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Abstract 

This work is about children’s cooperative learning. The purpose of the work is to study how 

children interact while playing, with a cooperative perspective of learning in focus, to try to 

find out what affect this perspective have on children’s social and cognitive developing.  I have 

specifically looked at the strategies children are using to get access to an ongoing play and how 

they maintain their status in the play. As a theoretical base I have taken a sociocultural 

perspective to analyse my material.  

The empiric material that my work is based on I gathered threw qualitative observations in a 

preschool for one week 

The result shows that children used several access strategies. They often circulated around or 

disturbed the activities before they used other strategies. When the play didn’t make sense any 

longer they left the play scene. To maintain their status, they had to consider their friends will, 

negotiate, change the rules and connexions, discuss and argument. They had to show empathy 

and take on others perspective, as a possible step for developing democratic values.  
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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om barns samlärande. Syftet är att undersöka hur barn interagerar under 

lek, ur ett samlärande perspektiv, för att ta reda på vilken betydelse samlärandeperspektivet 

på lärande har för barns sociala och kognitiva utveckling. Den del av lärandet som ligger i fokus 

är interaktionen som sker barn emellan under lek. Jag har särskilt tittat på hur barn gör för att 

få tillträde till pågående lek och hur de upprättar, behåller eller försöker ändra sin status i de 

olika leksituationerna.  För analysen av mitt material utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv 

som teoretisk grund.  

Det empiriska materialet som arbetet grundar sig på inhämtade jag genom att genomföra 

kvalitativa observationer på en förskola under en veckas tid. 

Resultatet visade att barnen använde sig av flera olika tillträdesstrategier. Ofta cirkulerade de 

runt, eller störde aktiviteten innan de prövade andra strategier. När leken inte är meningsfull 

längre drar de sig ur. För att behålla sin status, var barnen tvungen att ta hänsyn, förhandla och 

omförhandla reglerna och förhållandena i leken, alltså både diskutera och argumentera för sin 

sak. De behövde ta hänsyn till och visa empati för sina kamrater och dessutom se till andras 

perspektiv, vilket kan ses som ett led i att utveckla demokratiska värden.  

 

Nyckelord 

Samlärande, Interaktion, Sociokulturellt perspektiv, förskola, tillträdesstrategier 
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Inledning 

Få platser rymmer så många individer med olika bakgrund och erfarenheter som skolan och 

förskolan. Här förväntas många barn i blandade åldrar och med varierade kunskapsnivåer och 

förmågor att samsas. En rikstäckande svensk undersökning visar att 50 % av all 1-åringar, 87 

% av alla 2-åringar och så mycket som 96 % av alla 5-åringar är inskrivna i 

förskoleverksamheten (Jonsdottir, 2007). 

De problem som det ökade antalet barngrupper skapar, så som brist på lokaler och utbildad 

personal har getts stort utrymme i media. Skolan utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och 

synen på lärandet och på vilken roll pedagogen ska inta i lärandeprocessen har genomgått stora 

förändringar de senaste decennierna. För att ta exempel från min egen skoltid när man som elev 

förväntades sitta still och lyssna när läraren talade. Då premierades förmågan att lära sig fakta 

utantill som sedan skulle redovisas i rena kunskapstester. Med det mediaflöde som barn 

överöses med i dag bland annat via internet ställs krav på andra färdigheter som att tex kunna 

tänka kritiskt om, och värdera informationen man exponeras för. Alla dessa faktorer bidrar till 

att skolpersonal ställs inför många tuffa utmaningar som försvårar undervisningen och därmed 

arbetet med att förse barnen med den kunskap och de färdigheter de förväntas ha med sig när 

de lämnar skolans värld. 

Under min utbildning har jag genom den verksamhetsförlagda delen haft möjlighet att samtala 

med lärare som undervisat elever, allt ifrån förskola upp till och med högstadiet. Jag har 

dessutom egna erfarenheter från arbete med barngrupper i varierade åldrar. Det som blivit 

tydligt under dessa samtal är att bland annat, barn med särskilda behov ofta inte får det stöd de 

behöver på grund av tidsbrist samt avsaknad av behörig personal. Det gör att enormt mycket 

tid ägnas åt att enbart skapa tillräckligt med lugn i klassrummet för att kunna bedriva 

undervisning. Detta i sin tur medför att det blir svårt att bibehålla de gamla strukturerna av 

traditionell undervisning, där eleverna är passiva lyssnare medan pedagogen talar.  

Det enda som man med säkerhet kan säga att det inte råder brist på i dagsläget i skolan, är barn. 

Därför kan det tyckas naturligt att börja se eleverna som en resurs, inte bara i sitt eget lärande 

utan även sina kamraters. Med utgångspunkt från ovanstående nämnda utmaningar har jag valt 

att titta närmare på samlärande, som mycket förenklat innebär, att människor lär i interaktion 

med varandra (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). 
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Jag har intresserat mig för denna företeelse rent allmänt och inom förskolan specifikt. Den del 

av samlärande jag valt att studera är interaktionen barn emellan under lek. 

I läroplanen för förskolan står det: 

     ”Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (skolverket, 2016. Sid 6). 

En stor del av barnens tid på förskolan ägnas åt lek, och många olika strider utkämpas mellan 

individerna där. De måste kämpa för att få vara med, de skall försöka upprätthålla sin plats och 

status i gruppen, och samtidigt ta hänsyn till sina kamrater. Detta ställer stora krav på olika 

sociala förmågor så som till exempel hänsyn, empati och argumentationsteknik. Det faktum att 

lekens villkor är så oerhört komplex gör det intressant att studera.  

Förskolan är ju ofta den första institution där barn interagerar med varandra utanför familjen. 

Precis som namnet antyder, skall barnen här förberedas för skolan, därför har jag även nämnt 

och lite kort belyst några av de svårigheter som finns i den svenska skolan i dag.  

Syftet med denna studie är att se vilken betydelse ett samlärande perspektiv på undervisningen 

har för barns sociala och kognitiva utveckling. Genom att öka min förståelse för detta fenomen, 

hoppas jag kunna förvärva kunskap som skall utveckla mig i min roll som pedagog och 

kunskapsförmedlare. 
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Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur barn interagerar under lek, ur ett samlärande 

perspektiv, för att ta reda på vilken betydelse samlärandeperspektivet på lärande har för barns 

sociala och kognitiva utveckling. Fokus ligger på vilka strategier de använder för att få tillträde 

till pågående lek, samt hur de förhandlar om sina positioner under leken.  

Avgränsningar 

Enligt (Williams m.fl. 2000) är samlärande ett komplext begrepp som omfattar många områden 

och otaliga aspekter ur lärandehänseende. Därför har jag begränsat mig till att fokusera på en 

del av samlärandet, nämligen interaktionen. För att ytterligare göra arbetet mer greppbart har 

jag inriktat mig på att studera den interaktion som sker barn emellan under lek. 

 Själva fenomenet lek är ett ytterst svårfångat begrepp. Hur svårt det kan vara belyses tydligt 

av (Pramling Samuelsson, m.fl. 2014) när dom refererar till Oxford English Dictionary där 

leken ges 116 olika definitioner. Eftersom jag är intresserad av barns tillträdesstrategier till 

leken har jag valt att enbart titta på den fria leken, det vill säga, då barnen själva bestämmer 

aktivitet. Jag genomförde mina observationer under en veckas tid, på en förskola, då jag var 

närvarande sex timmar dagligen, under den tid på dagen, enligt personalen, då flest barn fanns 

på plats.  
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Bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning kring lekens betydelse för barnens utveckling.  

(Tellgren, 2004). Jag berör även förskolans styrdokument samt förklarar innebörden av för 

arbetet relevanta begrepp.  

Vad säger styrdokumenten 

Förskolan har numera en egen läroplan. Läroplan för förskolan, Förkortad Lpfö98 (Skolverket 

2016) som kom i en reviderad upplaga 2016. Läroplanen talar om att förskolan skall ”lägga 

grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016, s. 5). Vidare står det att: 

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxen och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s,7). 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom 

att ” […] lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar” (skolverket, 2016, s.9). 

”Förmågan att kunna kommunicera söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket 2016,).   

I förskolan är det viktigt att låta barn utveckla sin förmåga att leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar, samt utveckla ” […] sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (skolverket, 2016, s.1 

Personal på förskolan bör känna till läroplanen för förskolan och utgå ifrån dess riktlinjer i sitt 

arbete i barngrupperna (Skolverket, 2016).  

Samlärande 

Samlärande som begrepp, introducerades i början av 2000-talet i en svensk forskningsöversikt 

Barns samlärande (Williams, m.fl., 2000). Det kan närmast liknas vid engelskans Peer 

interaction som översätts ungefärligt som kamratsamverkan. Det engelska begreppet ”peer” 

betyder per definition equal (like/jämlike/jämställd). 

Williams (2001) använder begreppet ”samlärande” eftersom de framhåller att barns 

”samlärande” står för något mer än samverkan och samarbete. Enligt Williams innefattar 

samlärande det lärande som sker mellan människor, inom och mellan kulturer och diskurser. 

Williams understryker att detta också betyder det lärande som sker mellan barn oavsett 

vänskapsstatus eller ålder och att det sker ett samlärande mellan individ och kollektiv. De 

betonar också betydelsen av den vuxnes närvaro i barns samlärande och menar att pedagogens 
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egna attityder och tankar som finns om det fenomen som barnen iakttar har betydelse för hens 

sätt att skapa strukturer för hur och vad barn lär av varandra.  

Det framgår i studier där barns samlärande har observerats i förskolans vardag att barn lär sig 

rutiner och regler i samspelet med andra barn. Detta kan röra allt från hur barnen ska bete sig 

vid måltider till vilket beteende som är acceptabelt i olika leksituationer (Williams, 2001c, s. 7 

ff.). Williams (2001c) visar i sin studie att barn även lär sig etiska normer av varandra då dessa 

normer relaterar till vad som händer i kamratkulturen. Det stärker sammanhållningen i gruppen 

och ökar individens självförtroende.  

Tidigare forskning visar att barns samlärande kan bidra till att barns sociala kompetens 

utvecklas. Denna utveckling sker genom att barn i samspel med andra barn måste tillägna sig 

vissa sociala färdigheter för att kunna bli en del av kamratgruppen (Howes, 1988, s. 41 f.f)  

Interaktion 

Slår man upp ordet interaktion/interagera i Svenska Akademins ordlista förklaras det som 

växelspel, samspel i umgänge (Svenska Akademins ordlista, 1997). För att utveckla begreppet 

lite. utgår jag från (Smidts, 2010) benämning för vad som menas med att interagera det vill säga 

att i grupp bestående av två eller fler individer tillsammans utbyta, tankar idéer och erfarenheter, 

något som är en avgörande grund för lärande.   

Lekens betydelse för barns utveckling 

Så gott som all lek är social, även den individuella, då den ofta innehåller inslag av sådant som 

individen lärt sig under interaktion med andra (Smidt, 2010). Barn konstruerar mening i 

samspel med andra säger (Williams m.fl. 2000) och ökar samtidigt varje deltagares respekt för 

andras åsikter och perspektiv. Vilket i sin tur leder till att sociala färdigheter utvecklas så som 

till exempel empati, vänlighet och en känsla för rättvisa.  

Barn vill känna samhörighet och tillhöra en grupp. och får de bestämma föredrar de att leka 

med kamrater framför att leka med ting (Pramling, m.fl., 2014). 

När barn leker med varandra hamnar de i situationer då de måste förhandla med varandra. På 

detta sätt utvecklar barnen sin förmåga att argumentera och bilda ståndpunkter (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, 67 f.).      

Leken har en central plats i förskolans verksamhet där barn lär tillsammans men även lär 

varandra:  
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I samspelet med andra utvecklar barnet sin sociala förmåga och får kunskaper om sig själv som individ, 

vilket i sin tur ger barnet möjligheter att leva sig in i andra människors situationer och roller. Barn leker 

inte för att lära även om leken är en viktig dimension i lärandet. (Sandberg, 2010, s. 90).  

Inspiration till lek hämtar barn ofta från vardagshändelser de upplevt. Genom att använda 

språket, kroppen och olika material gestaltar och tolkar de sina erfarenheter för att skapa mening 

och kunna förhålla sig till omvärlden och som Pramling m.fl. uttrycker det ”göra det osynliga 

synligt” (Pramling, m.fl., 2014, s. 47).    

(Smidts, 2010) skriver att lek är något självvalt och riskfritt eftersom det är barnet själv som 

sätter reglerna. Om något inte går planenligt kan planen ändras och därför finns ingen risk för 

misslyckande. Dessutom kan barnet tryggt ge utlopp för sina känslor så som rädsla, ilska och 

svartsjuka till exempel, eftersom de har kontroll över leken.  Det finns inga absoluta rätt eller 

fel i barnens lekvärldar hävdar Pramling, m.fl., ”I stället måste regler ständigt definieras och 

omdefinieras. Detta gör leken till en utmärkt arena för att lära barn kommunikativ kompetens” 

(Pramling, m.fl., 2014, s. 49). 

Variation är det centrala i lekens funktion skriver (Pramling m.fl. 2014) vidare, och de oändligt 

många möjligheter till utveckling som leken erbjuder, både reflekterar och påverkar men 

även resulterar i utveckling och banar väg för ett livslångt lärande. 

Under lek måste barnet utveckla en stor förmåga till simultankapacitet säger (Pramling 

m.fl.2014) då både scenariot och individer kan bytas ut under pågående lek. Det gäller att 

försöka förstå kamraternas intentioner och följa rådande regler för att få vara delaktig. Ofta är 

det den som från början initierade leken som anser sig ha rätt att bestämma. Vidare säger 

(Pramling m.fl. 2014) att något som kan påverka kontrollen är att barnen samtidigt är medvetna 

om att de inte kan bestämma för varandra det vill säga vad kamraterna vill, de kan välja att 

lämna leken i stället för att följa reglerna, som kan ses som ett uttryck för de demokratiska 

värden som leken också omfattar ”Mycket av dialogen i leken handlar om att skaffa sig redskap 

för att utveckla och behålla status och positioner i kamratgruppen” (Pramling, m.fl.., 2014, s. 

56). 

(Ramanis, 2005) studie om barns lek, visar att barn lär mest i lekliknande situationer och att 

de är i just lekliknande situationerna som barn spenderar mest tid på att lösa en uppgift och 

ge förslag till sina kamrater. Det är även då som barn lägger ner mest tid på att observera sina 

kamrater. (Ramani, 2005, s. 86 f.)   
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Barns tillträdesstrategier för lek  

1) Icke-verbal entré-  att under tystnad placera sig inom lekområdet. 

2) Att skapa en variant av den pågående leken- att försöka efterlikna det beteende eller den 

handling som pågår. 

3) Avbrytande störande entré- att träda in på lekarenan och avbryta eller störa den pågående 

leken. 

4) Omringa området- att fysiskt omringa eller cirkla runt aktivitetens område. 

5) Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål- (i lekområdet). 

6) Fråga om tillträde- Helt enkelt fråga om lov att få vara med. 

7)Fråga en deltagare- att vända sig till en deltagare och be om lov att få vara med. 

8) Referera till vuxnas auktoritet- Att träda in i leken och verbalt hänvisa till vuxnas regler för 

tillträde (alla får vara med). 

9) Erbjuda en sak- Ge bort något, en present eller leksak till någon av deltagarna. 

10) Hälsning- verbalt hälsa på en eller fler av de som deltar i leken. 

11) Referera till medlemskap eller vänskap- Att placera sig där aktiviteten pågår och hänvisa 

till medlemskap eller vänskap med en eller fler deltagare. 

12) Hjälp från en icke deltagare-Verbalt be någon som inte deltar om hjälp att få tillträde till 

aktiviteten. 

13) Acceptera inbjudan-träda in i leken för att acceptera en inbjudan om tillträde. 

14) Föreslå andra aktiviteter- gå in i området för den pågående leken och fråga en eller fler 

deltagare om att vara med i en annan aktivitet. 

15) Referera till karakteristiska kännetecken-att träda in området och verbalt referera till 

individuella kännetecken för en eller fler deltagare. 

 

 



 
 

12 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv är allt som människor gör, säger och skriver kontextuellt bestämt 

(Säljö, 2000). 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har näst intill varit synonymt med den ryske 

psykologen Lev Vygotskij, men senare tolkningar ser det inte som en teori utan mer som olika 

riktningar och betoningar, men med sitt ursprung i Vygotskijs synsätt (Dysthe, 2003).  

Det sociokulturella eller som det också ibland benämns det kulturhistoriska perspektivet menar 

att allt vi lär oss lär vi oss i sociala sammanhang. Vem du är och hur du skall agera lär du dig i 

interaktion med andra. Tankar, känslor och beteenden förklaras i relation till den sociala 

påverkan individen utsätts för, därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av 

största vikt enligt detta perspektiv. (Dysthe,2003)  

Barn i en förskola befinner sig i ett socialt och kulturellt sammanhang, och därför har jag valt 

att betrakta lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande är ”mediering”. Enligt Säljö (2000) står begreppet för 

att människor inte står i direkt kontakt med omvärlden utan hanterar den med hjälp av fysiska 

och språkliga eller intellektuella redskap. Dessa redskap är integrerade i människans sociala 

verksamheter och hjälper till att göra omvärlden meningsfull för henne samtidigt som de 

kommunikativa redskapen förmedlar kunskap. I den sociokulturella traditionen ses 

kommunikation som en väsentlig del av lärandeprocessen (Säljö, 2000. 2005; Vygotskij, 1978). 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2007) säger att det är i kommunikationen som barn 

blir delaktiga i kulturen och får förståelse för sin omvärld. 

Förhållandet mellan lärandets individuella och sociala sidor diskuteras ofta inom 

sociokulturella lärandeteorier (Dysthe, 2001). Med utgångspunkt i Vygotskijs teorier kan man 

hävda att människor ständigt är i en utvecklingsprocess. I varje samspelssituation kan 

människor appropriera kunskap, vilket betyder att de tar till sig kunskap från sina 

medmänniskor i samspelssituationer. När de bekantar sig med nya sociala praktiker och lär sig 

förstå hur dessa fungerar använder de sig av sina tidigare erfarenheter som resurser för att 

handla (Säljö, 2000).  Den begreppsterm Dysthe (2001) använder är ”social mediering 
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Begreppet mediering används om alla typer av stöd eller hjälp vi använder oss av i lärprocessen. 

Artefakter eller redskap är de resurser vi har tillgång till och använder för att förstå omvärlden. 

Det viktigaste medierade redskapet för människan år språket. Språket och de symboler du vant 

dig vid har ”smält samman” med tanken under din uppväxttid.  

 

Metod  

Nedan tar jag upp och diskuterar den undersökningsmetod jag använt mig av i mitt arbete. Jag 

förklarar hur jag gått till väga när jag utfört mina observationer och sedan bearbetat och 

analyserat det insamlade materialet. Urvalet av undersökningsgrupp beskrivs. Metodens 

tillförlitlighet berörs också, samt de etiska krav jag tagit hänsyn till när jag genomfört mina 

empiriska studier.  

Undersökningsmetod 

Jag valde observationer som undersökningsmetod. Min avsikt var att studera förskolebarnen i 

deras naturliga miljö och få en djupare förståelse för hur de interagerar under lek därför antog 

jag en kvalitativ ansats vid undersökningstillfällena eftersom de kvalitativa observationerna 

enligt (Repstad,2008) just går på djupet snarare än bredden. 

 Som ett led i  att så långt som möjligt undvika att skapa ”mystik” kring min närvaro berättade 

jag på förhand vad jag skulle observera, följaktligen använde jag mig av det Repstad benämner 

som en öppen observationsmetod. Jag bedömde att detta var en del i att inge trygghet och skapa 

den tillit som är så viktig inför undersökningstillfällena (Repstad, 2008). Detta bekräftades 

också av förskolläraren på plats. Tack vare att hon visste vad jag företog mig där kunde hon, 

som hon uttryckte det ”släppa på kontrollen och lämna mig ifred” stunder med barnen, utan att 

känna att hon behövde övervaka eller ingripa. 

 Observationerna gjordes under en veckas tid. Jag var närvarande sex timmar varje dag och 

deltog i alla de vardagliga aktiviteter som pågick, för att ytterligare bidraga till att min närvaro 

skulle kännas så naturlig som möjligt. Jag undvek däremot så långt det va möjligt att delta i de 

skeenden jag observerade. Undantagen gällde när barnen tog kontakt med mig och ställde frågor 

då jag naturligtvis svarade på dessa. Min tanke var att jag trodde det skulle påverkat resultatet 

mer, om jag förhållit mig annorlunda.  
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Dokumentationen skedde med papper och penna. Då jag inte på förhand kunde veta vad jag 

skulle komma att upptäcka förberedde jag mig innan genom att skriva ner en enkel manual som 

jag förhöll mig till. Det jag utgick ifrån var plats för observationerna samt eventuellt material 

som användes. Dessutom fanns kolumner för vad barnen gjorde och sa. Sist lämnade jag 

utrymme för egna tankar och reflektioner.  

Jag hade berättat för barnen att jag skulle sitta med och titta på när de lekte och skriva lite. De 

var vana vid att observeras eftersom det är ett vanligt inslag i vardagen, vid dokumentation av 

deras aktiviteter och förehavanden. Det hände ändå att de blev nyfikna och kom fram och 

undrade vad jag gjorde och då berättade jag det och så fick de som ville, rita och skriva i mitt 

arbete. På det viset avdramatiserades min närvaro ytterligare och de återgick ganska snart till 

sina sysslor igen. 

Då mitt arbete grundar sig på en sociokulturell syn på lärande, gjordes mina iakttagelser därmed 

just där minst två barn deltog i aktiviteten. Till stöd för att tolka mina iakttagelser använde jag 

mig av (Tellgrens, 2004) översättning av Corsaros accesstrategies, (Corsaro,1979). Problem 

man kan stöta på enligt (Repstad,2008) när man som jag var ensam observatör är att det fanns 

en risk att man blandade in sina egna känslor och därmed feltolkade situationer. Sättet jag 

hanterade detta på, var att försöka att så exakt som möjligt återge händelserna, vad som gjordes 

och sades och sedan diskuterade och ventilerade jag detta med pedagogen i barngruppen för att 

i efterhand jämföra hennes reflektioner med mina egna.  

Genomförande 

Jag gjorde mina observationer på en förskola som bestod av 17 barn i åldrarna 1–6 år, i stort 

sett jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. Personalen utgjordes av fem kvinnor varav tre 

arbetade heltid.  

Den fria leken i bemärkelsen att barnen själva styrde vad de ville göra, genomsyrade 

verksamheten och avbröts egentligen bara av de fasta rutinerna som samling, mät och sovtider. 

Projekt eller mer vuxenstyrda aktiviteter vävdes in vart efter barnen visade intresse för något.  

Det första jag gjorde var att kontakta ansvarig personal för förskolans verksamhet i kommunen 

och frågade om lov att få göra observationer. Efter att jag förklarat syftet med dessa 

observationer lovade de att återkomma när de hittat ett ställe där de var villiga att ta emot mig. 

Eftersom jag inte på förhand kunde veta vad jag skulle upptäcka och ville att urvalet skulle ske 
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spontant var mitt enda önskemål att få göra observationerna på en förskola. Efter några dagar 

hade jag fått en plats. 

Inför observationstillfällena besökte jag förskolan och pratade med personalen och barnen för 

att alla skulle känna sig bekväma med mig, och dessutom förklarade jag mitt syfte med de 

tänkta observationerna. För att kunna börja mitt arbete inledde jag med att be föräldrarna om 

lov att få iaktta deras barn och samtidigt föra anteckningar över sådant jag såg. Förfrågan skedde 

smidigt via en SMS-tjänst som föräldrarna var anslutna till. I enlighet med de etiska krav som 

(Johansson, Svedner, 2010) hämtat från Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

1996 och som gäller vid dessa typer av arbeten informerade jag föräldrarna om deras rättigheter 

och mina skyldigheter. Sådant som rörde krav på rätt och tydlig information om syfte och 

tillvägagångssätt, att de garanterades anonymitet och att om några namn nämndes skulle dessa 

naturligtvis vara fingerade. En försäkran om att det insamlade materialet enbart skulle användas 

i mitt arbete för att sedan förstöras ingick också. Samtliga föräldrar gav sitt samtycke till att 

deras barn skulle delta i min undersökning. Förutom att skicka sms till berörda målsmän sattes 

även en bild upp på mig på vart och ett av barnens klädkorgar tillsammans med min förfrågan.  

Jag var på förskolan och gjorde mina observationer under en veckas tid, sex timmar om dagen, 

förlagda på den tid på dagen när flest barn befann sig där. Observationerna gjordes både 

inomhus och utomhus och av både flickor och pojkar i spridda åldrar. 

Bearbetning 

I slutet på varje dag läste jag och skrev rent mina anteckningar. Jag gick igenom mina 

nedtecknade reflektioner och tankar och försökte fördjupa mig i dessa. För att utveckla mina 

tankar ytterligare och komma vidare, sökte jag också kopplingar i mina observationer till den 

tidigare forskning jag studerat på området samlärande. ’ 

Generalisering, validitet och reliabilitet 

Det empiriska materialet i detta arbete är begränsat till sin omfattning. Jag har gjort 

observationer i en förskolegrupp under en veckas tid. De situationer som analyseras i detta 

arbete kan därför inte användas för att dra några generella slutsatser om hur barn lär tillsammans 

med andra barn i förskolan. Jag kan endast dra slutsatser om hur barns samlärande fungerar i 

de situationer som har observerats. Resultatet kan dock kopplas till tidigare forskning för att en 

mer generell bild ska framträda. 



 
 

16 
 

 Tillförlitligheten i min studie påverkades naturligtvis av att jag var ensam observatör och 

därmed inte direkt kunde jämföra mina iakttagelser med någon annan. För att i möjligaste mån 

öka tillförlitligheten i studien fick jag möjlighet att jämföra och diskutera de olika 

observationssituationerna med de pedagoger som fanns tillgängliga, när detta gavs tillfälle. 

För att ytterligare underbygga tillförlitligheten runt den empiriska delen av detta arbete valde 

jag att använda mig av kvalitativa observationer för att på så vis kunna göra iakttagelserna i 

barnens naturliga miljö och under deras vardagliga aktiviteter. Detta som ett led i att bygga upp 

relationer och interagera med individerna som skulle observeras, något som karaktäriserar 

denna undersökningsmetod (Repstad, 2008).   

En studies trovärdighet, validitet, refererar till i vilken utsträckning den forskning som 

genomförs och de metoder som används stämmer överens med det som studien avser att 

undersöka. (Thornberg & Fejs, 2009, s. 218) För att stärka validiteten i detta arbete valde jag 

en undersökningsmetod som passade till arbetets syfte och frågeställningar. 

Resultat 

Lek med lego 

Tre flickor Lisa, Alma och Julia, samtliga fyra år satt på golvet och lekte med lego tillsammans. 

Julia hade byggt en stapel med bitarna och låtsades att den var en gubbe som hoppade (hon 

gjorde hopprörelser med den). Lisa härmade henne, varpå följande samtal utspelades: 

Julia – Sådär hoppar man inte 

Alma – Jo 

Julia – Nä hon hoppar för högt. Så här ska det va (Visar igen)  

Lisa har slutat att ”hoppa” och tittar på de andra två. 

Alma – Man får hoppa som man vill. 

Julia –Nähä.  

Lisa hade börjat bygga nåt annat. Nu började även Alma syssla med nåt eget. Julia försökte åter 

visa hur man ska hoppa men talade med lite lägre röst. Julia sneglade på Alma och Lisa som 

inte ägnade Julia någon uppmärksamhet längre. Julia byggde ett till likadant torn som hon 

placerade en längre legobit emellan så det bildade något som såg ut som ett H varpå hon sa att 
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det var en gunga. Hon tog en legogubbe och liksom svingade den inuti H:et och sa högre nu, 

gung gung. Alma och Lisa vände blickarna mot Julia och tog varsin egen gubbe och ville också 

”gunga”. Det gick ett par gånger men sen tyckte Julia att det var hennes tur nästan hela tiden 

eftersom det var hennes gunga och hon visste dessutom hur man gungade på rätt sätt. De båda 

andra flickorna tappade återigen intresset och fortsatte på sina egna ”byggen”  

Julia- Gungeligung (ännu högre) samtidigt som hon tittade mot kompisarna bredvid, som 

ägnade sig åt sitt. 

Julia tog nu isär sitt H och lade det horisontellt så det nu mer liknade ett T och så lade hon en 

stapel tvärs över. 

Julia – Titta en gungbräda (tog två legogubbar som fick gunga) 

Alma – Får jag också? (kom med en egen gubbe).  

Det är intressant att Julia ändrar förutsättningarna i leken i stället för att låta Julia och Lisa 

hoppa som dom vill. Det stämmer ju väl överens med det Pramling med flera säger om att 

dialogen i leken ofta handlar om att skaffa sig redskap för att utveckla och behålla statusen i 

kamratgruppen (Pramling m.fl., 2014). Julia är inte villig att lämna ifrån sig rollen som 

lekledare däremot tvingas hon ta hänsyn till Lisa och Almas viljor då de tappar intresset när 

Julia bestämmer för mycket. Precis som Pramling med flera säger att lekens villkor ständigt 

förändras får Julia här lov att definiera och omdefiniera leken för att upprätthålla sin status, 

något som leder till att kommunikationsförmågan utvecklas. (Pramling med flera, 2014). En 

faktor som enligt Pramling med fler begränsar men även kan bidraga till att leken utvecklas är 

just det att man inte kan bestämma vad kamraterna vill, de kan välja att lämna leken om något 

inte passar dem (Pramling m.fl.,2014). På så vis fick Julia ta hänsyn till vad Lisa och Alma ville 

och samtidigt fundera över hur hon skulle kunna fånga deras intresse på nytt.  
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Mamma pappa barn 

Julia fyra år, Arvid tre år och Lisa fyra år bestämde sig för att leka mamma pappa barn. De satt 

i dockvrån och diskuterade och försökte komma överens om vilka olika roller de skulle ha 

Julia – Jag är storasyster och du ska vara mamma sade hon till Lisa 

Lisa – Jag är storasyster 

Julia – du får vara pappa (syftar på Arvid) 

Arvid -Jag är pappa  

Julia – mamma jag är hungrig (vänd mot Lisa) 

Lisa – Jag är storasyster 

Julia – Du måste va mamma vi har ju ingen mamma annars 

Lisa – Jag är inte med  

Julia – Då va våran mamma död 

Arvid – Ja våran mamma va död  

Lisa – Då är jag storasyster 

Julia – Nä jag är storasyster 

Lisa började nu röra sig ut från dockhörnan. Julia slängde sig på golvet och sade 

-Ni visste inte att jag va sjuk (ligger still och blundar) 

Lisa stannade upp återvände till Julia tog ett stetoskop och ”lyssnade på Julias hjärta”.  

Lisa – Du va mamma och då visste inte du att bebisen va sjuk. 

Lisa- Jag är storasyster sa jag (reser sig och är på väg ut igen) 

Julia- Jag är storasyster, jag vet då kan du va storasystermamma. 

Leken fortsätter med att Storasystermamma Lisa skall laga mat åt alla, tycker storasyster Julia. 

vilket hon också gör.  

Även i detta exempel hotar ett av barnen att lämna leken när det inte blir som hon tänkt vilket 

gör att Julia i detta fall tvingas ta hänsyn till kamraten och ändra strategi, på så vis utvecklas 

leken. De visar också på stor kreativitet när de hittar på ett nytt ord, storasystermamma. Det var 
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ett återkommande problem när de lekte mamma pappa barn, att ingen ville vara mamma medan 

alla av någon anledning ville vara storasyster, alltså kom de fram till en kompromiss nämligen 

just storasystermamma som alla verkar nöjda med. Hänsyn och respekt verkar vara 

genomgående värden som får utrymme vid interaktion under lek. Diskussioner och förmågan 

att argumentera för sin sak är andra förmågor som tränas, helt i enlighet med vad Williams med 

fler påpekar (Williams m.fl., 2000).  

Strategier nr: 1, 3 ,6 ,9 ,14 

Simon 6 år och Wilmer 5 sitter vid ett bord och leker med lego. Hugo 4 år sätter sig bredvid 

och tittar på en stund och frågar sedan 

Hugo- Får jag vara med? 

Simon- Nej. 

Hugo tar en legobil i handen som han ställer precis intill Simons legobygge. 

Wilmer- Sluta 

Hugo- Men jag måste parkera här. 

Simon- Du förstör ju 

Nu lägger sig Hugo med överkroppen på bordet. Han ligger så en stund, varpå han snabbt drar 

fram armen och tar en av legobitarna som ligger bredvid Simon. 

Simon- Men sluta då (knuffar till Hugo) som genast börjar skrika. 

Simon ger honom en blick och erbjuder honom sen några av ”sina bitar”  

Simon-Du kan ta dom där 

Hugo- ok, då hämtar jag en kaststjärna. (hämtar en genomskinlig färgad plastbit) 

Eftersom kaststjärna för mig är ett otäckt vapen, ville jag veta om de visste vad det var (enda 

gången jag direkt frågade något om deras lek) 

Jag- Vad är en kaststjärna? 

Simon funderar en stund 

Simon- En stjärna som man kastar upp till månen och då träffar den en stjärna som sprängs och 

så blir det stjärnfall. (Det är naturligtvis omöjligt att veta om han vet inställningen till vapen på 
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förskolan, och kreativt kom på detta just i den stunden eller om han trodde det låg till på detta 

sätt) 

Simon- JAA, (tar ”kaststjärnan” utan protester från Hugo). Simon tar en legofigur som han låter 

”slänga” iväg plastbiten som Hugo genast hämtar. Nu vill Wilmer ha den och det uppstår osämja 

mellan Simon och Wilmer om vem som ska ha den. Simon rycker den ifrån Wilmer som går 

sin väg och inte vill vara med längre. (Jag sade till Simon att det han gjorde var fel). 

Hugo vill inte vara med och leka längre så Simon får återigen plastbiten. Simon tittar på den, 

lägger den ifrån sig och följer sedan efter Wilmer.  

Simon – Ska vi vara Marcus och Martinus. 

Wilmer- Ja, då väljer jag  

Simon- Nej, jag väljer 

Wilmer hotar med att han inte vill vara med igen, så Simon låter Wilmer välja låt från en Ipad. 

Jag sätter på musiken och Simon och Wilmer börjar dansa. Hugo kommer in och börjar hoppa 

runt dem.  

Simon- Så där dansar man inte 

Hugo- Jo, de gör man 

Simon och Wilmer ser ut att nonchalera Hugo som fortsätter studsa och hoppa runt dem, leende. 

Efter en stund ansluter även två flickor och alla dansar runt i ring. 

 

Här ser man hur Hugo använder sig av flera av Corsaros tillträdesstrategier (Tellgren,2004) för 

att få vara med och leka. Han inleder med att fråga sedan övergår han till att störa för att senare 

erbjuda en sak han tror är attraktiv, vilket också visar sig stämma. Simon verkar hålla på att 

förlora sin status som ledare och tvingas nu ta hänsyn till Wilmer som tänker lämna leken då 

han tappat intresset. Här ges Simon tillfälle att både argumentera för sin ställning, kompromissa 

och tänka om samt ta hänsyn till sin kamrat. Precis som (Williams m.fl. 200) skriver ger leken 

här tillfälle att träna en mängd olika färdigheter. 

Strategier 2, 3 ,4 ,9 ,13 ,14 
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Simon håller i två plastdinosarier som fightas. Han bygger ihop några avlånga legobitar som 

han lägger över lådan med lego, som en bro. Där slåss de båda figurerna. Hugo kommer, också 

med två dinosaurier som börjar bråka på Simons ramp. 

Simon- Den är min, du får vara där (pekar på en annan legolåda med lite större bitar i) 

Hugo fortsätter, fast lite längre ifrån Simon. Simon kollar in honom en stund. Nu försöker Hugo 

närma sig försiktigt igen. Simon slår bort honom och säger. 

Simon- där är din, du får vara där 

Hugo bygger en egen ramp och börja gå med figurerna samtidigt som han följer vad Simon gör. 

Nu börjar Hugo gräva i sin låda och får se två platta långa bitar som han tar upp.  

Hugo- jag vet, om du tar dom här, blir det ännu större. 

Simon gör ett uppehåll i leken och tar sen bitarna och bygger ihop dem till ett kors som han 

lägger över lådan, och fortsätter sen leken. Hugo flyttar över sina figurer till Simon och de leker 

tillsammans. 

Även i detta exempel använder sig Hugo av en mängd olika strategier för att få leka med Simon. 

Han iakttar, mutar, förhandlar och köpslår och vinner till slut tillträde till leken. Samtidigt som 

Hugo använder Corsaros strategier (Tellgren, 2004) tränar både Simon och Hugo de Färdigheter 

samlärandet omfattar enligt (Williams, m.fl.200). 

 

Simon och Hugo har delat upp några dominobrickor mellan sig som de sitter vid ett bord och 

leker med. Hugo försöker ställa dem efter varandra som man brukar för att få till den så kallade 

dominoeffekten. Simon däremot lägger dem på bordet i en lång slingrande rad.  

Simon- kan jag få dom (syftar på Hugos bitar) 

Hugo- nej 

Simon- snälla 

Hugo- men jag måste ha dom 

Simon- titta då blir det en jättelång orm 

Hugo tittar mot Simon men säger inget 
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Simon- titta det blir en jättelång huggorm (Starkare röst än innan) 

Hugo- men jag måste ha dom 

Simon går iväg med ett högt 

Simon-Åhhhh 

Senare under dagen leker Simon och Lisa 6 år mamma och baby.  

Lisa- kom nu Babies 

Simon kryper runt på alla fyra 

Simon- da da 

Hugo hoppar runt Simon en stund 

Hugo- får jag va me 

Simon- nej  

Hugo- fröken jag får inte vara. 

Fröken- du kan väl göra något annat. Kom så lägger vi pussel 

Hugo-nej 

Hugo går fram till en hylla och frågar vart dom där svarta prickarna är 

Fröken- vilka svarta prickar 

Hugo- dom där… (uppehåll) -men dom med prickar 

Hugo- dom… den huggormen. Nu tänker jag att han menar dominobrickorna, (dom är svarta 

med vita prickar) dom ligger överst på hyllan 

Jag- menar du dom här 

Hugo-ja 

Hugo går nu fram till Simon som fortfarande kryper runt på alla fyra och säger med babyspråk 

Hugo- Häj fåj du babbis (Här får du babis) 

Simon- jag vill inte ha 
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Här är det rimligt att anta att Hugo, kommer ihåg att Simon ville ha dominobrickorna som han 

uttryckte tidigare när de lekte med dessa, och att han nu tror att han erbjuder något Simon vill 

ha. Simon är inte intresserad och Hugo verkar ge upp försöken att få vara med. Han lägger sig 

på soffan i rummet och säger 

Hugo- kan du läsa för mig storebror 

(De har lekt baby och storebror tidigare under dagen) Simon var då storebror som bäddade ner 

baby Hugo i soffan och låtsasläste en saga för Baby Hugo. Simon lämnar nu Lisa går fram till 

Hugo i soffan och sätter sig bredvid honom och lägger en filt över honom och börjar ”läsa” 

högt. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan Förskola ses som en social arena för barns lek, utveckling 

och identitetsskapande. Tillsammans skapar barn och vuxna en egen kulturell värld. 

Kulturbegreppet står för uttalade och outtalade handlingar, attityder, regler, normer, 

förväntningar och krav inom förskola eller avdelning (Jonsdottir, 2007) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Faktorer som kan ha påverkat det här arbetets resultat är urvalsgrupp, undersökningstid samt 

metodval. Som jag har nämnt i metodkapitlet går det inte att dra några generella slutsatser då 

urvalsgruppen är så pass begränsad som min. Därmed inte sagt att resultatet är helt ointressant 

utan tvärtom, kan det ge en uppfattning om hur barns samlärande i förskolan kan se ut och rikta 

uppmärksamhet mot ett betydelsefullt fenomen i barns värld. Om undersökningstiden hade varit 

längre hade uppföljningar av resultatet kunnat göras vilket kunnat ge en bredare bild av hur 

samlärande bidrar till barns utveckling.  

Metoden jag använde mig av var observationer med en kvalitativ ansats dvs som enligt Repstad 

går mer på djupet än på bredden. Jag berättade innan mina observationer för berörda parter vad 

det var jag skulle undersöka, det som Repstad benämner som öppna observationer 

(Repstad,2010).   

Det som talar emot observationer som undersökningsmetod skriver Repstad är att det är 

tidskrävande då det kan ta lång tid innan det uppstår en situation som är användbar för ens 

arbete, något som kan vara stressande och frustrerande. Dessutom finns det en risk att man 

lägger in egna värderingar och känslor och att man på så vis ser det man vill se och missar annat 

som skulle kunna vara relevant i sammanhanget. Vidare säger Repstad att oförutsedda 

händelser kan inträffa som gör att man måste avbryta observationerna (Repstad, 2008).  

Trots de problem som kan uppstå vid observationer valde jag ändå denna metod för den 

empiriska delen av mitt arbete då jag ansåg att den passade bäst för ändamålet. Jag tycker 

observationerna fungerade bra och jag upplevde aldrig några problem med att få ihop tillräckligt 

med Material att arbeta med. Då jag även jämförde mina egna reflektioner med pedagogens, 

vid de tillfällen någon personal var närvarande, stärktes tillförlitligheten ytterligare anser jag.  

Svagheter som man kan se med ett sociokulturellt perspektiv är att människor inte enbart är 

delar av en grupp utan även unika individer. Vi fungerar inte alla på samma sätt, det finns alltid 

någon som sticker ut och skiljer sig från gruppen. Det blir alltså egentligen viktigare att se på 

individens enskilda upplevelse än gruppens verkliga dynamik. På så vis blir ju förklaringarna 

som perspektivet ger oss inte fullständiga.  
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Fördelen med det sociokulturella perspektivet är att vi människor i grunden är sociala varelser 

och det är först tillsammans med andra som vi blir människor. Vi är delar av ett samhälle och 

vill vi förstå hur individen fungerar måste vi därför titta på helheten. Att studera enskilda 

människor i ett samhälle vore som att studera en vattendroppe i havet och tro att man förstår 

hur havet beter sig. 

 

Resultatdiskussion 

Även då det, som jag tidigare påpekat, inte går att generalisera utifrån resultatet i denna 

undersökning anser jag att det finns ett antal viktiga punkter med betydelse för det pedagogiska 

arbetet i förskolan som bör lyftas fram. Det lärande som sker mellan barn handlar ofta om sådant 

som är väsentligt för barnen själva. När barn samspelar med varandra är det deras intressen som 

står i centrum och det pedagogiska arbetet i förskolan ska, enligt lpfö98, ha sin utgångs ibland 

annat barnens intressen (skolverket, 2016, s. 6)     

Pedagoger bör fördjupa kunskapen om hur samlärande sker mellan barn, då det kan bidraga till 

att medvetandegöra det tankeutbyte som sker mellan barnen då de interagerar med varandra 

och hur detta påverka barns handlingar och utveckling. Lärandet, även om resultatet inte visar 

på det, kan ha negativa konsekvenser. Ett exempel på detta skulle kunna vara att barn lär sig att 

acceptera mobbing i samspelet med sina kamrater. Om denna typ av lärande inte 

uppmärksammas kan redskap för att motarbeta detta heller inte utvecklas. Genom att 

uppmärksamma barns samlärande.  

I styrdokumenten för förskolan står det om vikten av att barn lär av varandra och att de skall 

lära sig samarbeta och kommunicera (Skolverket, 2016). Grundat på vad tidigare forskning 

pekar på och resultatet från min egen rapport ser jag leken en fantastisk källa till 

kunskapsinhämtning och lärande. 

Utifrån vad jag kommit fram till angående samlärande ser jag inte det som enbart ett alternativ 

utan näst intill en nödvändighet för att det skall bli möjligt att i framtiden uppfylla de krav som 

ställs på skola och pedagoger. Jag tänker att ju mer man lär sig om och studerar lekens betydelse 

ju lättare blir det att planera verksamheten inom förskolan så lärandet fortsätter vara lustfyllt. 

Jag är nu ännu mer än tidigare övertygad om att det behövs ett mycket bredare samarbete mellan 

förskola och skola för att uppnå detta.  
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Som John Steinbeck så klokt uttryckte det: 

”Förmågan att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise”  

 (citat för alla tillfällen, 1999). 

Vidare forskning 

 Det krävs omfattande studier för att förstå samlärandets fulla potential. Då man genom 

samlärande når bättre resultat på kunskapstester och dessutom utvecklar sociala färdigheter så 

som tex empati och att kunna ta andras perspektiv i beaktande (Williams, m.fl., 2000), verkar 

det vettigt att inkorporera detta förhållningssätt så tidigt som möjligt i barnens Skol/förskole-

miljö. För att sedan kunna följa upp och applicera detta på äldre elever bör ju personal i skolan 

och förskolan samarbeta kring fenomenet. 

 Med utgångspunkt från detta vore det relevant att forska vidare kring pedagogens roll och 

inställning till samlärande. Det kunde dessutom vara intressant att titta på skolmiljön för att på 

så vis förstå vad som utmärker en ur samlärandehänsyn så gynnsam miljö som möjligt.   
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Bilaga  

Hej jag heter Ingela Roshamre och just nu håller jag på att skriva mitt 

examensarbete på Karlstads Universitet för att kunna få min 

Förskollärarlegitimation. För att detta skall vara möjligt behöver jag koppla 

litteraturen till verkliga händelser. 

Min fråga till er föräldrar är därför om jag skulle kunna få göra observationer av 

era barn medan de leker. Observationerna kommer ske under en veckas tid mellan 

den 7–11 mars och jag kommer samtidigt behöva göra anteckningar om vad de 

gör och säger i syftet att se vad och hur de lär sig av och med varandra. Jag 

kommer inte göra några inspelningar eller ta några kort, inget annat än papper och 

penna kommer användas vid dokumentationerna av händelserna.  

Naturligtvis kommer era barn vara helt anonyma och inga namn kommer nämnas 

i arbetet. Det kommer inte heller utifrån det jag skriver kunna gå att identifiera 

vilken förskola observationerna gjorts på. 

Detta är naturligtvis helt frivillig och ni kan närsomhelst avbryta ert barns 

medverkan. Självklart är ni välkomna att ställa frågor till mig närsomhelst om 

något är oklart.  

Det insamlade materialet kommer enbart att användas till mitt examenarbete och 

kommer förstöras så snart arbetet är klart. 

Tackar på förhand 

Med vänliga hälsningar Ingela Roshamre 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

 


