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BAKGRUND:          Tidigare forskning visar att barn lär av och med varandra i 
många olika situationer genom att använda sig av språk, 
samspel och kommunikation. Studien utgår från barns 
samspel i den fria leken. 

SYFTE:  Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur 
samspelet mellan barn går till och hur det sker ett lärande 
samtidigt. 

METOD:  Metoden i vår studie är kvalitativ, inspirerad av den 
etnografiska ansatsen som bygger på data från 
observationer av barn i den fria leken. Studien är gjord på 
två avdelningar med barn i åldrarna ett till sju år.  

RESULTAT:  Resultatet i denna undersökning visar att barn lär sig inte 
bara genom kommunikation utan också genom att lyssna, 
imitera och observera i gemensamma aktiviteter i den 
fria leken. Lärandet sker på olika sätt. För att detta skall 
ske krävs det att pedagogen skapar möjligheter och 
förutsättningar. 
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Förord 
Vi vill börja med ett stort tack till alla barn och föräldrar som gjorde det möjligt 
för oss att utföra våra observationer. Vi vill särskilt tacka vår handledare Mary 
Larner för stöd och engagemang för att denna uppsats blev genomförd. Till sist 
vill vi tacka våra familjer som stöttas oss under arbetets gång. 
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1. Inledning 
Forskning visar att barnet från första stund aktivt söker kontakt och samspel med 
omgivningen. Barnen betraktas som oerfarna men kompetenta och aktivt 
kunskapssökande och har inom sig en inneboende kraft och lust till att lära, de är 
nyfikna och vill veta mer. Barn är beroende av samspel med andra för att utveckla 
sin kompetens till fullo. Enligt skolverket (SOU 1 997:157) erövrar barnen sin 
omvärld varje dag i leken och i kommunikation med andra barn. De skaffar sig ny 
kunskap, erfarenheter och färdigheter, det kan ske genom gemensamma tecken 
eller uttryck som b.l.a.  tal, skriftspråk, bildspråk och musik. Även den 
pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. 
 
I den här undersökningen vill vi ta reda på hur samspelet går till och om det sker 
ett lärande genom det. Våra egna erfarenheter är att den vuxnes delaktighet, 
förhållningssätt och uppmuntran spelar stor roll för barns lärande. Vi är 
verksamma och har lång erfarenhet i arbetet med barn i förskolan och 
förskoleklass. Vi anser att det är viktigt att pedagogen ser barnet som kompetenta 
och aktiva, även skapar möjligheter och förutsättningar för att barnen ska lära av 
och med varandra. Om pedagogen ser barnet som viktig part i ett samtal, lyssnar 
och utmanar med öppna frågor utvecklar barnet en språklig medvetenhet och 
social kompetens. Kommunikation och samspel mellan barn är viktiga delar för 
att få en fungerande lek. Barn tycker om att lära av varandra och kompisarna har 
en stor betydelse för gemenskap och kommunikation. 
 
Vår nyfikenhet och intressen om samspel och lärande hos barn i förskolan och 
förskoleklass gjorde att vi ville veta mer om det, det gjorde vi genom att observera 
barn i den fria leken. 
 

 

2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur samspelet mellan barn går till 
och om det sker ett lärande samtidigt. 
 

2.1 Frågeställning 
Hur samspelar barn under den fria leken? 
Kan man se om det sker ett lärande och i sådant fall hur? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi Vygotskijs teorier, vad dessa teorier och idéer handlar 
om. Vi vill kort skriva om vad tidigare forskning säger om barns samspel och 
kommunikation. Enligt olika forskare är det viktigt hur pedagogen organiserar 
miljön och skapar klimat för att samspelet ska fungera i vardagliga aktiviteter. 
Enligt styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 1994 och 1998) är leken en 
viktig del i barnverksamheten där barnen tillsammans med sina kamrater erövrar 
världen.I leken stimuleras inlevelse, social kompetens, kommunikation och 
förmåga att samarbeta och lösa problem enligt (Lpfö 98). 
 
Styrdokumenten påpekar även att den fysiska miljön skall vara utformad så att 
den stimulerar barns lärande och samspelsutveckling. Barnen utforskar sin 
omvärld med kroppens alla sinnen. Den första kommunikationen sker genom 
rörelser via kroppen, sedan börjar barnen förmedla sig genom tal. När barn 
samtalar med varandra sker det ofta ett lärande. 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
(Lpo-94) framhåller att verksamheten ska vila på demokratiska och humanistiska 
värdegrund. Skolans uppdrag är att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära. 
Eleverna ska kunna känna sig trygga och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra. 
 
Förskolans uppdrag är att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna 
och barn som på att barnen lär av varandra genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande (Lpfö-98). 
 

 

3.1 Lekens betydelse för samspel och lärande 
 
Knutsdotter-Olofsson, (1997) som har forskat i barns lek menade att i leken 
utvecklar barnen tillsammans med andra barn sin sociala kompetens, de lär sig att 
leva med andra människor, ha roligt, bli arg, kompromissa, känna sympati och 
empati. Barn utvecklar medkänsla och visar respekt för varandras behov. I 
samspel med kamraterna i en engagerande lek lär barnen känna varandra. De vet 
vad kompisarna tycker om att leka och vad är roligt. Leken ger trygghet och 
glädje ansåg Knutsdotter. I leken med flera barn uppstår problem som måste lösas 
och konflikter som måste redas ut. För att leken skall fungera framhåller 
Knutsdotter att det krävs att barnen följer det sociala lekregler, samförstånd, 
ömsesidighet och turtagande. Samförstånd betyder att alla barn som leker 
tillsammans är införstådda med att de leker och vad de leker. Ömsesidighet 
innebär att alla är på jämställd nivå, oberoende av ålder och styrka. Vidare 
menade hon att turtagande betyder att ibland är det du som ta initiativ och 
bestämmer och ibland är det jag. Leken får på så sätt en form av dialog mellan 
barnen. 
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I leken utvecklar barnen sin kommunikationsfärdighet menade Knutsdotter-
Olofsson, (1987). I leken kommunicerar barnen genom att använda ord, rörelse, 
gester, ljud och andrasignaler när de leker tillsammans eller själva. Genom 
samspel med andra barn kan leken utvecklas på olika sätt menar författaren. Hon 
framhöll även att leken stimulerar fantasi och kreativitet. Det föds olika idéer så 
att leken förändras. Barn gör tolkningar av varandras budskap, förhandlar med 
varandra och använder olika strategier.  

 

3.2 Kommunikation och samspel 
 
Nilsson och Waldemarsson (1995) påstod att kommunikation är en mänsklig 
aktivitet, genom kommunikation och samspel har människor möjligheter att skapa 
närhet och kontakt mellan varandra. Kommunikation är verktyg för överföring av 
idéer, påverkan och utveckling. Det är skeenden där två eller flera personer 
skickar olika slags budskap till varandra. Det innebär att människor både 
meddelar och tar emot information. Samspelet sker genom språk och tal, 
ansiktsutryck, gester och kroppsrörelse, avstånd och lukter. Vidare menar de att 
vid möten med andra människor upptäcker barn beteende som accepteras och 
uppskattas av omgivningen. Vi får också reda på hur vi inte bör bete oss. Det 
viktigaste för en bra kommunikation är att lyssna som betyder ”att höra och 
uppfatta” och förstå avsikt med budskapen. Vi är både mottagare och sändare i 
kommunikation och samspel med andra (a, a)  
 
Evenshaug och Hallen (2001) menade att människor kommunicerar med språket 
och utrycker sina tankar och känslor. Det verbala språket är en kollektiv produkt, 
genom språket lär vi oss hur vi skall erfara och uppleva världen. Genom samspelet 
lär sig barnen att rikta uppmärksamheten mot saker och händelse omkring sig. 
Barnen lär sig att kombinera sitt intresse för saker med social kommunikation. 
Omgivning spelar en avgörande roll och barnen måste få möjligheter till samspel 
med ansvarsfulla omsorgspersoner som anpassar sitt tal efter barnens tanke nivå. I 
läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 Utbildningsdepartementet, (1 998,1994) är 
kommunikation och samspel viktiga delar i barns lärande 
 
   

3.3 Miljöns betydelse för barnens lärande 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som har forskat i förskolan och skolan 
menar att barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den 
pedagogiska miljöns utformning har därför stor betydelse för barns lärande. 
Miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska 
verksamheten. Den pedagogiska miljön skall utformas på en sådan sätt att barnens 
lärande både underlättas, stimuleras och utmanas framhåller Pramling Samuelsson 
och Sheridan. Vidare menade de att den pedagogiska miljön innefattar både 
miljöns fysiska utformning av material, samspel mellan barn och vuxen och 
mellan barn- barn samt klimat. Det ska finnas variation av materialet, det ska vara 
så att den inbjuder barnen till att samverka och tillsammans undersöka, jämföra, 
tolka, värdera, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. En variation av 
material bör alltid finnas tillgängligt så att barn kan skapa när de själva vill och 
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har lust. Byggleken kräver ett utrymme där flera barn kan bygga tillsammans 
anser aa. 
 
Strandberg (2006) menade att bra lärandemiljöer ser ut på olika sätt, det handlar 
om att forma rum som i första hand skall gagna aktiviteter för lärande och 
utveckling. Barn skall vara delaktiga i sitt egen lärande genom att effektiv delta i 
att utforma den fysiska miljön. Miljöförändringar där barnen inte är med, leder 
inte till utveckling utan till främlingskap. 
 
Enligt Williams (2006) som har forskat i barns samlärande i förskole- och 
skolmiljö menade att små barn i förskolan naturligt dras till varandra och att de 
spontant lär av varandra och samverkar. Att det sker mycket samlärande i 
förskolan beror till viss del på att det finns mycket frihet i den miljön. 
 
 

3.4 Kamratskap  
 
Öhman (2003) menade att vänskap fordrar social kompetens, vänskap bygger på 
någon form av likheter t ex gemensamma intressen för att vännerna ska få en 
ömsesidig bekräftelse. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) menade att barnen har benägenhet att välja 
lekkamrater som är av samma kön som de själva. Vid fyra eller fem års ålder 
börjar barnen aktivt att avvisa kamrater av motsatt kön, och i skolålder är de 
närmaste vännerna nästan alltid av samma kön.  
 
I samtal och lek med kamrater utvecklar barnet sitt tänkande menar Vygotsky i 
Lindqvist (1999) vidare menade han att kamraterna utbyter tankar och idéer i 
dialog med varandra. 
 
  

4. Teorier kring samspelet 
4.1 Vygotskij 
  
Lev Vygotskij (1896-1934) var en marxistisk psykolog och pedagog vars verk 
blev kända i västvärlden under 1960 talet. Vygotskijs bok Pedagogisk psykologi 
var den enda som kom ut under hans livstid. Översättningar av vissa texter finns 
återgivna och kommenterade i Lindqvist (1999) som används här som källa. 
Vygotskijs kulturhistoriska teori handlar om att omgivningen är avgörande för 
individens utveckling och lärande. Det är genom barnens möte, dialog och 
samspel med omvärlden som utveckling sker. Vygotskij hävdar att den 
organiserade sociala miljön, barns intresse och erfarenheter har stor betydelse för 
barns lärande. Genom problemlösning lär eleven sig att tänka. Han intresserade 
sig för skillnaden mellan vad barnen kan lära sig på egen hand och vad som krävs 
med en vuxens hjälp. Lärarens uppgift är att organisera den miljön genom att ge 
eleven material och hjälpmedel så att den kan lösa uppgiften. Läraren skall enligt 
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Vygotskij i Lindqvist (1999) vara en som underlättar kunskapsprocessen genom 
att ändra på den sociala miljön. 
 
Vygotskyj menade att det individuella tänkandet är resultatet av en social 
aktivitet, han menar även att leken är en social process där barnen ges möjligheter 
att utvecklas och mogna. Vad det gäller det sociokulturella perspektivet så belyser 
det kommunikation och samspel som centrala delar i barns utveckling.  Vygotskyj 
ansåg att kommunikationens betydelse i samspelet är betydande för att länken 
mellan kommunikation och tänkandet skall fungera. Han hävdade också att 
språket och handlingen följs åt och att språket kontrollerar tänkandet. 
 
 
Strandberg (2006) menade att det finns någon medfödd läsfärdighet och språk 
men vi som människor har förmåga att lära oss om omvärlden erbjuder 
möjligheter. I en värld utan kommunikation uppstår inget språk enligt Strandberg, 
utan böcker uppstår ingen läsfärdighet. I rum som kräver tystnad det är svårt att 
ägna sig åt dialog och kommunikation med andra. Strandberg utgick från 
Vygotskijs teori. Han hävdade att lärande är beroende av tillgång till verktyg och 
tecken som är utmanade och relevanta till det område som barnen ska utforska 
individuellt eller tillsammans med andra. Vygotskij i Strandberg beskrev 
utvecklingszon. Barnen provar vad de kan göra tillsammans med andra genom att 
imitera den andre. Barnen provar vad den ännu inte kan göra. Utvecklingszon 
innebär att hjälpa varandra för att lösa problem och dela med sig. Lärande sker 
genom barns delaktighet i olika aktiviteter med samspel med andra. 
 
 
Vygotskij i Bråten (1998) har menat att barnen befinner sig i två olika nivåer. Den 
första nivå är vad barnen kan göra självständigt, den andra nivå är när barnen löser 
problem med hjälp av en vuxens eller kamratens vägledning. Det innebär att 
barnet genom samarbete med andra skapar ny kunskap. 
 
 

5. Tidigare forskning  
Under de sista 25-30 åren har det skett förändringar inom barnforskningen. 
Teoriuppfattning har ändrats och ny kunskap från ett par decennier av empiriska 
undersökningar har lett till vad barnen är och hur deras utveckling ska förstås 
menar Sommer (2002). Sommer fokuserade sin forskning på bl a barnets sociala 
kompetenser. Man talar om att det skett paradigmskifte inom psykologiska teorier 
och forskning om barn. Synen på barn har förändrats, deras uppväxt villkor är inte 
samma som det har varit och familjers förhållande ser annorlunda ut. Från 
kärnfamiljen där mamman ansågs som viktig för barnens utveckling till idag där 
barns olika sociala kontakter har stor betydelse för att utveckla nya kompetenser. 
Till barn som har kapacitet att utveckla sina personligheter genom samspel med 
omgivning. Sommer menade att barns kompetens utvecklas i kulturella och 
sociala sammanhang genom att integrera med omgivningen. 
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5.1 Små barn och samspel 
 
Brodin och Hylander (2002) beskrev i sina studier hur små barn härmar varandra. 
Ju yngre barn desto lättare har de för den omedvetna härmningen. När ett barn 
reser sig upp på samlingen, kan ett annat barn följa efter. När ett barn gråter, 
gråter flera stycken det innebär att känslouttrycken smittar av sig. 
.  
Michelsen (2005) gjorde en undersökning under åren 1998-2002 på 
småbarnsavdelningar. Hennes intresse var samspel mellan små barn upp till 3 år. 
Hon samlade materialet genom att använda videokamera under den fria leken. 
Enligt henne började samspelet ofta kring en leksak eller en livlig rörelse. Hon 
menade att när ett barn börjar hoppa, skratta, springa så tar andra barn efter och 
gör likadant. Resultatet i hennes studie visade att det oftast är de aktiva barnen 
som väcker de andra barnens intresse och lust till samspel. Barnen samspelar 
genom intresse för varandra i de gemensamma aktiviteterna. Under sina 
observationer upptäckte Michelsen att pojkar är oftast de som tar initiativ till 
samspel med flickor. 
 

5.2 Pedagogens betydelse för barns samspel 
 
Williams (2001) visade i sina studier hur pojkar och flickor i förskoleklassen 
kommunicerar verbalt som medel för lärande. Under hennes observationer 
arbetade barnen med problemlösning med skapande verksamhet. Pedagogen 
uppdelade barn i tre grupper, en grupp med aktiva pojkar, en grupp med aktiva 
flickor och en grupp med tysta flickor. Hennes tanke var att de tysta flickorna 
skulle få mer utrymme och blir mer aktiva. Williams resultat av studie visade att 
pojkar pratar samtidigt som pedagog medan tysta flickor säger inte mycket. Hon 
menade att pedagogen har avgörande betydelse för hur samarbete mellan barn 
utvecklas. Man kan inte dela upp barnen i grupper och förvänta sig att de inom en 
grupp ska samarbeta med varandra på ett kreativt och stimulerande sätt. Hon 
påstod att pedagogen är den som skall skapa förutsättningar för att barnen ska 
kommunicera med varandra och söka kunskap tillsammans. Det är viktigt att 
organisera miljön och klimat för att barnen lyssnar på varandra och har lika 
möjligheter att komma till tals, att alla barn ska vara delaktiga och bidra med sin 
del i den kommunikation som pågår på ett naturligt sätt. Enligt Williams (2006) 
ska grupperna vara jämlika så att barnen känner att de är beroende av varandras 
insatser för att lyckats med sin uppgift. För att samspelet ska utvecklas det är 
viktigt att barnen har goda kamratrelationer med varandra. Hon utgick från 
barnens vardagliga aktiviteter och lägger vikt på barns spontana lärande av 
varandra. Enligt Williams sker det mycket samlärande i förskolan som beror till 
en viss del på att det finns mycket frihet. Barnen väljer var de vill vara och med 
vem de vill vara. 
 
Enligt Williams, Sheridan och Pramling, Samuelsson (2000) som beskrev ett urval 
av studie som på olika sätt visar hur barnen lär av varandra genom samarbete i en 
grupp där barn fungerar som lärare för varandra. De betonade att barnens olikheter 
är tillgång till lärande i förskolan och skolan. Barnens ålder är inte avgörande vem 
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som ska lära av vem utan barnens tidigare erfarenheter och kompetenser. Barn 
som är mer kunniga inom ett visst område kan vara den som lär en kamrat. Eller 
barn som arbetar tillsammans med problemlösning med olika förkunskaper lär sig 
att använda varandra som resurs.  
 
  

5.3 Pojkar och flickor 

  
SOU (2 004:115) En studie från Malmö högskola visade att skillnaderna mellan 
pojkars och flickors leksaker är stora. Enlig studien förväntas pojkar leka med 
yrkesredskap, transportmedel och verktyg, medan flickornas leksaker handlar om 
dockor, hushållsredskap och sådant som har med omsorg och skönhet att göra.  
 
Rithander (1991) har i en studie intervjuat förskolepersonal och kommit fram till 
att flickor oftast leker i mindre grupper. Personalen anser att det är viktigt för 
flickor att ha en ”bästis”. Flickorna ägnar sig mer åt dramatiska lekar och lugna 
aktiviteter som att pyssla, måla mm. Pojkar däremot leker hellre i större grupper 
där leken oftast är tävlingsinriktad. Pojkar är mer sysselsatta med 
konstruktionslekar, t ex bygger koja av kuddar, torn av klossar eller bilar av 
legobitar. De upplevs som mer högljudda och aktiva. Samspelet mellan barn kan 
se olika ut men viktigt och intressant är att det sker ett lärande ändå. 
 
 

6. Metod  
6.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie beskriver något utifrån en eller fler egenskaper och syftar 
längre än till beskrivning, man ser till helheten. Kvalitativa metoder är inte 
aktuella när det gäller att beskriva storlek, mängd eller kvantitet, så den är 
motsatsen till kvantitet Lökken och Söbstad (2000). 
 
Vi är intresserade utav hur gruppen lär sig allmänt och vad de lär sig, inte hur 
många i gruppen eller hur mycket det lär sig. I vår undersökning har vi använt oss 
av kvalitativa studier som metod för att kunna besvara vårt syfte. 
 

6.2 Etnografisk ansats 
Etnografin är den metod som används för att studera människor i dess vardag, 
förklarar Eriksson och Haverlind (2000). Man tillbringar en tid tillsammans, i 
detta fall barn för att kunna observera dem. När man gör en etnografisk studie 
handlar det om att studera insikter och vardagsmönster. Etnografin härstammar 
från antropologin, vetenskapen om de västerländska folkens materiella, sociala 
och andliga kultur i äldre tider men även i nu tid. Förr kallades denna vetenskap 
för folklivsforskning. Eriksson och Haverlind (2000). 
 
 
Vi har blivit inspirerade av den etnografiska ansatsen som innebär att forskaren 
utför direkta observationer på fältet för att kunna studera barnen i dess vardag. Det 

 11 



var till fördel för oss eftersom vi arbetar och tillbringar tid tillsammans med 
barnen på respektive arbetsplats där vi har gjort observationer. När man gör en 
etnografisk studie handlar det om att studera insikter och 
vardagsmönster. Etnografins syfte är att försöka förstå och beskriva en händelse 
som kan bidra till en ökad förståelse. Observationerna var inte planerade utan 
fångades upp när något intressant inträffar ”critical incidents”. I en etnografisk 
studie ingår även informella och formella samtal menar Eriksson och Haverlindh 
(2000).  
 

6.3 Observation som redskap 
 
Löpande protokoll är den vanligaste form av observation. Genom att använda 
papper och penna har vi noterat vad som hände i barngruppen under en kort tid. 
Tiden för observationerna har varierat tre, fem eller tio minuter. Det viktigaste var 
att skriva ner i detalj så mycket som möjligt av det som hände under den korta 
tiden. Nackdelen är att det var praktiskt omöjligt att hinna skriva ner allt vad vi 
såg och hörde och att det var en tidskrävande metod. Det är viktigt att den som 
observerar är fokuserad på vissa aspekter betonar Lökken och Söbstad (2000). 
Fördelen med att observera med papper och penna är att man under kort tid får in 
mycket material. 
 
Vi använde oss av kvalitativa observationer som metod för att samla in material 
till att besvara syftet. Genom att skriva löpande protokoll har vi dokumenterat 
våra observationer. Vi har fångat upp tillfällen i vardagen hur barnen samspelar i 
den fria leken i förskolan och i förskoleklass. Vi var bl a fullständiga observatörer 
men även deltagande observatörer. 
 
 
 

6.4 Urvalsgrupp 
 
I vår vetenskapliga undersökning har vi valt en grupp barn i åldern 1-6 år i 
förskolan och förskoleklass. Antalet barn i förskoleklassen är 23 varav 8 är flickor 
och 15 är pojkar, medan antalet barn i förskolan är 24 där 17 är flickor och 7 är 
pojkar. I båda verksamheterna ses leken som en viktig del för barns lärande och 
utveckling. De olika verksamheterna ligger i olika sociala områden. Förskolan är 
åldersblandad medan i förskoleklassen är alla jämnåriga. Förskoleklassens 
verksamhet ligger i ett stort grönområde en bit från skolan. Vi arbetar på 
respektive förskola och förskoleklass. 
 

6.5 Genomförande 
 
Innan vi påbörjade vår studie informerade vi kollegor om att vi skulle på börja 
vårt examensarbete. Vi talade om vilka metoder vi skulle använd oss av och att 
undersökningen skulle handla om samspel och kommunikation.  Vi talade även 
om att det inte var personalen som skulle observeras utan att barnen var i fokus. 
Personalen visade ett stort intresse i början men med tiden blev intresset inte lika 
stort. 
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Vi lämnade ut ett informationsbrev till barnens föräldrar, se bilaga 1 och i 
samband med detta informerades föräldrarna muntligt om observationerna. 
Föräldrarna var mycket positiva till vår studie och vi fick in 45 godkännande av 
47 möjliga.  
 
När vi fått föräldrarnas godkännande började vi med att observera samspel och 
kommunikation mellan barnen i den fria leken för att samla in material till 
bearbetning för att besvara vårt syfte.  
 
 
Vi bestämde oss för att observera just när det inträffade ”critical incidents” med 
fokus på samspel och kommunikation. Genom löpande protokoll samlade vi in 
material på våra respektive arbetsplatser, vilket underlättade för vi hade redan 
skapat goda relationer med både barn och föräldrar. Vi samlade in så mycket 
material som möjligt för att sen kunna välja ut det som var relevanta för vår 
studie. Fördelen med att vara på sin egen arbetsplats var att barnen var vana vid 
oss och stördes inte av att vi observerade barnen agerade på ett vanlig och 
naturligt sätt. Barnen kände sig trygga och tyckte inte det var obehagligt när vi satt 
och antecknade vad de gjorde och sade. 
 
 

7.  Tillförlitlighet och giltighet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och validitet innebär giltighet. Inom all 
forskning måste forskare validera, det vill säga kritiskt granska sina resultat. Inom 
kvalitativa studier innebär det att man kontrollerar trovärdigheten genom att under 
hela studien ständigt ifrågasätta syftet och tillvägagångssätt. Kullberg (1996) 
menar att genom att vara flera observatörer som gör observationer i samma studie, 
och använda flera olika metoder vid data insamlingen ökar tillförlitligheten i 
datamaterialet. Likaså om en observatör observerar samma fenomen under en 
längre tidsperiod. Från början var tanken att vi skulle observera på varandras 
avdelningar för att vi skulle kunna vara mer objektiva utan förutfattade meningar, 
men eftersom vi har olika arbetsuppgifter så var det praktiskt omöjligt att 
genomföra. 
  

 

8. Etiska regler  
 
För att kunna observera barnen behövde vi föräldrarnas godkännande. Därför 
valde vi att informera föräldrarna om studien muntligt och skriftligt (se bilaga 1). 
Föräldrarna fick skriva under om deras barn fick delta eller ej i studien. Vi hade 
full respekt om det var någon som ville avstå. Vi talade även om att materialet inte 
kommer att ligga synligt för andra och att vi kodar namnen så att vi inte röjer 
några identiteter. Under observationerna så fick barnen delta på sina egna villkor. 
Våra goda relationer med barnen gjorde att de kände sig trygga och ville inte avstå 
från att bli observerade. Allt insamlat material används endast till studien.  
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9.  Analys och bearbetning av data 
Analys innebär att man bryter ner materialet i mindre delar och sedan grupperar 
dessa delar utifrån hur de förhåller sig till varandra. Sedan knyts delarna ihop till 
en helhet igen. Insamling och analys sker samtidigt i den kvalitativa forskningen. 
Det innebär inte att analysen skulle vara färdig när man samlat in all information, 
utan tvärtom, analysen går bara in i ett mer intensivt skede Merriam (2006). 
 
  
Efter varje avslutad observation skrev vi rent våra anteckningar eftersom det är 
lätt att glömma bort detaljer, vad vi har sett, hört eller sett på kroppsspråket. Innan 
vi började med material analys gjorde vi tolkningar av observationerna för att 
förstå och uppfatta beskrivningen av händelse. Under analysens gång var det 
viktigt att hitta en översiktlig bild av helheten i det insamlade 
observationsmaterialet. När vi hade samlat in en mängd data sorterade vi de 
uppgifter som var relevanta för att besvara syftet i olika kategorier t ex likartad - 
olikartad och då upptäckte vi olika mönster. Vi har aktivt använt oss av litteratur 
för att tolka och förstå det vi sett, och även för att fördjupa oss i ämnet. Det är 
viktigt att koppla praktik till teori Lökken, Söbstad (2000) 
 

10. Resultat  
I det här avsnittet redovisar vi resultaten av den kvalitativa studien på fältet i fem 
delar, barns lärande genom kommunikation, konflikt, imitation, genom att göra 
och observera med samspel med andra barn. Vi beskriver ett urval av 
observationer som visar på ett spontant lärande i den fria leken. Resultaten 
redovisar vi i korta sammanfattningar och citat av observationerna.  
 
Lärande genom kommunikation 
 
Samspel genom kommunikation är när barnen använder det verbala språket och 
frågar eller förklarar begrepp för varandra. Här visar vi två exempel av hur barnen 
använder verbal kommunikation för att skapa ett lärande. 
 
Olle och Erik samspelar och kommunicerar verbalt med varandra samtidigt som 
de bygger. Olle bygger en trappa som han kallar för rekord. Erik vet inte vad 
rekord betyder så han visar nyfikenhet och intresse och frågar Olle vad det 
betyder.  
 

Exempel 1 
Olle och Erik som är sex och ett halvt år sitter på en matta i 
köket och bygger med kappla stavar. Olle bygger en hög 
trappa och Erik hjälper till att hämta mer klossar. Olle 
säger: ”Jag satt rekord på denna trappa.” Erik frågar: ”Vad 
är rekord?”. Olle svarar att: ”Det är när man gör något 
bättre än någon annan, som jag gör.” 

 
Analys och reflektion 
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Olle och Erik har ett fint samspel mellan varandra. Båda har gemensamt intresse 
att bygga med kappla stavar. I leken visar de varandra ömsesidighet och 
samförstånd. Genom verbal kommunikation sänder pojkarna ut information till 
varandra. De kommunicerar med varandra om det de bygger. Kappla stavarna är 
det som ligger i gemensamt fokus för deras aktivitet.  
 
 
I nästa observation hör vi hur tre sjuåriga pojkar står och pratar med varandra 
samtidigt som de tittar på fiskar i ett akvarium. 
 

 
Exempel 2 
Olle, Erik och Peter står framför akvariet och pekar på 
olika fiskar. Under tiden samtalar de med varandra. Olle 
säger; ”Titta, den kör race”. Erik gissar på att den svarta 
fisken vinner, men Peter gissar på att den stora röda vinner. 
Peter säger: ”vad heter fiskarna”? Olle svarar att det står på 
lappen, jag kan läsa. 
 

Analys och reflektion 
I den här observationen använder Olle, Erik och Peter det talade språket som 
redskap. Pojkarna gissar på vilken fisk som skall vinna, de benämner fiskarna 
efter färg och form. Peter undrade vad fiskarna hette, det kunde Olle svara på, han 
talade om att det står på lappen och erbjöd sig att läsa. Lärandet skedde genom 
kommunikation och det skrivna språket. 
 
 
 
Lärande genom konflikt 
Genom konflikt i leken lär barnen sig att vi är olika, för att kunna fungera 
tillsammans krävs det att barnen anpassar sig till varandras behov. 
 
I denna observation uppmärksammade vi samspelet mellan fyra barn. Leken 
slutade med att de inte kom överens med varandra. Både Crille och Anders vill ha 
sin vilja igenom och de kommer inte överens om slottet är färdigt eller inte.  
 

 
 
                  Exempel 1 

Anders fyra år, Crille fyra år, Mari sex år och Calle tre år 
sitter i sandlådan och ska bygga ett stort slott tillsammans, 
Mari vill ha två spadar för det går mycket fortare att bygga 
slottet. Anders ser att Mari har två spadar och då vill även 
han ha det. Crille väljer att ta den stora grävskopan. Calle 
som är minst börjar hacka på slottet och de övriga barnen 
tycker inte om det. Calle säger att jag bara gräver. Efter en 
stund tycker Crille att slottet är färdigt men det tycker inte 
Anders, så han fortsätter att platta sanden. Crille blir arg 
och puttar bort Anders händer och säger; ”ser du inte att 
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det är färdigt. Anders svarar: ”Det var jag som hittade på 
leken”, och han fortsätter att bygga. 
 

Analys och reflektion; 
I det här exemplet ser vi att leken börjar med ett positivt samspel mellan fyra barn 
men slutar med en konflikt mellan två jämnåriga pojkar som inte kommer 
överens. För att leken ska fungera måste Anders och Crille anpassa sig efter 
varandra i ett ömsesidigt samspel. Genom konflikter som uppstår i leken lär sig 
barnen sociala färdigheter. Man kan inte alltid stå i centrum.  

 
 
Lärande genom imitation 
I detta avsnitt vill vi lyfta fram hur barnen lär sig genom att imitera varandra. 
Barnen imiterar det som intresserar dem. De vill lära sig att lära för att bli lika 
som sin kamrat och visa samhörighet.  
 
Två flickor sitter själva i soffan med var sin pärm. De bläddrar i sina pärmar 
samtidigt som de pratar med varandra. 
 
 

Exempel 1 
Sara och Diana sju år sitter i soffan och tittar och jämför 
vad de har i sina portfoliepärmar. Sara undrar om Diana har 
gjort en tärning. Diana bläddrar i pärmen och letar men 
hittar ingen. Sara säger: ”Du kanske inte var i skolan.” 
Flickorna bläddrar vidare i sina pärmar. Titta här säger 
Sara: ”Det är siffror, nio, fem, fyra.” Diana tittar och säger: 
”Titta på min, jag gjorde en liten nia inte som du”. Sen 
börjar Sara och Diana att ramse räkna. Sara: ”Tjugoåtta, 
tjugonio, tjugoniotio.” Diana säger: ”Man räknar inte så, 
tjugoåtta, tjugonio, trettio” 
 

Analys och reflektion 
Det är väldigt intressant att höra hur Sara och Diana kommunicerar med varandra 
genom att klä sina tankar i ord. Flickorna uppmärksammade tillsammans att de 
hade olika saker i sina pärmar. Sara frågar om Diana har en tärning i sin pärm, 
Diana letar och letar men hittar ingen tärning. Sara har en egen ide` om varför 
Diana inte har den i sin pärm. När flickorna börjar ramse räkna blir det fel när 
Sara räknar. Diana är mycket mer säkrare och har mer kunskap på att ramse räkna. 
Hon vill hjälpa Sara och berättar hur man skall räkna.   
 
 
I ett annat exempel sitter flickor vid det lilla bordet i köket och ritar samtidigt som 
de samtalar med varandra. 

 
Exempel 2 
Sofie sex och ett halvt år och Regina sju år sitter och målar 
väskor på A- 4 papper i olika färger. Det var fredag och 
flickorna pratade om vad de skulle göra under helgen. Sofie 
säger: ”Jag ska sova över hos min farfar, själv.” Regina 
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säger: ”Jennifer kommer till mig idag.” Sofie försöker att 
säga namnet Jennifer men hon hade svårt att säga det. 
Regina vill hjälpa henne och ber henne att upprepa ordet 
några gånger. Regina säger: ”Säg Je nni fer.” Sofie säger: ” 
Jegnnifer”. Regina säger: ”Nej, nej säg igen.” Genom att 
upprepa lär sig Sofie att säga namnet korrekt. 

 

 
Analys och reflektion 
Genom att Sofie visar intresse upprepar hon namnet flera gånger ända tills hon lär 
sig att säga ordet korrekt. Sofie ger inte upp utan lyssnar på sin kompis 
instruktioner och försöker ända tills hon lyckas säga Jennifer. Sofie skaffar sig ny 
kunskap genom dialog och samspel med sin kompis Regina. 
 

 
Lärande genom att göra 
Barn lär sig genom att göra olika saker i ett gemensamt skapande aktiviteter. Detta 
ser vi i de två exempel som vi beskriver nedan. 
 
 
I den här observationen såg vi att det äldre barnet söker sig till det yngre barnet 
som har mer kunskap och har mer erfarenhet i att klippa än sig själv. Julia får båda 
de andra kompisarna att vilja mer och tycka att det är roligt. 
 

Exempel 1 
Julia fyra år, Mari sex år och Anton fyra år, sitter i målar rummet och 
klipper ut pappersfjärilar. Mari säger att hon inte kan klippa, det blir 
bara fult. Julia erbjuder sin hjälp. Mari tittar på hur Julia gör, Julia 
säger att nu får du klippa, du får göra hur du vill. Mari sätter igång och 
klipper en egen fjäril. Anton frågar Julia om en pappersbit han klippt ut 
om den räcker till kroppen. Julia svarar att det gör den. 

 
Analys och reflektion 
Både Anton och Mari vill ha bekräftelse av Julia som har större färdighet av att 
klippa. Julia peppar och uppmuntrar kompisarna genom att säga att det inte spelar 
någon roll hur det ser ut och talar om att det är enkelt att klippa. Det får Anton och 
Mari att vilja pröva själv. Barnen använder verbal kommunikation och lyssnar till 
instruktioner. 
 
I andra exemplet visar det sig hur lärande sker genom att göra i en fysisk aktivitet. 
 
Solen lyser och det är ganska varmt, barnen är ute på gården och cyklar. Det finns 
olika cyklar, sparkcyklar, tvåhjulingar och trehjulingar. Jag ser två 7 -
åringar som har var sin sparkcykel. 
 

Exempel 2 
Daniel och Zigge sju år står och håller i varsin sparkcykel. 
Daniel vill visa Zigge hur man gör när man cyklar på en 
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sparkcykel. Han förklara i ord och genom kroppsspråket 
hur man ska göra. Daniel säger: ”Så där, så där gör du.” 
Daniel visar med hela sin kropp hur Zigge ska göra. Daniel 
håller sparkcykeln med båda händerna, springer en liten bit, 
hoppar med ett ben på cykel och sparkar med det andra 
benet. Zigge står med cykel bakom Daniel, han lyssnar och 
tittar, sen försöker han åka likadant som Daniel visade 
innan. Zigge provar två gånger sedan cyklar de några varv 
runt gården efter varandra. 

 
Analys och reflektion 
Zigge visade intresse över hur Daniel gjorde när han cyklade, han iakttog och 
lyssnade på Daniels instruktioner och provade att göra likadant. Daniel och Zigge 
var delaktiga i den gemensamma aktiviteten.  
 
 
Lärande genom observation 
Genom att observera en händelse och se hur andra gör skaffar barn nya kunskaper 
och färdigheter. 
 
 
Det här exemplet handlar om tre barn i puffrummet. Två av barnen kastar med 
sina pappers flygplan. Den tredje står i början bara och iakttar.  
 
 

 
Exempel 1 
Calle, Julia fyra år och Ida tre och ett halvt år är inne i 
puffrummet. Calle och Julia kastar sina pappersflygplan 
och tittar vems som flyger högst. Ida står bredvid och 
iakttar deras lek, hon håller sitt pappersplan i handen och 
snurrar runt, men släpper inte planet. Efter en stund kastar 
Julia sitt plan mellan två puffar hon säger: ”Jaa, jag fick 
den i mål.” Calle säger: ”Jag ska också göra mål.” När de 
kastat ett tag så säger Julia att det är dags att städa, de 
plockar upp puffarna i en hög. När det är städat går Julia 
och Calle ner från puffrummet. Ida stannar kvar och börjar 
kasta sitt plan. 

 
 
Analys och reflektion 
Ida kommunicerar inte verbalt utan hon är tyst, hon verkar koncentrerad, iakttar 
och observerar vad Calle och Julia gör. Efter en liten stund börjar hon att snurra 
runt med sitt flygplan, men kastar den inte. Ida tittar ytterligare en stund och sen 
kastar hon iväg sitt plan. Calle och Julia går ut från puffrummet, men Ida stannar 
kvar. När hon är själv börjar hon öva på att kasta. Hon skaffar sig färdighet genom 
att öva för sig själv i lugn och ro. Ida lärde sig kasta pappers flygplan genom att 
observera sina kamrater i leken.  
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Sammanfattning 
 
Vi gjorde undersökningen i förskolan och förskoleklass. Undersöknings gruppen 
bestod av fyrtiofem barn i åldrarna ett till sju år. Vi samlade materialet genom 
observationer i den fria leken. Resultat av studien visar hur barn lär sig av och 
med varandra genom att kommunicera verbalt, observera sin kamrat, göra olika 
saker i gemensamt skapande aktivitet och även i konflikt. Det framgick även i 
resultatet att barns ålder inte hade någon betydelse. Barn har olika kunskaper och 
erfarenheter i olika områden. Ibland var det yngre barn som lärde äldre barn i 
samspel med varandra. 

 

11. Diskussion 
11.1. Metoddiskussion 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod. Vi har blivit 
inspirerade av den etnografiska ansatsen som innebär att vi utförde direkta 
observationer på fältet. Genom löpande protokoll samlade vi in material som vi 
tyckte var relevant för att besvara vårt syfte i vår studie. Vi antecknade när något 
intressant inträffade ”critical incidents”    
 
Observationerna gjordes på två olika avdelningar med barn i åldrarna 1-7 år. 
Föräldrarnas respons var mycket positivt. Vi fick in 45 av 47 möjliga 
godkännande brev.  
 
Att göra observationer på sin egen arbetsplats har både fördelar och nackdelar. 
Det som var bra var att barnen var och är så vana vid oss personal så de reagerade 
inte på att vi observerade de, visst frågade de första gångerna vad vi gjorde men 
sedan blev de vana vid att vi gick med vårt block och skrev. Tidsmässigt var det 
också en fördel att vara på sin arbetsplats, man behövde inte ge sig iväg till något 
annat ställe. 
 
Nackdelar var att våra sinnen kunde svika oss på grund av relationer till barnet. 
Det var väldigt ansträngande att gå ifrån sina egna förutfattade meningar och egna 
värderingar. Observationerna var tidskrävande och det var svårt att hinna med att 
anteckna vad barnen sa.  
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11.2 Resultatdiskussion 
I det här kapitlet kopplas litteraturen, tidigare forskning och empiriska 
observationer ihop. Observationerna handlar om kommunikation och samspel hos 
barn i den fria leken. 
 
Utifrån våra egna erfarenheter med barn i förskola och förskoleklass anser vi att 
kommunikation och samspel är viktiga för barnens utveckling. Det är viktigt att 
barn behärskar språket för att kunna påverka sin situation, uttrycka sina tankar och 
åsikter. För att barnen ska utveckla sin kommunikationsförmåga bör pedagogerna 
skapa en god lärande miljö som erbjuder möjligheter att samspela och lära av och 
med varandra. Det skall finnas variation av material som lockar och inbjuder 
barnen att skapa när de själva vill och har lust. 
 
 I Lpfö 98 och Lpo 94 Utbildningsdepartementet (1998 och 1994) framhålls att 
barn kommunicerar och samspelar med varandra i den fria leken. Kommunikation 
och samspel är viktiga delar för barns lärande som visade sig i vår undersökning. 
  
Williams (2006) lägger stor vikt på barnens spontana lärande i vardagliga 
aktiviteter. Hon anser vidare att det sker mycket lärande som beror till viss del på 
att det finns mycket frihet i förskolan och förskoleklass. Barnen i den fria leken 
väljer kamrater som har goda relationer med varandra och aktiviteter efter egna 
erfarenheter, färdigheter och intressen. 
 
11.2.1  Lärande genom kommunikation 
 
I resultatdelen lärande genom kommunikation beskriver vi i hur barnen använder 
den verbala kommunikationen. Genom delaktighet i den gemensamma aktiviteten 
visar Olle och Erik ett fint samspel med varandra. De sänder och tar emot 
information av varandra. Erik visar intresse och är nyfiken, vilket gör att han 
skaffar sig ny kunskap och berikar sitt ordförråd. Vygotskyij i Lindqvist (1999) 
menar att barns intresse och erfarenheter har stor betydelse för barnens lärande. 
För att barnen skall kommunicera och samspela med varandra måste pedagogen 
erbjuda möjligheter. Den fysiska miljön bör anpassas så att barnen ska kunna 
prata med varandra. Enligt Strandberg (2006) så uppstår inget språk i en värld 
utan kommunikation.  
 
11.2.2 Lärande genom konflikt 
 
I resultatdelen lärande genom konflikt observerade vi i leken med flera barn att det 
uppstod ett problem mellan två jämnåriga pojkar. Både Crille och Anders vill 
bestämma och hamnar i en maktsituation. De lyssnar inte på varandras idéer. 
Knutsdotter – Olofsson (1997) menar att i leken utvecklar barn tillsammans med 
andra barn sin sociala kompetens. De lär sig bl.a. att leva med andra människor, 
ha roligt, bli arg, och kompromissa. Hon framhåller även, för att leken ska fungera 
krävs det att barnen följer de sociala lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och 
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turtagande, det saknade Crille och Anders. För att bli accepterad som lekkamrat 
måste Crille och Erik ändra sina åsikter och anpassa sig efter sin kompis, det är ett 
lärande i sig. Vi tycker att pojkarna bör se sina olikheter som en tillgång. 
 
 
11.2.3 Lärande genom imitation 
 
I resultatdelen lärande genom imitation ser vi två flickor som imiterar sina 
kompisar som är mer kunniga än de själva. Flickorna visar intresse och vill gärna 
lära av sina kompisar. Vygotskij i Strandberg (2006) menar att barn provar vad de 
kan göra tillsammans med andra genom att imitera den, barnen prövar vad de kan 
men ändå inte kan. Vygotskij kallar det att barn befinner sig i två olika nivåer. 
Den ena nivån är vad barnet gör själv utan någons hjälp. Den andra nivån är när 
barnen gör med en kamrats vägledning. Det innebär i våra observationer att Sara 
och Sofie genom samarbete med sina kompisar skaffar ny kunskap. Det är viktigt 
att vi som pedagoger uppmuntrar och lyfter fram det som barnen kan och är bra på 
genom att hjälpa andra som inte har samma färdighet. Barn är olika och har olika 
erfarenheter och färdigheter. Det är viktigt att ta vara på varandras kunskap, se 
kompisen som resurs och tillgång till att lära av varandra.  
 
 
11.2.4 Lärande genom att göra 
 
I resultatdelen lära genom att göra kom vi fram till hur det sker ett lärande hos 
barnen genom fysiska och skapande aktiviteter tillsammans med samspel och 
kommunikation med andra barn. För att barnen ska kunna samverka och 
tillsammans undersöka måste pedagogen forma rum som inbjuder till detta. Enligt 
Williams, Sheridan och Pramling, Samuelsson (2000) bör det finnas variation av 
material som skall vara tillgänglig så att barn kan skapa när de vill tillsammans 
med andra. I första exemplet med Julia, Mari och Anton visar resultatet att Julia 
som är yngre har en större färdighet och mer kunskap. Hon vill hjälpa sina 
kompisar som inte har utvecklat färdighet att klippa. Enligt Williams, Sheridan 
och Pramling, Samuelsson lär barn av varandra genom samarbete i en grupp där 
barnen fungerar som lärare för varandra. I andra exemplet visar resultatet att 
Zigge och Daniel som är jämnåriga också har olika färdigheter. Genom 
kroppsspråk och verbal kommunikation visar Daniel hur Zigge skall göra för att 
lära sig något nytt. Williams, Sheridan och Pramling, Samuelsson anser att 
barnens ålder inte är avgörande vem som skall lära av vem utan barnens tidigare 
erfarenheter och kompetenser. Det stämmer med tidigare forskning i just dessa två 
exempel.  
 
11.2.5 Lärande genom observation 
 
I resultatdelen lära genom att observera visar hur Ida i tysthet iakttar och 
observerar vad de två äldre barn sysslar med. Hon verkar koncentrerad, använder 
sina sinnen och visar intresse. Ida snurrar bara med sitt plan verkar inte våga kasta 
det. Michelsen (2005) gjorde en undersökning med mindre barn och kom fram till 
att det oftast är de aktiva barnen som väcker de andra barnens intresse och lust till 
samspel. I det här exemplet var det Calle och Julia som var de aktiva och väckte 
Idas lust till att lära sig kasta sitt plan. Utifrån egna erfarenheter tycker vi att det är 
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viktigt att pedagogerna är medvetna om att det sker ett lärande även om barnen 
verkar passiva.  
 
 
 
Pojkar och flickor 
 
Vid analys av materialet visade sig att pojkar sökte sig till pojkar och flickor sökte 
sig bara till flickor i förskoleklassen däremot i förskolan visade resultatet att 
flickor och pojkar lekte ofta tillsammans. Evenshaug och Hallen (2005) menar att 
vid fyra eller fem års ålder börjar barnen aktivt att avvisa kamrater av motsatt kön. 
Detta stämde inte med vårt resultat. Det var intressant att se, det kan ha berott på 
de ojämnt fördelade barngrupperna. Detta såg och uppmärksammade vi på våra 
arbetsplatser, men det är inget vi kan generalisera. 
  
 
 

 

 

11.2. Didaktiska konsekvenser 

 
Vi anser att det är viktigt att pedagogen utgår från att barnen är kompetenta och 
aktiva. Pedagogens roll påverkar barns möjligheter att samarbeta och lära av och 
med varandra i förskolan och förskoleklass. Det är viktigt att pedagogen skapar 
möjligheter och förutsättningar till detta. För att barnen skall utveckla en språklig 
medvetenhet och social kompetens måste personalen lyssna, utmana med öppna 
frågor och se barnet som en viktig part i ett samtal. 
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Bilaga. 1 
 
Hej! 
Som ni redan vet så läser jag på Högskolan i Borås till förskollärare. Jag är nu 
inne på sista terminen och ska tillsammans med en klasskamrat skriva 
examensarbetet. Det kommer att handla om barns lärande i samarbete med andra 
barn och pedagoger. Ämnet kan bidra till att vi får en ökad kunskap och förståelse 
i vår lärarroll.  
 
Observationerna kommer att ske i barnens vanliga miljö, och barnen blir alltid 
informerade innan observationerna genomförs. Eventuellt kommer vi att 
komplettera med barnintervjuer. Samtalen med barnen kommer att spelas in på 
band. Det är frivilligt att delta, ni och barnen har möjlighet att avbryta deltagandet 
när som helst. Även om vi har ert samtycke att observera ert barn, kommer vi att 
ta hänsyn till barnets egen vilja att delta.  
 
I vår undersökning ska vi observera hur/om barnen lär sig i samarbete med andra. 
Det kommer inte att förekomma videoupptagningar. Materialet förvaras alltid så 
att ingen obehörig kommer i kontakt med det. Inga namn eller identifierande 
information kommer att stå med i den skrivna rapporten.  
  
För att vi ska kunna genomföra vår undersökning är det viktigt att vi får ert 
medgivande så snart som möjligt genom att fylla i talongen nedan. Talongen 
lämnas till oss. Om ni har några frågor så vänd er gärna till oss. 
   
Med vänliga hälsningar: Phia Haglund och Alicia Matus  
                                                                                                                                    
                                                              
                                                                                                          
  
       Jag godkänner att mitt/mina barn får medverka i våra observationer, 
samtal/intervjuer.  
        
       Jag godkänner inte att mitt/mina barn medverkar.  
  
  
  
Mitt/mina barns namn                                                                               
Vårdnadshavares namn    
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