
 
 

 
 

 
 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet  

vid 

Institutionen för pedagogik - 2010 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

JAG VILL GÖRA LIKADANT! 
 

ETT UTVECKLINGSARBETE OM BARNS 

SOCIALA UTVECKLING I ETT TEXTILT 

SAMMANHANG 

 

EMMA IHL OCH SENAIT TEKIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Sammanfattning 
 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot tidigare åldrar – utveckling och lärande 
genom textil, 210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk 
verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: ”Jag vill göra likadant!” – barns sociala utveckling i ett textilt sammanhang. 

 

Engelsk titel: “I want to do the same!” – childrens social development in a textile context.  

 
Nyckelord: Förskola, socialt samspel, kommunikation, grupp, Reggio Emilia, empati, 

skapande verksamhet, textil. 
 

Författare: Senait Tekie & Emma Ihl 

 

Handledare: Maud Ihrskog 

 

Examinator: Susanne Björkdahl Ordell 

 

BAKGRUND:  Det sociala lärandet är en viktig del av förskolans verksamhet för att 
barnen ska utvecklas till goda samhällsmedborgare. I ett textil 
sammanhang kan barn, med hjälp av skapande aktiviteter, utvecklas 
socialt. Det är i det sociokulturella sammanhanget, i samspel med 
andra som det främsta lärandet sker. Det textila skapandet kan locka 
barnen till samarbete. 

SYFTE:  Syftet med undersökningen är att få syn på barns utveckling inom det 
sociala området genom att använda textil som ett redskap. 

METOD:   Vi har använt oss av den kvalitativa metoden med observationer, 
diskussioner och intervjuer som redskap. Studien genomfördes under 
fem aktivitetstillfällen med barnen och en gruppintervju med 
pedagogerna på en förskola. 

RESULTAT:  Resultatet av studien presenteras i form av utdrag från de 
observationer och intervjuer som gjorts. Vi har valt att gruppera dessa 
under rubriker för att sammanfatta mönster vi har sett under 
observationerna. Vi har bland annat belyst perspektiv som 
kommunikation, koncentration, tidigare erfarenheter, självförtroende 
samspel och samarbete. I resultatet framkom att barns sociala 
utveckling är beroende av samspel med andra. 
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Förord 
 
Vi vill härmed tacka alla som gjort vårt examensarbete möjligt. Barn, föräldrar och pedagoger 
på den förskola vi har gjort vår undersökning på har bidragit med både engagemang och stor 
kunskap. Vi vill även tacka vår handledare som hjälpt oss att se allt med nya ögon när allt har 
känts svårt. Sist men inte minst vill vi också tacka våra familjer och våra vänner som stöttat 
oss under hela vår utbildning, inte minst under examensarbetet. 
 
Senait Tekie och Emma Ihl



5 
 

1 Inledning 
 
Persson (2003) menar att den sociala kompetensen har kommit att bli allt viktigare i vårt 
samhälle och att det har blivit skolans roll att lära ut den. Fokus har länge legat på rena 
faktakunskaper i skolans värld men en förändring är igång och numera anses de sociala 
kunskaperna väl så viktiga. Persson (2003) skriver vidare att förmågan till social kompetens 
också har börjat prioriteras i skolans ämnen, vissa benämner det social kompetens, andra 
livskunskap eller etik och moral (s. 190). 
 
Barn som saknar eller ännu inte utvecklat de koder som krävs för att kunna fungera socialt i 
vårt samhälle hamnar ofta utanför och kan även ha svårt att tillägna sig nya kunskaper. 
Persson (2003) skriver att allteftersom föräldrarna får det svårare att hantera sina barns 
emotionella och sociala fostran tar skolan allt mer ansvar för detta. Han utgår från Golman 
(1997) som säger att familjen inte ger barnen en fast grund att stå på och att skolan då är det 
enda stället där man kan göra något åt barnens bristande emotionella och sociala kompetens. 
Han menar att det inte betyder att skolan ska ta allt ansvar för barnets uppfostran men 
eftersom skolan är ett ställe där alla barn samlas så är det där man kan lära barnen de 
grundläggande kunskaperna om livet (s.188). Även läroplanen för förskolan (1998) har 
påpekat vikten av det sociala samspelet. Exempelvis betonar man att lärandet ska baseras på 
såväl samspelet mellan barn och vuxna som samspelet mellan barn. I läroplanen står även om 
förskolans ansvar att göra barnen till goda samhällsmedborgare, det vill säga att man ska 
socialisera in barnen i samhället. 
 
Vi tror därför att det är viktigt att så tidigt som möjligt lägga fokus på det sociala lärandet och 
samspelet mellan både barn och pedagoger. Vi har många gånger under utbildningen sett hur 
hela lektionstimmar och samlingar gått åt till att lösa konflikter, därför tror vi att det är viktigt 
att så tidigt som möjligt ägna sig åt gruppstärkande aktiviteter så att gruppen kan bli enad och 
redo att ta emot den kunskap som läraren finns där för att förmedla. 
 
Vi vill genom det här arbetet se hur man med hjälp av kreativa material, som textil, kan få 
barn att lära sig och utveckla sin sociala förmåga.  Alltså hur barn med hjälp av en textil 
aktivitet kan stärka samspelet med andra barn och hur detta samspel sedan kan gagna 
förskoleverksamheten i övrigt. 
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2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att få syn på barns utveckling inom det sociala området genom 
att använda textil som ett redskap. 

 

2.1 Frågeställningar 

 
Vi har arbetat utifrån ett antal frågeställningar för att få syn på barnens sociala utveckling. 
Dessa frågeställningar är: 

- Hur arbetar pedagoger i förskolan för att barnen ska utvecklas socialt? 
- På vilket sätt främjar gruppaktiviteter barns sociala utveckling? 
- På vilket sätt hjälper textil till att utveckla barns förmåga till samspel? 
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3 Bakgrund 
 
I bakgrunden tas tidigare forskning inom det sociala och det textila området upp. Här berörs 
områden såsom social förmåga, social utveckling, empati, att lära i grupp, textil som redskap 
och Reggio Emilia-filosofin. Även läroplanens syn på dessa områden belyses. 
 

3.1 Social förmåga 
 
Den sociala förmågan är en kompetens som kan vara svår att definiera och sätta fingret på, 
dessutom kan det kännas orättvist att i vissa fall utvärdera denna förmåga hos barn enbart 
genom observationer och intervjuer gjorda vid ett fåtal tillfällen. 
Sommer (1996) menar att man kan studera barns kompetenser genom att: 
 

1. Iaktta vad barn normalt sysslar med och hur de normalt beter sig i vardagslivet. 
2. Uttrycka dessa handlingar i form av begrepp. 
3. Utforska barnets samspel med personer i dess närhet. 
4. Värdera barnets kompetenser mot bakgrund av dess sociala och kulturella förutsättningar (s. 35). 

 
Barnpsykologen Sommer (1996) menar att man bör göra på detta sätt för att få en så rättvis 
bild av barnet som möjligt. Tidigare var det vanligt att plocka ut barnet ur dess naturliga miljö 
och studera det utanför en kontext, men under senare delen av 1900-talet har man förstått 
vikten av miljön runtomkring barnet och i vilken utsträckning den påverkar barnet. 
Kommunikationen är en viktig del av den sociala förmågan. Pape (2001) beskriver vikten av 
språket. Hon menar att språket är ett socialt redskap för kommunikation. Barn med stark 
språkkompetens har större social förmåga än barn som är språksvaga (s.105).    
 

3.2 Social utveckling och empati 
 
Enligt Säljö (2000) menar Vygotskij att varje individs sociala utveckling äger rum på två 
olika nivåer. På den första nivån lär sig individen något tillsammans med andra och på den 
andra nivån har individen tagit den sociala kunskapen till sig och praktiserar den.  
 
Säljö (2000) beskriver även en annan teori som Berger och Luckmann (1966) utarbetat. Den 
handlar om barnets primära och sekundära socialisation. Den primära socialisationen sker i en 
mindre gemenskap, som till exempel familjen. Här lär man sig regler och normer genom att 
samspela med andra. Kunskapen blir på så sätt osynlig. Den sekundära socialisationen sker 
utanför hemmet, till exempel skolan. Här gäller samma regler för alla eftersom pedagogen 
inte känner varje barn lika väl som föräldrarna känner dem. Här tillägnar man sig ny kunskap 
genom att härma och ta efter. 
 
Empati är en stor del av den sociala utvecklingen och Öhman (2003) menar att det är empatin 
som gör människan mänsklig (s. 29). Vidare skriver författaren att empati inte kommer av sig 
själv utan den utvecklas alltid i relation med andra (s. 41). Smith (2001) berör också ämnet 
empati och definierar det som ”att kunna uppfatta, dela och uttrycka den andre personens inre 
känslotillstånd” (s. 41). Öhman (2003) beskriver Ulla Holms (1987) modell om empatin som 
en process. Hon menar att vägen till empati går genom empatisk förståelse, empatiskt 
beteende och utvärderande. Det vill säga att för att kunna utföra empatiska handlingar krävs 
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det att man har förståelse för vad empati innebär, att man kan sätta sig in i hur den andre 
känner sig (s. 32). 
 

3.3 Lärande i ett socialt sammanhang 

 
Svedberg (2003) och Dysthe (2003) har en liknande syn på lärandet och de menar båda att 
lärandet sker i ett socialt sammanhang. Svedberg (2003) skriver att det inte bara är 
socialisationen som sker mellan omgivning och individ utan att detta gäller allt lärande. Det 
vill säga, all kunskap utvecklas i samspel mellan individ och omgivning. Dysthe (2003) tror 
starkt på att samspel och lärande är sammanlänkande. Hon refererar till Dewey, Mead och 
Vygotskij som alla har liknande utgångspunkter i synen på barns lärande. Dysthe menar att 
den sociala gruppen, den gemenskap som individen är en del av, är själva utgångspunkten för 
lärande. Hon skriver vidare att läroprocessen både har en inre och en yttre sida, alltså att 
individens mentala process och samspelsprocesserna mellan individen och omgivningen är 
beroende av varandra (s. 8f.).  Dysthe refererar vidare till Dewey och Mead som menar att 
lärande har med relationer att göra, alltså att det sker genom att delta i samspel med andra. 
Språk är också en viktig bit för lärandeprocessen. Kunskap utformas i interaktion med 
praktiska aktiviteter där grupper av människors samverkan sker inom en kulturell gemenskap 
(s. 31ff.). 
 
Dysthe (2003) skriver vidare om det sociokulturella perspektivet. Hon menar att viljan att lära 
sig beror på om individen upplever det meningsfullt, vilket kan bero på om gruppen, som 
individen ingår i upplever kunskap och lärande som meningsfullt. Således kan både gruppen 
och hemmiljön påverka individens motivation för sitt lärande (s.39). 
 
 

3.4 Det socialt kompetenta barnet 

 
Sommer (1996) menar att det i barngruppen krävs vissa sociala kompetenser för att bli 
accepterad av andra barn, så kallad samvarokompetens. Barns initiativ, idéer och aktiva 
prägling av samvaron är vanligare och förekommer mer markant mellan barn än vad det gör 
mellan barn och vuxna. Detta beror på att förhållandet till den vuxne är ojämbördigt, 
asymmetriskt, medan förhållandet mellan barn är mer jämbördigt, symmetriskt (s. 84). 
 
Persson (2003) beskriver svårigheten med att urskilja vad som ses som social kompetens och 
vad som inte gör det. Han har studerat olika nordiska och engelska böcker som handlar om 
social kompetens och kommit fram till att man har olika syn på begreppet i olika delar av 
världen. Sommer (1996) skriver också om den kulturella kompetensen och menar att det inte 
enbart existerar genom undervisning utan att den även tillägnas genom interaktion med andra. 
Detta, menar Sommer, är både skolans och familjens ansvar. Sommer (1996) menar att 
kulturell kompetens inte kan tillägnas genom undervisning utan sker i interaktion med andra 
genom praktisk och social kommunikation i samhällets institutioner, i familjen, på förskolan 
och i skolan. Förskolans och skolans uppgift är således att tillsammans med familjen utveckla 
barnets förmåga att förstå kulturella och sociala koder (s. 69). 
 
Pape (2001) menar att pedagoger bör vara medvetna om att det inte finns speciella situationer 
som barn lär sig i, utan att de lär sig kontinuerligt. Hon menar att barns lärande är en ständigt 
pågående process som påverkas av barns upplevelser och erfarenheter. Man bör som pedagog 



9 
 

vara medveten om att det sociala samspelet pågår mellan barn både i planerade och 
oplanerade aktiviteter. Om pedagogen har en passiv roll kan det lätt hända att det inom 
barngruppen uppstår en hierarkisk ordning (s.91 och s. 112).  
 
Pape (2001) och Persson (2003) skriver båda att social kompetens är en individuell förmåga 
som handlar om att kunna fungera i relation med andra och med sig själv. Pape (2001) menar 
att social kompetens i hög grad handlar om hur vi förhåller oss till andra. Det handlar om 
individens förmåga och motivation att kunna samspela med andra människor. Att ta hänsyn 
till sig själv och till andra är det centrala (s. 21ff.). Hon menar vidare att barns sociala 
förmåga kan visa sig olika i olika situationer beroende på om barnet vid tillfället är 
känslomässigt inblandat eller ej (s. 27). Persson (2003) menar att bristande social kompetens 
kan tolkas som avvikande beteende hos individen. Han menar att det i förskola och skola är 
oerhört viktigt för pedagoger att kunna hantera detta faktum och ta itu med barn som har 
bristande social kompetens. Han menar vidare att socialt kompetenta barn är barn som har 
förmåga att komma överens med andra och kunna lösa konflikter (s.28). Persson skriver att 
synen på kompetensen kan variera beroende på situationen, samhällsutvecklingen och den 
kultur man lever i. Därför kan det vara svårt att definiera begreppet (s.183). Persson skriver 
även att social kompetens kan tolkas som att individen ska anpassa sig till normen som finns 
(s. 27). Han refererar vidare till Jarlén (1997) som frågat ungdomar mellan 16-25 vad 
begreppet social kompetens innebär och fick följande svar: 
  

Kommunikation (lyssna, tala och skriva), samarbetsförmåga, förmåga att lösa konflikter, hur 
man uppträder i olika situationer, empati, lojalitet, ärlighet förmåga att inspirera andra, 
problemlösningsförmåga samt förmåga att möta förändringar (s.44). 

 
Persson (2003) skriver om hur Jarlén (1997), utifrån dessa svar konstaterar att social 
kompetens handlar om hur vi möter andra och blir bemötta av andra och att individen har 
ansvar för sig själv, andra och den miljön som han eller hon befinner sig i (s. 44).  
 
 
 

3.5 Att arbeta i grupp 

 
Korpi (1983) beskriver vikten av att arbeta i grupp och menar att det gynnar varje individ. Att 
arbeta i grupp hjälper individen att se sig själv och vad han/hon kan eller vad han/hon behöver 
träna på. På så sätt blir barnen medvetna om att alla är olika men ändå lika. De får också lära 
sig att alla har olika behov och man måste kompromissa för att klara av vardagen. För att 
barnen ska få denna medvetenhet krävs det pedagoger som har kunskaper om hur en grupp 
fungerar (s. 11f.) Korpi skriver också om pedagogens ansvar för barns sociala samspel. Hon 
menar att sociala normer är oskrivna regler som anger vad man bör göra och inte bör göra. 
Dessa normer lär sig barn av vuxna. På så sätt lär sig barnet hur man förhåller sig till det 
övriga samhällets spelregler (s.16). 
 
Huruvida en barngrupp är väl fungerade eller ej beror till stor del på de vuxnas ledning. Korpi 
menar att när en ny grupp bildas eller när en ny medlem i en grupp kommer till kan det uppstå 
frågetecken kring maktfördelningen i gruppen. Tävling om maktpositioner kan också uppstå 
inom barngruppen om verksamhetens ledning är splittrad eller själva har en hierarkisk 
ledning. Egentligen har barn lätt att ta till sig de regler som finns inom barngruppen, särskilt 
om de själva har varit delaktiga i att utforma reglerna (s. 15).  



10 
 

 
Korpi (1983)  har refererat till Godée (1981) som menar att det finns några olika kännetecken 
som visar om barngruppen är väl fungerade eller inte. 
 
        Den väl fungerade gruppen kännetecknas genom att:  
 

- Alla accepteras som de är, ingen behöver spela en roll för att hävda sig. 
- Klimatet är tryggt och generöst - ”var och en får vad den behöver”. 
- Barnen kan underordna sig gruppens regler för gruppens gemensamma bästa (vi-grupp). 
- Barnen frågar efter varandra, saknar den som är borta. 
- Nya medlemmar (barn eller vuxna) möts med nyfikenhet och intresse och tas in i gruppen. 

       Icke väl fungerande kännetecknas genom att: 
- Negativa ledare drar gruppen med sig. 
- All energi går åt till att lösa konflikter - arbetsro, roll-lek och skapande fungerar inte. 
- Alltför många barn är självcentrerade ”jag ska först, jag vill, jag ska ha (jag-grupp). 
- Nya medlemmar (barn och vuxna) möts med fientlighet, misstro eller likgiltighet med mera. (s. 29-30). 

 
I den väl fungerade gruppen kan man se att barnen är trygga och det finns ingen vi- och 
demkänsla mellan barn eller mellan barn och vuxna. Gruppen uppfattas som en liten 
kärnfamilj. Empatin är stor i gruppen. I den icke fungerade gruppen är barnen otrygga. Tiden 
går åt till att lösa konflikter istället för att kunna ägna sig åt lärandesituationer eller aktiviteter. 
Det finns ingen harmoni i barngruppen (Korpi, 1983). 
 
Korpi (1983) hävdar att det finns två olika barngrupper som har olika erfarenheter av gruppen. 
Den ena barngruppen är den som har ganska lätt att ta till sig förskolans regler och normer. 
Det kan bero på att de känner igen de vuxnas förhållningssätt och är vana vid de normer och 
regler som finns i förskolan. Den andra barngruppen är barn som har en annan kultur eller 
annat språk som har andra normer och regler hemma. Dessa barn ”testar” för att skaffa 
kunskaper om den nya gruppens normer och regler. Det behövs då vuxna som ger 
vägledningen och sätter gränser. Författaren skriver vidare att för att barnen ska känna sig 
trygga och jämställda i gruppen behövs aktiviteter, både lärarstyrda och mer fria. De 
lärarstyrda aktiviteterna är ett hjälpmedel för de barn som inte är socialt mogna eller otrygga 
till att känna sig trygga. Därmed kan de komma närmare de andra barnen (s. 32ff.).  

 

3.6 Små barns sociala samspel  

 
Sommer (1996) och småbarnsforskaren Stern (1991) menar båda att barn föds kompetenta. De 
ser inte barnet som ett tomt kärl som formas av oss vuxna utan som en person med egna 
egenskaper och personligheter. Sommer (1996) beskriver att många forskare på 60-talet 
betraktade barnet som hjälplöst, helt beroende av vuxnas hjälp både för att lära sig tänka och 
lära sig fungera. Man skulle alltså se barnet som en novis, en okunnig nybörjare. Man 
lämnade inte plats för begrepp som aktiv partner i samspel, dialog eller ömsesidig utveckling. 
Synen har förändrats - mycket tack vare Sterns samspelsteori (Stern, 1991) - och man har 
förstått att barnet föds med perceptuella, emotionella, kognitiva och sociala kompetenser. 
Alltså, menar Sommer (1996), äger människan de nödvändiga förutsättningarna för att aktivt 
ingå i en äkta medmänsklig samvaro redan från födseln (s. 30ff.). 
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Småbarnsforskaren Stern (1991) har beskrivit fyra olika ”samspelsdomäner”. Det 
”begynnande självet” från födseln till två månaders ålder, ”kärnsjälv” som formas mellan två 
och sex månaders ålder, ”subjektivt själv” som formas mellan sju och femton månader och 
”verbalt själv” som formas från andra året. Han menar att domäner inte är som olika stadier 
som avlöser varandra utan att de bygger på varandra och de fortsätter att leva aktivt i 
samverkan med de andra domänerna (s. 24f.). Efter ungefär åtta veckor visar barnet sitt 
samspel genom att gråta, le och ta ögonkontakt. Under dessa två månader börjar barnet att 
skapa en aktiv känsla av själv som kommer att leva kvar resten av livet (s. 51). Stern menar 
att det mänskliga sociala samspelet finns redan från födseln och att det inte är beroende av 
fysiska behov eller att barnet ska ha ett språk (s. 20 och 58). 
 
Dunn (1988) beskriver barnets väg till förståelse av det sociala samspelet genom 
igenkännande och emotionellt deltagande: 
 

To become a person – a member of that complex world – children must develop powers of 
recognizing and sharing emotional states, of interpreting, and anticipating others’ reactions, of 
understanding the relationships between others, of comprehending the sanctions, prohibitions, 
and accepted practices of their world (s. 5). 

 
Dunn (1988) menar att socialiseringsprocessen är något nödvändigt för att barnet ska kunna 
bli en del av, och förstå, vårt samhälles normer. Jonsdottir (2008) har i sin bok behandlat 
Dunns teorier och menar att förskolan är en arena för barns sociala samvaro och samspel. 
Eftersom denna mötesplats är nödvändig för barns mångsidiga utveckling är förskolan 
ansvarig för att skapa goda relationen mellan barnen (s. 13). 
 
 

3.7 Med hjälp av textil 

 
Begreppsdefinition, textil: För oss som genomgått en textil inriktning i utbildningen innebär 
textil egentligen allt det som har med handens görande att göra. Material som vi använder i 
den skapandeprocessen kan vara till exempel tyger, papper, färger, trådar, snören, trä, pärlor, 
knappar mm. Man kan enligt Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) se textil som ett 
samlingsnamn för både textila material och textila tekniker. 
 
I tidigare forskning visar Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) hur barn blir förtrogna med 
matematiska begrepp med hjälp av textil. De menar att eleverna lär sig grundläggande 
matematiska principer genom att arbeta med textila aktiviteter. Textil är ett lättsamt material 
som får igång barns kreativitet. I deras forskning har det visat sig att barnen har lärt sig de 
grundläggande matematiska begreppen genom textila aktiviteter. ”Om barnen uppmuntras att 
reflektera över sitt arbete, innehållet och hur de lär sig, blir barnen inte bara medvetna om hur 
man lär sig utan också bättre på att lära sig nytt” (s. 27). 
 
Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) menar att arbetet med textil har hamnat i skymundan 
och när det förekommer i förskolan är det ofta ensidigt och traditionellt. De skriver vidare om 
varför de textila kunskaperna anses ha så låg status. Det kan bero på att det är 
vardagskunskaper som man lär sig i informella sammanhang och man förväntas lära sig de 
förr eller senare, ändå. Yrkeskunskaper, däremot, har högre status för att de är specifika och 
anslutna till ett visst ämne (s.16).  
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Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) kom, när de vävde med barnen, fram till, att barn som 
har svårt med matematik även hade svårt när det gällde arbetet med att sätta upp vävnotan. De 
kände sig osäkra när det gällde räknandet av varptrådar. Deras tid gick åt till att förstå och 
räkna ut tal. I slutet klarade dessa elever dock att räkna ut svåra tal med hjälp av pedagogen 
(s. 67). I resultatet visade det sig att barn lärde sig mer om det grundläggande perspektivet på 
matematik när de fick använda textil som redskap. Björkdahl Ordell och Eldholm har med 
hjälp av barns observationer och intervjuer kommit fram till att barnen i detta arbete lärt sig 
begrepp såsom omkrets, mätenheter, de fyra räknesätten och logiskt tänkande. De har 
framförallt lärt sig addition och multiplikation och dess inbördes relation. Allt för att kunna 
tillverka en textil produkt (s.73 och 80). ”När vi räknat ut hur mycket varp vi behövde sätta 
upp har barnen tränat på att gå från delarna till helhet och tillbaka till delarna” (s.74).   
Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) skriver i diskussionsdelen att deras önskan med 
projektet var att hjälpa barn som är osäkra när de gäller matematik, att bli säkra med hjälp av 
aktiviteten istället för med den vanliga läroboken. Barnen, både de osäkra och säkra, lyckades 
med sina matematiska kunskaper, att lösa matematiska uppgifter som var betydligt svårare än 
deras förväntade kunskaper. De osäkra barnen kunde räkna avancerade tal om de anknöts till 
konkret verksamhet, vilket inte var självklart för dem när de räknade i matteboken (s. 82). 
 
 

3.8 Läroplanen 

 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonar betydelsen av barns kulturella och sociala sampel 
för ett livslångt lärande. Lpfö98 säger vidare att lärandet skall baseras såväl på samspelet 
mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Följande citat ur läroplanen 
beskriver detta närmare: 
 

• Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förebreda barnen för 
ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle (s. 5). 

• I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet 
med både det enskilda barnet och barngruppen (s.5). 

• Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 
utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (s. 5). 

• Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera (s. 6). 

 
Vi kan alltså se i Lpfö98 att det sociala samspelet ses som en viktig förutsättning för barns 
lärande och att det är förskolans ansvar att hjälpa barnen att bli goda medborgare i vårt 
samhälle.  
 
 

3.9 Reggio Emilia 

 
Enligt Wallin (1996) handlar Reggio Emilia-filosofin om att se barnet där det är och ta tillvara 
på de tillfällen som ges i verksamheten. Det gäller att utmana barn till att tänka ”galet” och 
inte binda dem vid de vuxnas invanda tankemönster. Wallin har i sin bok utgått från Loris 
Malaguzzi, som anses vara grundare av Reggio Emilia-filosofin. Loris Malaguzzi var 
psykolog och folkskollärare. Wallin (1996) skriver att efter andra världskrigets slut låg Italien 
i spillror och i staden Reggio Emilia började mödrarna bygga förskolor på egen hand. 
Malaguzzi blev så tagen av mödrarnas initiativ och engagemang att han ställde sin kunskap 
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till gratis förfogande. Man arbetade på ett helt nytt sätt – praktiskt och med ständiga dialoger 
mellan barn och vuxna (s. 12). 

Malaguzzi menade att pedagoger behöver omvända hela sin världsbild och pedagogiksyn. Vi 
behöver se på ett nytt sätt och omsätta insikterna i ett nytt sätt att vara på. Detta kallade han 
för en ”Kopernikansk kullerbytta” (efter Kopernikus som kastade om hela sin världsbild och 
bytte solen och jordens platser) (s. 17). Vi behöver även visa barnen att ibland måste man 
våga vända hela världen på ända. Den ”kreativa galenskapen” påtalas i hög grad inom Reggio 
Emilia-filosofin. Vi får inte glömma att de mest kända vetenskapsmän och uppfinnarna är 
precis sådana människor – som ansetts galna till en början, men som kommit med en 
revolutionerande upptäckt (s. 122). Loris Malaguzzi menade att styrkan hos oss människor 
ligger i att vi kan binda ihop olika saker med varandra och kunna se dem i ett komplext 
sammanhang. Vi måste utmana barnen att se saker ur olika synvinklar. En hjärna utvecklas 
om den får användas (Wallin, 1996 s. 92).  

Inom Reggio Emilia-filosofin observerar personalen ofta barnen när de försöker lösa en 
uppgift. Detta för att man ska få reda på hur barnet tänker och hur långt det har kommit i sin 
tankegång. På så sätt blir det lättare att planera hur man ska förklara för barnet (s. 32). Man 
uppmuntrar, inom Reggio Emilia-filosofin, aktiviteter som leder till diskussioner mellan 
barnen. På så sätt tvingas barnen skärpa sina argument och tänka efter. Den demokratiska 
processen är en viktig del av kunskapsprocessen (Wallin, 1996 s. 58). 
 
Wallin (1996) skriver att när det gäller den skapande biten (som Reggio Emilia kanske är 
mest känd för) handlar det om att ha tillgång till material och att utveckla sina idéer och sin 
teknik. Pedagogerna utmanar barnen och frågar dem hur de ska göra för att till exempel en 
bild, ska bli ännu bättre (s. 74). Malaguzzi talade om kunskapens rikedom, förförelse och 
passion och om de hundra språken som ständigt är i samverkan med varandra. Genom att 
vuxna låser barnen vid sina egna föreställningar förnekar man barnen alla oväntade möten, 
allt som är paradoxalt, mångtydigt, oregelmässigt och så vidare. Allt har inte en direkt 
förklaring utan kan behöva tolkas från olika synvinklar, av olika människor (s. 94). 
 
De teoretiker som Reggio Emilia-filosofin stödjer sig på förändras hela tiden. Malaguzzi var 
inte villig att räkna upp teoretiker som han påverkats av utan menade att det var nyttigt att ta 
olika tankar och teorier från olika forskare och att ibland även ändra åsikt. Han menade att de 
definitiva sanningarnas tid är förbi. Inom filosofin finns dock en del tankar att känna igen från 
andra teoretiker. Piaget har inspirerat en hel del, dock bortser man från stadieteorierna. En 
annan viktig teoretiker som varit förebild inom Reggio Emilia-filosofin är Lev Vygotskij. 
Man arbetar inom filosofin efter den proximala, eller potentiella zonen. Med detta menas att 
barnet lär sig något när det är redo för det. Det kan behövas en liten knuff av en vuxen i rätt 
riktning för att barnet ska få syn på kunskapen (Wallin, 1996 s. 124 ff.). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
I den teoretiska utgångspunkten finns två teoretiker med varsin välkänd teori med. Det är Lev 
Vygotskij med sin teori om den potentiella utvecklingszonen och det är John Dewey med sin 
teori om ”learning by doing”. 

 

4.1  Den potentiella utvecklingszonen 

 
Lev Vygotskij, rysk pedagogteoretiker som levde mellan 1896 och 1934, har på många sätt 
varit pionjär när det gäller de sociokulturella teorierna. Många har utgått ifrån hans tankar och 
vidareutvecklat dem. Vygotskij ingår i den tradition där man menar att kunskap konstrueras i 
samarbete med andra och inte genom individuella processer. Han menar att barnet föds som 
en social varelse och drivs av viljan att kommunicera. Detta kallar Vygotskij (1980) för den 
potentiella utvecklingszonen. Han menar med detta att elever inte ska arbeta enbart med det 
de kan klara på egen hand, utan med något som de kan klara tillsammans med någon annan, 
någon som kan mer. Läraren ska fungera som redskap för att utmana och vidga elevernas 
kunskap som annars inte skulle vara möjligt (s. 167f.). Vygotskij skriver vidare att det viktiga 
i detta samspel inte är att barnen tar hjälp av varandra, utan att barnet lär sig något genom ett 
samspel med andra. Genom samspel och samarbete med andra barn eller vuxna styrs barnet 
mot högre nivåer i sin egen utveckling (s. 168). Vygotskij (1980) menar att barns utveckling 
endast kan avgöras genom att vi finner barnets två nivåer – den aktuella utvecklingsnivån och 
den potentiella utvecklingszonen. Vidare skriver Vygotskij att uppgifter eller aktiviteter som 
orienterar sig mot ett redan uppnått utvecklingsstadium är ineffektiva utifrån barnens 
allmänna utveckling. Dessa leder inte utvecklingsprocessen utan halkar efter denna process (s. 
166ff.).  
 
 

4.2 Learning by doing 

 
John Dewey, amerikansk filosof, psykolog och pedagog som levde mellan 1859 och 1952, 
representerar på många sätt ”den nya tidens pedagogik”, om man med det menar att man bör 
utgå från elevernas egna intressen, elevernas samspelsförmåga och elevernas lust att 
experimentera och bygga en strukturerad och varierad undervisning utifrån det. Dewey (1980) 
menar att individen utvecklas genom samspel med sin omvärld och att uttrycket ”learning by 
doing” syftar till att människan är aktiv gentemot sin omvärld och att utveckling kan ses som 
en arbetsuppgift. Han menar alltså att man inte lär genom att sitta still och lyssna på en lärare 
utan att det krävs att man är aktiv och samspelar med sin omgivning. 
 
Dewey (1980) beskriver den starkt formaliserade undervisningen som ett brott mot barnets 
naturliga utveckling. Samtidigt är han inte förespråkare för en så kallad fri pedagogik utan 
menar att pedagogiken måste vara strukturerad och väl avvägd för varje elev.  
 
 



15 
 

5 Metod 
 
Under metodavsnittet redogörs den metod och de undersökningsredskap som använts vid 
utförandet av studien. Även de forskningsetiska principerna får en genomgång och urval, 
analys och bearbetning redovisas. 
 

5.1 Kvalitativ metod 

 
Björkdahl Ordell (2007) skriver om Åsberg som säger: ”det finns inga kvalitativa eller 
kvantitativa metoder.” Vi tror att han med detta menar att en metod kan inte enbart vara 
kvalitativ eller enbart kvantitativ utan det finns inslag av båda delarna i varje metod. Dock 
kan man konstatera att det finns metoder som vänder sig mer eller mindre till de olika 
riktningarna. 
 
Enligt Trost (2007) använder man sig av kvalitativa metoder när man är ute efter att 
undersöka hur ett fenomen yttrar sig medan man med en kvantitativ metod undersöker hur 
ofta eller hur mycket ett fenomen förekommer. Eftersom vi ville undersöka fenomenet som 
gäller barns sociala utveckling snarare än att jämföra barnen inbördes valde vi att arbeta efter 
den kvalitativa metoden. 
  
Thurén (2007) har gjort oss medvetna om att vetenskap är föränderlig och att den påverkar 
människor i olika riktningar. Vi blev även medvetna om att den litteratur vi läste inför 
undersökningen skulle granskas med kritiska ögon och att vi inte fick se någon forskning som 
absolut sanning. 

 

5.2 Undersökningsredskap 

5.2.1 Etnografi som inspiration 

 
Kullberg (1996) menar att den etnografiska ansatsen är en aktiv forskningsform där man utgår 
från att forskaren ska lära sig andras kulturer genom att vara delaktig i deras vardag (s. 15). 
Kullberg skriver att etnografiska studier består av formella och informella intervjuer samt 
observationer. Forskaren är deltagande observatör och kan ställa direkta frågor som har med 
händelsen att göra.  Dessutom ska analyser pågå under tiden studien utförs.  Författaren menar 
vidare att man ska planera intervjuerna och samtalen men att det är också är viktigt att samtala 
under processens gång, för att få ett så naturligt och spontant samtal som möjligt. 
 
De vanligaste redskapen inom etnografisk ansats är intervju, samtal och observation. Vi har 
använt oss av alla dessa tre metoder i vår undersökning. Forskaren har olika roller när 
hon/han observerar. Detta kallar Dovemark (2007) för fullständig deltagare, deltagare - 
observatör, observatör - deltagare och fullständig observatör, beroende på i vilken grad man 
är med i verksamheten eller är observatör. 
 
Kullberg (1996) menar också att det är viktigt att man har sitt forskningssyfte i bakhuvudet 
när man genomför observationerna, för att få fram de delar som är intressanta för studien (s. 
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67). När vi utförde våra observationer var vi väl pålästa och vi visste vad det var vi var ute 
efter och vad vi ville få syn på. Detta underlättade sedan arbetet med att gallra bort det som 
var mindre intressant. Vi sparade tid och kunde lättare få syn på guldkornen. 
 
 

5.2.2 Observation som redskap 

 
Som observatör måste man ta ståndpunkt när det gäller i vilken utsträckning man ska fungera 
som deltagare. Kommer man att vara observatör på heltid eller kommer man även att fungera 
som en pedagog under observationerna? (Kihlström, 2007) Under våra undersökningar har vi 
haft två olika roller. En av oss har genomfört aktiviteterna med barnen, men har i efterhand 
även bidragit med fragment av observationer. Den andra av oss har fungerat som observatör, 
men har även ryckt in och hjälpt till i aktiviteterna när det har behövts. På grund av detta har 
vi kommit att kalla vår undersökning för en ”etnografiinspirerad undersökning”. 
 
Kihlström (2007) menar att observationen är ett exempel på hur teori och praktik hör ihop. 
Man måste alltså vara inläst i ämnet man studerar för att upptäcka de fenomen som är 
intressanta att titta på. Kihlström menar vidare att observationen är ett perfekt redskap när 
man vill upptäcka nya saker i en omgivning där man annars känner sig hemmavan. Løkken 
och Søbstad (1995) skriver också att det är viktigt att ta sig tid att renskriva de observationer 
man gör medan de fortfarande finns färskt i minnet. Man kan på så sätt reflektera över vad 
som hänt i observationen och få en ny uppfattning om skeendet (s. 58). 
 

 

5.2.3 Intervju som redskap 

 
Kihlström (2007) skriver att det finns två olika sätt att lägga upp en intervju. Den formella 
intervjun som man noga planerar, spelar in och transkriberar och så den informella intervjun 
som sker mer spontant, som ett vardagligt samtal. Det finns även olika sätt att vinkla frågorna 
i en intervju. Man kan dels använda intervjun som en kvantitativ metod och ställa frågor med 
syfte att få fram fakta som är mätbar eller så kan man ställa öppna frågor för att på ett 
kvalitativt sätt ta reda på fenomenets uppkomst och betydelse (s. 47). 
 
Vi studerade, inför studien, olika metoder av både Kihlström (2007) och Lantz (1993). Enligt 
Lantz (1993) hjälper den kvalitativa analysen oss att öka förståelsen av nya fenomen. Det 
komplicerade fenomenet blir tydligare och man får ett nytt perspektiv på problemområdet. 
Den kvantitativa analysen hjälper oss att förstå till exempel ”hur mycket” ett fenomen 
upprepas (s. 31). Eftersom vi har bestämt oss för att undersöka det sociala samspelet med 
hjälp av textila aktiviteter finner vi observationer och intervjuer vara lämpliga metoder för vår 
undersökning. 
 
Enligt Lantz (1993) används intervju endast för att samla in information och man utgår från 
att den som intervjuar har en avsikt eller ett syfte med intervjun. I en intervjusituation pågår 
inte en ömsedig dialog utan det är intervjuaren som ansvarar för intervjutillfället, alltså 
bestämmer intervjuaren hur intervjun ska genomföras. Intervjuaren ställer direkta frågor om 
han eller hon inte förstår vad respondenten menar och går till nästa fråga när han eller hon 
känner sig redo (s. 12). Lantz (1993) skriver vidare om skillnaden mellan strukturerade och 
ostrukturerade intervjuformer. Den ostrukturerade formen innebär att intervjuaren ställer 
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öppna frågor så att respondenten kan utveckla sina tankar fritt. Den strukturerade formen kan 
innebära en enkät eller skriftliga frågor som har bundna svarsalternativ (s. 17). I vår studie vill 
vi med intervjuns hjälp ta reda på pedagogernas syn på barns sociala samspel och hur de 
arbetar för att skapa ett sådant sampel. Därför bestämde vi oss för att använda den 
ostrukturerade intervjuformen.  
  
Lantz (1993) påpekar vikten av förarbete. Hon menar att det vanligaste misstaget man gör är 
att man börjar med datainsamlingen för tidigt. Detta är ett misstag som även de mer erfarna 
forskarna begår. Hon menar att man ska avsätta tid till förarbete och eftertanke inför 
intervjun. Alltså att man ska börja med syfte, frågeställningar, bakgrund och information om 
den metoden man använder. Den som intervjuar ska ha kunskaper om det område han eller 
hon undersöker (s. 37, 50). Med tanke på detta har vi börjat med att läsa litteratur som är 
förankrad med studien. Vi har också följt Lantzs råd som påpekar vikten av intervjuarens 
ansvar för intervjutiden. Hon menar att det är intervjuarens ansvar att skapa en bra miljö för 
kommunikation mellan respondenten och intervjuaren. Man ska vara medveten om att om 
respondenten känner sig orolig eller ängslig kan intervjuprocessen påverkas (s. 110f. och s. 
138f.). 
 

5.3 Forskningsetiska principer 

 
Vetenskapsrådet (2002) har författat fyra individskyddskrav. De är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

1. Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (s. 7). 

2. Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (s. 9). 
3. Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem” (s. 12). 

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (s. 14). 

 

Utifrån dessa individsskyddskrav har vi arbetat på följande sätt: Vi har upplyst våra 
respondenter, det vill säga pedagogerna som vi intervjuat och barnens vårdnadshavare, om att 
deltagandet är konfidentiellt, det vill säga inga privata uppgifter om respondenten kommer att 
spridas eller synas i rapporten. Respondenten är också medveten om att hon eller han när som 
helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva förklarar varför. Vi har även 
informerat om studiens syfte och vad det är vi vill ta reda på genom våra intervjuer, aktiviteter 
och observationer. Vi har även informerat om att undersökningen är helt anonym, varken 
förskolans namn, barnens namn eller pedagogernas namn tas med. Informationen har 
vårdnadshavarna till barnen fått via ett missivbrev (se bilaga 1). Trots vårdnadshavarnas 
medgivande var vi noga med att fråga, även barnen, om de ville vara med i våra aktiviteter. 
Hade något barn sagt nej hade vi respekterat det. Pedagogerna har också mottagit ett 
missivbrev (se bilaga 2) där vi informerat om ovanstående saker. 
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5.4 Tillförlitlighet och giltighet 

 
Vi har genomfört våra observationer med stor noggrannhet. Allt material har bearbetats så att 
inga viktiga händelser eller kommentarer har försummats. Detta för att vårt resultat ska 
överensstämma med verkligheten. 

 

5.4.1 Reliabilitet 

 
För att få en studie med stor reliabilitet, dvs. tillförlitlighet krävs det att man använder sig av 
väl utprovade metoder. Enligt Kihlström (2007) ska reliabiliteten inom fenomenografisk 
forskning innebära att det forskningsresultat man har fått fram måste överensstämma om en 
annan forskare bestämmer sig för att forska om samma sak. Reliabiliteten i vår forskning 
kommer att höjas och säkras ännu ett snäpp genom att vi är två personer som utför studien.  
 

5.4.1 Validitet 

 
Validitet innebär att man måste säkerställa giltigheten i en undersökning. För att veta om en 
undersökning är giltig gäller det att ha väl utprovade undersökningsredskap. Enligt Dovemark 
(2007) gäller det även att som forskare hela tiden vara medveten om hur ens, så kallade 
grundantaganden om världen, påverkar analys och reflektion av materialet. Det vill säga att 
våra tidigare erfarenheter och värderingar påverkar oss som forskare, hur objektiva vi än 
försöker vara. Vi har, genom att ständigt ha vårt syfte och vår teoretiska utgångspunkt i 
bakhuvudet, säkerställt att vi verkligen undersökt det område som var ämnat för studien. 
 
Kihlström (2007) menar att även kommunicerbarheten anses vara ett mått på validiteten. 
Detta innebär att de som sedan läser rapporten ska förstå det som beskrivs och det som är 
resultatet av undersökningen.   
 
När det gäller utarbetandet av intervjufrågorna har vi testintervjuat pedagoger i vår närhet och 
utefter dessa pedagogers svar och kommentarer, justerat frågorna. 

 

5.7 Urval 

 
Studiens urval består av fyra barn, i åldern 4-6 år. Vi kontaktade förskolan och fick klartecken 
om att utföra studien där. Några veckor innan studiens start delade vi ut missivbrev till 
barnens vårdnadshavare. När vi kom till förskolan första gången hade vi fått godkännande 
från samtliga vårdnadshavare.  
 
Vi ville utföra vår studie med de barn på avdelningen som befann sig i det övre åldersspannet. 
Detta på grund av att dessa barn har utvecklat sin finmotorik och skulle ha lättare att arbeta 
med händerna. Dessutom är den språkliga kommunikationsgraden generellt högre bland äldre 
barn än hos yngre. Vi fick hjälp av pedagogerna på förskolan med att välja ut fyra barn till 
våra aktiviteter. De har valt barn som skulle vara närvarande vid samtliga tillfällen vi var där.  
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Anledningen till att vi valde att arbeta med enbart fyra barn var att vi ville följa dessa barn 
och försöka få syn på en utveckling hos dem. Vi ville se en process under flera tillfällen 
snarare än händelser under skilda aktivitetstillfällen. I en undersökning med fler barn fanns 
risken att vi inte fått samma nära kontakt med varje enskilt barn och vi således inte heller 
kunnat få syn på den sociala utveckling som vi efterlyste. En annan aspekt för detta val är 
tiden. Det hade krävts mer tid av oss om vi hade arbetat med fler barn. Förberedelserna och 
efterbearbetningarna hade tagit mycket tid, tid som vi inte hade. 

5.8 Analys/ bearbetning 

 
Under varje aktivitet har en av oss genomfört en observation. Direkt efteråt har vi diskuterat 
genomförandet och observationen och kompletterat med ytterligare iakttagelser. På så sätt har 
båda fått ge sin syn på aktiviteten och händelsen. I diskussionen med barnen använde vi oss 
av en filmkamera som vi placerade på en hylla i närheten. Detta för att barnen inte skulle bli 
störda av att ”någon” filmade och fokusera på själva kameran och filmandet. När vi sedan 
tittade på filmen kunde vi sortera ut de delar där barnen sa saker som var relevanta för 
undersökningen. 
 
Under gruppintervjun med pedagogerna har vi båda skrivit under tiden pedagogerna pratat 
och har på så sätt fått två sidor av samma svar. Det kan vara något som den ena missat men 
som den andra har fått med. 
 
Under intervjuer, observationer och diskussioner har vi fått med oss en hel del material. 
Mycket av detta material har inte varit relevant för undersökningen och vi har valt att sortera 
bort det. Vi har hela tiden haft vårt syfte i bakhuvudet och arbetat och gjort våra val utifrån 
det. 
 
När vi sammanställde resultatet av studien valde vi att gruppera observationerna under 
kategorier som vi hade fått syn på under arbetets gång. Detta gjorde vi för att resultatet skulle 
bli mer intressant att läsa, till skillnad från om man hade radat upp observationerna i 
kronologisk ordning. 
 
 

5.9 Aktivitetstillfällena 

 
Vi har varit på en förskola under fem olika tillfällen. Under dessa tillfällen har vi utfört textila 
aktiviteter med fyra barn, samtalat med dem om vad vi har gjort och dessutom utfört en 
gruppintervju med pedagogerna på avdelningen. Såhär ser schemat ut för de olika 
aktivitetstillfällena med de fyra barnen: 
 

5.9.1 Tillfälle 1 

- Material: Ett vitt bomullstyg (ca 1 meter brett och 1,5 meter långt), 4 st små 
färgrollers, textilfärg i färgerna gult, rött och blått, en vattenspruta, barnen har 
förkläden på sig. 
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- Rum: Vi sitter i det stora lekrummet som även används vid måltider. Bordet vi sitter 
vid är långt med plats för åtta barn. I rummet finns även hyllor med leksaker, spel och 
pysselmaterial.  

- Aktörer: Fyra barn: två pojkar och två flickor. Vi har valt att kalla de P1, P2, F1 och 
F2, där P betyder pojke och F betyder flicka. P1 är 6:6 år, P2 är 4:3 år, F1 är 5:6 år och 
F2 är 5:2 år. S och E som betyder Senait och Emma. 

- Händelse: De fyra barnen färgar tyget genom att rolla ut textilfärg över det. Först 
sprayas tyget med vatten för att färgen ska fästa bättre, därefter börjar barnen måla. 
Stämningen är god, barnen nyfikna och förväntansfulla. 

 

5.9.2 Tillfälle 2 

- Material: Ett vitt bomullstyg som nu är täckt med torkad färg (ca 1 meter brett och 1,5 
meter långt), ett strykjärn och en strykbräda, 4 st små kuber av skumgummi, gul 
textilfärg, barnen har förkläden på sig. 

- Rum: Vi sitter i det stora lekrummet som även används vid måltider. Vi har bytt plats 
sen sist och sitter nu vid ett litet ”lekbord” istället. I rummet finns även hyllor med 
leksaker, spel och pysselmaterial.  

- Aktörer: Denna gång har vi med oss tre barn, P1, P2, och F1. F2 är sjuk. 
- Händelse: Vi stryker det färgade tyget tillsammans efter att det hängt några dagar i 

torkskåpet. Barnen får härefter rita teckningar med enkla motiv som vi sedan hjälper 
dem att klippa ut. Dessa trycks sedan som en typ av schablon på tyget. 
Skumgummikuberna används för att dutta färgen i schablonen. 

 

5.9.3 Tillfälle 3 

- Material: Inget material den här gången. 
- Rum: Förskolans mysiga kuddrum. Här är litet och lugnt med ljusa färger på väggarna. 

Vi sitter på kuddar på golvet. 
- Aktörer: Alla fyra barnen är med denna gång, dvs. P1 som är 6:6 år, P2 som är 4:3 år, 

F1 som är 5:6 år och F2 som är 5:2 år. 
- Händelse: Vi sitter på golvet och pratar om vad de har gjort med tyget de två senaste 

gångerna och vad de har lärt sig. Vi pratar även om hur man kan göra för att alla ska få 
vara med och hur man kan göra för att samarbeta. Vi berättar att de ska få göra samma 
aktivitet igen men att de den här gången ska göra allting tillsammans.   

5.9.4 Tillfälle 4 

- Material: Ett vitt bomullstyg (ca 1 meter brett och 1,5 meter långt), 4 st små 
färgrollers, textilfärg i färgerna gult, rött och blått, en vattenspruta, barnen har 
förkläden på sig. 

- Rum: Vi sitter i ett litet rum som tidigare använts som arbetsrum. Barnen står runt ett 
bord som är litet till ytan och höjden passar bra för barnen att stå runt. I rummet finns 
även en stor tv-apparat som vi täckt med tyg, en utsmyckad stol som används när 
barnen fyller år och hyllor på väggarna med ”kontorsmaterial”.  

- Aktörer: Alla fyra barnen är med, dvs. P1 som är 6:6 år, P2 som är 4:3 år, F1 som är 
5:6 år och F2 som är 5:2 år. 

- Händelse: De fyra barnen färgar tyget genom att rolla ut textilfärg över det. Först 
sprayas tyget med vatten för att färgen ska fästa bättre, därefter börjar barnen måla. 
Barnen känner igen övningen och de är redo att sätta igång. 
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5.9.5 Tillfälle 5 

- Material: Ett vitt bomullstyg som nu är täckt med torkad färg (ca 1 meter brett och 1,5 
meter långt), ett strykjärn och en strykbräda, 4 st små kuber av skumgummi, gul 
textilfärg, barnen har förkläden på sig. 

- Rum: Vi sitter i ett ganska litet rum med två bord med stolar runt. Rummet används 
vid måltider och vid målarstunder. På väggen hänger lite tavlor och mot ena väggen 
står en hylla med pysselmaterial. 

- Aktörer: Alla fyra barnen är med, dvs. P1 som är 6:6 år, P2 som är 4:3 år, F1 som är 
5:6 år och F2 som är 5:2 år. 

- Händelse: S stryker denna gång det färgade tyget. Barnen får härefter rita teckningar 
med enkla motiv som vi sedan hjälper dem att klippa ut. Dessa trycks sedan som en 
typ av schablon på tyget. Skumgummikuberna används för att dutta färgen i 
schablonen. 
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6 Resultat 
 
I resultatet av studien presenteras utdrag från de observationer och intervjuer som gjorts. Vi 
har valt att gruppera dessa under rubriker för att sammanfatta mönster vi har sett under 
observationerna. Vi har bland annat belyst perspektiv som kommunikation, koncentration, 
tidigare erfarenheter, självförtroende samspel och samarbete. I resultatet framkommer att 
barns sociala utveckling är beroende av samspel med andra och att barnen som är med i 
studien inte har så stor erfarenhet av samarbete. 

 

6.1 Observationer och samtal med barnen 

 
Precis som vi nämnt ovan är det fyra barn som medverkar under våra observationer och under 
samtalet. Det är P1, som är 6:6 år, P2 är 4:3 år, F1 är 5:6 år och F2 är 5:2 år. P betyder pojke 
och F betyder flicka. 
 

6.1.1 Kommunikation – olika sätt att göra sig förstådd 

 
Under de fyra tillfällen vi genomförde våra textila aktiviteter pratade barnen mycket med 
varandra. Genomgående för samtalen var att barnen ville förmedla något till sina kamrater. 
Både när det gällde att uttrycka vilken färg som tillhörde vem och att berömma sina kamrater 
när de hade gjort ett bra jobb. Det var både arga samtal och samtal med en lugnare, snällare 
ton. 
 
Både P1, P2 och F1 var frekventa talare under samtliga aktivitetstillfällen medan F2 enbart 
talade under det sista tillfället. P1 har ofta kommunicerat för att få något han velat ha och när 
han inte fått som han velat har han talat om att han är besviken.  
 

P1: Nu vill jag gå hem! 
S: Varför vill du gå hem? 
P1: För att jag bara fick så lite färg! 

 
P1 visar med dessa ord tydligt att han inte är nöjd med situationen och att han inte fått som 
han har velat. När P1 pratat under aktivitetstillfällena är det ofta just denna typ av samtal som 
förekommit. 
 
När F1 kommunicerar är det ofta på ett sätt som visar att hon vet hur man ska göra saker. Hon 
har vid ett flertal tillfällen förklarat för oss hur vi borde göra istället och hon är väldigt 
självsäker när det gäller själva görandet. Hennes samtal har även handlat om tankar kring det 
vi gör och varför vi gör som vi gör. 
 

F1 sträcker sig över tyget för att tejpa fast P1’s schablonfigur. 
S: Är detta din figur? 
F1: Nej (släpper tejpen). 

 
F1 är ivrig med att hjälpa andra och glömmer ibland bort att de andra barnen kanske vill klara 
saker och ting på egen hand.  
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P2 talar ofta för att förmedla att något är roligt eller att han behöver hjälp med något. Han 
visar osäkerhet när det gäller nya saker och ber ofta om hjälp och söker bekräftelse hos oss 
vuxna. 
 

S stryker tyget och barnen står runt strykbrädan och hjälper till så gott det går. F1 är framme och hjälper 
S genom att dra i tyget och berätta hur hon ska göra. P2 har hamnat lite vid sidan av och ser inte riktigt 
vad som händer framme vid strykbrädan. Han knackar F1 och P1 i huvudena och de säger till honom. 
Han ser ledsen ut. 
P2: Jag kan inte. 
S: Jo, det kan du. Kom så får du ställa dig här istället (S hjälper honom runt till andra sidan av 
strykbrädan)! 
F1: Ja, kom här, P2, och ställ dig. 
F1 visar P2 hur han ska hålla i tyget. 
P2: (leende) Jag kan! 

 
P2 behöver ofta de vuxnas guidning för att komma till sin rätt. När han inte vet vad han ska 
göra busar han med sina kompisar, men när någon vuxen berättar hur han ska göra, och han 
klarar det, märker man att hans självförtroende växer. 

 
F2 var under de tre första aktivitetstillfällen och intervjun alldeles tyst, men under sista 
tillfället överraskade hon oss med att prata en hel del. Samtalen rörde det hon arbetade med 
och hon berömde sina kamrater när de gjorde något hon tyckte var fint. 
 

F2 sitter och ritar mönster till sin schablon, noggrant och koncentrerat. 
F2: Titta på min! Jag har gjort en sol! 
S: Titta! Så fin den blev! 
F1: Så fin den blev! 
F2 ler och ser nöjd ut. 

 
Genom att F2 kommunicerar med sina kamretar och med oss pedagoger får hon bekräftelse på 
det arbete hon utfört och kan känna sig nöjd när hon får beröm. 
 

 

6.1.2 Det här är mitt - inte ditt 

 
I förskolan är det ofta hård konkurrens mellan barnen. Det kan röra sig om allt från leksaker 
till personal och barnen verkar ha en inbyggd instinkt när det gäller denna tävling.  
 
Under de två första tillfällena valde vi att inte lägga oss i när det gällde bitarna att hjälpas åt 
och att samarbeta. Vi ville se hur pass vana barnen var vid samarbete. När instruktioner om 
samarbete uteblev från vårt håll, delade barnen helt naturligt upp tyget emellan sig, som en 
tyst överenskommelse, så att alla fick varsin bit. De tycktes också rita upp linjer för sitt inre 
av var deras bitar började och slutade eftersom de mycket väl visste när kompisen bredvid 
eller mittemot överträdde dessa linjer. Eftersom alla hade varsin bit blev det heller inga 
tveksamheter över vilken bit som tillhörde vem. Barnen sa till varandra när de glömde sig, 
eller bara villa retas, men förövrigt arbetade alla i lugn och ro på sin bit. 
 
När vi under de två senare aktiviteterna förklarade för barnen att nu gällde samarbete, blev det 
svårare. Det framkom i våra observationer att barnen inte var vana vid att arbeta tillsammans i 
grupp och det blev mer gnabb och oenigheter om var man skulle få måla och vilken färg som 
tillhörde vem. Stämningen blev mer krigisk och barnen verkade lägga större fokus vid att 
tävla om platser och färg än att måla och skapa ett vackert tyg. 
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Under det sista tillfället tryckte barnen schabloner på tyget. Samtliga barn kände vid det här 
laget till P1’s passion för färgen röd, men under aktiviteten upptäckte vi att P2 och F1 inte 
verkade tycka att det är helt ok att P1 alltid ska ha den röda färgen: 
 

Barnen får välja vilken färg de vill trycka sina schabloner med och S sprutar ut lite färg på pappret som 
ligger i mitten, mellan barnen. 
P1: Jag vill ha röd stor. 
P1 håller händerna runt den röda färgen. 
P1: Det är jag! Bara jag! 
P2 och F1 skyndar sig att ta all den röda färgen från pappret när S säger att de får börja måla. 
P1: (gråtande) Alla vill bara ha min röda! Den är min! 
F1: Ta här P1! 
P1: Tyst F1! Jag vill inte vara din kompis! Jag vill gå hem! Det var bara jag som skulle ha röd! 

 
P1 var väldigt fokuserad på vad han ville ha och vilket som var hans. Det har de andra barnen 
lagt märke till och vid ett tillfälle som detta blev de frestade att retas med P1. 
 
 

6.1.3 Koncentration - på topp med skapande verksamhet 

 
Under det första aktivitetstillfället märkte vi en stor koncentration hos barnen när det gällde 
det skapande arbetet. Barnen hade inte arbetat med rollers tidigare och de var koncentrerade 
på att få ut färgen och att se hur den blandades. 
Vi fick dessutom uppleva ett flertal tillfällen där barnen var ”uppslukade” av aktiviteten. Det 
vill säga att de var så inne i det de höll på med att det var alldeles tyst i rummet. 
 
Under andra tillfället fick barnen rita enkla figurer och sedan klippa ut dem. P2 blev då så 
förtjust i klippandet att han inte ville sluta. Han är yngst av barnen och hade kanske inte så 
stor tidigare erfarenhet av att klippa. Han klippte först ut sin schablon, men klippte sedan 
vidare i ”skräppapper” och var fascinerad av hur saxen arbetade sig igenom pappret: 
 

P2: Jag vill fortsätta klippa, det är roligt! 
S: Du får fortsätta sedan, nu ska vi flytta oss till det här lilla bordet. 
P2: Men jag kan inte sluta. 

 
P2 känner att han behärskar klippandet och att han tycker det är roligt. När man har kommit in 
i ett arbete kan det ibland vara svårt att sluta. 
 
Ibland var barnen så koncentrerade på det de gjorde att vi trodde att de inte hörde vad S sa. 
Under ett tillfälle frågade S om barnen hade upptäckt några nya färger. Hon fick inget svar då, 
men några minuter senare upptäckte F1 en färgförändring hos sig: 
 

F1: Titta, det har blivit orange! 
P2: Ja, titta det är orange! Titta S! 
S: Jamen, titta! 

 
Man kan även se skillnader, barnen emellan, när det gäller vad det är de är koncentrerade på. 
Under det sista tillfället tryckte vi schabloner på tyget och samtliga barn var väldigt 
koncentrerade i arbetet. Men om man tittade närmre såg man att F1, P1 och P2 var 
koncentrerade på att hinna ta färg först medan F2 var koncentrerad på själva skapandet, hon 
verkade inte märka att det pågick en tävling precis bredvid henne. 
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6.1.4 Nya material – det tar tid att vänja sig 
 
Några av materialen vi använde under aktiviteterna har barnen inte kommit i kontakt med 
tidigare. Dessutom jobbade vi med något som barnen tidigare inte jobbat med, d.v.s. 
infärgning av textil. Vi upplevde många gånger barnen som stökiga och att de hade svårt att 
lyssna, men i efterhand har vi funderat över vad de här nya materialen gör med barnen. De 
måste få känna på och testa de nya sakerna innan de kan arbeta koncentrerat och det är något 
vi i efterhand kan se att vi har missat. 
Rollrarna barnen fick använda hade de aldrig provat på förut och det visade dem genom att 
under första tillfället vara mer koncentrerade på själva rollandet än på att få tyget i en fin färg.  
 

P1, P2, F1 och F2 rollar alla på tyget de har framför sig. Det finns ingen färg på tyget. 
S: Men, ska ni rolla utan färg? Vänta med det till ni fått färgen. 
Ingen svarar S. 
 

 
All färg som delades ut av S på tyget skulle till varje pris rollas ut och barnen tänkte kanske 
inte i så hög grad på det estetiska resultatet. Vid det andra tillfället barnen färgade in tyg med 
rollers, var de vana vid att använda rollers och man märkte att de lade större fokus på att få 
tyget snyggt. Dessutom lekte de med sina rollers innan färgen kom på tyget och var väldigt 
koncentrerade på att rolla, fast utan färg. Kanske var detta som ett träningstillfälle innan 
färgen kom på och allvaret började? 
 
 
6.1.5 Samtalet under skapandeprocessen - nya insikter 

 
Under tiden man utför en skapande aktivitet med barn är det viktigt att hela tiden samtala om 
det som händer. S började under fjärde tillfället (andra gången barnen fick färga in ett tyg) att 
samtala med barnen om hur färgerna förändrades när man blandade dem. Till en början var 
barnen så koncentrerade på själva rollandet och hela den tekniska biten att de inte hörde vad 
hon sa, men när det hade fått sjunka in ett tag upptäckte de intressanta saker: 
 

S: Men, har ni använt någon grön färg? (S pekar på ett ställe på tyget där det är grönt) 
F1: Nej… Var kom det gröna ifrån? Vi har inte använt grön färg! 
P1: Nä, det finns ingen grön färg här… 
S: Vet ni, att om man blandar blått och gult, så som ni har gjort nu, då blir det grönt. 
P1, P2 och F1: Coolt! 

 

Barnen börjar efter denna upptäckt att titta närmre på tyget för att se om de kan hitta fler 
ställen med nya färger. P1 har fått syn på något och säger med ivrig min till S: 
 

P1: Titta S! Det är grönt här också! 
 
Det är roligt att se hur mycket samtalet med vuxna gör för att barnen ska lära sig nya saker 
och få nya insikter. Ibland kan barn komma på saker på egen hand, men för det allra mesta 
behöver en vuxen finnas till hands och synliggöra de nya upptäckterna. 
 
När vi under tillfälle tre samtalade med barnen om vad de hade gjort under de två första 
tillfällena märkte vi att F1 hade ett stort behov av att återberätta det hon hade gjort. Hon gick 
igenom hela processen med oss och visade sig minnas allt hon gjort i detalj: 
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F1: När vi skulle måla den andra dagen då ritade vi först och sen vi klippte ut den. Och sen vi fick ha 
tyget och S sa vi skulle måla med gult och vi målade med gult med dom som man trycker med. Och då 
vi tog gult färg och jag tog så mycket så jag fick ta från den som jag läggde min hand och jag klippte en 
flicka och en hand… ja… och den var väldigt fin. Och jag också klippte av en flicka och en hand. 

 
Genom att återberätta händelsen på det här sättet får F1 tillfälle att reflektera över vad hon har 
lärt sig. Även de andra barnen blev påminda om vad som hänt och det blev ett livligt samtal 
om vad de hade gjort. 
 
 

6.1.6 Tidigare erfarenheter kommer till användning 

 

Under de tillfällen vi arbetade med barnen uppstod det situationer när de visade att deras 
tidigare erfarenheter gick att använda i samband med aktiviteten. Under andra tillfället fick 
barnen vara med och stryka tyget som de färgat gången innan. Då visade F1 att hon hade stora 
kunskaper när det gällde strykning. Hon var ivrig med att hjälpa till och berätta för S hur hon 
skulle göra: 
 

F1: Nej S! Så gör man inte! Man måste hålla i här (drar i tyget)! Jag brukar hjälpa min mamma att 
stryka, så jag vet hur man ska göra. 
S: Vad bra att du kan hjälpa mig då, akta fingrarna! 
F1: Här har du inte gjort (strukit)! 

 
F1 hade stor erfarenhet av strykning och kände sig säker på hur man skulle göra. Hon var 
väldigt noggrann och sa flera gånger till S att hon hade slarvat. Man såg på flickan att 
strykmomentet gjorde att hon växte och kände sig säkrare i sina kamraters sällskap. Hon 
kunde något som de andra inte hade lika stor erfarenhet av.  
 
 

6.1.7 Självförtroendet påverkar 

 
Under observationerna kunde vi se, hur mycket självförtroendet påverkar barnens sätt att 
handla och bete sig. Att få bekräftelse på det man har gjort, av pedagoger och kamrater, gör 
att man växer lite och vågar fortsätta arbeta. P2 visade flera gånger under arbetets gång att han 
saknade det självförtroende som krävdes för att han skulle komma igång. En push i rätt 
riktning gjorde att han kunde komma igång och känna sig nöjd. 
 

P1 och F1 ritar av sina händer som de ska klippa ut och använda som schablontryck. P2 vill också rita 
av sin hand. 
P2: Men, jag kan inte! 
S: Jodå, det kan du. Försök att rita runt handen. 
P2: Nä, men jag kan inte. Hjälp mig S! 
S visar P2 hur han ska göra. Några minuter senare sitter han koncentrerad och ritar. 
P2: Jag kunde! Titta så fin! 

 
P2 misstror ofta sin egen förmåga när det gäller skapande, men när han med hjälp av S’s 
synliggörande av hans kunskap, får syn på att han faktiskt kan, märker man att hans 
självförtroende ökar och han ser uppriktigt förvånad ut över sin faktiska kunskap. 
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6.1.8 Jag vill göra likadant! 

 
Trots att vi inte upplevde något direkt samspel under de två första tillfällena märkte vi ändå 
att barnen påverkades av varandra i ganska stor utsträckning. När barnen ritade sina 
schabloner under andra tillfället började P1 att rita av sin hand. Strax därefter upptäckte P2 
(som redan hade börjat rita en annan figur) detta och avbröt det han höll på att rita och 
började, även han, att rita av sin hand. F1 ritade en flicka men när hon fick syn på pojkarnas 
handteckningar började även hon rita av sin hand. Man kunde se att P1’s initiativ gjorde att en 
”handepidemi” spred sig bland barnen: 
 

P2 ritar en lång vågig linje. P1 ritar av sin hand. P2 tittar upp och får syn på P1’s hand. 
P2: Åh en hand… 
P2 börjar rita av sin hand. 

 
Detta är bara ett exempel i raden av när barnen blivit inspirerade av varandra. Tyckte man att 
någon av kamraterna kommit med en bra idé var man inte rädd för att ta efter.  
 
 

6.1.9 Hänsyn och samarbete 

 
Under tillfällena med aktiviteterna var vi ibland frustrerade över att samarbetet uteblev hos 
barnen – speciellt under de två första tillfällena. Men när vi sedan samtalade med barnen 
visade de ibland prov på att de faktiskt tänkte i banor om samarbete och hänsyn till kompisar. 
När P1 pratade blev han plötsligt störd av P2 som ropade rakt ut. Han fick då en tillsägelse av 
F1: 
 

P1: Jag ska ta grön. Så ska jag måla kartan. Sen ska jag ta hem hemma. Jag måste. Om man glömmer 
man tittar där… 
P2: Neeeej! 
F1 (viskande till P2): Låt honom prata! 

 
F1 kände till regeln om att när någon pratar ska denna få göra det ostört utan att någon 
avbryter. Hon visade med detta att hon kunde ta någon annans parti och förstå hur det skulle 
kännas om hon själv blev avbruten på detta sätt. 
 
Lite senare i samtalet visade F1 ännu en gång att hon tänkte på andras bästa: 
 

E: Men hur skulle man kunna göra om man ska måla många på en gång? För att alla ska få måla? 
F1: P1 kan måla först och sen efter han är färdig, nån annan kan måla. 

 
F1 visar här att hon inte tänker själviskt utan att hon kan tänka sig att låta någon annan måla 
före henne. Hon ser inte målandet som en tävling utan som ett samarbete där man måste ta 
hänsyn till varandra och visa empati. 
 
Ytterligare några minuter fram i samtalat uttrycker P2 att han tycker att alla ska försöka 
samarbeta: 
 

F1 förklarar sin lösning på hur man ska göra om många ska måla samtidigt, men att alla ändå ska få 
måla. Hon tycker att man ska dela upp sig i mindre grupper med tre personer i varje. 
E: Att man delar upp i mindre grupper? 
F1: Mmm, tre bara. 
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P2 (med hög röst): Alla tillsammans tycker jag! 
 
P2’s sätt att uttrycka sig är kanske inte så sofistikerat men han visar tydligt att han inte gillar 
F1’s smågruppsindelning utan att han tycker att alla barn ska arbeta tillsammans. 

 

6.2 Intervju med pedagogerna 

 
I gruppintervjun med pedagogerna ville vi få fram deras syn på textil, barns sociala utveckling 
och om dessa två komponenter, enligt dem, kan ha ett samband. Fyra personer är med under 
intervjun, två förskollärare och två barnskötare. 
 
 

6.2.1 Textila aktiviteter 

 
På frågan om vad textila aktiviteter innebär för pedagogerna svarar de att de tänker på tyger, 
att väva, brodera (på rutat tyg och på sykort) och batikfärgning. Med tanke på de många 
inskolningar mitt i terminen som förskolan har haft känner pedagogerna att det inte funnits tid 
och utrymme att dra igång några stora skapande projekt, exempelvis textila. Men de berättar 
att det runt jul är tradition för barnen att brodera varsin julduk. Många barn är duktiga på att 
sy och man märker att de har det hemifrån. För pedagogerna på avdelningen är det viktigt att 
göra klart för barnen att både pojkar och flickor kan sy. Detta eftersom många har med sig i 
kulturen hemifrån att det bara är flickor som kan sy. 
 
En pedagog nämner även att hon tycker att barnens finmotorik har försämrats under den tid 
hon har arbetat i förskola. Hon tror att det kan bero på att man idag slänger saker så fort de går 
sönder. Det ingår inte längre som en naturlig del i hushållet, att man lagar kläder och 
återanvänder sådant man har hemma. Hon tror även att det kan bero på att barnen får alla 
aktiviteter serverade i hemmet. Man tittar på tv, man spelar tv-spel. Detta gör att barnen inte 
lär sig använda sin fantasi i samma utsträckning längre. 

 

6.2.2 Barns sociala utveckling 

 
På den här förskolan arbetar pedagogerna aktivt med att socialisera in barnen i det svenska 
samhället. Eftersom alla barn på förskolan är av en annan kultur än den svenska är det viktigt 
att klargöra för barnen vad som är skillnaden mellan den svenska kulturen och deras hemlands 
kultur. Man tar tillvara på olikheter och skillnader och lyfter upp de till något positivt. 
 
På förskolan arbetar man mycket med människors lika värde och det är viktigt, som barn, att 
veta att alla är lika mycket värda, även om man inte kan samma saker. Barnen ska veta att 
ingen kan allt men alla kan något och att man på så sätt kan lära av varandra. Det är också 
viktigt att man i personalgruppen är sammansvetsade och att man har ett bra förhållningssätt. 
Barnen märker det och tar efter själva. 
 
En pedagog nämner vikten av att hjälpa barnen att bli goda samhällsmedborgare. Detta gör de 
genom gruppövningar, sagor – som man sedan diskuterar med barnen – eller sånger – som 
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handlar om värdegrunden. Man arbetar även mycket med förskolans regler och försöker så 
tidigt som möjligt få barnen att ta till sig reglerna. Detta för att man ska slippa ägna tid åt 
konfliktlösning, alla vet vad som gäller och på så sätt kan barnen på egen hand lösa konflikter 
som uppstår. 
 
En annan sak som nämns när det gäller barnens sociala utveckling är glädjen av att vara 
betydelsefull på förskolan. Det är viktigt att ge barnen autentiska uppgifter för att de ska 
känna att förskolan inte fungerar som den ska utan deras hjälp. Även om man bara är ett litet 
barn kan man göra mycket för att hjälpa andra på förskolan, även de vuxna. Här tar 
pedagogen upp ett bra exempel:    
 

Om jag som pedagog ska på läkarbesök någon dag eller är borta av någon annan anledning kan jag 
underlätta för vikarien som kommer genom att ge barnen uppgifter för den dagen. Barnen får 
ansvarsområden och så följs det upp sen när jag kommer tillbaka till förskolan. Detta har fungerat 
jättebra och det skapar en barngrupp där alla känner sig viktiga och delaktiga. Det gör också att klimatet 
i gruppen blir lugnare, eftersom alla vet vad som gäller. 

 
Pedagogen nämner även vikten av beröm vid sådana här tillfällen. Det gör att barnen växer 
och att de får bättre självförtroende. Grundar man verksamheten på det som är positivt 
kommer barnen och gruppen att fungera allra bäst. 
 
 

6.2.3 Samband mellan skapande aktiviteter och den sociala utvecklingen? 

 
Pedagogerna på förskolan är inriktade på språket och har därför inte så stor erfarenhet av 
skapande verksamhet. Men de påpekar att det säkert finns ett samband. De menar att barnen 
lär sig de sociala koderna i nästan alla sammanhang på förskolan och att de inte kan se varför 
den skapande biten inte skulle kunna vara en av dem.  
 
Pedagogerna påpekar att de, när barnen leker med Play-dough, upplever att barnen utvecklas 
socialt. Barnen pratar med varandra under tiden och lär sig hur man kan göra och hur man inte 
kan göra. Det vill säga att man inte kan ta något bara för att man vill ha det. Man måste prata 
och fråga. Kommunikationen barnen emellan blir en viktig byggsten i förskolan. 
 
En pedagog drar också paralleller till leken (som ju kan ses som ett slags skapande) och hur 
barnen lär sig de sociala koderna därigenom. Barnen bearbetar saker de upplevt och händelser 
i vardagen genom att leka dem på förskolan. 
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7 Diskussion 

 
Diskussionsavsnittet kommer att delas in i och behandla fyra olika delar. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet av undersökningen. I metoddiskussionen belyses 
tillvägagångssättet och hur utfallet av detta har blivit. Under didaktiska konsekvenser 
diskuterar vi hur vårt forskningsresultat kan komma att påverka den pedagogiska 
verksamheten i framtiden. Under fortsatt forskning tar vi upp intressanta områden att forska 
vidare inom. 
 
 

7.1 Resultatdiskussion 

 
Vid början av undersökningen hade vi som mål att se en utveckling hos barnen när det gällde 
samarbete och samspel. Vi valde därför att inte ge några instruktioner till barnen när det 
gällde dessa bitar under de två första tillfällena. Vi ville se hur vana barnen var vid samarbete 
och vi ville se om en förändring kom till efter att vi hade haft ett samtal med barnen om 
samarbete. Under de två första tillfällena var barnen ganska lugna och det var inga stora 
dispyter när det gällde färgen eller platsen på tyget. Detta tror vi berodde på att barnen 
arbetade var och en för sig och inte tillsammans. Efter vårt samtal med barnen såg vi en stor 
förändring när det gällde samarbete.  Barnen samarbetade i högre utsträckning men däremot 
blev diskussionerna livligare och mer högljudda och vi märkte ett större missnöje bland 
barnen. Dock kunde vi se att ett lugn lade sig över barnen mot slutet av sista tillfället. Kanske 
hade de då förstått vad som krävdes för ett lyckat samarbete? 
 
 

7.1.1 Lära tillsammans 

 
Kommunikation 

 
I undersökningen såg vi att barnens kommunikationsförmåga låg på helt olika nivå. De barn 
som hade störst svårigheter att få fram vad de menade visade stor frustration under 
aktiviteterna när de andra inte gjorde som de ville eller inte förstod vad de sa. De blev 
gnälliga eftersom de var missnöjda med situationen. Vidare fanns det barn som var väldigt 
verbalt utvecklade. Som pratade mycket och hade lätt för att göra sig förstådda. Pape (2001) 
skriver om vikten av språket, hon menar att språket är ett socialt redskap för kommunikation. 
Barn med stark språkkompetens har större social förmåga än barn som är språksvaga (s.105). 
Detta visade sig tydligt bland ”våra” fyra barn. De som hade svårigheter med att uttrycka sig 
störde gruppens arbetsro och trissade upp de andra barnen till ett mer retfullt och 
tävlingsinriktat beteende. 
 
En annan del av kommunikationen var den del där vi pedagoger, under aktivitetens gång 
förmedlade något till barnen. Vi såg särskilt under tredje tillfället att S påpekande om 
färgblandningar ledde till att barnen fick syn på förändringen och tog den till sig. När de 
sedan upptäckt blandningarna kunde de diskutera dem emellan sig, utan den vuxnes hjälp. 
Sommer (1996) menar att barns initiativ, idéer och aktiva prägling av samvaron är vanligare 
och förekommer mer markant mellan barn än vad det gör mellan barn och vuxna. Detta beror 
på att förhållandet till den vuxne är asymmetriskt medan förhållandet mellan barn är mer 
symmetriskt (s. 84). Detta påstående håller med om. Vi såg här prov på att barnen i många fall 
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kan behöva en puff av en vuxen för att kunna börja samtala kring något. Barnen hade inte 
upptäckt färgblandningarna på egen hand, men när en vuxen synliggjorde detta kunde de 
samspela och diskutera på egen hand. Således kan vi här se att Vygotskijs (1980) teori om den 
potentiella utvecklingszonen passar bättre in här. Barnen klarade saker på egen hand efter att 
ha fått hjälp, med synliggörandet, av en vuxen. 
 
Kommunikationen visade sig vara viktig under de två senare tillfällena, när barnen tvingades 
samarbeta på ett helt nytt sätt. Det märktes att de behövde träna på det och att de också blev 
bättre under tidens gång. Lpfö98 säger att ”förskolan skall vara en levande social och kulturell 
miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (s. 5). Vi tror att förskolan, hur man än beter sig, alltid kommer 
att vara en levande social miljö. Barn kommer till förskolan och lär sig nya saker genom att 
samspela med andra barn och med vuxna. Sedan är frågan i vilken utsträckning man utmanar 
barnen till att utvecklas socialt. Att låta barnen arbeta gemensamt som vi gjorde utmanar de 
till att utveckla sina sociala koder och träna på att samtala på ett bra sätt med sina kompisar. 
 
 

Lärande i ett socialt sammanhang 

 
Trots att vi inte såg något direkt samspel under de två första tillfällena såg vi ändå att barnen 
tog efter varandra i många avseenden. När barnen ritade sina schabloner tittade de på varandra 
och fick inspiration. Svedberg (2003) och Dysthe (2003) skriver båda om att lärandet sker i ett 
socialt sammanhang. De menar att all kunskap, både den sociala och den faktabaserade, 
utvecklas i ett socialt sammanhang. Hade barnen suttit enskilt och ritat sina schabloner tror vi 
att utfallet hade blivit ett annat. Att sitta tillsammans med andra gör att man lär sig av andra 
och att man utvecklar sina kunskaper till en ny nivå.  
 
Trots att vi upplevde barnens beteende som ganska egocentrerat såg vi ändå vissa glimtar av 
hänsyn och medkänsla. Under andra aktivitetstillfället strök vi tyget med barnen och vi fick se 
att det visades prov på medkänsla genom att ett barn fick hjälp att hitta rätt när han inte visste 
vart han skulle ta vägen. Dysthe (2003) menar att man genom gruppaktiviteter kan lära sig 
nya saker och att barnen samtidigt lär sig ta hänsyn till varandra. Vi tror att den lilla gruppens 
sammansvetsning gjorde så att barnen fick större medkänsla för varandra. Vi i gruppen hade 
ett ”osynligt avtal” om att det var vi som gjorde detta tillsammans och att det vi hade var 
speciellt. Detta tror vi ledde till att barnen lärde sig ta hänsyn till varandra.  
 
Under arbetets gång har vi kunnat se att barnens självförtroende utvecklats. Det fanns barn 
som i början var osäkra och skojade och stojade men som i slutet kommit till rätta, hittat sin 
plats och var tillfreds med skapandet. Detta skriver Dewey (1980) om och menar att barn lär 
sig genom att använda alla sinnen, det vill säga ”learning by doing”.  I början var aktiviteterna 
och materialet nytt för barnen och vissa hade svårare att anpassa sig än andra. Vissa kände sig 
osäkra till en början, men när de, efter repetition, märkte att de behärskade redskapen och 
materialen, ökade deras självförtroende och de arbetade med större glädje och 
målmedvetenhet. 
 
 
 
 
 



32 
 

7.1.2 Gruppens styrka 

 
Regler, hänsyn och empati 

 

Barnen visade vid flera tillfällen att de kunde visa hänsyn till sina kamrater. Under samtalet 
med barnen vid tillfälle tre undrade vi hur man skulle kunna göra om många barn skulle måla 
samtidigt. En flicka förklarar då att ett av de andra barnen hade kunnat börja måla, sedan hade 
någon annan kunnat måla efter honom. Korpi (1983) skriver om arbetet i grupp och menar att 
det hjälper individen att se sig själv och vad man kan och vad man behöver träna på. Man får 
också lära sig att alla har olika behov och att det gäller att kompromissa och visa hänsyn för 
att gruppen ska fungera (s. 32 ff.). Flickan visade vid detta tillfälle att hon kunde tänka 
osjälviskt och låta någon annan gå före henne själv. Vi tror att gruppkänslan som fanns på 
förskolan hjälpte barnen att se utanför sig själva och lärde dem att kompromissa och låta 
andra gå före. 
 

Under undersökningens gång såg vi flera gånger prov på att barnen var väl förtrogna med de 
regler som gällde på förskolan. Under samtalet med barnen vid tillfälle tre viskar en flicka till 
en pojke att man inte får avbryta när någon annan pratar. Hon visar på så sätt hänsyn till sin 
kompis samtidigt som hon praktiserar en av förskolans viktigaste regler – att låta den som 
pratar få prata till punkt. Korpi (1983) menar att barn egentligen har lätt att ta till sig 
förskolans regler, i synnerhet om de själva fått vara med och utforma dem. Flickan handlade 
utifrån gruppens bästa genom att tyst säga till pojken när han avbröt. Pojken tystnade och 
rättade sig efter vad gruppen verkade tycka. Pedagogerna påtalade i intervjun att de är noga 
med reglerna på förskolan och att de ofta diskuterar dem med barnen. På så sätt känner sig 
barnen delaktiga och det gör det lättare för dem att ta till sig reglerna. I detta exempel kan 
man även se att flickan även visar prov på empati. Hon förstår hur det känns att bli avbruten 
och säger till pojken, som tystnar. Kanske är det som Öhman (2003) menar att flickan har 
utvecklat ett empatiskt seende i detta sociala sammanhang, i vår lilla grupp, och att hon nu 
kan förstå hur det känns att bli avbruten när man pratar. 
 
 

7.1.3 Textil som socialt redskap 

 
Självförtroendet på god väg 

 
Under vår undersökning har vi kunnat se att textil kan användas som ett redskap för att stärka 
och utveckla barnens sociala kompetens, fantasi, kreativitet, språk, koncentration med mera.  
 
Under aktiviteternas gång, med barnen, fick vi höra att de inte hade gjort någon liknande 
aktivitet tidigare. Vissa barn visade stor osäkerhet när det gäller hur de skulle färga med 
rollern. Men med hjälp av oss pedagoger kunde vi se att dessa barn i senare aktiviteter visade 
stort nöje med sitt arbete. Liknande resultat såg Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) i sin 
forskning. De matematiksvaga barnen kände sig osäkra när det gällde varpnotan. Men med 
hjälp av pedagogerna blev de säkrare i sina matematiska kunskaper. Detta kunde vi se i 
samband med våra aktivitetstillfällen. De barn som var osäkra och tystlåtna vid de första 
tillfällena öppnade sig och visade oss stolt sina verk när de klippte ut schabloner och gjorde 
schablontryck.   
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Under de två första aktivitetstillfällena berättade vi pedagoger, istället för att visa en mall, om 
hur och vad barnen skulle göra. Under det tredje tillfället fick de instruktioner om att göra 
likadant, alltså färga tyget, rita schabloner och trycka dem på tyget, men nu gällde det att 
arbeta tillsammans. När barnen ritade andra gången visade de sig mer kreativa och självsäkra. 
Under första tillfället ritade barnen enkla figurer och var väldigt påverkade av varandra, men 
vid det andra tillfället ritade P1 en robot, P2 ritade en björn, F1 ritade en prinsessa och F2 
ritade en sol och en prinsessa. De pratade om vad de hade ritat och hur fint det blev. Här kan 
vi se ett samband med Vygotskijs potentiella utvecklingszon (Vygotskij, s.166). Det vill säga 
att det barnen lär av varandra idag kan de klara på egen hand imorgon. Barnen klarade av 
aktiviteten tillsammans under första tillfället och var väldigt påverkade av varandras arbete. 
Andra gången hade självförtroendet ökat och de klarade av att skapa och tänka på egen hand. 
Kreativiteten ökade och de var mer fria i sitt skapande. Precis som Wallin (1996) skriver 
förespråkar man inom Reggio Emilia-filosofin att lära barn att tänka mer ”galet” och fritt.  
Detta upplevde vi att barnen gjorde vid detta andra tillfälle. 
 
 
Pedagogernas syn på textil och konsekvensen av det 

 
Under intervjun med pedagogerna berättade de att de textila aktiviteterna oftast förekommer 
under jul och påsk. En av pedagogerna förklarade att förr lagade man kläder som gått sönder 
men nu för tiden är slänger man och köper nytt istället, därför har dagens barns finmotorik 
blivit sämre. Björkdahl Ordell och Eldholms (2003) iakttagelse stämmer överens med detta. 
De menar att det textila arbetet i dagens förskola har kommit i skymundan och det som 
förekommer är väldigt ensidigt och traditionsbundet. Vi tror att dessa textila aktiviteter som 
förkommer runt högtider, finns där av gammal tradition och att pedagogerna kanske inte har 
något verkligt syfte med dem. På så sätt får barnen en ensidig uppfattning om ämnet textil. 
 
Pedagogerna menar att barnen lär sig det sociala samspelet med hjälp av att till exempel leka 
med Play-dough. Pape (2001) menar att det gemensamma arbetet inte behöver ha en social 
förankring utan att barnen kan leka sida vid sida utan att lära sig det sociala samspelet (s. 
135). Vi tror att det ligger något i både vad pedagogerna säger och vad Pape har för syn. 
Barnen kommer att utvecklas socialt vid ett sådant här tillfälle, men kanske inte mer än vad de 
hade gjort i exempelvis en leksituation. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 
Trost (2007) menar att man bör använda den kvalitativa metoden i de fall man vill se hur ett 
fenomen yttrar sig och inte hur ofta det förekommer. Eftersom vi inte är intresserade av att 
jämföra de barn vi har med i studien utan snarare se en utveckling i gruppen var det den 
kvalitativa metoden vi fastnade för. 
 
Vi har arbetat efter den etnografiska ansatsen, vilket innebär att man som forskare är delvis 
delaktig i den miljö man forskar i. För att samla in materialet till studien har vi använt oss av 
både observationer och intervjuer. En av oss har varit delaktig i aktiviteterna medan den andre 
har observerat skeendet. Dovemark (2007) kallar detta för deltagare – observatör. Det har 
varit bra att få både en direkt syn på vad som händer genom observationerna samtidigt som vi 
fått kompletterande kommentarer från barn och pedagoger genom intervjuerna. Vi har tagit 
till oss Løkken och Søbstads (1995) tips om att renskriva observationerna direkt. Detta har 
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gjort att vi har kunnat reflektera över sättet vi har observerat på och sedan kunnat förbättra det 
till nästa gång (s. 58). 
 
Sommer (1996, s.35) skriver om vikten av att se barnet i en helhetssyn för att se barnets 
sociala kompetens. Detta för att man ska kunna observera hur barnet fungerar i vardagslivet 
och se barns samspel utifrån deras sociala och kulturella förutsättningar. När vi planerade 
utförandet av aktiviteterna med barnen valde vi infärgning av tyg eftersom vi ville se barnen 
skapa under en process. Vi ville se hur barnen utvecklades socialt efterhand eftersom 
aktiviteten skedde i grupp. Processen med textilinfärgning är lång och alla bitar är lika 
viktiga, alltså färgning, strykning, att rita schabloner och att sedan trycka dessa. Barnen har en 
viktig roll och de är med i processen från början till slut. Vi har tagit till oss Sommers tankar 
om att se barnet i en helhet och i efterhand kan vi se att det hade varit till nytta för oss att 
kunna observera barnen i olika sammanhang, inte bara under de textila aktiviteterna. 
 
Vi hade i början av undersökningen en plan om att göra en pilotstudie, dvs. göra 
undersökningen ”på låtsas” för att hitta brister i intervjufrågor, aktivitetsupplägg och 
observationsteknik. Tyvärr kände vi ganska snabbt att det inte fanns tid till någon sådan 
pilotstudie. Nu i efterhand känner vi dock att det hade varit nyttigt. 
 
Trots att vi bara träffade dessa fyra barn under fem tillfällen, kände vi ändå att vi kunde se en 
utveckling hos barnen, både socialt och kunskapsmässigt. Vi menar dock att det sociala 
samspelet är något som måste få växa fram och man kan således inte se en förändring över en 
natt. Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) bedrev sin forskning om matematik och textil över 
en längre period och kunde på så sätt se stora förändringar hos barnen. Dessutom handlade 
undersökningen om konkreta kunskaper (s. 73 och 80). 
 
 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 
I de didaktiska konsekvenserna kommer vi utifrån vår studie diskutera hur man kan använda 
sig av textila aktiviteter i förskoleverksamheten. Vi kommer att diskutera några situationer 
och tankar som vi anser är väsentliga att bearbeta i barngrupp. 
 
Vi anser att pedagogers intention kring textila aktiviteter antingen kan hjälpa barns sociala 
lärande eller, i vissa fall, leda till motsatsen. Är lärandet i fokus eller använder pedagogerna 
den textila aktiviteten som en tradition där alla barn gör liknande skapelser efter mallar? Om 
pedagoger ser de textila aktiviteterna som ett sätt för barnen att lära sig samarbete och 
samspel och utnyttjar mångsidigheten i det textila hantverket tror vi starkt på att barnen 
utvecklas både inom det sociala och det kunskapsmässiga området. Pape (2001, s. 91) påpekar 
att pedagoger böra vara medvetna om att det sociala samspelet pågår mellan barn både i 
planerade och oplanerade aktiviteter. Därför anser vi det viktigt att låta textilen finnas med 
som en naturlig del i förskoleverksamheten, både vid spontana och välplanerade tillfällen. 
 
Vi anser att textil är ett material som kan användas på olika sätt med olika syfte. Korpi (1983) 
menar att det behövs lärarstyrda och mer fria aktiviteter. De lärarstyrda aktiviteterna är ett 
hjälpmedel för de barn som inte är socialt mogna eller otrygga till att känna sig trygga. 
Därmed kan de komma närmare de andra barnen (s. 32 ff). Vi anser att vår textila aktivitet 
skulle vara ett bra verktyg för att skapa positiv stämning inom barngruppen. Det ökar också 
samhörighet och gemenskap i gruppen.  
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Under studiens gång berättade pedagogerna på förskolan att de arbetar mycket med 
värdegrunden. De sjunger exempelvis sånger om hur alla är olika men ändå lika. Vi tror starkt 
på att barn lär sig i samspel med andra. Vi har tagit till oss det sociokulturella perspektivet där 
man menar att barns lärande sker i samspel med andra och att individen formas i samspel med 
andra.     
 
Under de textila aktiviteter som vi utfört med dessa fyra barn har vi pedagoger blivit 
medvetna om och börjat reflektera över vår egen delaktighet i arbetet med barnen. Korpi 
(1983) menar att det krävs av pedagoger att de vet hur en grupp fungerar för att de ska kunna 
utföra ett bra socialt arbete med barnen (s. 112). 
 
 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

 
Vi har under utbildningen upplevt att det på VFU-platserna gått åt väldigt mycket tid till att 
lösa konflikter på förskolorna, när man egentligen hade velat hitta på roliga saker. Vi ville 
därför undersöka det sociala samspelet och hur man kan förebygga konfliktskapandet. Av de 
pedagoger vi träffat under utbildningen har många klagat över att de inte hinner med det de 
hade tänkt sig på grund av att många barn bråkade. Det sociala samspelet hos barn är ett 
väldigt brett område och fortsatt forskning skulle kunna vara: 

• Eventuella skillnader i samspel hos pojkar och flickor? 
• Eventuella skillnader i barns beteende gentemot olika vuxna (exempelvis vikarier eller 

VFU-studenter jämfört med förskollärarna på avdelningen). 
• Miljöns betydelse för det sociala samspelet. 
• Vi hade även velat göra en undersökning som liknar den vi har gjort nu, men nästa 

gång under en längre tidsperiod. 
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Bilaga 1 
 
Hej barn och föräldrar! 
 
Vi heter Emma Ihl och Senait Tekie och går sista terminen på lärarprogrammet, med textil 
inriktning på Högskolan i Borås. Vi ska nu skriva examensarbete och syftet med arbetet är att 
vi vill studera hur barn utvecklar sina sociala kompetenser med hjälp av textilt arbete. Vi 
kommer att arbeta med fyra av barnen på avdelningen och de kommer få genomgå en serie (5 
stycken) aktiviteter med en av oss. Den andra studenten kommer att observera barnens arbete. 
Aktiviteterna kommer att genomföras under veckorna 45-47. Vi vill med detta brev be er som 
vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i de aktiviteter och de observationer som ingår 
i examensarbetet.  
 
Vi följer forskningsrådets etiska principer och då gäller att deltagandet är helt frivilligt. 
Alla barn kommer att garanteras anonymitet och förskolan kommer inte heller att nämnas vid 
namn eller på annat sätt kunna vara möjlig att urskilja i undersökningen. Ert barn har 
rättigheten att när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas konfidentiellt 
och kan endast användas för forskningsändamål. Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 
Tack på förhand! 
Emma Ihl och Senait Tekie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed godkänner jag att mitt barn får medverka i de aktiviteter och observationer som 
lärarstudenterna Emma Ihl och Senait Tekie kommer att genomföra under v 45-47.  
 Jag godkänner     Jag godkänner inte 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Barnets namn   Vårdnadshavarens namn 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Vi heter Emma Ihl och Senait Tekie och går sista terminen på lärarprogrammet, med textil 
inriktning på Högskolan i Borås. Vi ska nu skriva examensarbete och syftet med arbetet är att 
vi vill studera hur barn utvecklar sina sociala kompetenser med hjälp av textilt arbete. Vi 
kommer då behöva intervjua er om barns sociala samspel och textilt arbete. 
Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 45-47. Vi vill med detta brev be er om 
tillåtelse om att få utföra dessa intervjuer.  
 
 
Vi följer forskningsrådets etiska principer och då gäller att deltagandet är helt frivilligt. 
Ni kommer att garanteras anonymitet och förskolan kommer inte heller att nämnas vid namn 
eller på annat sätt kunna vara möjlig att urskilja i undersökningen. Ni har rättigheten att när 
som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer 
endast att användas till forskningsändamål. 
 
Tack på förhand! 
Emma Ihl och Senait Tekie 
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Bilaga 3 
 
Intervju med pedagogerna 

1. Vad är textila aktiviteter för er? 
2. Använder ni textil i verksamheten på något sätt? 
3. På vad ligger fokus vid lärandesituationer? Vad vill ni lära barnen? 
4. Ser ni något samband mellan skapande och socialt lärande? På vilket sätt? 
5. Dokumenteras barnens sociala utveckling? 
6. Hur gör ni för att stärka gruppdynamiken?  
7. Vad tycker ni kännetecknar en bra barngrupp? 
8. Hur stärker man barn både som individ och som del i en grupp? 
 

 
 
 

 
 


