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Syftet med denna studie är att få en vidgad syn på barns samlärande och hur det 

bidrar till deras utveckling och lärande. Detta är en kvalitativ studie där 

observationer av barngrupper och intervjuer med personal inom förskolan har 

utförts. Studiens resultat visar på hur samlärande kan bidra till barns utveckling och 

lärande. Det visar även på vikten av samlärande och lyfter frågan om alla barn kan 

nyttja samlärande. Slutsatsen visar på att samlärande kan vara viktigt för barn i 

förskolan men visar även på att samlärande inte alltid är positivt. Vidare belyser 

slutsatsen hur barns kompetens inom samlärande i förskolans verksamhet kan tolkas 

som en naturlig egenskap hos barnen.  

 

 

Nyckelord: Samlärande, utveckling och lärande  
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Förord 
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högskola. Vi vill även tacka övrig personal på våra fältförskolor samt personalen på de 

övriga förskolor som vi har besökt. Det har varit underbara tre år tillsammans med 

er. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Mia Heikkilä som har hjälpt oss 

med detta arbete.  
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1. Inledning  

Under vår utbildningstid har det uppstått ett intresse för barns samlärande. Intresset 

för barns samlärande ökade markant när vi läste en kurs med fokus på barns 

samlärande. Under vår sista praktik tittade vi extra på hur barn samlär och samspelar 

med inriktning på den fria leken. Vi såg hur barnen tog till sig nya kunskaper genom 

att observera och härma sina kamrater.  

Williams (2006) skriver att samlärande är ett lärande mellan två eller flera individer 

där ny kunskap bildas. Dessa individer behöver inte ha någon tidigare relation mellan 

varandra för att ett lärande ska ske utan ett samlärande kan ske oavsett 

vänskapskrets och ålder (a.a).  

Förskolans verksamhet är en mångkulturell arena som erbjuder barn med olika 

erfarenheter, förmågor och kunskaper tillfällen för att mötas och 

samspela(Utbildningsdepardementet, 2010). Det är även en arena där barnen 

utvecklar ett lärande i flertal olika situationer. Det lärande som sker mellan barn 

samt barn och vuxna kallas i tidigare forskning för kamratsamverkan eller 

samlärande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepardementet, 2010) står det att: 

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

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

lärande (s.7). 

Williams (2006) skriver att det är viktigt att alla pedagoger i förskolans verksamhet 

uppmärksammar barns samlärande och ger möjlighet att utveckla deras förmågor att 

reflektera över lärandet mellan barnen. Vidare skriver Williams (2006) att vara 

tillsammans med sina kompisar är något som barn känner som viktigt med tanke på 

att barn förstår varandra på ett annat sätt än mellan barn och vuxen. Barnen tycker 

även om att ta lärdom av varandra såväl stora som små därför har kompisarna en stor 

betydelse för barns lärande och utveckling. Williams (2006)  menar att barnen själva 

kan skapa olika lärandesituationer där de utvecklar sina kunskaper och färdigheter. 

Vi menar att det är viktigt att pedagogerna i förskolans verksamhet har en förståelse 

för dessa situationer och ger utrymme, möjligheter samt att de uppmuntrar barnen 

att skapa dessa situationer. Vad kan yrkesverksamma pedagoger berätta om 

samlärandet i deras verksamheter? Och vad får vi se i den dagliga verksamheten? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra samlärandets funktion och hur det bidrar 

till barns utveckling och lärande. 

 Anser pedagoger att alla barn kan samlära i förskolans verksamhet? 

 Anser pedagoger att samlärande är en viktig komponent i förskolans verksamhet? 

 Hur kan samlärande se ut i verksamheten? 
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1.2 Avgränsningar  

I denna studie undersöker vi framförallt barns spontana samlärande med varandra 

och kommer därför inte att gå in på samlärandet mellan barn och vuxen samt 

samlärande som sker utanför förskolans verksamhet. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

I vår studie kommer vi att nämna ordet pedagog och med det menar vi all personal 

som arbetar på förskolan oavsett utbildning, då svenska akademins ordlista (2015) 

definieras pedagog som undervisare, uppfostrare, lärare. Vi kommer även att 

använda orden lärande och samlärande. Svenska akademins ordlista (2015) 

definierar lärande som inhämta kunskap. Begreppet samlärande definierar Williams 

(2006) som ett lärande mellan två eller flera individer. Det vi menar med barns 

utveckling är när barn bildar ny kunskap både mentalt och fysiskt.   
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2. Teoretisk bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi att definiera olika begrepp inom området som berörs, vi 

kommer dessutom att presentera tidigare forskning som berör samlärande och 

lärande. Vi presenterar tidigare forskning kring både samlärande och lärande av 

anledning att förtydliga skillnader och likheter och för att ge läsaren en tydlig bild av 

båda områden. Vi kommer dessutom presentera ett avsnitt där enbart förskolans 

styrdokument berörs för att belysa riktlinjerna för förskolans verksamhet.  

 

2.1 Lärande 

Öhman (2008) skriver att år 1996 la Unescos Delorskommision fram en plan om 

2000 talets lärande. De menar att lärandet kan delas in i fyra olika dimensioner men 

att alla är lika viktiga. Barn behöver tid och utrymme för att utveckla dessa 

dimensioner. Dessa fyra dimensioner är, 

 Lära sig vara tillsammans 

 Lära sig veta 

 Lära sig göra 

 Lära sig vara sig själv 

Att lära sig vara tillsammans menar Sommer (2005) kallas för samvarokompetens. 

Detta är en förmåga som barn lär sig att väga in sina egna önskningar och beslut i de 

andra barnens tankar samt de vuxnas förväntningar. Det är enbart i samarbete med 

andra människor som barnen får in dessa kunskaper. Vidare skriver Sommer (2005) 

att när barnen får någon form av motsträvan får barnen möjlighet att pröva sina egna 

tankar och idéer. Genom att vara tillsammans med sina kamrater ställs även barn 

inför olika etiska dilemman om vad de kan göra med sina kamrater. Position och 

makt är viktiga aspekter i dessa dilemman. Vem är det som har rätten att bestämma 

vad som är okej eller ta sig rätten till det? I dessa sammanhang är barnen förhandlare 

om vad som är rättvist och de kommer överens om vad som är dumt och vad som är 

schyst (Sommer, 2005).  

 

Öhman (2008) skriver att lära sig veta handlar om den intellektuella kunskapen. 

Barnen får mängder med olika faktabaserade kunskaper i förskolan och det kan 

handla om kretsloppet, blommor, traditioner med mera. I denna dimension handlar 

barns lärande om de faktakunskaper som pedagoger ger till barnen och ger dem 

möjligheter till att reflektera kring det fakta som de har blivit tilldelade. Vidare 

skriver Öhman (2008) att lära sig veta handlar också om de grundläggande 

värderingarna om förskolans innehåll samt att vara en bra kompis och betydelsen om 

att inte skada andra. Om pedagoger introducerar ett tema som handlar om 

tillexempel vänskap kan det vara så att barnen inte tar sig an det som pedagogerna 

vill. Pedagogerna måste tänka på hur barnen på bästa sätt kan ta sig an den nya 

informationen.   
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Vidare skriver Öhman (2008) att lära sig göra handlar om barns praktiska 

färdigheter. Detta menas med att barn lär sig till exempel att ta på sig kläder själv, 

skala potatis, ta ansvar för sina egna saker, sköta hygienen med mera. Andra 

färdigheter handlar om motoriken det vill säga att barnen lär sig balansera, cykla, 

simma med mera.  

Öhman (2008) menar att lära sig vara sig själv handlar om att tycka om sig själv och 

förstå sig själv.  För att barnen ska uppnå detta behöver barnet en omgivning som 

accepterar och bekräftar barnet för den person han eller hon är. Detta gör så att 

barnet känner sig nöjd med sig själv. Men att lära sig vara sig själv är en ständig och 

livslång process. Den centrala biten i denna process är självkännedom. Det handlar 

om att vara trygg med sig själv och kunna förstå sina känslor. Ett barn som har en 

realistisk självbild känner inte behov av att kränka andra för att kunna må bättre. De 

barnen har även lättare att släppa in andra in i leken och de tar hotfulla och 

kränkande handlingar på ett mer positivt sätt (Öhman, 2008).   

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) påpeka också på vikten av 

detta och skriver att, för att barn ska få ett bra lärande krävs det att barnen får ett bra 

bemötande, blir respekterade samt att de lär sig att respektera, utveckla sin identitet 

och leka med sina kamrater.  

2.2 Kamratsamverkan  

Williams (2006) tar upp tre olika modeller för kamratsamverkan. Dessa modeller är 

peer collaboration, cooperativ learning och peer tutoring. 

 

Peer collaboration innebär med att tillsammans i grupp lösa problem som barnen 

tidigare inte stött på. Barnen måste kunna kommunicera med varandra samt finna 

strategier för att kunna komma fram till en lösning. Williams (2006) skriver att, 

genom att barnen gemensamt får komma fram till en lösning bidrar det till barns 

utveckling och lärande.  

 

Vidare förklarar Williams (2006) att begreppet Cooperativ learning innebär att barn 

är i mindre grupper med fyra till fem barn i varje grupp.  Barngrupperna är blandade 

och deras erfarenheter varierade. Barnen kan även arbeta enskilt med delar av 

uppgiften men de förväntas att samarbeta och hjälpa de andra i gruppen. 

 

 Peer tutoring menas med att äldre och yngre barn lär utav ett samarbete med 

varandra. Det kan även betyda att ett barn med mer erfarenheter av ett ämne eller 

aktivitet lär ut till ett barn som har mindre erfarenheter. Grundtanken med peer 

tutoring härstammar från Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

(Williams, 2006). 
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2.3 Samlärande  

Begreppet samlärande är ett relativt nytt begrepp för det svenska språket. Detta 

begrepp introducerades av Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) i 

deras publikation Barns samlärande – en forskningsöversikt år 2000. Williams 

(2006) skriver att ett samlärande innefattar ett lärande mellan två eller flera 

individer i olika miljöer, kulturer samt diskussioner. Detta betyder att ett lärande kan 

ske oavsett ålder och vänskapskrets. Det innebär i sin tur att barn kan samlära med 

alla individer och detta berikar möjligheterna till för lärande och utveckling. 

 

Vidare skriver Williams (2006) om att barn i olika situationer lär av varandra är inte 

helt uppseendeväckande det är heller inget som är nytt, utan något som har 

förekommit under lång tid. När det utförs observationer på barn i deras lek kan det 

inte undvikas att se hur barn hjälper och lär i de olika leksituationerna. Barn vill vara 

tillsammans med kamrater och kunna skapa en kollektiv bas utifrån erfarenheter och 

upplevelser de har gemensamt (Williams, 2006). Johansson och Sandberg (2012) 

skriver att genom samspelet lär sig barnen genom att vara aktiva i olika aktiviteter 

och situationer. Barn lär sig även genom att få utmaningar där de aktivt får pröva och 

utmana sig själva.   

 

För att ett lärande ska ske beskriver Öhman (2008) att barnen behöver vara 

omringade av pedagoger som själva är villiga att lära sig. Det betyder inte att det bara 

är pedagoger som barn lär sig utav utan barn lär också av varandra. Barnen lär även 

pedagogerna i sin direkthet och närvaron i nuet. Förskolan är en arena för lärande 

och utveckling. Pedagogerna som vistas på förskolan måste vara villiga att kunna ta 

in nya kunskaper samt att lära om på nytt med tanke på att samhället ständigt 

förändras(Öhman, 2008).  

Ramanis (2005) skriver i sin avhandling att barn med samma kunskapsnivå lär sig 

mer än barn som har olika kunskapsnivåer. Det är språket som är den centrala biten 

för hur barnen tar in den nya kunskapen. Genom språket kan barnen kommunicera 

med varandra och ställa olika frågor och ge förklaringar. Resultatet i avhandlingen 

visar att barn som är i leksituationer lär sig mer.  Williams (2001) skriver att det är i 

leksituationer som barnen får spontana lärdomar av varandra, det kan vara vid 

måltider och samlingar med mera.  

 

Rye (2009) skriver att en förutsättning för att barnen ska överleva som sociala 

individer är att de vistas i sociala sammanhang. Genom att vistas i sociala 

sammanhang utvecklar man kontakt, samarbete, känslomässig anknytning och 

kommunikation. Grunden för att utveckla det sociala samanhanget etablerar sig i de 

tidiga barnåren. Williams (2006) skriver att, för att barn ska lära sig av varandra 

betyder det inte att de vuxna personer som vistas runt barnen inte behövs.  

Pedagogerna på förskolan behöver hjälpa barnen med att reflektera över olika 

perspektiv, tankar och idéer.  Detta för att kunna komma fram till lösningar på olika 

situationer samt ventilera olika ämnen och uppfattningar. Genom att reflektera ger 
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det barnen en insikt kring andras tankar och de får ta del utav olika synvinklar på det 

specifika ämnet. Barnen får stöd av pedagogerna i deras samlärande för att finna de 

olika lösningarna. Genom pedagogers delaktighet och uppmärksamhet bidrar de till 

att finna barns tanketrådar som barnen skapar tillsammans och detta resulterar i ett 

positivt samlärande.  Detta visar således på att pedagogerna som vistas i förskolans 

verksamhet bör tänka på hur de kan vara mer delaktiga i barns tänkande och inta 

barns perspektiv (Williams, 2006).  

 

Ett samlärande är viktigt i alla områden men det betyder inte att allt samlärande 

enbart är positivt eller välfungerande. Förskolan är inte fri från makt, förtryck eller 

kontroll. Det kan exempelvis handla om att barnen nekar varandra att delta i olika 

aktiviteter. Barn har en medvetenhet om att de kanske inte alltid får en inbjudan att 

delta i leken (Willians, 2006). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att 

det är viktigt att pedagogerna reflekterar över bemötandet med barnen samt de 

tänker på hur deras egna attityder och värderingar ser ut och syns i verksamheten. 

Detta är viktigt när pedagogerna skapar miljöer för barns sociala samspel, i 

aktiviteter, i samtal med barn och vuxna samt i leken. Leken är inte enbart något som 

innebär nöje och lustfylldhet för barn, leken skapar även ett lärande mellan barn i 

samspelet med varandra (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver att när barnen är inne i 

en lek kan de hamna i situationer där de måste förhandla med varandra för att kunna 

finna lösningar. Genom att förhandla med sina kamrater utvecklar barnen förmågan 

att argumentera samt att bilda ståndpunkter. Även Williams (2006) poängterar att 

olika konflikter som uppstår mellan barn ger barn möjligheten att utveckla och 

hantera olika argument. I olika argumentationer får barnen stå upp för sig själva och 

ge samt ta sig an andras synvinklar som eventuellt kan resultera i en bättre lösning på 

situationen. Barnen får även se att problemet kan ha flera lösningar samt att det inte 

alltid finns ett rätt svar på problemet.  

 

 

2.4 Likheter och skillnader mellan samlärande och lärande 

Williams (2006) förklarar att ett samlärande är ett lärande mellan två eller flera 

individer där ny kunskap bildas. Genom observation, iakttagelser, instruktioner och 

härmningar från ett annat barn blir lärandet ett samlärande. Men ett lärande kan 

även ske utan samarbete med andra barn. Williams (2006) skriver att lärande kan 

komma genom olika observationer, upptäckter som barnet själv har gjort och sett 

utan hjälp från någon annan individ. Ett samlärande är alltså ett lärande som sker 

mellan två eller flera individer medan ett lärande kan ske enskilt eller gemensamt 

med andra. 
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2.4.1 Piaget teori 

Damon (1984) skriver att barn lär utav varandra eftersom de är på samma nivå/ 

stadie som är lättare att relatera till. Det är vad Piaget menar samt att barnen pratar 

med ett direktspråk som är lättare att förstå för barn. Barn tar andra barns argument 

och återkopplingar på allvar och detta innebär att de är motiverade för förändringar 

mellan sig själv och andra barn. Damon (1984) menar vidare att Piagets främsta 

intresse låg i barns kognitiva konflikter som uppstår när barn samarbetar.  Med 

kognitiv konflikt menas med att det är motsägelser mellan vad barnet vet och vad 

samhället och kamrater säger till barnet. Ett lärande i en kognitiv konflikt stimuleras 

genom att barnen för dialoger med varandra. Genom att samtala med andra får 

barnen ett annat barns perspektiv på ämnet och detta är vad Piaget kallar för 

decentrering. I samtal med andra barn får de reda på att det kan finnas flera synsätt 

och tolkningar än deras egna (Damon, 1984).  

Genom kamratsamverkan hävdar Piaget att barn vinner både kognitiva och sociala 

fördelar. Dessa två är relaterade till varandra så att de sociala och kommunikativa 

förmågorna leder till kognitiv förändring (Damon, 1984).  

 

2.4.2 Vygotskijs teori 

Williams (2006) skriver att centrala biten i Vygotskijs teori vilar på det sociala 

samspelet mellan olika individer samt att handledning av en mer kunnig kamrat eller 

en vuxen genererar bästa möjlighet för ett lärande. Vygotskij menar att det som 

människan lär sig mest av är genom att interagera med andra.  

Vidare skriver Williams (2006) att utgångspunkten i Vygotskijs teori för ett socialt 

lärande är förmågan att utveckla sina högre mentala funktioner och imitera. 

Imitation menar Vygotskij att det är ett tecken på att utvecklingsprocessen är på väg 

att ta fart. Innan barnen har språket är det genom imitation och titta på vad andra 

gör som barnet lär. Små barn kan härma direkt och kan även imitera händelsen flera 

timmar efteråt och då även i en annan miljö (Williams, 2006).  

 

2.5 Styrdokument  

I detta avsnitt presenteras läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010). Läroplanen är relevant att lyfta i detta sammanhang då den starkt påverkar 
arbetet i förskolor i hela Sverige. 

 
Förskolans verksamhet har en läroplan att följa för barnens utveckling och lärande, 

pedagogerna ska ha med den i tanken i arbeten med den dagliga verksamheten. I 

läroplanen för förskolan (Utbildningsdepardementet, 2010) står det att kunskap 

kommer i olika former så som fakta, färdigheter, förståelse samt förtrogenhet och att 

dessa samspelar med varandra. Barnen ska få bygga upp tilltron och förmågan att 

tänka själva, handla i olika situationer samt lära sig från olika ämnen och områden så 
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som estetik, språk, praktiska handlingar och intellektuellt. det står även i läroplanen 

för förskolan (Utbildningsdepardementet, 2010) att: 

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

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

utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att 

känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig 

dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska (s, 7).  

Vidare lyfter läroplanen för förskolan (Utbildningsdepardementet, 2010) 

att förskollärarna har ansvaret för att alla barn ska få stöd samt stimulans i 

den sociala utvecklingen. De ska även skapa en trygg miljö som inspirerar, 

utvecklar och utmanar varje enskilt barn. 

 

3. Metod  

I denna del kommer vi att ta upp och diskutera den metod vi har valt till denna 

studie. Vi kommer även ge en mindre redovisning av grupperna och genomförande av 

undersökningarna som gjorts. En diskussion av studiens reliabilitet, validitet och 

generaliseringsbarhet kommer också att tas upp i detta avsnitt. Avslutningsvis 

kommer vi att ta upp de etiska kraven som vi har arbetat efter.  

 

3.1 Val av ansats och undersökningsmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats för att 

kunna få en djupare insikt i barns utveckling och lärande genom samlärande. Bryman 

(2011) skriver att en kvalitativ forskningsansats bygger på strategier och tonvikten 

inriktar sig på ord både i analys och insamling av data. Forskningsstrategierna i en 

kvalitativ ansats är tolkande, induktiv och konstruktionistisk till sin art. Men det 

innebär inte att det är alla forskare som använder sig utav detta.  Vi kände att denna 

metod passade in på vårt syfte. 

 

De metoder vi har valt att använda oss av är observationer på barngrupper samt 

intervjuer av förskollärare. Håkansson (2013) menar att genom observationer kan 

observatörerna göra direkta iakttagelser av det som ska undersökas. Genom 

observation får observatören direkt information om det som denne önskar 

undersöka. Barnobservationer är en traditionell metod som används i förskolan för 

att följa barns lärande och utveckling.  

 

Vi har valt att utföra mikroetnografiska och öppna observationer.  Bryman (2011) 

menar att mikroetnografiska och öppna observationer innebär att observatörerna gör 
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observationer under en kortare tidsperiod. Under observationerna har samtliga barn 

blivit tillfrågade om det känns okej att vi tittar på dem när de leker. Vi har valt att 

använda oss av denna metod eftersom vi vill att alla barnen ska kunna medverka på 

sina egna villkor och det är viktigt för oss att barnen känner trygghet samt tillit till 

oss. Denna metod passade oss även på grund av den begränsade tid vi hade för denna 

studie. 

 

Intervjuerna som gjorts har vi valt att använda oss av personliga semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2011) skriver att detta innebär att forskaren har format olika 

frågeställningar som berör syfte med studien. Men ger sig själv och deltagarna 

möjlighet att lyfta följdfrågor och intressant innehåll som kan uppkomma i intervjun 

även som det inte finns med i ursprungsfrågorna. Intervjuaren har listan med 

frågorna som berör temat som ska utforskas. Bryman (2011) skriver vidare att 

frågeställningarna inte behöver komma i ordningsföljd i en semistrukturerad 

intervju. Vi har däremot valt att följa frågorna eftersom det kändes lättare att få med 

alla frågor och det är ingen som glöms bort. 

 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval har valts till denna studie med tanke på den korta tiden som 

vi har på oss samt att förskolorna som datainsamlingen har utförts på har vi 

kännedom om sedan tidigare.  Bryman (2011) skriver att ett bekvämlighetsurval 

menas med att forskarna väljer ut personer som finns tillgängliga.  

Vi hade valt att utföra fem intervjuer, fyra förskollärare och en barnskötare som är på 

avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. Vi utförde två intervjuer på två olika 

förskolor och en intervju på den tredje förskolan. Dessa deltagare har varierade 

erfarenheter av att arbeta inom förskolans verksamhet. Den deltagaren som har 

arbetat längst har cirka trettio års erfarenhet och den som har arbetat kortast har 

cirka ett års erfarenhet. Deltagarna till intervjuerna har valts ut genom att vi känner 

deltagarna sedan tidigare. 

 I resultatet av studien presenteras deltagarnas svar genom att vi utan inbördes 

ordning gett dem siffrorna ett till fem för att synliggöra vem som uttryckt vad utan att 

avslöja våra deltagare och bryta mot de forskningsetiska reglerna. Vi har även valt att 

utföra barnobservationer på tre förskolor, vi utförde två observationer på varje 

förskola. I resultatet av observationerna har vi valt att använda oss av fiktiva namn 

för att inte avslöja vilka förskolor vi har observerat i enlighet med de forskningsetiska 

reglerna. Förskolorna har fått de fiktiva namnen Blomman, Haren och Rådjuret. Vi 

har valt ut tre förskolor för att kunna samla in ett lagom stort material som dessutom 

har större chans att inte representera ett homogent innehåll till denna studie. Alla 

förskolor har åldersintegrerade barngrupper. Intervjuerna tog ca fyrtio minuter styck. 

Observationerna varierade mellan tjugo och fyrtio minuter beroende på hur länge 

barnen var inne i leken/aktiviteten. 
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3.3 Genomförande 

Det första vi gjorde var att kontakta förskolorna för att fråga om de är intresserade av 

att delta i denna studie. Sedan bokade vi upp tider för att besöka förskolorna för 

intervjuer samt observationer. Vi skickade ut ett brev (missivbrev) till 

vårdnadshavarna för att de ska få information om studien och att de ska kunna 

meddela oss eller personalen på förskolorna om de inte vill att deras barn ska vara 

med och delta i denna studie (Bilaga 2). Innan observationerna har alla barn blivit 

tillfrågade om vi kan få sätta oss ner och titta på medan de leker. Observationerna har 

utförts i både inomhus och utomhusmiljö. Dock har de flesta observationer utförts i 

inomhusmiljö. All personal som blivit intervjuade blev tillfrågade om deltagandet 

samt att det bokades in en tid med samtliga som var passande för personal, 

verksamheten och oss som studenter.  Intervjuerna genomfördes i personalrummet 

på samtliga förskolor.  

3.4 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och därefter lyssnade vi igenom 

materialet och transkriberade det sedan i ett tomt dokument på datorn för att kunna 

få fram ett resultat utav intervjuerna. Vi har använt oss av en innehållsanalys för att 

upptäcka likheter och skillnader i svaren från intervjuerna och valde att kategorisera 

det som kändes intressant och relevant. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ 

innehållsanalys innebär att forskaren finner bakomliggande teman i datainsamlingen 

som kan användas som kategorier. Kategorierna som valdes var följande:  

 Samlärande och funktionsnedsättning  

 Lärande och utveckling 

 Tillfällen för samlärande 

 Fri lek 

 Makt och relationer 

Under observationerna använde vi oss av ett observationsschema vilket innebär att vi 

använde oss av en mall för att identifiera det vi sökte efter.  Sedan skrev vi rent 

materialet från observationsschemat medan händelsen fortfarande var färsk i minnet. 

Vi skrev även ner de tankar och funderingar som kom upp under observationen. Även 

observationerna valde vi att kategorisera genom att se likheter och skillnader mellan 

barnens lek/aktivitet. Dessa kategorier var följande: 

 Barn samlär utan stöd från vuxen 

 Barns makt 

 Ålder och samlärande 

 Förhandling 
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3.5 Tillförlitlighet  

Vi har genomfört fem intervjuer samt sex observationer på tre förskolor. 

Genomförandet av intervjuerna och observationerna gjordes under en veckas tid. För 

att stärka observationerna har vi använt oss av ett observationsschema (se bilaga 3). 

Bryman (2011) påpekar att studier som använder sig av strukturerade observationer 

använder observationsschema eller kodningsschema. Observationsschemat används 

för att säkerställa att samtliga deltagares reaktioner och beteenden noteras på ett 

strukturerat och noggrant sätt. 

 Stukát (2011) skriver att svårigheter i en kvalitativ studie kan vara att 

respondenterna kan gissa sig fram till svaren och kan ha en dålig dag, felaktig analys 

och felskrivningar (a.a). Vi har med detta i åtanke har vi arbetat för att undvika 

felskrivningar och felaktiga analyser genom att ständigt diskutera med varandra och 

ifrågasätta vår text och vår analys. 

 

För att stärka tillförlitligheten i både intervjuerna och observationerna har vi använt 

oss utav citat och exempel i resultatet av vår datainsamling. Vi har även utfört 

intervjuerna enskilt, vid observationerna har vi i största möjliga mån undvikt att 

påverka och interagera med barnen som observerats. Denscombe (2009)  påpekar att 

det kan ses som en förstjänst att utföra intervjuer på så sätt att endast en respondent 

blir intervjuad i taget då detta försäkrar att den data som samlas in endast har en 

uppgiftslämnare, den är med andra ord inte kompromissad med. 

Det material som samlats in och analyserats kan inte användas som några generella 

slutsatser om hur barn samlär i förskolans verksamhet. Vi kan endast dra slutsaster 

om barns samlärande som gäller de observationer och intervjuer som vi har utfört.  

3.6 Etiska principer  

Vetenskapsrådet (2011) har format olika krav som forskare ska ta hänsyn till under 

deras forskningsperiod för att skydda de personer som deltar i studien. Under vår 

studie har vi tagit hänsyn till de etiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2011) skriver att 

dessa principer innebär att alla som har deltagit i denna studie har blivit tillfrågade 

om deltagande och gett sitt samtycke samt blivit informerade om att de kan avbryta 

sitt medverkande. Alla har fått information om studiens syfte och att arbetet kommer 

läggas ut på diva. Allt material som samlats in kommer enbart att hanteras av oss tills 

det att arbetet är klart och då markuleras all information. Datainsamlingen hanteras 

och förvaras så att inga obehöriga har tillgång till materialet som vi samlat in. De 

medverkande kommer att vara anonyma och med det menar vi att vi inte kommer att 

nämna något namn eller annan känslig information i vår studie.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den datainsamling som utförts, den första 

delen berör observationerna och den andra delen berör intervjuerna med 

förskollärare. I båda delarna finns det rubriker som delar in resultatet för att 

tydliggöra de olika fokusområden som berörts i datainsamlingen. 

 

4.1 Observation 
 
Här följer en sammanfattning av de sex olika observationerna som utförts på tre olika 
förskolor. I avsnittet därefter följer resultatet av observationerna. 
  
Tre utav observationerna utfördes utomhus och gemensamt för dessa är att alla tre 
observationer handlade om två till tre barn som samlärde utan vuxenstöd. De tre 
andra observationerna utfördes inomhus och alla dessa observationer bestod utav två 
till fem barn. I två utav de observationer som utfördes inomhus samlärde barnen utav 
vuxenstöd och i en utav observationerna deltog en vuxen i leken, dock utan att 
uppmana barnen till samlärande.        

4.1.1 Barn samlär utan stöd från vuxna 
 

Nästan alla observationer visar att barn har stor kompetens när det kommer till att 

samlära, barnen tar ansvar för att lära sig nya saker och de tar även ansvar för att 

kamrater ska lära sig saker. Barnen gör detta genom att sträcka ut en hjälpande hand 

till dem som behöver det, exempelvis om en kamrat är för kort eller liten för att klara 

av någonting i vardagen eller i leken.  

 
På gården finns det en stor sten och jag ser två flickor komma och vill komma upp 

på den. Ena tjejen kommer upp hur lätt som helst medans den andra flickan har 

mycket svårare. Den flicka som snabbt kom upp förklarar för den andra hur hon 

ska sätta fötterna för att kunna lyckas. Det fungerade, genom att flickan förklarade 

grundligt så lyckades båda flickorna komma fram till målet. 

Förskolan Haren. 031214 kl. 10,15 

 

Flera av observationerna visade barn som härmade andra för att kunna ta del av lekar 

eller för att klara av moment i verksamheten. Barnens härmningar skedde på eget 

initiativ och detta kan antas innebära att barn kan och vill samlära.    

 
Två barn dansar tillsammans till musik, de skrattar och far omkring. Barn ett 

springer i cirklar, barn två börjar springa likadant. Då börjar barn ett dansa 

breakdansaktigt, barn två ser detta och försöker göra likadant. Han kopierar 

kamratens rörelser och studerar honom noga. Barn två: (hänger med huvudet) jag 

kan inte dansa. Barn ett fortsätter dansa: det är enkelt, man gör liksom bara såhär 

(dansar vidare och gör ljud). Barn två ler och börjar uppmärksamt och intensivt 

dansa likadant. 

Förskolan Blomman. 041214 kl. 14,04 
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Dessa barn var först tysta och tillbakadragna medan de iakttog kamraterna för att 

sedan visa vad de lärt sig. Gemensamt för nästan alla observationer var att 

samlärandet i dem skedde på barnens villkor och initiativ, och nästan uteslutande i 

den fria leken. Resultatet visar alltså på att barn kan lära och samlära tillsammans 

utan vuxenstöd. Detta samlärande tycks också till stor del ha sitt ursprung i härmning 

och imitation. 

4.1.2 Barns makt 

En observation visade prov på hur barns samspel kan se ut i den fria leken, två barn 

lekte i en buske och ett tredje försökte ta sig in i de första två barnens lek. Trots att 

det tredje barnets envisa försök så släpptes hen inte in. Med både kroppsspråk och tal 

visade de två första barnen att det tredje inte var välkommet. Samtidigt pågår något 

som kan liknas vid en maktkamp mellan de första två barnen om vem som ska styra 

leken. Det är tydligt att ingen av barnen vill släppa taget och ge kontroll till kamraten. 

 
Två barn leker i en stor buske, ett tredje barn kommer fram till busken. 

Barn ett ber om tillträde i leken som pågår 

Barn ett: Ding dong jag ringer på 

 

Barn två: Vi öppnar inte 

Barnen Knuffas och brottas 

Barn ett och två förhandlar om barn ett's eventuella inträde i leken  

Leken fortsätter 

Barn två och tre ignorerar barn ett, de lägger sig ner i busken: nu sover vi för de är 

natt 

Barn ett: nu blev de morgon 

Barn två: nej 

Barn två och tre lämnar busken 

Barn ett följer efter men då lämnar barn två och tre igen och springer tillbaka 

Barn ett springer med men lämnar snart leken själv. 

Förskolan Blomman. 041214 kl. 9,35 

 

Vi kan konstatera att det pågår både förhandling och konflikt i denna 

observation. Barn ett får erfara att man inte alltid får tillträde i andras lek, 

då barn två och tre kämpar för att få bevara och behålla sin lek för sig 

själva. Samlärandet för barn ett kan då antas innebära en ökad förståelse 

för förskolan Blommans leksignaler. Barn två och tre kan ha bildat ny 

kunskap om hur man bäst skyddar sin lek från utomstående, men de kan 

även ha utvecklat kunskap kring hur man bäst fryser ut en kamrat. 

4.1.3 Ålder och samlärande 

Ålder på deltagarna i observationerna varierar men gemensamt för dem alla är att 

barnen är mellan tre och fem år gamla. En del av observationerna består utav 

homogena femårsgrupper av barn och en del består utav blandade åldrar. Dock visar 

alla observationer på samlärande barn emellan. Datainsamlingen tyder alltså på att 

barn i olika åldrar kan samlära tillsammans både i blandade grupper och i 

åldershomogena grupper.  
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Fyra Barn är inne i ett kuddrum med rutschkana (Ålder 3 -4).  Barn ett: Schas 

schas, spring annars kittlar jag dig! Barn två och Barn tre tar efter, springer runt 

och skriker samma. Alla fyra åker rutschkana. Alla vill åka på kuddar. Barnen 

förhandlar, om vi åker varannan gång? Eller sitter två på en kudde? 

Förskolan Blomman. 041214. kl. 11.05 

Detta exempel visar på hur barn i blandade åldrar leker och samlär tillsammans, 

barnen imiterar varandra och förhandlar för att kunna fortsätta med leken. Detta 

tyder på att barn i olika åldrar kan samlära och arbeta tillsammans för att kunna 

fortsätta med en rolig lek och kanske eventuellt göra leken bättre. Det tycks inte 

krävas en åldershomogen grupp för att samlära och förhandla utan konflikt.  

Barnen (5 år)har tagit fram memory och sätter sig på golvet för att spela.  Det är en 

flicka och två pojkar samt en vikarie som sitter på mattan. Barnen lägger ut bitarna 

på golvet och vänder på dem. Flickan börjar och förklarar för pojkarna hur spelet 

går till, när det är en av pojkarnas tur så förklarar hon vad det är för djur på bilden. 

Förskolan Haren. 031214. kl.9.40. 

 Detta exempel visar på hur barn i förskolan samlär i ålderhomogena grupper. Detta 

exempel tyder alltså på att barn inte behöver vara i åldersintregerade grupper eller 

sammanhang för att samlära, kanske på grund av att barn har olika 

erfarenhetsvärldar som de har möjlighet att dela med sig utav i förskolans 

verksamhet. 

4.1.4 Förhandling 

Datainsamlingen visar på att barn är ofta förhandlar i sin fria lek. Barnen 

kommunicerar ständigt med varandra på olika sätt när de är i en lek tillsammans, 

många barn är mycket duktiga på att förhandla vilket innebär att de får det resultat 

som de strävar efter. Barnen tycks genom denna kommunikation utveckla olika typer 

av relationer till olika kamrater. Datainsamlingen visar även att förmågan till att 

förhandla i viss mån är kopplad till barnets ålder och familjekonstellationer.  

Tre barn plockar fram ett memoryspel 

Ett av barnen ( barn 1) börjar förklara reglerna och berätta hur man spelar 

Barnen börjar spela 

Efter en stund börjar de två andra barnen( barn 2 och barn 3) bryta mot reglerna 

Barn ett blir arg, säger ifrån 

Barn två och tre börjar förhandla med barn ett, tillslut kommer de fram till att man får hitta på 

egna regler om alla är överens om dem. 

Förskolan Haren. 031214 kl. 11.00  

Detta exempel visar på barn som förhandlar i lek. Kanske beror detta på att barnen 

inte vill att leken avbryts. Det visar även på att barnen i denna observation 

framgångsrika i sin förhandling då de kommer överens och sedan kan fortsätta sin 

lek. 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Lärande och utveckling  

Respondenterna ett, två, tre och fem lyfter det faktum att samlärande kan ske på 

olika sätt, de beröringspunkterna som lyfts är interaktion och observation. Dessa 

respondenter påpekar då att vissa barn lär mycket av att vara en bit ifrån och iaktta 

de andra i en lek, aktivitet eller syssla, dessa barn ser någonting och upplever att de 

själva vill prova det dem upptäckt. Vidare lyfter alla respondenter att när barn 

interagerar med andra barn så finns det mycket att hämta. Samtliga respondenter 

uttrycker att barn delar med sig av sin erfarenhetsvärld, specifikt i den fria leken, det 

kan röra sig om fakta kunskap, praktiska och motoriska färdigheter, fantasi eller 

känslomässig kompetens. 

Ja ett exempel är ju de här att dom upptäckte för ett tag sen dom större att man 

kunde använda soffan som en buss. Gaveln på soffan kan man stoppa ner bena så 

att du har dem mot golvet så då kunde man ju sitta där och vara busschaufför och 

så kunde dem andra sitta där i bussen och sådär och så har det spridit sig vidare 

där. Det är väl en sån vardagssituation. Hur gör man när man åker buss? Ja man 

ska köpa biljett och sådär och så vidare och vidare och så finns det dem som aldrig 

har åkt buss för så är det ju ofta och då blir det en ytterligare dimension av lärande 

ja men jag har ju sett bussar aha är det så där man gör. Det är ju ett samlärande 

verkligen. (Respondent ett)   

Detta citat visar på att respondenten anser att barn samlär genom att 

interagera med varandra i fri lek. Hon menar att barnen utvecklar kunskap 

kring hur det är brukligt att åka buss, att barnen har olika referenspunkter 

och erfarenheter kring ämnet och tillsammans bygger vidare på kunskapen 

för att kunna leka tillsammans. 

I följande citat beskriver en respondent hur hon tänker om alla barns 

möjlighet till att nyttja samlärande. Hon menar att barn kan samlära på 

olika sätt. 

Ja det tror jag fast en del är väldigt vad ska jag säga observerande, de sitter om det 

kommer nya sitter o tittar vad andra gör o de kan verka väldigt passiva oo de då 

kan man se att det är ett sätt för dom att aa kolla in o lära sig hur gör man här oo 

kanske inte vågar försöka förns de har tittat o verkligen förstått det här så tänker 

jag också att ett samlärande går till.  

(Respondent tre)  

Citatet ovan visar hur respondenten beskriver att barn samlär genom att observera 

sina kamrater. Denna typ av samlärande kan tolkas ha en koppling till trygghet. 

Kanske vill inte otrygga barn ge sig in i nya situationer utan att först utvecklat 

kunskap om situationen i fråga. 

 

4.2.2 Tillfällen för samlärande  

Samtliga respondenter menar att även om samlärande finns hela tiden i deras 

verksamheter så finns det ändå tillfällen då det blir extra tydligt att barnen samlär, de 
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lyfter exempel som samlingar, på och avklädnad och måltider. Respondenterna ett 

och två menar även att åldersintegrerade grupper kan ha mer nytta av vissa av dessa 

sammanhang då yngre barn ser hur de äldre barnen gör och tar efter dem. Många 

äldre barn uppges också tycka om att hjälpa de yngre med sådant de inte klarar 

själva.  

Att man ser det här och att man kan ta hjälp av varandra och man kan se även på 

små barnen att man kanske blandar barnen en ettåringen en tvååring en treåring, 

man sätter dem i olika åldrar för att en ettåring ska se och lära av dem andra hur vi 

gör när man äter med sked och så absolut äre ju att det påverkar att man lär av 

varandra. 

Med dragkedjorna i tamburen, dem hjälps åt. Alla når inte upp på hyllan och så och 

då kan den längre hjälpas åt, då säger dem ofta att jag kan hjälpa för jag är fem år! 

Eller om nån säger att jag når inte saxarna och så säger nån att man du kan ta en 

stol, att nån liksom kläcker de och så blir det som aha aha så hade jag inte tänkt 

förut. 

Respondent två 

Respondent två och fyra lyfter spel och pussel som ett sammanhang då samlärande 

blir tydligt. Respondent två menar att barnen i hennes verksamhet gärna spelar Uno 

och andra kortspel eller lägger pussel och att de lär sina kamrater hur spelen går till 

och vilka regler som ska följas. Detta menar hon är ett av de tydligaste tillfällena som 

kontinuerligt syns för samlärande i hennes verksamhet. 

 

4.2.3 Fri lek  
 

Under intervjuerna lyftes frågor om den fria leken och samtliga respondenter 

uttryckte uppskattning för den fria leken i förskolan. Vidare menar samtliga 

respondenter att det är i den fria leken som barn bearbetar sina upplevelser och 

erfarenheter. De uttrycker att leken erbjuder många tillfällen att få inblick i 

kamraters världar och ta del av varandras kunskap.  

Respondent två menar att eftersom barn idag har så många olika informationskällor 

så har barnen också väldigt olika erfarenheter och kunskaper, informationskällorna 

som beskrivs består av tv, ipad, appar och böcker. Detta innebär i sin tur att de flesta 

barn har kunskap om något som ett annat inte har än. Detta innebär således att alla 

barn har möjlighet att erbjuda andra barn inträde i just deras erfarenhetsvärld.  

 

4.2.4 Makt och relationer 

Samtliga respondenter anser att det finns makt och hierarkier i förskolans 

verksamhet, respondenterna ett, två, fyra och fem menar att makt och hierarkier kan 

få två olika resultat. Antingen blir det en positiv konsekvens av maktrelationerna eller 

så blir det en negativ konsekvens. De positiva konsekvenserna beskrivs bestå utav nya 

lekar, idéer och färdigheter, exempelvis kan den typen av positiv makt utgöras av 

relationen mellan ett äldre och ett yngre barn.  
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Den negativa makten kan enligt respondenterna innebära negativt lärande, eller mer 

specifikt att ett barn alltid styr och de andra barnen inte får ut något av det då det 

alltid är på det viset. Respondent ett menar vidare att makt i sammanhanget negativt 

även kan resultera i anarki och kaos. Samma respondent pratar om kärnbarn, 

mellanbarn och den yttre ringen och gör en jämförelse mellan kärnbarnen och barn 

från den yttre ringen. Hon menar att om ett kärnbarn har makt så resulterar det 

oftast i positiv makt där det blir fina konsekvenser. Om ett barn från den yttre ringen 

har makt så skulle det istället bli negativ makt och konsekvensen blir då en rörig 

verksamhet där barnen inte har möjlighet att utvecklas. Respondenterna ett, två, tre 

och fem uppger i intervjuerna att det är viktigt att som pedagog i förskolan lägga 

märke till de olika maktrelationerna och gå in och styra i dessa när det upplevs finnas 

behov av det. Om pedagogerna i förskolan går in och styr i maktrelationerna så 

menar dessa respondenter att makten kan vara positiv.  

 

4.2.5 Samlärande och funktionsnedsättning  

Alla respondenter lyfte samlärande och funktionsnedsättningar och/eller 

inlärningssvårigheter vid frågan om huruvida alla barn kan nyttja samlärande. 

Respondenterna ett och två lyfter frågan om barn med resurs och egna utrymmen, 

och vilka slags möjligheter till samlärande som erbjuds dem. De menar att det finns 

barn som inte kan delta i vardagen i verksamheten då de har särskilda behov. De 

menar att trots dessa särskilda behov placeras barnen i förskolor som inte är 

anpassade för detta, då alla barn ska beredas plats i förskolan.  

alla barn ska beredas plats för i förskolan. Men jag vet att vissa barn har svårt, 

vissa barn finns det ju en svårighet kring, det finns en problematik som kanske 

kräver resurs, som kanske kräver ett eget rum, och hur får man del av 

samlärande med alla dem här barnen som ska vara i verksamhet men som 

behöver ett extra stöd? Hur ska man få med dem  i samlärandet som här barnen 

som vi ser här idag ser jag ju ett samlärande på på dom, men det är ju de här 

barnen som vi kan få som man inte får säga nej till som ska vara i den ordinarie 

verksamheten men med resurs och så kommer de och säger att barnet ska lyftas 

ifrån för att barnet inte klarar, hur ska vi få det här samlärandet att fungera 

liksom, hur ska man få till det.  

(Respondent två) 

 

Detta citat tyder på att respondenten anser att det finns en viss 

problematik för en del barn i fråga om samlärande då vissa barn är i 

behov av extra stöd. Respondenten menar att dessa barn inte har 

samma förutsättningar som andra barn och ställer sig frågan: hur ska 

dessa barn få erfara samlärandet i förskolan? 

 

Samma respondent fortsätter prata om samma ämne och lyfter en egen 

erfarenhet. Hon beskriver även hur de arbetade i den situationen i 

citatet som följer.  
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Nu tänker jag lite på, det barnet vi hade ehm samlärandet där där det inte 

fungerar liksom. Så därför kan jag känna ibland att det inte alltid fungerar för 

alla barnen. Så därför känns ju inte alla barnen inkluderade egentligen då i ett 

samlärande för att man känner ju att ja men vi jobbar ju för att man har 

samlingar och man sjunger mycket och man pratar mycket och barnen får 

uttrycka sig och lyssna på vad andra kompisar tycker och tänker att jaha dom 

tänker så och då kan man lära sig lite av det och liksom det fungerade ju inte 

med det barnet, när ska han bli ett samlärande ihop med andra barn. 

(Respondent två) 

 

Citatet tyder på att det finns en problematik inom samlärandet som kan tolkas som 

svår att finna en lösning på. Alla barn ska beredas plats i förskolan, och alla barn har 

samma rättigheter. Men alla barn kan inte samverka och samlära med andra barn i 

förskolan. 

Respondenterna tre, fyra och fem menar dock att alla barn oavsett 

funktionsnedsättningar och/eller inlärningssvårigheter kan ha nytta av samlärande i 

förskolan, både i lek och vardagsaktiviteter. 

5. Analys och Diskussion  

Resultatet av observationerna visar på att barn i förskolan har en viss kompetens i 

frågan om samlärande, barnen tar ansvar för att lära sig nya saker och de tycks även 

ta ansvar för att kamraterna ska lära sig saker. Hur kommer det sig att barnen 

besitter den här kompetensen? I resultatet av intervjuerna framkommer det att några 

av respondenterna lyfter fenomenet åldersintegrerade barngrupper och menar att 

dessa grupper i större utsträckning kan ha nytta av samlärande då de yngre kan 

inspireras och lära sig utav de äldre barnen.  

 

Detta är dock ingen konkret förklaring till varför eller på vilket sätt barn utvecklar 

samlärande kompetens. Vidare visar resultatet av intervjuerna att flera pedagoger 

uppmuntrar barn att samlära med andra barn i den vardagliga verksamheten i 

förskolan. Kan kombinationen av åldersintegrerade barngrupper och pedagogers 

uppmuntran till samlärande ligga till grund för barns kompetens inom samlärande? 

Är det viktigt att barn besitter den här typen av kompetens?  

 

Sommer (2005) skriver om samvarokompetens och menar att gemenskap och 

samvaro barn emellan är utvecklande för förmågor som inte kan utvecklas på andra 

sätt. Han menar att barn utvecklar en social kompetens som tillåter dem att väga sina 

egna och kamraternas idéer mot varandra, han menar vidare att de även utvecklar 

förmågan att förstå och reflektera över vuxnas förväntningar i olika sammanhang 

(a.a). Resultatet i denna studie tyder på att barn tar ett socialt ansvar för sin egen och 

andras kunskap, drivs detta ansvar eventuellt av en omedveten drift? Dessutom 

skriver Sommer (2005) om hur samvarokompetens är nära knuten till social makt, 

hierarki och position, barn blir i dessa sammanhang förhandlare och utvecklar 
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således förhandlingsförmågor(a.a). Detta kan leda till tankar om huruvida barnens 

kompetens inom samlärandeområdet kan vara en konsekvens av förståelse för 

leksignaler och social kompetens, vilken i sin tur kan utvecklas i gemenskap och 

samvaro med andra, kanske i en omedveten strävan efter social makt. 

I observationsdelen av resultatet för denna studie lyfts ett exempel på hur makt och 

konflikt kan se ut i förskolans verksamhet. I exemplet är det två barn som leker med 

varandra och ett tredje barn försöker få tillträde till leken men nekas gång på gång. 

De två första barnen är kreativa med både tal och kroppsspråk i sitt nekande, dock 

tycks barn tre inte foga sig efter det. Williams (2006) lyfter detta ämne och menar att 

samlärande inte alltid är något positivt, hon drar en skarp parallell mellan ett 

negativt samlärande och makt, hierarkier, förtryck och kontroll i förskolan.  

Vidare menar Williams (2006) att dessa negativa fenomen kan resultera i 

utanförskap och utfrysning, men hon pointerar även att det är naturligt att alla barn 

inte alltid är välkomna in i alla lekar. Hon påpekar även att barn i allmänhet är väl 

medvetna om att de inte alltid kan räkna med att bli inbjudna i lek (a.a). 

 

Även intervjudelen av resultatet i denna studie berör maktfrågan i förskolan men till 

skillnad från Williams (2006) som i huvudsak lyfter de negativa aspekterna av makt i 

förskolan så visar resultatet på att flera av respondenterna ser maktfaktorn barn 

emellan som något som kan vara både positivt och negativt för barnen i 

verksamheten. Flera respondenter uttrycker nämligen att maktfaktorn kan gynna 

bland annat samlärandet i en barngrupp genom att gruppen utvecklar nya lekar, 

idéer och färdigheter, exempelvis genom den makt som ett äldre barn ofta besitter 

över en yngre kamrat. Men resultatet behandlar naturligtvis även den negativa 

makten då flera respondenter menar att det kan utvecklas ett lärande som innebär 

något negativt, en respondent menar att det rent av kan bli kaos om makten i 

förskolan missbrukas. Vidare verkar majoriteten av respondenterna anse att 

pedagogerna har ett stort ansvar för att makten inte får negativa resultat i 

verksamheten, det kan uttolkas som att den yttersta makten besitts utav pedagogerna 

och således även ansvaret för att barngruppen får möjlighet att samlära på ett 

konstruktivt och positivt sätt.  

 

Resultatet går därför hand i hand med läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) förklarar att det är pedagogen som bär ansvaret 

för barns sociala stöd och stimulans. Vidare har pedagogen även ansvar för att miljön 

som barnen vistas i verksamheten erbjuder trygghet, stimulans och utmaningar(a.a). 

Resultatet visar således att pedagogerna anser att de har det yttersta ansvaret för det 

som Öhman (2008) menar när hon skriver om kränkningar och uteslutning ur lek 

barn emellan och påpekar att barn som utför dessa handlingar mot andra barn inte är 

trygga och att de har svårt att förstå sina känslor, det vill säga dålig självkännedom. 

Öhman (2008) skriver vidare att dessa barn är i behov av en omgivning som 

accepterar och bekräftar dem för att kunna bilda en realistisk självbild och utveckla 

trygghet.    
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Resultatet av såväl intervjuerna som observationerna pekar på att det förekommer 

samlärande i förskolans verksamhet, resultatet lyfter flera sammanhang där 

samlärande kan ses som en bidragande faktor i barns utveckling och lärande. Det ser 

ut som att erfarenheter kan införskaffas såväl genom direkt interaktion som indirekt 

interaktion med andra individer. I resultatet lyfts en del aktiviteter som extra synliga i 

ett samlärandeperspektiv, dessa utgörs av både styrda/planerade aktiviteter och fria/ 

spontana aktiviteter. Detta tyder på att samlärandet i förskolan inte är starkt 

situationsbundet då samlärande sker i många olika situationer över dagen i 

förskolans verksamhet. Det kan i sin tur innebära att det finns en stor variation av 

möjligheter för samlärande emellan barn i förskolan. Resultatet överensstämmer 

därför med Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) som etablerade 

begreppet samlärande i det svenska språket och menar att samlärande kan ske i ett 

stort antal situationer och sammanhang förutsatt att minst två individer är 

närvarande, de poängterar vidare att samlärande går över såväl kulturgränser, 

åldersskillnader och vänskapsstatus (a.a).  

Detta kan således innebära att förskolan har goda möjligheter för att barn ska kunna 

samlära.  

 

Williams (2006) lyfter det faktum att det inte är ovanligt att prata om att barn lär sig 

av varandra i förskolan, det har trots allt varit ett faktum under lång tid. Men det 

menar Williams inte förringar vikten av samlärandet och det faktum att barn i 

allmänhet söker sig till varandra för att utvecklas och bygga på sin egna och andras 

erfarenhetsbaser (a.a). Det som Williams nämner om att samspela och samlära går 

hand i hand med respondenternas svar angående samlärandets funktion i förskolans 

verksamhet och hur den uttrycks. Öhman (2008) skriver också om samlärandets 

funktion och möjligheter i förskolan och menar att barn behöver vuxenstöd av vuxna 

som är intresserade av att lära för att själva kunna lära (a.a).  

 

Även Williams (2006) lyfter detta och pekar på vuxna och pedagoger som resurser för 

barnens reflektioner i samband med samlärande och som resultat av samlärande. 

Hon menar att reflektion tillsammans med vuxna ger barnet utrymme och möjlighet 

för att kunna utveckla sina tankar och idéer och poängterar dessutom att detta är 

mycket relevant för ett positivt samläranderesultat(a.a). Detta ämne berörs även av 

respondenterna i denna studie då de pratar om att vara närvarande i barngruppen för 

att kunna stärka och styra upp i lek och aktivitet. 

 

Men resultatet pekar även på något annat. Våra observationer tyder nämligen att 

barn själva tar ansvar för både sitt egna och andras lärande i fria såväl som styrda 

aktiviteter och lekar. Med detta i åtanke kan vi reflektera över detta som Damon 

(1984) hävdar att Piaget menade, nämligen att barn genomgår ett ständigt 

föränderligt personligt paradigmskifte när de för dialoger med andra barn, det vill 

säga att barn genom att föra dialog med andra barn får ta del av andra barns synsätt 
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och erfarenheter samt tolkningar vilket gynnar dem utvecklings- och 

erfarenhetsmässigt. Damon (1984) skriver vidare att Piaget således poängterar att 

denna typ av samverkan och samlärande öppnar upp barnens ögon för att det finns 

andra variationer, synsätt och tolkningar än deras egna (a.a). Detta är tämligen 

samstämmigt med resultat då även det pekar på att barn kan lära av varandra utan 

vuxnas stöd. 

 

Ett avsnitt i resultatet berör funktionsnedsättning och samlärande, detta är intressant 

då det verkar råda delade meningar om ämnet. Respondenterna tycks vara delade i 

två sidor varav det ena menar att en funktionsnedsättning inte är ett problem då alla 

barn har möjlighet och är kapabla till samlärande. Den ena sidan menar att barn med 

vissa funktionshinder inte har möjlighet eller är kapabla till att samlära. 

Hur kommer det sig att åsikterna ser så olika ut på olika förskolor? Vi kan utesluta 

ålder som orsak till skillnaden då dessa två sidor av respondenter består utav 

blandade åldrar, även utbildning och tid inom yrket varierar på ett sådant sätt att det 

inte kan antas utgöra en avgörande faktor. Handlar det då istället om olika 

erfarenheter och möten i arbetet? Utifrån denna studie kan vi inte besvara denna 

fråga, enbart spekulera, men vi låter den finnas med i syfte att uppmuntra till 

reflektion kring egna erfarenheter. 

 

De två sidorna i resultatet av denna studie ger bild av två olika synsätt och 

erfarenhetsvärldar varav det ena inte anser att alla barn har förutsättningarna för att 

samlära och det andra anser att tvärtemot att alla barn har förutsättningar för att 

samlära, Williams (2006) menar att samlärandet i förskolan har goda förutsättningar 

då samlärandet verkar över gränser såsom miljö, ålder, kultur och diskurs. 

 

Vidare menar Williams (2006) liksom Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att 

leken är högst relevant i en samlärande diskussion bland annat då leken inverkar 

meningsskapande för barn (a.a). Williams (2006) skriver dessutom att barn 

instinktivt både hjälper varandra och lär i leken. Sommer (2005) lyfter som tidigare 

nämnts samvarokompetens och pointerar att samvarokompetens är något som 

enbart kan införskaffas via samvaro och samarbete med andra individer. Även Rye 

(2009) skriver om vikten av samvaro och samarbete för barns utveckling, Rye (2009) 

menar nämligen att det är livsviktigt för småbarn att vistas i sociala sammanhang för 

att överhuvudtaget kunna utvecklas som sociala individer (a.a). Om samlärande 

kräver att två eller flera individer samspelar och interagerar med varandra så kan det 

således vara så att barn som inte samspelar med andra barn i förskolan går miste om 

den typen av samlärande. 

I resultatet lyfter en respondent att det finns barn med funktionshinder som är i 

behov av egna utrymmen där de vistas ensamma med enbart en resurspersonal. 

Dessa barn räknas som ett barn i barngruppen även om barnet inte spenderar tid 

med de övriga barnen. Dessa barn har som konsekvens utav sina basbehov inte 

möjlighet att samspela och interagera med andra barn i förskolan på samma villkor 
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som andra barn. Detta är naturligtvis inte en situation som finns i alla barngrupper 

men ändå är det verklighet och det kan konstateras att dessa barn förmodligen inte 

har samma möjlighet att samlära som kamraterna. Det tycks vara så att barn utan 

allvarliga funktionsnedsättningar har stora möjligheter för samlärande i förskolans 

verksamhet.  

Resultatet visar vidare att alla barn som observerats oavsett ålder kan samlära, 

resultatet visar även att de flesta barnen i observationerna förhandlar i lek. Dock så 

finns det skillnader i förhandlingskompetensen. Dessa skillnader tycks vara kopplade 

till ålder och familjekonstellationer då de barn som hade störst framgång inom lekens 

förhandlingar antingen var bland de äldsta barnen i barngruppen, eller hade ett eller 

flera syskon hemma. Detta bekräftas i det som Ramanis (2005) skriver, nämligen att 

det är språket och leken med kamrater som är centralt för hur väl barn tar in ny 

kunskap. Även Rye (2009) påpekar betydelsen av att barn vistas i sociala 

sammanhang då det är grundläggande för att de ska kunna utveckla 

sammarbetsförmåga, känslomässig anknytning och kommunikationsförmåga. Likaså 

lyfter Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hur betydelsefull leken är för barns 

utveckling och lärande. Vidare kan vi läsa att Damon (1984) menar att 

kamratsamverkan leder till utveckling av sociala och kommunikativa förmågor.   

 

 

5.1 Metoddiskussion 

Under denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod eftersom det är den 

metod som vi upplevde passade bäst för denna studie och för oss. Vi har valt att 

använda oss av både intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna valde vi med tanke på att vi ville se förskollärarnas perspektiv på 

samlärande, utveckling och lärande. Observationerna valde vi att göra för att se hur 

samlärande fungerar i verksamheten. Vi känner att denna metod har fungerat bra för 

oss med tanke på tidsfaktorn. Det som vi eventuellt kunnat göra annorlunda är att 

intervjua flera pedagoger på olika förskolor för att få flera synsätt på samlärande. Vi 

skulle även kunnat söka efter manliga pedagoger för att kunna se eventuella likheter 

och skillnader i intervjusvaren. Observationerna som gjorts har kunnat vara lite 

längre och under flera dagar men där har tidsfaktorn spelat en stor roll för oss. Om vi 

hade haft längre tid skulle observationerna ha utförts under flera veckor för att få 

mera resultat av studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

Barns kompetens för samlärande 

Resultatet visar att barn i förskolan kan vara duktiga på att ta ansvar för att skaffa sig 

nya erfarenheter, kompetenser och lärdomar. I studiens resultat tar barn även ansvar 

för sina kamrater på samma vis då de räcker ut hjälpande händer och stöttar 

varandra. Williams (2006) påvisar att barn ofta, gärna och spontant lär och hjälper 

de kamrater som de är inne i en lek med.  
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Sommer (2005) förklarar att gemenskap och samvaro barn emellan är viktigt för 

utveckling av förmågor som inte kan utvecklas på andra sätt, nämligen den typ av 

social kompetens som krävs för att kunna väga sina egna och andras idéer mot 

varandra, reflektera över andra individers förväntningar och dessutom utveckla 

förhandlingsförmåga. Williams (2006) påpekar dock att det finns även en högst 

personlig vinst/belöning för barn som samlär med andra barn då de uppskattar att få 

hjälp, erbjuda hjälp och upptäcka nya lärdomar tillsammans med sina kamrater. Med 

detta som motivering är det inte någon överraskning att barn på egen hand finner och 

skapar nya sätt för dem att utveckla sina kunskaper och färdigheter tillsammans med 

sina kamrater. Vidare skriver Williams (2006) om förskolans arena och poängterar 

att verksamheten är en månkulturell mötesplats som erbjuder möten mellan olika 

erfarenhetsvärldar. Detta innebär att förskolan är en ultimat verksamhet för barn att 

ta vara på andra barns kunskaper och erfarenheter vilket kan innebära en chans som 

en del barn inte erbjuds i något annat sammanhang (a.a). Detta gör förskolan och 

egentligen skolväsendet i stort till en utav de mest inkluderande och månkulturella 

verksamheterna som alla barn har rätt att ta del utav i vårt samhälle. Kanske bidrar 

även detta till barns naturliga kompetens inom samlärande.    

Makt och samlärande 

Resultatet lyfter flera olika typer av maktrelationer, dels de som lyfts vid intervjuerna 

men också de som exemplifieras via observationerna. Resultatet av intervjuerna tyder 

på att makt i förskolan kan vara både på gott och ont, utfallet av makten tycks bero på 

vem i barngruppen som besitter makten.  

 

Det framkommer även att respondenterna själva anser sig ha ansvar för hur makten 

används och sätter sig själva i en situation av den yttersta makten, detta innebär 

eventuellt att det i slutändan är deras ansvar för hur utfallet blir och huruvida det kan 

bildas ett produktivt samlärande som resultat av makt. Läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdeparetmentet, 2010) förklarar att det är pedagogen som bär ansvaret 

för barns sociala stöd och stimulans i förskolan. Pedagogen har även ansvar för 

miljön som barnen vistas i under timmarna i förskolan, fokus ska ligga på trygghet, 

stimulans och utmaning(a.a).  

Detta är intressant i sammanhanget då respondenterna för denna studie själva 

beskriver detta ansvar som en del av sitt ansvar i sammanhanget barns 

maktrelationer i förskolan, även om de inte själva nämner läroplanen för förskolan 

som referenspunkt. Ansvaret blir desto tydligare i förhållande till Öhmans (2008) 

uppfattning om hur kränkningar och uteslutningar bland barn i förskolan kan uppstå 

då hon menar att barn som begår dessa handlingar inte är trygga och har en dålig 

självkännedom. Williams (2006) påpekar att makt, hierarkier och utfrysning bland 

barn i förskolan kan vara ett resultat eller kan resultera i ett negativt samlärande 

(a.a). 
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Samlärande i förskolan 

Via resultatet kan vi utläsa att det tycks existera samlärande i förskolan och att det 

kan finnas olika typer av samlärande, direkt interaktion och indirekt interaktion. 

Dessutom verkar det finnas stor anledning att använda sig utav samlärande i 

förskolan. Williams (2006) lyfter det faktum att barn i allmänhet söker sig till andra 

barn för att själva utvecklas och för att utveckla och bygga vidare på sina egna och 

andras erfarenhetsbaser (a.a). Detta kan om än inte enbart men delvis innebära att 

barn generellt sett söker sig till situationer där de får tillfälle att samlära med andra 

barn, kanske som konsekvens av en miljö som har uppmuntrat till detta, kanske som 

konsekvens av ett mänskligt behov/ mänsklig drift. Öhman (2008) påpekar dock att 

det viktigt att pedagoger engagerar sig i barns samlärande för att ge stöd och skapa 

nya möjligheter, Öhman (2008) poängterar emellertid att det inte räcker med att 

endast hålla sig i närheten av barnen, det är nämligen viktigt att vuxenstödet som 

pedagogerna erbjuder kommer ifrån vuxna med en frigjord och intresserad 

inställning kring lärandet. Vidare framhåller läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) att barngruppen i förskolan ska användas som en 

aktiv och viktig resurs för individens utveckling och lärande. Lärandet i förskolans 

verksamhet ska dessutom baseras på både samspelet mellan pedagoger och barn och 

samspelet och samlärandet mellan barn och andra barn. 

Samlärande, funktionshinder och möjligheter 

Resultatet tyder på att det råder blandade åsikter angående huruvida alla barn kan/ 

har möjlighet att samlära i förskolan. En del av resultatet tyder på att alla barn 

oavsett funktionsnedsättning kan samlära och en annan del tyder på att vissa barn 

med funktionsnedsättning inte kan samlära, exempelvis om barnet i fråga är i behov 

av ett eget utrymme med resurs. Williams (2006) skriver att det finns stora 

möjligheter för samlärande barn emellan i förskolan i och med att samlärandet är ett 

fenomen som inte nödvändigtvis är bundet till specifika förutsättningar, den främsta 

förutsättningen är att två eller flera individer deltar. Samlärandet har en betydelsefull 

grogrund i leken då barn generellt sett instinktivt både hjälper varandra och lär i 

leken med andra. Sommer (2005) lyfter att det enda sättet att tillägna sig 

samvarokompetens är att uppleva samvaro och samspel med andra individer (a.a). 

Detta tyder på att vissa barn faktiskt inte har samma förutsättningar som andra för 

att samlära i förskolans verksamhet. 

5.3 Slutsatser 

En slutsats som vi kan se är att på de förskolor vi har besökt är samlärandet en stor 
del av vardagen. Vi kan också se att barnen i dessa verksamheter har 
samlärandekompetens. I studien ser vi även att samlärande inte alltid är något som 
är positivt. Det tycks vara så att maktrelationer och maktfördelning i verksamheten 
och barngruppen påverkar resultatet av ett samlärande. I studien lyfts frågan om 
barn med funktionsnedsättning och samlärande, vårt resultat visar på två olika 
uppfattningar. Dessa uppfattningar är både att barn med funktionsnedsättning har 
vissa svårigheter eller inte alls kan samlära, och att barn med funktionsnedsättning 
inte har några bekymmer med att samlära.  



30 
 

5.4 Nya forskningsfrågor och vidare arbete 

Några funderingar som uppstått under arbetet med denna studie berör frågan om 

funktionsnedsättning i förskolan, läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) menar att förskolan har ett ansvar som innebär att 

alla barns utveckling, livslust och lärande ska främjas. Rättvisa och jämställdhet 

framhålls som förskolans värdegrund. Därför anser vi att det skulle vara intressant 

att djupare undersöka hur förskollärare ser på samspel och samlärande för barn med 

olika typer av funktionsnedsättningar i förskolans verksamhet, samt hur samlärande 

och inkludering kan användas och arbetas med i förhållande till varandra. Vi har 

också reflekterat och fascinerats över maktrelationerna mellan barnen i förskolan och 

anser att en studie kring detta skulle vara spännande. 

5.5 Pedagogisk relevans 

Enligt Williams (2006) är det viktigt att alla pedagoger i förskolans verksamhet 

uppmärksammar och ger möjlighet för barn samlärande. Det är också viktigt att det 

finns en medvetenhet om vikten av att låta barn reflektera såväl ensamma som 

tillsammans med andra över sitt eget samlärande. Williams (2006) påpekar vidare 

att samlärande alltid är högst relevant då barn umgås med andra barn under större 

delen av deras vakna tid under ett dygn.  

 

Barn har dessutom ett intresse i att söka sig till andra barn för att känna gemenskap 

och ta lärdom av varandra, vilket innebär att barn har en signifikant betydelse för 

andra barns utveckling och lärande (a.a). Detta innebär att det är lämpligt för 

pedagoger inom förskolan att ta del av studier om samlärande för att öka sin kunskap 

vilket i sin tur leder till en starkare profession. Denna studie belyser samlärandets 

funktion i förskolan med fokus på barns kompetens, möjligheter och maktrelationer 

vilket innebär att den också berör vikten av pedagogens roll i samlärandet mellan 

barn.  

 

Det svenska samhället idag värderar och förväntar sig god social kompetens och 

därför är samlärande ett otroligt viktigt verktyg att använda sig av i förskolan för att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för morgondagens samhällspelare. Idag 

har vi även ett ganska hårt samhällsklimat som utesluter och gör skillnad på 

människa och människa, då samlärande handlar om gemenskap och samverkan tror 

vi att det aldrig varit viktigare för förskolan att ta användning av samlärandet för att 

infästa de demokratiska värderingar som läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) framhåller. Då samlärande är en resurs i förskolan 

som inte kostar pengar är det också viktigt att ta tillvara på den och ge den näring för 

att kunna nyttja den.  
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5.6 Reflektioner 

5.6.1 Kritik 

Eftersom denna studie enbart berör samlärande mellan barn och barn i förskolans 

verksamhet och dessutom är en kvalitativ studie kan vi inte dra några slutsatser kring 

samlärande som berör andra typer av relationer och individer. Vi kan heller inte 

presentera något ensidigt eller rent resultat rörande barns möjligheter till 

samlärande.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

1. Upplever du att samlärande har en betydelse för barns utveckling? På vilket sätt? 

2. Upplever du att samlärande har en betydelse för barns lärande? På vilket sätt?  

3. Kan alla barn nyttja samlärande? 

4. Ges samlärande betydelse i din verksamhet? 

5. I Lpfö 98/10 står det att den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en 

kulturell mångfald i förskolan, tar ni vara på den kulturella mångfalden i ett 

samlärandeperspektiv? 

6. Påverkar typen av relation i samlärandet utvecklingen som resultat? 

7. Har du erfarenhet av att ett samlärandetillfälle har påverkat ett eller flera barns 

utveckling och lärande? På vilket sätt? 

8. Upplever du att den fria leken påverkar möjligheterna till samlärande? På vilket 

sätt? 

9. Upplever du att den fria leken påverkar kvaliteten av samlärande? På vilket sätt?  

10. Upplever du att den fria leken erbjuder fler eller färre möjligheter till samlärande 

än en styrd aktivitet, ex. Matsituationen? 

11. Kan du ge exempel på något tillfälle då ett barn samlärt med ett annat i fri lek? 

Vad lärde barnet sig? 

12. I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram, varje barn ska dessutom få möjlighet 

att bilda sig egna uppfattningar. Finns det utrymme för diskussion och upptäckter i er 

verksamhet? Kan du ge exempel? 

13. Har du upptäckt något specifikt lärandeområde där samlärande varit extra 

gynnsamt/nyttigt? 

14. Har du upptäckt något specifikt utvecklingsområde där samlärande varit extra 

gynnsamt/nyttigt? 

15. Makt är en del av vardagen på förskolan, har du erfarenhet av att makt bland barn 

påverkar samlärandet i barngruppen? Kan du ge ett exempel?  
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Bilaga 2  

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola som just nu håller på att 

skriva vårt examensarbete. Vi kommer att skriva en uppsats som kommer att 

publiceras på hemsidan Diva.se.  

Uppsatsen kommer att undersöka samlärandets funktion/ värde i sammanhanget 

lärande och utveckling i förskolan. För att kunna undersöka detta skulle vi vilja 

observera barnen på er förskola i den fria leken, observationerna kommer att äga rum 

vecka 49. Under observationen kommer att sitta vid sidan och titta på barnen under 

deras lek och anteckna för att kunna se samlärandet mellan barnen. Vi kommer att 

arbeta efter de forskningsetiska principerna som är Nyttjandekravet, 

Informationskravet, Samtyckeskravet samt Konfidentialitetskravet. 

Dessa principer innebär att alla personer i denna studie har fått information om 

studien och fått ge sitt samtycke till att delta i studien, alla kan välja att avsluta sitt 

deltagande när som helst och kan då be om att vi tar bort den data som berör denne 

deltagare ur studien. Data/information som samlas in kommer att hanteras på ett 

sätt som innebär att ingen obehörig har tillgång till den. Alla personuppgifter är 

konfidentiella och därför kommer det inte gå att ta reda på vilka förskolor och vilka 

barn som deltagit i studien. Data/ information som samlas in kommer enbart att 

användas till denna studie, när studien är avslutad och klar så kommer det insamlade 

materialet att förstöras. 

 

Om du INTE vill att vi observerar ditt barn så får du gärna meddela detta till någon i 

personalgruppen på er avdelning innan 1/12-14. Om du har några frågor om studien 

är du varmt välkommen att kontakta vår handledare på Mälardalens högskola Mia 

Heikkilä via hennes mail mia.heikkila@mdh.se  

 

Tack på förhand!  

Maria Gidlöf och Frida Larsson. 
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Bilaga 3  

Observationsschema 

 

 Vad hände  kommentarer Tankar 

Barn samlär X   

Söker aktivt hjälp 
av annat barn 

   

Indirekt 
samlärande 

   

barn erbjuder hjälp Flicka (1) hjälper 
en annan flicka (2) 
att komma upp på 
en stor sten.  

Ett tydligt 
samlärande med 
tanke på att flicka 1 
visar flicka 2 hur 
hon ska komma 
upp på stenen. 

Flickorna har tydlig 
kommunikation 
mellan varandra. 

Alla barns idéer 
accepteras oavsett 
kultur Osv  

   

 

Exempel på observationsschema. X används för att markera att flera områden 

berörs. 

 


