt Skolverket (2011) har vart femte barn i svensk förskola ett annat eller andra modersmål än 

svenska. Språk är barns nyckel in i samhället, den avgörande faktorn för barns nuvarande och 

framtida livsvillkor och rättigheter. Modersmål och andraspråk understödjer varandra, därför anses 

inte lärande av båda språk som separata företeelser (Kultti, 2014). Läroplan för förskolan, Lpfö 

98, betonar att utveckling av ett starkt modersmål skapar bättre förutsättningar för inlärning av 

svenska språket och andra kunskaper. Förskolans uppgift är att stödja utveckling av bägge språk, 

svenska samt modersmål (Skolverket, 2016). 

Enligt Bjar & Liberg (2016) Sverige är som de flesta andra länder ett kulturellt heterogent samhälle 

där förutsättningar för barns språkutveckling är olika. Barn växer upp i olika sociala och kulturella 

miljöer med ett eller flera språk. En del barn omges av det språk som utgör majoritetsspråket i 

samhälle medan andra möter majoritetsspråket först i förskolan. Som en följd av den invandring 

som Sverige upplevde under de senaste decennierna är språkutveckling ur ett flerspråkigt 

perspektiv förnyad aktualitet. Säljö (2000) skriver att kultur och tänkande är tätt sammankopplade 

med varandra genom kommunikation. Men kommunikationen i denna kontext är mer än 

grammatik och utvidgad ordförråd, det är också sociala processer där barnen lär sig att förhandla 

med varandra samt få bättre förståelse av språkliga kompetenser.  

 Bjar & Liberg (2016) skriver att språkinlärningen är en livslång adaptiv process. Barn samlar in 

information ur de sociala sammanhang som de vistas i, sedan utförs anpassning till nya situationer 

genom omorganisering av befintlig information. Anpassningen sker både från barns och 

omgivningens sida vid inlärningsprocessens förlopp. Under språkutvecklingen skapar barn sig ett 

verktyg vilket ger möjlighet att förändra omgivningen. Barn utvecklar uttal och grundläggande 

grammatik i förskoleåldern, men utvecklingen av ordförrådet samt retoriska färdigheter fortsätter 
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resten av livet. Barns ålder är den avgörande faktorn vid förstaspråksinlärning, men inte för 

andraspråksinlärning.  

Tidigare ansågs det att förstaspråksinlärning skapade hinder för utveckling av 

andraspråksinlärning. Vid närmare studier av andraspråksinlärning upptäcktes det att de fel och 

avvikelser som barn gör när de lär sig andraspråket är ett tecken på en pågående språkutveckling. 

Första språkinlärning påverkar inte det andra språkinlärning, de utgör en och samma process. Det 

betyder att andraspråket inte följer några egna speciella principer (Bjar & Liberg, 2016). Vid 

inlärningsprocessen av andraspråket sker pendlande mellan modersmål och det nya språket. Ju 

bättre andraspråket samt modersmål är utvecklat desto mer sker pendlandet, denna process heter 

kodväxling (Håkansson, 2003). Det räcker inte bara att ha ett stort ordförråd samt kunna 

grammatiken. Barn måste förstå när, hur och vad de ska säga, samt när det gäller olika kulturer 

och olika språk, behöver de ha kommunikativa och kulturella kompetenser (Börestam & Huss, 

2001). 

Smidt (2010) skriver att byta en kultur till en ny kan innebära att personen måste lära sig på nytt 

hur ska man tänka, agera i olika situationer, anamma nya vanor och värderingar, lära sig ett nytt 

språk. Smidt (2010) poängterar hur viktigt det är att förskolepersonalen är medveten om barns 

tidigare kultur och erfarenheter för att kunna stödja barns integration i den nya kulturen samt 

socialisationen. 

 

Samlärande 

I dagens förskolor har antalet barn per grupp stigit upp. Detta ledde till att intresset för att studera 

barn i grupp växte. Genom att synen på barn förändrades framstår barnet idag som kompetent 

(Sommer, 1997). Redan från tidig ålder kan barn leka, samspela och härma, på detta vis lär de sig 

av varandra, den processen heter samlärande. När flera personer/barn är tillsammans, oavsett hur 

gamla de är eller hur väl de känner varandra, så sker ett samlärande (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). En av förskolans viktigaste frågor är att skapa de bästa 

förutsättningarna för barns samlärande. Barn i interaktion med varandra skapar mening och 

förståelse genom att dela sin verklighet. De lär sig hur de ska förhålla sig till andra, vilken innebörd 

ord ska ha. (Williams, 2006). Slutsatsen blir att samlärande är mer än bara ett sätt att lära sig, det 

är ett förhållningssätt gentemot andra och kunskap.  
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Williams et al. (2000) skriver att olika former av kamratsamverkan kan beskrivas med sådana 

begrepp som “peer tutoring”, “peer cooperation”, samt “peer collaboration”. Dessa tre former av 

kamratsamverkan framkallar ömsesidigt engagemang och jämbördighet. Själva begreppet 

samlärande har växt fram ur engelska “peer interaction” eller kamratsamverkan, när barn lär sig 

med varandra och av varandra. Fast samlärande inkluderar mer än det, det är också all lärande som 

sker mellan människor, mellan olika miljöer och diskurser samt mellan olika kulturer. 

 

Peer tutoring innebär att ett barn som besitter en viss kunskap lär det andra barnet, det kan vara 

att ett äldre barn lär den yngre, men det försiggår bara mellan barn utan vuxnas hjälp, detta 

definierades av Damon & Phelps (1989). Ide om peer tutoring har sina rötter i Vygotskij’s teori 

om den proximala utvecklingszonen. Det betyder att barn lär sig något nytt tillsammans med ett 

annat barn och i framtiden kan utföra det själv. Bägge barn vinner på den typ av lärande, det 

undervisande barnet lär sig ännu mer när det förklarar och omformulerar den kunskap som han/hon 

ska undervisa. Barnet som lär sig vinner genom att formulera frågor, tänka och få återkoppling 

från undervisande barnet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Relationen mellan 

barn blir jämlik för att det barnet som undervisar har inte samma auktoritet som vuxna har över 

det andra barnet. Det leder till att barn vågar berätta sina hypoteser, tankar samt kan avsluta 

samtalet när de vill. Det finns inga ramar eller regler i sådan form av lärande, barn bestämmer 

själva hur processen ska pågå. Det finns tre betydliga skillnader mellan lärande barn/barn och 

vuxen/barn. Det första är att barn som lär ut har inte samma auktoritet som en vuxen lärare. Den 

andra skillnaden är att mellan barnet som lär ut och barnet som elev är kunskapsskillnader inte så 

stora. Den sista skillnaden är att barnet som lär ut besitter inte kunskaper om hur man lär ut.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den modellen av lärande innebär att den kunnige överför 

kunskap till novisen istället för att leta svar på frågan tillsammans (Williams, 2001 b). 

Cooperative learning inkluderar olika samarbetsformer som används när eleverna jobbar i grupp. 

Modellen cooperative learning innehåller flera grundprinciper: barn ska styra undervisningen; de 

lär sig av varandra och läraren ska ha en handledande roll icke styrande; barn ska föra en diskussion 

med argumentering samt ska hjälpa varandra fylla i kunskapsluckor. Barns olika kunskaper och 

färdigheter ska anses som gruppens tillgång, uppgifterna bör vara komplexa så att de kan ha flera 

lösningar vilket i sin tur gagnar barns samarbete. Cooperative learning är väl strukturerat vad i sin 



6 

tur ger möjlighet att skapa egen förståelse för lösningen på problemet, det främjar barns initiativ 

och medverkande i grupparbete (Williams, 2001 b). 

 

Peer Collaboration betyder att barn arbetar i små grupper med uppgifter som de aldrig hade gjort 

förut. De har ungefär lika kunskapsnivå, vid arbetsgången något barn kan påbörja jobba själv, och 

ett annat barn kanske vill anta ledarrollen. Fördelen med detta sätt att lära sig på och lösa problemet 

är att barn måste skapa strategier och lösningar, de behöver lära sig att kommunicera, försvara sin 

ståndpunkt och åsikt. Lärandet består av att de kritiskt granskar sina idéer och tidigare antaganden, 

samt lär sig att respektera andras uppfattningar. Barn vågar ta risker och pröva nya sätt att lösa 

problemet på, känslan av otillräcklighet av kunskap uppstår inte, barn utmanas mer (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Peer Collaboration har grund i utvecklingspsykologi av 

Piagets teorier om samarbete mellan barn. När barn samarbetar med varandra startas intellektuella 

processen vilken ger barn respons på deras tankar och idéer. Social interaktion mellan jämbördiga 

barn i små grupper leder till oenigheter och kognitiva samt sociala konflikter, vad i sin tur öppnar 

vägar till omprövning av sina egna åsikter och insikt att det finns andra ståndpunkter (Williams, 

2001 b). 

Enligt Williams (2001 b) genomgången av begrepp har visat att det är viktigt att läraren 

uppmuntrar och skapar möjligheter för barns samarbete, låter barnen utmana varandra, upptäcka 

och dela varandras kunskaper samt våga uttrycka sina tankar. Genom samarbete kan barnen 

upptäcka värdet av andras idéer, ompröva egna uppfattningar samt lära sig att försvara egna åsikter 

(Willams, 2001 b). Den centrala aspekten i alla tre begrepp är barn och barns samspel, 

kommunikation och interaktion. Huvudpoängen i begreppen är barns tankar. Varje barn får 

synliggöra sina tankar och upptäcka varandras. Barn känner sig kompetenta, jämbördiga och 

delaktiga. “I jämbördigheten ligger just att alla tas på allvar och det kan också vara så att det är 

just samspelet och inte vars och en enskild del i arbetet som driver en utveckling framåt” (Willams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.57). Skillnaden mellan de tre olika begreppen är att i 

peer tutoring framstår ett barn som kunnigt, och det andra som novis. I cooperative learning har 

barn som ska lösa problemet olika förkunskaper. I peer collaboration är alla barn nybörjare, men 

det kan finnas variationer i gruppen, de ska tillsammans lära sig och hitta lösningen. Alla tre former 
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av arbetssätt kompletterar varandra (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Enligt 

Williams (2006) pendlar barn mellan dessa tre olika former när samarbetet sker.  

 

Tidigare forskning 

Begreppen samlärande samt kamratsamverkan är mer än bara ett samarbete mellan barn, den 

beskriver olika sätt som barnen tillsammans kan lära sig på i olika situationer och i olika 

gruppkonstellationer (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I tidigare forskning tar 

vi upp hur barnen lär tillsammans med andra barn samt hur kulturella skillnader påverkar barns 

samspel/samlärande.  

I studier av Williams (2001a) där undersöktes vad barn lär sig av varandra framkommer att rutiner 

och vardagsaktiviteter hör ihop och bidrar till att barn spontant lär sig av varandra. De lär sig olika 

koder, kunskaper, färdigheter och diskursiva mönster genom imitation, observation samt genom 

samtal. t.ex. barn lär sig vilket beteende ska vara i en samling eller hur de ska bemöta varandra, de 

lär sig olika etiska normer och värderingar. Återkommande aktiviteter bidrar till att barn lär sig av 

varandra och blir delaktiga i ett sammanhang.  

Vidare påstår Williams (2001 a) i sina fyra studier att barns samlärande sker oavsett hur gamla de 

är, vilket kön de har eller vilket sammanhang de befinner sig i. Barn besitter olika kunskaper, har 

upplevt olika saker och därför kan man inte utgå utifrån kön eller ålder. Det kan vara så att det 

yngre barnet har mer kunskaper inom ett område än det äldre barnet. Därför samlärande ska 

studeras i den kontexten. Empiriska studier visar att barn växlar mellan olika roller och former när 

de samarbetar med varandra samt utbyter kunskaper och erfarenheter om olika innehåll. Barn är 

förmögna att ta andras perspektiv både i spontana och arrangerade situationer om de får möjlighet. 

Barn har förståelse att de kan lära sina kamrater, samt lära sig själv något av dem. Barn ser varandra 

som en källa till kunskap för livslångt lärande (Williams, 2001 a). 

Utifrån tidigare forskning, där undersöktes effekter av peer collaboration framkom det att barn 

som samarbetar uppnår bättre resultat än barn som arbetar individuellt.  En förutsättning för ett 

effektivt samarbete i collaborative lärande är ett aktivt utbyte av idéer genom verbal 

kommunikation (Fawcett & Garton 2005).  
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Utifrån Williams & Sheridans (2006) studie om problematisering och diskussion om barns sätt att 

lära sig framkommer det att samverkan i utbildningsmiljöer är en viktig faktor i intellektuell 

prestation samt i samspel och förhandling. Samverkan stimulerar jämställdhets inriktade, sociala 

relationer mellan jämnåriga, kommunikation och kritiskt tänkande samt kreativitet. När barn får 

möjlighet så samarbetar de gärna i spontana aktiviteter, de sätter upp egna regler och villkor.  

I studien av Schmitz & Winskel (2008) där barn skulle lösa en peer collaboration uppgift 

gemensamt med tilldelade och icke tilldelade hjälproller, framkom det att barn har mer uthållighet 

på uppgiften och inte ger upp i förtid när uppgiften blir svår, samt att de olika förmågor hos barn 

som arbetar tillsammans påverkar samarbetsförmågan. 

I Ramanis (2006) avhandling framkommer ett forskningsresultat som visar att om barn som 

samarbetar har samma kunskapsnivå, då utvecklas och stärks deras problemlösningsförmåga. Det 

framgår från Ramanis (2006) studie att barn lär sig bättre i lekliknande situationer, men det tar 

längre tid för dem att utföra uppgiften. Fördelen med lärande i lekliknande situationer är att barn 

kan ge förslag till varandra och observera varandra. Ramani (2006) betonar vikten av språket för 

barns samlärande, de kan förklara bättre eller ställa frågor samt förtydliga.  

Xu (2015) utförde studier där barn från olika kulturer skulle lära sig det engelska språket. 

Resultatet visade att social interaktion spelar en viktig roll för barns lärande av språket samt 

utveckling av sociala färdigheter, vilka behövs för att barn ska vara aktiva inlärare med sina 

kamrater. För att inlärningsprocessen ska vara lyckad och meningsfull måste barns interaktion med 

varandra vara positivt laddad. Det framkom att miljö samt utvecklingsskillnader påverkade 

negativt vissa barns tillhandahållande av den ändamålsenlig sociala sammanhang i sitt lärande. 

Dessa barn hade olika kulturella samt språkliga bakgrunder.  

 I Martínez-Lozano, Sanchez-Medina, Goudena (2011) studie videofilmades barn (5 till 6 år 

gamla) från en individualistisk (Nederländerna) kultur och en kollektivistisk (södra Spanien: 

Andalusien) kultur, på deras fritid på skolgården. Resultaten bekräftade förväntningar som 

observerades ur perspektivet av individualism-kollektivism. De nederländska barn ville ha kontroll 

av objekt och det fysiska utrymmet, som de menar har att göra med konkurrens och 

individualisering. De andalusiska barn strävade efter kontroll av lek med samordning av 

gemenskap i en social grupp. I individualistiska kulturer framstår personligt autonomi och 

individualitet som respekterade värden, medan i kollektivistiska kulturer prioriteras ofta 
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samordning av olika intressen till förmån för gruppen. Under barns lek kan samordning av olika 

intressen stå för en hel del av socialt korrigerande åtgärder, inklusive konflikter. Detta skulle kunna 

förklara det faktum att förekomsten av konflikter var mycket mer frekventa i Andalusien än i 

Nederländerna. Utifrån resultatet framkommer det att andalusiska barn har konfliktepisoder som 

en del av social interaktion. 

För att sammanfatta vad de olika studier har kommit fram till både svenska och internationella, 

kan vi konstatera att alla lyfter betydelsen av barns samlärande i barns utvecklingsprocess. För 

barns samlärande är observation, imitation och samtal viktiga faktorer i detta sammanhang 

(Williams & Sheridan, Pramling, 2000), (Williams & Sheridan, 2006). I forskning av Xu (2005) 

samt Martínez-Lozano, Sanchez-Medina, Goudena (2011) kom det fram att kulturella skillnader 

påverkar barns samlärande samt socialisation. Bägge forskningsresultat visar att kulturen starkt 

påverkar vad och hur barnen säger eller handlar, kulturen influerar samspelet och samlärande.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I vår studie använder vi teorier av Lev Vygotskij samt Jean Piaget för att tolka det material som 

vi har fått efter videoobservationer. Avgörande faktorn varför vi valde dessa teorier för 

tolkningen är att de behandlar barns samspel/samlärande. Dessa teorier har olika syn i flera 

moment, men de kompletterar också varandra, därför utgår vi från bägge två vid tolkningen.  

Samlärande ur Jean Piagets tolkning 

Jean Piaget (1896 – 1982), schweiziske forskaren, biolog, kunskapsteoretiker som hade största 

fokus på människans intellekt samt kunskapsutvecklings processen hos människa. Piaget ansåg 

lärande som en aktiv process där människan skapar kunskaper och erfarenheter genom sin 

interaktion med omgivningen (Säljö, 2008). När utvecklingsprocessen tolkas utifrån Piaget så är 

grundtanken att den styrs av två parallellt pågående processer: assimilation samt ackommodation. 

Bägge processerna påverkar i hög grad människors adaption samt anpassning till omgivningen. 

Vid assimilation anpassar människan omgivningen till sig själv genom att använda sina befintliga 

tankemönster för att förstå omvärlden. Vid ackommodation anpassar människan sig själv till 

omgivningen genom härmning av imitationsobjektet. Det innebär att människan kan inte endast ta 
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in information, den måste ändra sitt tankemönster för att kunna ta emot nya kunskaper (Arnqvist, 

1993). Enligt Williams (2006) sker barns lärande lättare och bättre när de pratar med varandra och 

befinner sig på samma nivå, använder direkta ord utan omskrivningar. Piaget kallar det att barnen 

använder ett direkt språk som är förståeligt för dem. Barn lyssnar på varandras argumentationer 

samt tar på allvar varandras resonemang, vilket i sin tur leder till motivation för förändringar i 

samspelet med andra barn. Det gemensamma lärande skapar unika möjligheter för barn att få 

konstruktiv respons på sitt sätt att förstå något. Williams (2006) poängterar att Piagets främsta 

lärosats var att barns tänkande får bästa stimulans om de möter kritik eller motstånd från barnen, 

inte vuxna auktoriteter. När sådana möten sker så tvingas barnen att ompröva samt ifrågasätta sina 

uppfattningar och göra om de, det kallar Piaget för kognitiva konflikter. Processen när barn 

interagerar med varandra och blir tvungna att ta en annans perspektiv benämns av Piaget för 

decentrering. Genom kamratsamverkan får barn dubbla fördelar, kognitiva samt sociala. I de 

sociala ingår ökad kommunikativ förmåga samt empatisk förmåga att sätta sig in i andras position. 

I den kognitiva fördelen ingår att det väcks intresse hos barn att utforska sanningen i sina egna 

tankar, uppfattningar samt att få återkoppling från andra barn. Kamratsamverkan får en speciell 

laddning i Piagets teori, den blir som utlösare till förändring.   

 

Samlärande ur Vygotskij perspektiv 

Lev S. Vygotskij (1896 – 1934) ryske psykologen, vems främsta tes var att lärande är en social 

process och att människan födds in i en bestämd kulturell samt social miljö (Smidt, 2011). Det 

som är grundläggande i Vygotskij’s teori är att kulturen och social interaktion är av stor vikt för 

människans intellektuella, emotionella samt övriga utvecklingen. Vygotskij anser att i barns 

utveckling är socialt samspel den viktigaste drivkraften. Vidare menar han att lärande och 

utveckling står i relation till varandra från den dagen barnets föds (Williams, 2006). Vygotskij 

anser att människan födds in i en bestämd social miljö och att språket utgör den utlösande 

mekanismen för utvecklingen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Enligt 

Williams (2006) den centrala idén i Vygotskij’s teori är att barn lär sig bättre och mer tillsammans 

med andra som kan mer än de själva inom vissa områden. Enligt Vygotskij nyckeln till social 

lärande är förmågan att imitera andra samt att utveckla sina högre mentala funktioner. Barn lär 

tillsammans genom kommunikation och imiterande av varandra. Imitation anses att vara ett tecken 
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på att utvecklingsprocessen är på gång, eftersom processen konstruktivt och selektivt styrs av 

människan själv. När barn samtalar och kommunicerar med varandra de blir introducerade i de 

nya tankemönster, de får insikt att det finns olika åsikter och lösningar, detta bidrar till att barns 

eget sätt att tänka blir påverkat. I samspelet införlivar barn själva den kommunikativa processen 

och erfar samt bygger in verktyg för tänkande vilket bidrar till att barns intellektuella förmåga 

förändras till det bättre. Enligt Vygotskij, ger problemlösning tillsammans med mer kunniga 

kamrater, möjlighet att potentiellt gå in i zonen för möjlig utveckling (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). Vygotskij (1995) kom fram till att ju mer erfarenheter samt intryck 

barnen har samlat på sig, desto livligare blir deras fantasi och mer utvecklat kreativitet. Fantasin 

blir en källa till nya bilder, associationer samt emotioner, den ger de nya begrepp mer 

innebörd.  (Persson & Riddersporre, 2010).  Vygotskij’s teori har legat till grund för utvecklande 

av det sociokulturella perspektivet. I sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktioner. 

I samspelet med andra tar barn till sig olika sätt att tänka, tala samt utföra handlingar som de är 

delaktiga i. Det avgörande i detta perspektiv är att en mer kunnig kamrat vägleder eller stöttar den 

som är mindre kunnig. Så småningom kan de mindre kunniga barn ansvara för handlingar och 

hantera dem själva (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). 

Enligt Vygotskij så påverkas barnets socialisering av kulturen.  Begrepp kultur tolkar Vygotskij 

som estetik, konst och litteratur samt språk, men också olika begrepp som bildades genom åren, 

tankemönster som är typiska för ett visst kultur/land, olika vanor och seder.  Vygotskij menar att 

barn introduceras i kulturen genom deltagande i aktiviteter med andra, samt tillför egna 

erfarenheter, på så sätt skapas deras gemensamma kultur. För att hantera tänkandet samt 

problemlösning behövs kulturella redskap. Vygotskij definierar begreppet kulturella redskap, som 

resultat av det som människor hade gjort inom kulturen och under historiens gång samt som 

metoder för människor att hantera tänkandet och förmågan att lösa problemet (Smidt, 2010). 

 

Jämförelse mellan Piaget och Vygotskij teorier 

Sammanfattningsvis framhåller både Piaget och Vygotskij att samspelet med omgivningen är av 

betydelse. En betydelsefull skillnad mellan Piaget och Vygotskij’s teori är att Piaget anser att barn 

lär sig bäst när de är på samma nivå. Vygotskij betonar att barn lär sig när de får stöd och 

vägledning av en mer kunnig kamrat. Det innebär att samspelet utifrån Piagets teori startar en 
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process hos människan, medan i Vygotskijs teori bidrar samspelet till en förändring hos människan 

(Williams, 2006). Språket sätter både Piaget och Vygotskij i ett större sammanhang där kognition 

och kommunikation blir avgörande. Båda teoretiker anser att språket inte utvecklas i tomrum 

(Arnqvist, 1993). 

Metod 

I kapitlet beskrivs vilken metod vi valde för vår undersökning samt tillvägagångssätt som vi 

använde oss av för att besvara frågor ur frågeställningen. Sedan beskriver vi val av 

undersökningsgrupp och redovisar genomförande av undersökningen samt hur vi gjorde 

bearbetning av data. Vi ska föra en diskussion om arbetets generaliserbarhet, reliabilitet, samt 

validitet. På slutet tar vi upp etiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Metodval 

Vi utförde videoobservationer där vi använde oss av en metod som heter Critical Incident 

Technique (CIT). Utifrån den metod gör vi några, korta observationer för att senare kunna välja 

ut och analysera observerande situationer som besvarar vår forskningsfråga. Vid användning av 

den metoden behövs inte att bestämma kategorier i förväg, vi kan göra kvalitativa analyser av 

dessa korta observationer (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2015).  

Videografiska ansatsen är lämpligt för studier där lärande/samlärande ska undersökas. Denna 

metodologiska grund kännetecknas av tes att barn lär sig i ett avancerat samspel med omvärlden. 

I det komplexa samspelet ingår andra människor, deras handlingar samt erfarenheter, miljöns 

möjligheter och begränsningar, allt detta påverkar lärandets/samlärandets slutliga resultat. 

Fördelen med videoobservationen är att det finns möjlighet att titta på inspelad material flera 

gånger innan transkriberingen samt innan tolkningen av barns uttryck och handlingsstrategier 

(Björklund, 2010). 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod där tonvikten ligger på ord vid 

analys samt vid insamling av data (Bryman, 2014). Kvalitativ metod vid analys av empiri ger oss 

möjlighet att få ett bättre och djupare förståelse för barns språkutveckling samt samlärande. Vid 
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användning av kvalitativ metod kan vi göra egen tolkning till de olika sociala handlingar som 

barn utför.  

Löfdahl et al. (2015) beskriver två olika sätt för att utföra observationer, deltagande – när man 

medverkar i det som ska studeras, samt icke deltagande -  när man är helt neutral till det som 

observeras. I vår undersökning har vi varit både icke deltagande och deltagande. För att det ska 

kännas så naturligt som möjligt för barnen att vi är med, deltog vi i deras verksamhet genom att 

bara finnas där. Vid själva observationen av barns samspel var vi icke deltagande. Bryman (2014) 

kallar den typ av deltagande för researcher-participant. Våra observationer var ostrukturerade, det 

betyder att vi inte visste i förväg vad som kommer att ske eller vilket beteende barnen ska ha. Vi 

hade klart för oss vad vi vill observera samt vilken typ av observationen vi ska göra samt vilket 

förhållningssätt vi kommer att ha till det som ska undersökas (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 

2015). Tanken med ostrukturerade observationer var att upptäcka barns samspel samt samlärande 

i språket i den fria leken. För att studera samspelet mellan barnen så bestämde vi utifrån vårt syfte 

att observera minst två barn, samt registrera observationer med en lärplatta.   

 

Björklund (2010) menar att videoobservationer innebär att man analyserar och tolkar innebörden 

av det som sker i den observerade situationen. Vidare anser hon att videoobservationer passar för 

studier av barns möten med sin omvärld eftersom det ger möjlighet att uppfatta flera betydelsefulla 

aspekter ur videoepisoden än vad ögat kan uppfatta i stunden. Med hjälp av videoobservation vill 

vi synliggöra barns samlärande och språkutveckling. Enligt Björklund (2010) genom 

videoobservation kan forskaren synliggöra det som annars är svårt att klä i ord, det som oftast blir 

osynligt, nämligen tyst kunskap.  Tyst kunskap har stor betydelse för den meningsfull tolkning 

som forskaren ska göra av observationer, det skapar meningen för de handlingar som barnen utför 

och för de sociala situationer som uppstår. Vid tolkning av videoobservationer är det av stor vikt 

att forskaren ska ha förståelse att handlingar som barnen utförde just vid observerade tillfälle hade 

varit meningsfulla och påverkades av situationen, miljö, barns tidigare erfarenheter samt kulturen. 

Videoobservation i sig har syfte att visa det verkliga livet, barns interaktion samt olika sociala 

situationer, den har ingen speciell utvecklad teoretisk ram. Utifrån det framkommer att perspektiv-

valet är väldigt viktigt för tolkning och analys av insamlad material (Björklund, 2010).    
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Urval 

Vi har valt att göra våra observationer på tre olika förskolor. Tanken var att observera barn med 

olika språk. Avgörande faktorn vid valet av förskolorna var rådet från våra VFU (verksamhets 

förlagd utbildning) handledare på förskolan. De gav oss information om vilka förskolor som har 

barn med olika språk. På den första förskolan hade vi barn som har svenska som andraspråk samt 

bara somaliska som modersmål. Barn som ingick i observationer var två flickor och sex pojkar i 

åldrarna 4–5 år. I den andra förskolan hade vi barn som hade svenska som modersmål. Gruppen 

bestod av tre flickor och en pojke 3–5 år gamla. Vid den tredje förskolan hade vi barn som hade 

svenska som modersmål och barn som hade arabiska och kurdiska som modersmål. På den 

förskolan medverkade två flickor och två pojkar i 3–4 års ålder. Under observationen var barnen 

ointresserade av lärplattan, det kan bero på att de är vana att vid dokumentation/filmning i 

förskolan, barnen påverkades inte av den.   

 

Genomförande 

Vi tog kontakt med personalen på de tre förskolorna för att få tillåtelse att göra observationer. På 

alla tre förskolor fick vårdnadshavare ett brev där vi beskriver vilket syfte med arbetet är samt vad 

vi har planerat. Vi frågade om tillåtelse att observera deras barn (Bilaga 2). Vårdnadshavare som 

gav sitt tillstånd lämnade blanketten till förskolan. Vid alla tre observationer var vi två personer 

som samtidig observerade och videofilmade barn. På två förskolor kände barnen en av oss sedan 

tidigare, vilket bidrog till att vår närvaro var naturlig för dem. Vi tillbringade fyra timmar på varje 

förskola, 90 minuter av den tiden var själva videoobservationer. Under dem timmarna har vi 

deltagit i verksamheten innan själva observationen, videofilmat, samt ordagrant transkriberat i 

personalrummet efter observationer. 

 

Bearbetning av analys 

Björklund (2010) skriver att videoobservationer bör transkriberas ord för ord för att höja deras 

trovärdighet samt vid transkribering bör undvikas att lägga in sina tolkningar eller förutfattade 

meningar. Det har vi tänkt på vid transkriberingsprocessen. Vid transkriberingen har vi tittat på 

videomaterialet flera gånger för att mer noggrant skriva ned vad barn hade gjort och sagt (Björndal, 
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2005). Eftersom videoobservationer gjordes med förskolans lärplatta har vi transkriberat och 

antecknad våra tankar kring observationer direkt på förskolan. Vi sökte relevanta kopplingar till 

vårt syfte och frågeställningen samt anknöt analys till de valda teorierna. Vi studerade noggrant 

våra renskrivna observationer och försökte se mönster i samspelet där det finns språkliga strategier 

samt vilken roll språket har (Björklund,2010). Vygotskij och Piaget har varit vägvisare vid 

skapande av kategorier, exempel på kategori “Lära av varandra” grundas på Vygotskij’s tankar att 

barn lär sig i interaktion med varandra. Kategorin “Konflikt” innehåller båda delar av Vygotskij’s 

samt Piaget’s tankar om konflikten. Piaget lyfter både det sociala samt kognitiva konflikten, 

Vygotskij betonar att det är av stor vikt att barnen kommunicerar med varandra för att lösa 

konflikter (Williams, 2001 b).  

 Utifrån vår granskning av observationerna har vi skapat olika kategorier för att underlätta analysen 

av materialet. Våra kategorier representerar de företeelser som vi har observerat som 

samlärande/lärande, konflikter samt taggning av en annans perspektiv. Vi skapade kategorier samt 

placerade våra observerade företeelser under dem och jämförde kategorierna med varandra. Detta 

behövs för att en teoretisk bearbetning av dessa kategorier ska kunna utvecklas (Bryman, 2014). 

Kategorierna är:  

•Lära varandra 

•Ta en annans perspektiv 

•Konflikt 

 

Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Vi har utfört videoobservationer bara på tre förskolor, det betyder att vi inte kan generalisera vårt 

resultat och påstå att det som vi har kommit fram äger rum på andra förskolor. Vi kan konstatera 

utifrån de få situationer som vi har sett och analyserat om barns samlärande och språkutveckling, 

att resultatet kan ses i ett sammanhang av annan forskning. Det är kvaliteten på våra teoretiska 

slutsatser som bildas på underlag av kvalitativa data, som är det avgörande vid bedömningen av 

generaliserbarheten (Bryman, 2014). Reliabilitet eller tillförlitlighet samt noggrannhet handlar om 

att forskare ska utföra samt beskriva sina observationer noggrant och i tillräcklig mängd för att ha 
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möjlighet att få något resultat av det (Löfdahl, 2015). Vi har tittat flera gånger på inspelad material 

sedan diskuterade vilken tolkning vi gjorde och noggrant transkriberade. 

Vi valde att videofilma för att kunna titta på inspelningar flera gånger ur olika synvinklar samt 

diskuterade observationer med varandra för att se om vi har gjort likadan tolkning. Sedan 

transkriberade vi observationer samt relaterade till passande forskning. Sammanlagt har vi spelat 

in 90 minuter på alla tre förskolor, 30 minut per förskola. Validitet eller meningsfullhet handlar 

om rätt val av metod för forskningen. Metoden bör leda till att besvara syftet (Löfdahl, 2015). I 

vår undersökning av barns samspel och språkliga strategier ansåg vi att den passande metoden var 

videoinspelning. Metoden lämpade sig till arbetets syfte och frågeställningen för att den gav oss 

möjlighet att fånga barns samspel, varje ord, kroppsspråket samt den tysta kunskapen.  

 

Etiska principer 

Vid utförande av vårt arbete har vi tillgodosett fyra etiska principer som Bryman (2014) beskriver. 

Dessa principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att forskare ska informera alla som ska delta i undersökningen om 

forskningens syfte. Det betyder att deltagarna ska vara informerade att medverkande i 

undersökningen är frivilligt samt att de kan välja att avsluta sitt deltagande när som helst. Forskaren 

måste informera deltagarna om olika moment som undersökningen består av (Bryman, 2014).  I 

vår undersökning informerade vi förskolechefer och förskollärare muntligt och fick deras muntliga 

samtycke till att utföra undersökningen på deras förskolor. Vi har informerat vårdnadshavare 

skriftligt och har fått deras tillåtelse att observera barnen. Innan vi påbörjade våra observationer 

frågade vi barnen om de vill vara med i de sammanhang som vi observerade. Detta benämner 

Löfdahl (2015) med informerade samtycke, det är viktig att de personer som deltar i 

undersökningen är informerade att de alltid kan avbryta trots att de från början har givit sitt 

samtycke (Löfdahl, 2015). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska bestämma själva om de vill delta i undersökningen 

eller inte. Om forskare vill observera barn som är yngre än 15 år krävs det vårdnadshavarens 

tillstånd (Bryman, 2014). Vi har skrivit ett brev till vårdnadshavare där vi angivit syfte med vår 
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undersökning samt frågade om tillåtelse att observera deras barn. Så småningom har vi fått tillbaka 

blanketten med föräldrarnas påskrift och tillåtelse för observation av deras barn.  

Konfidentialitetskravet är ett krav att alla personliga uppgifter om deltagarna ska förvaras med 

högsta konfidentialitet så att ingen obehörig får åtkomst åt de (Bryman, 2014). Alla inspelningar 

gjorde vi med förskolornas Ipad och efter transkribering raderade vi inspelningar. Namn på 

förskolorna samt deltagarnas namn är fingerade. Det enda som vi anger i arbetet är barnens kön 

samt ålder.  

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som forskaren samlar under observationen ska 

användas bara för forskningsändamålet (Bryman, 2014). Det material som vi har fått efter 

videoobservationer ska användas bara för vårt forskningsarbete.  

Resultat  

I avsnittet kommer vi att presentera ett resultat av våra observationer utifrån tre kategorier: ”Lära 

varandra”, ”Ta en annans perspektiv”, och ”Konflikt”. Under dessa kategorier ska vi beskriva 

situationer som representerar kategorier. Efter det följer en kortfattad beskrivning av samlärande 

samt språkets roll i barns samspel med kopplingar till teorier av Piaget och Vygotskij. I exempel 

som vi ska beskriva barnen är aktiva i sitt handlande samt samspel. De pratar aktivt, frågar 

varandra, observerar samt imiterar varandra. Barn testar sig fram nyfiket till nya lösningar. Enligt 

Piaget kan lärande tolkas som en aktiv process, där barn skaffar sig nya kunskaper och erfarenheter 

genom sina egna handlingar. Vygotskij anser att det sociala samspelet är det centrala för barns 

utveckling, där språket är den viktigaste redskapen.  Piaget i sin tur, anser att själva görandet är av 

största betydelse, samt att barn ska vara på samma kunskapsnivå och ska använda direkt språk. 

Våra observationer visar exempel på barns samspel samt språkets betydelse för den. 

 

Lära varandra 

När vi analyserade observationer visade det sig att flera av dem kan vara ett exempel under 

kategorin “lära varandra”. Det finns alltid barn, oavsett ålder, som kan förskolans regler och 

rutiner lite bättre än andra. Den första exemplen som vi ska ta upp handlar just om regler. 
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Exempel 1  

Frida 2,5 år, Samuel 4 år. “Lek i lådan” 

Frida 2,5 år sitter i en låda med mjuka klossar. Samuel 4 år, sitter med henne. Bägge är glada och 

studsar i lådan. Samuel råkar knuffa till Frida med armbågen, men han märker inte det och 

fortsätter att studsa. Frida trycker till honom.  Samuel säger: “Aj, Frida, säg förlåt!”.  Frida 

svarar: “Förlåt!” 

 

Exemplet kan vi relatera till både Vygotskij och Piagets teorier, de anser att samspel med 

omgivningen är av stor betydelse för barns utveckling. Lärande som sker i detta exempel kan vi 

dock anknyta till Vygotskij’s teori där han anser att barn lär sig bättre med en kamrat som är mer 

kunnig. För att en sådan lärande kunde ske så är den kommunikativa förmågan av stor betydelse, 

vilket Vygotskij också lyfter upp i sin teori. Språket utgör den utlösande mekanismen i barns 

utveckling. Utifrån den situationen kan vi utläsa om peer tutoring som har sina rötter i 

Vygotskij’s teori. Samuel säger åt Frida att hon måste be om förlåtelse när hon gör illa honom. 

Samlärande i detta situationen grundar sig på Samuels förmåga att förklara för Frida vad 

personen säger när den gör något fel, samt att Frida ska kunna ta till sig förklaringen och imitera. 

Vi ser att Frida tog till sig och förstod vad Samuel menade för att hon sa “Förlåt!” hon imiterade 

honom.  Vygotskij benämner detta med proximala utvecklingszonen. 

 

Det andra exemplet handlar om användning av modersmål samt byggnadsmetoder som redskap 

för att lära sig bygga högt. 

 

Exempel 2 

Hassan, Malik, Isan samt Abdu är alla 5 år gamla. ”Lego bygge” 

Hassan, Malik, Isan och Abdu alla 5 år sitter i byggrummet och bygger lego, alla har somaliska 

som modersmål. 

Hassan staplar lego på varandra och det blir ett högt bygge. Isan som sitter bredvid försöker också 

några gånger att bygga högt men det funkar inte.  

Isan frågar Hassan: 

-Hur gör du? 
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Hassan svarar: 

-Jag gör så här och så här! och lägger lego bitar på varandra försiktigt för att det inte ska rasa ner. 

Alla vuxna som befinner sig i rummet lämnar rummet medan lärplattan fortsätter att spela in. 

När dörren stängs så hör vi att pojkar övergår direkt till sitt modersmål.  

För att förstå vad de pratar om fick vi hjälp av pojkarnas modersmålslärare. 

Hassan säger: 

-Låt mig visa och hjälpa dig. 

Sedan berättar Hassan: 

-Du ska ha lego bitar på varandra och inte trycka hård, var försiktig. 

Pojkarna bygger tillsammans på Isans bygge. 

Malik frågar: 

- Vill ni bygga med mig? 

När vi öppnar dörren övergår barnen direkt till svenska (detta framkom ur det inspelade materialet) 

Hassan säger på svenska: 

-Och så gör vi så. 

Alla tre pojkar övergår till svenska. 

 

I ovanstående observation ser vi exempel på peer tutoring som har sitt ursprung ur Vygotskij’s 

teori. Hassan förklarar till Isan att han ska ha legobitar på varandra och inte trycka för hård. Han 

visar själva tekniken hur det går till samt beskriver med ord. Vygotskij har kommit fram att ett 

barn som är mer kunnig lär andra barn utan vuxnas närvaro. Utifrån observationen kan vi 

konstatera att Hassan varit den kunnige. Han lärde Isan genom att visa metoder för att kunna 

bygga högt, men det största redskapet som han använde sig av vid förklaringen var hans 

modersmål. Isan tittar på Hassan hur man ska göra för att bygga högt samt lyssnar på hans 

instruktioner. Därefter försöker han bygga själv, detta tolkar vi som den proximala 

utvecklingszonen. Isan kunde utveckla sina byggkunskaper med Hassans hjälp. Barnen gav inte 

upp vid bygget, deras uthållighet ökade och deras samarbetsförmåga förbättrades så snart de 

övergick till sitt modersmål. Språket har betydande roll för samspelet enligt Vygotskij’s teori, 

barn har möjlighet att fråga varandra samt kan visa och förklara hur man går tillväga. Detta har 

vi observerat när Hassan förklarade tydligt på somaliska. Isan hade inte kunskapen om 

byggnadsmetoder för att bygga högt, men den faktum att de jobbade i gruppen samt använde 
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verbal kommunikation, bidrog till Isans lärande om byggtekniker. När barnen övergick till sitt 

modersmål så förstod de varandra bättre samt pratade direkt språk, förklarade för varandra samt 

befann sig på samma nivå.  Enligt Piaget främjar det samspelet mellan barn samt höjer 

motivationsnivå. Pojkarna bytte från svenska till modersmålet när de skulle förklara hur de ska 

bygga. Pendlandet mellan modersmålet och svenska språket benämns som kodväxlings 

processen. 

Ta en annans perspektiv 

För att samspelet mellan barn ska fungera behöver de visa empati gentemot varandra, förstå hur 

den andra personen mår och känner. De tre exempel nedan beskriver kategorin.   

Exempel 1 

Rita 4år, Samuel 4 år, Julia 4 år “Leken i byggrummet.” 

Alla tre barn leker på ett lågt bord. De har gjort ett eget bo där. Det uppstod ett problem på grund 

av platsbrist i boet. Julia och Samuel valde platser och satte sig. Rita kunde inte få plats. Då erbjöd 

Julia att Rita skulle sätta sig bredvid henne, men det ville inte Rita. Hon ville sitta bredvid Samuel, 

men Samuel sa: 

-  Det blir trångt! 

Rita svarar: 

- Jag bryr mig inte! 

Julia säger: 

-  Man får inte säga så annars blir nån arg. 

Rita svarar: 

-Jag ska bygga ett eget hus!  

Julia säger: 

- Men du får vara med! 

Sedan vänder sig Julia till Samuel och säger: 

- Men Samuel, snälla, du får inte säga så till henne. 

Till slut sätter sig Rita mitt emot Samuel, istället för att sitta bredvid som hon ville från början, och 

byter samtalsämne.  
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I denna observation ser vi exemplen på peer collaboration som utgår utifrån Piagets teorier om 

samarbete mellan barn. När barn samarbetar med varandra i sitt samspel benämner Piaget det för 

intellektuella processen. Vi ser det när barn försöker hitta lösningen på vart Rita ska sitta. Alla 

tre hade sina egna uppfattningar på vilken plats var och en ska sitta, men under diskussionen var 

de tvungna att lyssna på varandras åsikter. Barn behövde ändra sina åsikter med hänsyn till 

andras åsikter, detta kallar Piaget för kognitiv konflikt.  Barn i observationen befann sig på 

samma utvecklingsnivå. Julia tog ledarrollen för att hon ville gärna bevara leken samt samspelet, 

bevara alla kompisar i leken samt hitta lösningen på problemet som uppstod. Julia tar andras 

perspektiv när hon säger till Rita att det är inte rätt att säga: “Jag bryr mig inte!” därför att någon 

kan bli arg. Sedan säger hon till Samuel att han ska tänka på sina ord när han säger att Rita inte 

får plats, för att Rita kan bli ledsen. Julia gör alla försök för att undvika konflikt, hitta lösningen 

och fortsätta samspelet, alla tre barn tog varandras perspektiv. Piaget kallar detta för 

decentrering, det gjorde barnen genom att lyssna på varandras åsikter samt agera utifrån den 

andras bästa. På slutet byter Rita samtalsämne för att rikta leken åt ett annat håll och bevara 

samspelet.  

Vygotskij betonar vikten av samtal och diskussion mellan barn för att de ska kunna hitta 

lösningar och utveckla samspelet, det har vi sett i observationen. Tack vare barns diskussion 

samt perspektivtagande lyckades de undvika konflikten.  

 

Exempel 2 

Andra delen av exempel 1 i kategori “ta en ananas perspektiv”. 

Rita 4 år, Samuel 4 år, Julia 4 år “Leken i byggrummet”. 

Till slut sätter sig Rita mitt emot Samuel, istället för att sitta bredvid som hon ville från början, och 

byter samtalsämne genom att säga: 

-Jag vill ha lite godis och hallon, då hämtar jag det! 

Julia sa: 

-  Jag kan vara din mormor! 

Samuel kommenterade: 

-  Då kan jag vara din far…(tänker) Morfar! 
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 Rita frågar Julia: 

- Kan du vara min farmor? 

 Samuel reagerar blixtsnabbt och säger: 

- Jag ska vara farfar då! 

Rita säger till Julia: 

- Du är farfars fru! Och pekar på henne. 

- Då är jag farfar! Säger Samuel 

- Då är jag farfars fru! Säger Julia. 

 

Aktivitet som vi observerade i denna situation kan länkas till coopertative learning. Detta kan vi 

relatera till både Vygotskij samt Piaget för att båda två betonar samspelet som betydelsefull för 

lärandet. Vygotskij betonar samspelets roll för lärande och Piaget betonar likadan utvecklingsnivå 

hos barnen som förutsättning för lärandet. Den kamratsamverkan som vi har sett förekom i ett 

växelspel där barn flitigt bytte roller beroende på vilka idéer och kunskaper de hade samt innehåll 

i leken. Exempel visar oss att barn hade samma kunskaper och kulturella kompetenser när t.ex. 

Julia sa att hon ska vara mormor då reagerade Samuel efter en stund, och sa att han ska vara morfar. 

När Rita frågar om Julia vill vara farmor istället, ropar Samuel att han blir farfar. Barn hade 

kunskap om att i den svenska språket finns både farmor och mormor, samt visste när de ska 

använda dessa begrepp. Språket var viktigt för barns samlärande, de kunde uttrycka sina idéer, 

tankar samt kunde stanna kvar i leken. Både Vygotskij och Piaget sätter språket i ett större 

sammanhang, den påverkar barns kognitiva arbete samt det kommunikativa.  

 

Exempel 3 

Ahmed 4 år, Mohammed 5 år. “Du är min vän” 

Två pojkar Ahmed 4 år och Mohammed 5 år gamla sitter i ringen på samlingen med var sin leksak i 

handen, en tussboll och en docka.  

Den yngre tittar på den äldre och frågar:  

-Vän? och erbjuder att byta med Mohammed sin leksak.  

De byter med varandra.  

Sen frågar han igen: 
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- Du min vän? 

Mohamed viftar med huvudet ”Nej”.  

Ahmed vänder sig till fröken och säger:  

-Han säger inte min vän! och visar med handen mot Mohamed.  

Mohamed börjar kittla Ahmed på kinden med tussen, för att få hans uppmärksamhet.  Ahmed tar sin 

docka och hoppar med den på Mohammeds huvud.  Sedan skrattar de båda. 

 

I observationen försöker Ahmed att förklara för Mohammed vad det innebär att vara en vän. 

Mohammed har kommit in i det svenska samhället nyligen och mötte svenska språket först på 

förskolan. När pojkarna berör varandra, byter leksaker samt leker, kan vi relatera detta till Piaget, 

enligt hans teori barn lär sig genom sina handlingar och erfarenheter. Vygotskijs syn på lärande 

framkommer när barnen tittar på varandra och pratar, alltså ingår i en social interaktion.  Ahmed 

tittar i ögonen på Mohammed och säger frågande “vän?” och erbjuder att de byter sina leksaker 

med varandra. Exemplet kan vi relatera till peer tutoring där Ahmed som är yngre än Mohammed 

försöker både med kroppsspråket samt genom verbal kommunikation att förklara ordet “vän”, samt 

visa vad det innebär att vara en vän. Ahmed använde sig av handlingar som leksaksbyte, lek med 

varandra, för att förklara för Mohammed vad ordet vän betyder. Barn tittar på varandra och avläser 

varandras kroppssignaler, skrattar, berör varandra. Den imitationsprocessen som vi observerade 

tyder på att barn vill skapa samhörighet samt har behov av att imitera för att skapa en gemensam 

verklighet, detta enligt Vygotskij tyder på att utvecklingsprocessen är igång.  Utifrån vår 

observation kan vi bekräfta att utvecklingsprocessen är igång när vi ser att Mohammed svarar till 

Ahmed med ett leende och han börjar leka med honom. Det samspelet som vi kunde se tyder på 

att Mohammed förstod innebörden av ordet “vän”. Om vi tolkar imitation utifrån Piaget så kan vi 

konstatera att Mohammed anpassar sig till Ahmed, han härmar honom. Mohammed tog emot 

budskapet som Ahmed förklarade för honom med sina handlingar och ändrade sitt beteende och 

tankemönstret, detta benämner Piaget för ackommodations processen. 
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Konflikt 

När barn leker med varandra så är det lätt att de inte kommer överens om leksaker eller vilken 

lek de ska leka. De brukar ha olika åsikter och olika viljor. Den observation som vi ska beskriva 

nedan handlar om konflikten som uppstår i samspelet mellan pojkarna. 

Exempel 1 

Bilal 3 år, Björn 3 år, Elin 2, 7 år. “Köra bil” 

Leken med att köra bil har pågått ett tag, och under hela förloppet var det Bilal som körde, Björn 

väntade hela tiden på sin tur. 

Bilal och Björn kör bil igen, men nu sitter de mitt i rummet. Björn säger: 

-Jag sa till mamma “Du får inte åka fort”! 

Bilal svarar: 

-Min pappa kör fort! 

 Björn säger: 

-Det är snart min tur, kom ihåg det! 

Bilal vrider på ratten medan Björn också vill köra, sedan säger Bilal: 

-Jag kan inte åka! och han puttar Björn.  

Björn säger: 

-Du måste turas om med mig, om du blir dum mot mig då blir fröken arg! 

-Det är min tur!!! ropar Björn. 

 Bilal söker ögonkontakt med vuxen och ropar:  

- Fröken!!!! 

Sedan kommer Elin med ”låtsas glass” och frågar om hon får komma i Björns låtsas bil. Björn 

svarar: 

-Det finns ingen stol. 

Sedan ger Elin glass.  

Björn ropar: Glass! 

Bilal säger:  

-Köpa glass! 

Björn upprepar:  

-Glass! Och låtsas att äta från burken.  Bilal tar glass i luften och erbjuder till Björn. Men Björn 

äter från burken och rycker till med axeln.  
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Bilal säger: 

-Jag har ätit glass! 

Sen påminner Björn till Bilal att det är hans tur att köra: 

-Det är min tur! 

Bilal knuffar Björn och ropar efter fröken.  

 Björn ropar också: 

-Hallo, fröken! och fortsätter:  

-Han säger…han puttar på mig! 

Då kommer Elin och erbjuder dricka. Bilal tar dricka och släpper ratten. Sen kastar han dricka och 

ropar: 

-Jag vill inte ha den! När han inser att Björn har tagit över ratten. 

Sen försöker han dra i ratten, men Björn drar tillbaka ratten och skriker: 

Fröken!!! 

Bilal går ifrån gnällande och lägger sig i soffan som är i samma rum. 

 

I denna observation framkommer tydligt Vygotskijs tankar om kulturens påverkan på barns 

samspel och socialisation. Vi har sett att Bilal ville ha kontroll över leksaken och Björn ville leka 

tillsammans, behålla leken. Vi måste nämna att Bilal tillhör en annan kultur, och Björn tillhör 

den svenska kulturen. Björn försökte komma överens om turtagning, behålla leken genom att 

vänta och förhandla. Bilal visar på goda kunskaper och förståelse i svenska språket, men utifrån 

våra observationer kan vi dra slutsats att han inte har den kommunikativa kompetensen vilket 

betyder att han inte hade de kulturella färdigheter. Han förstod inte vissa kulturella skillnader 

som syn på lek och sociala koder, på vilket sätt problemet ska lösas t.ex. att barn ska turas om att 

använda saker eller att de tillsammans kan hitta en lösning på problemet. Piaget skriver när barn 

inte kan ta en annans perspektiv och inte kan komma överens så sker sociala samt kognitiva 

konflikter. Björn observerade först sedan härmade Bilals agerande för att åstadkomma samma 

resultat, sätta sig bakom ratten. Vi inser att hos Björn hände en kognitiv konflikt när han ändrade 

sitt beteende från förhandling och samtal till agerande, Björn passade på att ta över ratten ifrån 

Bilal när han tog emot drickan från Elin. Social konflikt uppstår när Bilal började puttas och 

skrika efter fröken. Björn ropar också efter fröken, han ville förklara att Bilal inte vill turas om 

men han ändrar sig och säger bara att Bilal puttas.  
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I denna observation kunde vi se att konflikt ägde rum genom hela förloppet, kulturella skillnader 

påverkade negativt barns samspel. Om interaktionen mellan barn varit positiv laddad, kunde 

Bilal ta till sig vad Björn sa samt förstå i vilket sammanhang används ord som “turas om”. 

Vygotskij skriver om kulturens påverkan på barns socialisation. Utifrån denna observation ser vi 

att Bilal har tagit del av den förskolans kulturen när han ropar på fröken för att lösa problemet, 

men han använder det för att få tillgång till leksaken hela tiden och inte dela med sig. Han lärde 

sig att han kan ropa för att fröken ska reagera och hans vilja ska komma fram. Bilal har med sig 

sina kunskaper från sin kultur vilka han använder för att hantera olika situationer samt lösa 

problem, detta kallar Vygotskij för kulturella redskap. Utifrån Vygotskij tolkar vi den konflikt 

som uppstod mellan pojkarna som kulturell konflikt.  Vygotskij har skrivit att barn kan skapa 

gemensam kultur, men för detta behövs att barn interagerar med varandra och sen införlivar olika 

sätt att medverka. I vår observation interagerade barnen med varandra men de skapade inte en 

gemensam kultur, inte skapade gemensamma regler trots det att Björn försökte förhandla och 

skapa turordning.  

Elin befann sig hela tiden på sidan om men kom fram när konflikten var i full gång. Hon ville 

ändra händelseförloppet genom att erbjuda dricka och glass. Enligt Piaget ville Elin leda till 

sociala samt kognitiva förändringar.  

 

Diskussion 

I detta kapitel ska vi knyta samman vårt empiriska resultat med tidigare forskning inom ämnet. 

Syftet med vårt arbete är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll 

språket och kulturen har i barns sociala utveckling och relationer. Det är endast barnens fria lek 

som är i fokus och det inte är påverkat av närvarande och agerande pedagoger. Utifrån våra 

videoobservationer kunde vi utläsa svar på våra forskningsfrågor. Centrala punkten för 

observationer var barns samlärande och språkstrategier samt språkets och kulturens roll i barns 

samspel. Vi kommer att göra en resultatdiskussion där vi anknyter tidigare forskning till 

empiriska observationer. Vi tänker att använda oss av samma kategorier som vi hade i 

resultatdelen, vi ska föra diskussion om observationerna.  Därefter kommer vi att göra en 
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kategori ”reflektioner” där vi ska jämföra olika exempel ur olika kategorier. Avslutningsvis vi 

ska skriva ett förslag till vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkom det att barn är aktiva i sitt handlande samt i samspel. De pratar aktivt, 

frågar varandra, observerar samt imiterar varandra (Williams, 2001 b; Ramani, 2006).  Barn 

testar sig nyfiket fram till nya lösningar (Williams & Sheridan, 2006; Schmitz & Winskel, 2008). 

Resultatet visar att språket samt kultur har stark påverkan på barns samspel och samlärande 

(Fawcett & Garton, 2005; Martínez-Lozano, Sanchez-Medina, Goudena, 2011; Xu, 2015). 

 

Lära varandra 

Exemplar i kategori “Lära varandra” vi kan relatera till tidigare forskning vilket visar att barns 

lärande sker genom imitation samt verbal kommunikation (Williams, 2001a; Williams & 

Sheridan, 2006). Vi kan bekräfta att samlärande mellan barn ägde rum tack vare den verbala 

kommunikationen. Fawcett & Garton (2005); Ramani (2006) har kommit fram i sina resultat att 

språket har stor betydelse för samlärande, detta kan vi bekräfta utifrån bägge exempel. Williams 

et al. (2000) skriver att barnens förmåga att lägga på minnet utvecklas när de imiterar varandra. I 

exempel 1 i kategori “Lära varandra” framkommer att Frida imiterar Samuel och samtidigt 

utvecklar förmågan att memorera, det kan hon använda senare i andra sammanhang.  

I den andra exemplet ser vi att det kunnige barnet hjälper den mindre kunnige barnet. Barn 

tappar inte intresse och utför uppgiften genom att använda sig av varandra samt sitt modersmål. 

Fawcett & Garton (2005) kom fram till samma slutsats att barns resultat blir bättre när de 

samarbetar, hjälper varandra samt utbyter idéer genom verbala kommunikationen.  

 

Ta en annans perspektiv 

I exemplar som ingår i den kategori ser vi både problemlösning och tagning av andras 

perspektiv. Barn i observationerna befann sig på samma utvecklingsnivå, de bytte roller och 

perspektiv när de löste problemet med platsen i boet i det första exemplet. I exempel två utbyter 
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barnen sina erfarenheter och kunskaper när de leker rollek “mormor-morfar”.  Vi kan bekräfta 

vårt resultat med Williams (2001 a) studie där han kom fram att barnet är förmögen att ta en 

annans perspektiv samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Vi kan understödja vårt resultat med 

Ramanis (2006) forskningsresultat, att barn samspelar bättre om de befinner sig på samma 

kunskapsnivå, detta observerade vi när barn flitigt bytte roller i leken. Språket var viktigt för 

barns samlärande, de kunde uttrycka sina idéer, tankar samt kunde stanna kvar i leken. I exempel 

två hade barn samma kulturella kompetenser och kunskaper om den svenska kulturen, det hjälpte 

samspelet att flytta på (Börestam & Huss, 2001). I exempel tre observerade vi hur pojkar 

använde sig av imitation, observation samt samtal för att skapa förståelse för ordet “vän”, de 

berörde varandra, log, lekte samt imiterade varandras rörelser. Pojkar försökte återge ordets 

innebörd med handlingar. Detta kan vi relatera till resultat som Williams (2001 a) kom fram att 

barn lär sig spontant av varandra i vardagsaktiviteter samt rutiner. Genom imitation, observation 

och samtal lär sig barn koder, kunskaper samt diskursiva mönster. 

 

Konflikt 

I kategori “Konflikt” ser vi likheter med resultat som Martínez-Lozano, Sanchez-Medina, 

Goudena (2011) har kommit fram om påverkan av olika kulturer på barns samspel. Utifrån våra 

observationer och våran tolkning så kan vi konstatera att Bilal handlade utifrån det 

individualistiska tänket, och Björn handlade utifrån den kollektivistiska. Björn försökte komma 

överens om turtagning, behålla leken genom att vänta och förhandla.  

När det gäller andra delen av forskningsresultat som Martínez-Lozano, Sanchez-Medina, 

Goudena (2011) kommit fram angående konflikten som social korrigerande åtgärd i den 

kollektivistiska kulturen, vi håller inte med den. Vi upptäckte att Bilal som enligt vår tolkning, 

handlade utifrån det individualistiska tänket, använde sig oftare av konflikt episoder. Börestam & 

Huss (2001) skriver att personen ska kunna förstå i vilka sammanhang och vad den ska säga samt 

se skillnader i språket mellan olika kulturer och förstå vilken innebörd olika ord har, detta 

benämns att ha kulturella kompetenser. Utifrån våra observationer ser vi att Bilal saknar dessa 

kulturella kompetenser, han förstår ordet på svenska som t.ex. “lek”, och “turas om”, men han 

lägger möjligtvis en annan innebörd i de utifrån sitt kulturella tankemönster.   



29 

I första exempel var leken konfliktladdad under hela förloppet. Det i sin tur försämrade 

möjligheten för språkutveckling samt barns samspel. För språkutvecklingen behövs positivt 

laddad interaktion mellan barnen. Utifrån forskning som Xu (2015) gjorde om barns 

språkinlärning, framkommer det att barn som tillhör olika kulturer samt har olika språkliga 

bakgrunder i konfliktladdat samspel visade sämre resultat på språkinlärning. Det kan vi bekräfta 

med vårt exempel, där Bilal kommer från en annan kultur med andra språkliga kunskaper, han 

kunde inte tillägna sig nya språkliga kunskaper, t.ex. förstå innebörd av ordet “turas om” i ett 

konfliktladdat samspel.  

 

Reflektioner  

Vi ser olikheter och likheter mellan de observationer som är i kategori “Lära varandra” i exempel 

1 och kategori “Konflikt” exempel 1 bägge leder till samt förebygger konflikter. Genom att 

jämföra de två situationer kan vi dra slutsatsen att kulturen påverkade Bilals beteende och 

konflikten fortsatte.  Bilal och Frida spelade likadana roller i situationer men Frida tog till sig 

vad Samuel sa och konflikten inte uppstod. Utifrån det kan vi dra slutsatsen att både språket och 

kulturen har avgörande roll för barns samspel/samlärande. Utvecklingen sker när barn härmar 

varandra både i den positiva samt negativa riktning. Frida imiterade och det ledde till att hon 

förebygger konflikten, men Bilal gjorde inte det han lyssnade inte på Björn och konflikten 

fortsatte. Skillnader som finns är att i lådans exempel var åldersskillnad, i bilens exempel var det 

kultur skillnad. Imitation fanns i bägge situationer, men i exempel med lådan leder till lösningen 

av problemet, i exempel med bilen ledde till ökad konflikt.  

Mer likheter som vi märkte är att Rita i observationen om lek på bordet samt Elin i observationen 

om billek ändrar samtalstema och övergår till mat diskussion just när konflikten är i sin fulla 

gång. Elin erbjuder låstas glass, Rita sa att hon vill ha godis och hallon. Flickorna träder in för att 

dämpa ner konflikt samt bevara leken, flickorna tillhör samma kultur.  

Vi kan jämföra pojkar som byggde lego med barn som lekte på bordet. Det var somalisk kultur 

på den ena och svensk kultur på den andra förskolan. Barn var ungefär lika gamla 4–5 åringar.  

Det fungerade utmärkt för de somaliska barnen att hitta lösningar på bygg problemet när de 

övergick till sitt språk. Lika bra fungerade det för svenska barn när de diskuterade hur de kan 

lösa sitt lilla problem med att hitta plats för Rita. Utifrån de observationerna kan vi dra slutsatsen 
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att barn med lika kulturella kompetenser kunde lättare lösa problemet. Det framkommer att alla 

exempel som vi har, inkluderar olika samarbetsformer t.ex. att barnen under samspelet pendlar 

mellan peer collaboration och peer tutoring. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det är intressant och viktigt att studera vidare hur olika kulturer påverkar barns 

samspel och samlärande. Det behövs studier under längre tid på olika förskolor samt med olika 

gruppsammansättningar för att få en mer generell bild på kulturens påverkan på samspel. Det är 

av stor vikt för att detta tankemönstret som skapas på förskolan ska följa vidare med barnen till 

skolan och ut i samhället samt ska direkt påverka deras handlande.  Det skulle vara av intresse att 

undersöka vilka metoder använder personalen när dem jobbar med barn från olika kulturer för att 

integrera dem i gruppen. Inte minst viktigt att forska i den fråga utifrån genusperspektiv. Utifrån 

våra observationer kan vi konstatera att pojkar från olika kulturer hamnade oftare i konflikt än 

flickor.   

 

Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av videoobservationer. Videografiska metoden är lämplig att 

använda sig av när forskaren ska undersöka lärande/samlärande (Björklund, 2010). Fördelen med 

denna metod är att forskaren kan titta på insamlad material flera gånger innan han/hon 

transkriberar den samt innan tolkningen av barns uttryck och handlingsstrategier sker. Med hjälp 

av videoobservationer ville vi synliggöra barns samlärande och språkutveckling. Metoden som vi 

valde fungerade bra eftersom vi kunde synliggöra den tysta kunskapen som vi inte kunde se med 

blotta ögat. Den tysta kunskapen skapade meningen för barns handlingar och sociala situationer 

som vi observerade (Björklund, 2010). Vi upplevde att det bara finns en nackdel vilket var 

tidsbrist. Metoden är tidskrävande, vi behövde titta på inspelad material flera gånger och sedan 

transkribera. För att göra resultat mer valid samt generaliserbar behövs mer tid för att kunna 

observera flera förskolor samt göra flera observationer och jämföra flera olika 

gruppsammansättningar. Tillförlitlighet av resultat kunde vi tillgodose genom att göra noggranna 

transkriberingar av observationer samt insamling av tillräckligt mängd av empiri. Fördelen med 
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att forska tillsammans med sin studiekamrat var att vi kunde diskutera observationer med 

varandra för att se om vi gjorde likadana tolkningar. 

 

Slutsats  

Syftet med vårt arbete var att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken 

roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer. Utifrån detta syfte har vi 

besvarat följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel 

och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka 

samlärande strategier använder barn? 

I vår undersökning av barns samspel och samlärande samt språkets betydelse i denna process har 

vi kommit fram att språket och kulturen har stark påverkan. Språket blir det viktigaste redskapet i 

samlärandeprocessen, barn har möjlighet att fråga varandra, visa och förklara hur man går 

tillväga, hitta lösningar på problemet och utveckla samspelet. När barn föds i en kultur så 

påverkas tankemönster samt den innebörd som ordet laddas med. Språkliga samt kulturella 

kompetenser spelar avgörande roll i samspelet (Börestam & Huss, 2001). 

 Kulturen skapar hos barn olika tankemönster vilka styr deras handlingar. Enligt Vygotskij blir 

barns handlingar ett resultat av deras tankeprocess och därför är det viktigt att kunna förstå hur 

barn tänker (Smidt, 2011). Vi får förståelse varför de handlade på ett visst sätt.  

Utifrån vårt resultat framkommer det att barn under samspelet använder sig av olika språkliga 

strategier, för att behålla leken, förtydliga instruktioner, dämpa/förebygga konflikten. Dessa 

strategier är: byte av språk, byte av samtalstema, användning av språk för att stanna kvar i leken.  

De kategorierna som vi har i vårt resultat visar hur samspelet ser ut, att barn lär av varandra, de 

tar varandras perspektiv samt lär sig genom sociala och kognitiva konflikter. När barn samspelar 

med varandra använder de sig av olika strategier som: observera, imitera samt samtala. Barn 

lyssnar på varandra, observerar och lär sig nya sätt att handla, härmar varandras agerande.  

Vårt resultat visar att samlärande förekom i varje exempel både där barn befann sig på samma 

kunskapsnivå och där den mer kunnige hjälpte den mindre kunnige. Den verbala 

kommunikationen spelar viktigt roll i barns samlärande, men den är inte nödvändigt i alla 

situationer.  
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Dagens samhälle är mångkulturellt och för att vi ska kunna samspela med varandra så behöver vi 

kunna lära sig att respektera och förstå varandras olikheter. Grunden för det ska läggas tidigt på 

förskolan. Byte av kultur innebär att personen behöver lära sig allt på nytt, tänka annorlunda, lära 

sig ett nytt språk, anamma nya vanor, värderingar samt lära sig hur man reagerar i olika 

situationer (Smidt, 2010). Det är av stor vikt att personalen på förskolan ska vara medveten om 

barns tidigare kultur samt skapar sig kunskaper om dessa kulturer, för att på bästa sätt kunna 

stödja barn i integrations samt socialisationsprocessen.  
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Bilaga 1 

 

Till vårdnadshavare 

Hej, vi heter Selma Talundzic och Lena Blomwood och studerar till förskollärare vid högskolan i 

Gävle. Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Syfte med 

examensarbete är att observera barns samlärande och utveckling av språket. För att göra det ska 

vi observera barns samspel med varandra i förskolan. Dessa observationer ska sedan 

dokumenteras. Vi kommer att använda oss av papper och penna, film-/kamera eller 

ljudupptagning. Inga bilder på barnens ansikten synliggörs i den färdiga dokumentationen. Inte 

heller namn på kommun, förskola, barn och personal kommer att finnas med. Dokumentationen 

ligger till grund för vårt examensarbete.  

Vår handledare Elisabeth Hedlund är informerad om uppgifterna. 

Vi kommer endast att göra observationsanteckningar och inspelningar av de barn som fått 

tillstånd av vårdnadshavare att delta. Efter kursens slut kommer ljudupptagningar, film och 

digitala bilder samt anteckningar förstöras. 

Med vänlig hälsning 

Selma Talundzic och Lena Blomwood  

 

LÄMNAS TLL FÖRSKOLAN SENAST DEN…………………………….. 

(   )  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att bli fotograferad, delta i ljudupptagning/film 

(   )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

Vårdnadshavare:……………………………………………………………. 

Vårdnadshavare:……………………………………………………………. 


