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Abstrakt 
Föreliggande arbete är ett examensarbete utfört vid Luleå Tekniska Universitet, 

Sverige. Syftet med denna studie var att studera förskollärarens inställning till 

samarbete mellan barnen. För att forska kring detta har vi använt oss av en 

kvalitativ intervju med fyra pedagoger samt observationer av 

förskoleverksamheten. I vår undersökning har vi utgått från läroplanen och 

litteraturstudier. Resultatet visar att förskollärare vill att samarbete ska 

genomsyra deras verksamhet och att samarbete mellan barn är utvecklande på 

många olika sätt. Resultatet visar även att förskollärarna har svårt att ge 

utrymme för barnen i stressiga situationer och de anser att de borde ha en större 

tillit till barnen i sådana situationer. Förskollärarna i studien menar att 

pedagogernas roll är viktig när det gäller samarbete mellan barnen men även att 

pedagogerna ibland måste ge barnen mer utrymme för att samspela på egen 

hand.  

Nyckelord: samarbete, samspel, lärande, utvecklande, pedagoger, barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill tacka alla som har deltagit i vår uppsats det vill säga vår handledare och 

våra informanter. Utan er hade inte vår uppsats blivit möjlig att utföra. Ett 

speciellt tack till vår handledare som har hjälpt oss igenom vår uppsats vilket vi 

väl har varit i behov av. Att skriva denna uppsats har varit både roligt och 

jobbigt men vi har äntligen tagit oss igenom den.  

Luleå 2011 Annie Vikajärvi, Ida Wälimaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbetsfördelning 
Under arbetet med examensarbetet har vi tagit lika stort ansvar för arbetet och 

innehållet. Vi har tillsammans letat fram och bearbetat litteraturen som vi 

upplevde relevant för vår bakgrund och vårt syfte. Litteraturen som vi har sökt 

fram tillsammans har vi sedan läst enskilt. Vi delade upp litteraturen 

slumpmässigt eftersom vi båda hade lika stort intresse för all litteratur. Efter att 

vi hade bearbetat litteraturen enskilt presenterade vi dessa för varandra och tog 

ställning till vilken litteratur som var relevant för vårt arbete. Litteraturen som 

vi valde har vi sedan bearbetat tillsammans genom reflektion. 

Angående skrivandet av examensarbetet har vi tagit lika stort ansvar. Vi har 

skrivit texten både tillsammans och enskilt men färdigställt och analyserat 

insamlade materialet tillsammans. Slutligen anser vi båda att vi har tagit lika 

stort ansvar för alla inslag i arbetet. 
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Inledning 
I förskollärarutbildningen har vi läst om samspel mellan barn och hur detta är 

någonting som kan främja barnens lärande. Detta har väckt intresse hos oss och 

vi vill ta reda på hur pedagogernas inställning till samarbete är ute i 

verksamheten. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har bägge mött 

pedagoger som använder sig av samarbete mellan barnen på olika sätt och nu 

vill båda närmare undersöka hur och varför. Det diskuteras ofta angående hur 

pedagoger ska arbeta praktiskt med vad som står i läroplanen och vi är 

intresserade av att fördjupa oss angående samarbete bland barnen som 

läroplanen för förskolan förespråkar. Vi vill undersöka hur pedagogerna arbetar 

med samarbete mellan barnen och hur pedagogerna främjar samarbete på 

förskolan. Vi instämmer med Jonsson (1983) om att samarbete är ett arbetssätt 

som kan utveckla barnen bland annat genom att barnen utvecklar en förståelse 

för varandra och genom detta utvecklar sin empati. Detta är någonting som 

läroplanen för förskolan också förespråkar för. Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar: 

 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer 

samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 98, s. 29). 

Vi vill fördjupa oss i detta för att kunna ha användning av detta i vårt framtida 

arbete med barnen. Med studien vill vi ta reda på hur prioriterad 

samarbetsfrågan är och ifall pedagogerna endast styr upp specifika situationer 

för samspel eller om detta är någonting som genomsyrar hela verksamheten. 

För att hitta material som kan ge oss svar på våra funderingar gällande det 

valda området har vi valt ut relevant litteratur. Vi har använt oss av intervjuer 

och observationer för att ta reda på vårt syfte. 

Syfte 

Vårt syfte är att studera förskollärares inställning till samarbete bland barnen i 

en förskoleverksamhet samt deras aktiva påverkan till samarbete mellan 

barnen. 

Frågeställningar 
1.   Vilken syn har pedagogerna på samarbete mellan barnen? 

2. Uppmuntrar pedagogerna barnen att samarbeta med varandra? Hur arbetar 

pedagogerna med samarbete?  Varför arbetar pedagogerna med samarbete? 

3. Planerar pedagogerna för samarbete mellan barnen, var, när, hur? 

4. På vems initiativ samarbetar barnen? 



2 

 

Bakgrund 
I Styrdokumenten som talar om för oss vad förskollärarnas uppdrag är finns det 

underlag till detta examensarbete: 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 
(Lpfö 98, s. 27). 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på 

att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv 

del i utveckling och lärande (Lpfö 98, s. 28). 

Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa 

dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra (Lpfö 98, s. 29). 

Vad är samarbete? 
I Norstedts Svenska ordbok (1999) beskrivs samarbete som: 

 ”… arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt 

syfte…”.(s, 1026).  

Dillenbourg m.fl.  (1996) anser att samarbete är engagemang som uppstår 

mellan människor ömsesidigt när de försöker lösa olika problem. Slavin (1990) 

definierar samarbete med att barn arbetar tillsammans för att lära sig och när 

dem gör det känner dem sig bidragande både till sin egen och för andras 

inlärning. Pramling (1986) anser att synsättet som hon presentar i sin studie 

innebär att samarbete mellan barn handlar om att utveckla kunskap utifrån det 

samspel barnen blir delaktiga i (Dovenborg & Pramling 1987). 

Studier om barns samarbete 
Det bedrevs studier om småbarns samspel på 1920- och 1930-talet. Dock 

befann sig barnen som var med i dessa undersökningar ofta på olika barnhem 

och därför blev dessa resultat inte tillförlitliga eftersom barnen inte befann sig i 

en naturlig miljö vilket gjorde det svårt för observatörerna i deras analys. Detta 

på grund av att barnens samspel och rörelse med varandra var mycket 

begränsad på barnhemmen för att barnen inte fick närheten till andra barn och 

vuxna. Detta är någonting som barn behöver för att utvecklas (Buhler 1966). 

På 1970-talet framkom det hur viktigt det är med samarbete för att arbeta 

tillsammans gav bättre resultat än om barn arbetade ensamma. För att kunna 

fungera som medborgare i samhället är förmågan att samarbeta en 

nödvändighet. Detta innebär att samarbetsförmågan är minst lika viktigt som 

det är att kunna läsa, tala och skriva (Steinberg 1994).  

Fortfarande på 1990-talet har pedagoger i Sverige enbart varit förebilder för 

barn genom att pedagogen har styrt vad barnen ska göra och hur de ska göra 

utan att ta hänsyn till vad barnen vill. Däremot har detta förändrats med 



3 

 

införandet av läroplanen för förskolan 1998 (Edström 2009). Synen på barn är 

idag annorlunda och ser till barnens bästa i första hand. Det vill säga att barnen 

ska vara i fokus och att arbetet med barnen ska utgå från dem på olika sätt. Till 

sådana exempel finns det på 2000-talet en läroplan som främjar samarbete 

mellan barn vilket innebär att barn idag ses som kompetenta och att de kan lära 

från varandra till skillnad från 1990-talet då barnen enbart ansågs kunna lära 

från vuxna (Lpfö 1998). Exempel utifrån 2000-talets läroplan angående 

samarbete: 

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 

reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Lpfö 98, s. 

29). 

Tidigare forskning 
 I en studie gjord av Pramling 1983 där hon jämför indiska och svenska 

fyraåringar angående vad de lär sig i förskolan framkommer det att barn i den 

svenska förskolan anser att de lär sig den sociala träningen. De får lära sig hur 

man beter sig mot varandra och tillsammans med varandra, hur man gör vid 

olika situationer så som vid påklädning och matsituationen (Dovenborg & 

Pramling 1987). 

I studier Pramling utfört 1986 menar hon på att barns förståelse angående hur 

de lär sig har att göra med vad de lär sig och hur det går till. Detta är alltid 

sammanbundet med varandra. När barn talar om hur de lär sig något gör de 

alltid detta i förhållande till något specifikt de lärt sig (Dovenborg & Pramling 

1987). 

Resultat som Pramling fick fram i sina studier som hon utförde 1986 var att 

förskolebarn upplever att de har lärt sig något när de har gjort något, till 

exempel när barnen har deltagit i en aktivitet. Hon menade att barn ansåg att 

lära sig något innebar att lära sig att göra något. Ytterligare någonting som 

framgick från hennes studier är att barn begriper att de lär sig något när barn 

kan koppla ihop inlärning med förståelse, det vill säga att när barnen talar om 

att de har lärt sig att göra någonting innebär det att barnen anser att de har lärt 

sig något eftersom de i sådant fall vet hur de ska göra någonting. Detta kan 

handla om till exempel att barnen har förstått att de måste ha på sig stövlar 

utomhus när det regnar för att undvika att bli blöta om fötterna, eftersom 

barnen haft andra skor på sig vid regn och då blivit blöta om fötterna och nu 

insett att med stövlar kan de undvika detta (Dovenborg & Pramling 1987). 

Pramling menar vidare i sina studier från 1986 att hur barn begriper hur det går 

till att lära sig något sker när de kan skilja mellan att vilja och att klara av. Hon 

menar att barn tenderar att säga att de inte vill när de egentligen inte kan och att 

innan barn kan skilja dessa begrepp åt har de inte heller någon föreställning om 

hur de lär sig, eftersom barn endast kopplar ihop lärande med att de gör 

någonting. Barn kan säga när en vuxen frågar vad de har lärt sig att de inte 

lärde sig utan att de bara gjorde. Hon menar vidare att det som händer mellan 

barnet och omgivningen är vad som bildar olika tankemönster hos barnen som 
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vidare utvecklar barnens lärande. Det är alltså de olika samspelssituationer 

barnen deltar i som utvecklar deras lärande (Dovenborg & Pramling 1987). 

Sommer (2005) menar i sin studie att barn lär sig att veta hur de kan, bör och 

ska vara och vad de kan göra genom interaktion med vuxna och kamrater i 

barnens omgivning. Hur barn utvecklar sina förmågor och kompetenser beror 

just på vilka möjligheter barn får i sin vardag gällande förhandling och 

kommunikation. 

Samvarokompetens menar Sommer (2005) utifrån sin studie är en komplex 

förmåga som innebär hur barn lär sig att balansera sina enskilda behov och sin 

egen vilja gentemot vad andra barn vill. Barn lär sig detta genom att interagera 

tillsammans med andra barn både i själva mötet med andra barn och det 

motstånd som andra barn bjuder. När barn i samspel med andra blir motsagda 

får barn möjligheter att prova sina egna idéer och antaganden om samvaro. 

Vidare innebär samvarokompetens att barn har behov av att känna gemenskap 

med andra människor och utveckla sociala relationer. Förmågan hos barn 

gällande samvarokompetens studeras utifrån hur barn kan kontrollera sig själv 

gällande sina egna önskningar gentemot andras och kunna anpassa sig efter 

olika sociala samspel barn befinner sig i. 

Vad som gör samvarokompetens begreppet komplext är att detta lärande 

innefattar många olika förmågor. Det som är utmärkande är samvaron och 

leken med andra, men involverar även underliggande förmågor till exempel att 

känna glädje, intresse, att kunna hävda sig och förstå andras perspektiv men 

ändå samtidigt kunna behålla en positiv självbild. Det innefattar även förmågan 

att vara en bra kamrat som både kan ge och ta i en relation. Det är viktigt att 

barnen lär sig att läsa av hur andra barn agerar i olika situationer och hur man 

ska ta kontakt med dem när de ska bilda olika grupper. Om barnen inte lär sig 

detta så är det en stor risk att barnen blir isolerades både på det sociala och det 

personliga planet. Exempel på detta utifrån Sommers (2005) studie handlar om 

en pojke som vill vara med i en lek med två andra barn men blir till en början 

ignorerad och får inte delta i det sociala samspelet. När han sedan läser av 

lekens sociala koder får han delta. 

Internationellt perspektiv  
Vi har valt att också belysa vårt ämne från ett internationellt perspektiv för att 

det inte är ovanligt att barn från andra länder går i en förskola i Sverige. Vi 

tycker att det är viktigt för pedagoger i Sverige att få en viss inblick i hur 

pedagoger i andra länder arbetar med samarbete. Detta för att förskolelärare i 

Sverige ska få en möjlighet att utveckla en förståelse för hur de kan hjälpa 

dessa barn att utveckla sin samarbetsförmåga. 

Enligt Tarim (2009) består samarbetsinlärning av mindre grupper där barnen 

kan samarbeta för att maximera deras egen och andras inlärning. Samarbete har 

använts som en metod i förskolan främst på grund av tankarna bakom 

samarbete och vad det kan bidra med, det vill säga att barnen lär sig av 

varandra och därmed utvecklar sitt eget lärande. 
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Sveriges läroplan  

I Sveriges läroplan för förskolan står det om att pedagogerna ska använda 

samarbete i den dagliga verksamheten (Lpfö 1998). Enligt Dysthe (2003) är det 

bra att främja samarbete mellan barn i en förskoleverksamhet för att barn lär 
sig tillsammans och möjligheterna för barns förutsättningar till lärande blir 

större genom att samarbeta med andra barn. Läroplanen för förskolan talar om 

att: 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Lpfö 98, s. 27). 

 Vi blev intresserade av att titta på samarbete ur ett internationellt perspektiv 

och vi har valt att beskriva hur länder med sinsemellan olika kulturbakgrund; 

Turkiet, Finland och Singapore ser på samarbete i sitt arbete med barnen, 

eftersom olika länders läroplaner märkbart kan skilja sig åt. 

Läroplaner i Finland och Singapore  

Enligt en forskningsstudie av Lim & Torr (2008) betonas det i läroplanen för 

Singapore vikten av den emotionella, sociala och moraliska utvecklingen hos 

barnen. Detta har varit problematiskt att förverkliga eftersom Singapore har en 

lång historia med en barnsyn som har varit auktoritär. Det har varit svårt att 

anpassa sig till en mer barncentrerad syn. Däremot menar Lim & Torr (2008) 

att utvecklingen går framåt och blir alltmer en barncentrerad läroplan där bland 

annat samarbete är ett arbetssätt som främjas. 

Enligt en forskningsstudie av Nikko & Havu-Nuutinen (2009) talar 

styrdokumenten för förskolan i Finland om att se till alla barnens olika 

förutsättningar och utgå från detta när det gäller utvecklingen av varje barn. 

Vidare säger läroplanen för förskolan i Finland enligt Nikko & Havu-Nuutinen 

(2009) att det är viktigt att ha ett samarbete med föräldrar när det gäller barnens 

utveckling och att de ska utgå från barnens intresse när pedagogerna planerar 

det dagliga arbetet med barnen. Vidare menar Nikko & Havu-nuutinen (2009) 

att Läroplanen för förskolan i Finland talar om att barnen utvecklar sitt lärande 

på ett bättre sätt tillsammans till skillnad från om barnen arbetar ensamma, och 

att läromiljön för barnen ska bestå av sociala sammanhang.  

Forskningsstudie om en förskola i Turkiet 

I en forskningsstudie skriven av Mine (2009) framgår det att i en förskola i 

Turkiet främjar inte pedagogerna samarbete som ett arbetssätt. Till exempel 

förväntas barnen vid mat situationen att sitta tysta och äta medan pedagogerna 

ser till att det förblir så vid matborden istället för att sitta tillsammans med dem 

och interagera. Detta gällde även vid andra aktiviteter som högläsning och 

påklädningssituationer. Barnen fick inte samarbeta med varandra utan fick sitta 

tysta och lyssna på pedagogens instruktioner och göra som de blev tillsagda. 

Eftersom alla aktiviteter de gjorde var i stora grupper vilket vi tolkar utifrån 

Mine (2009) som en anledning till att pedagogerna i Turkiet hade svårt att 
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främja en interaktiv pedagogik. Till exempel var pedagogerna sällan 

närvarande i barnens aktiviteter och frågade frågor, utmanade barnen eller 

tillförde material. Pedagogerna tog sällan initiativ till kommunikation med 

barnen (Mine 2009). 

Jämförande kommentarer 

Vi tolkar utifrån Nikko & Havu-Nuutinen (2009) att det finns liknande drag i 

Finlands läroplan för förskolan jämfört med läroplanen för förskolan i Sveriges 

eftersom Finlands läroplan handlar om att utgå från barnens intresse och deras 

läroplan förespråkar även samarbete.  

Vi tolkar utifrån Lim & Torr (2008) att Singapores läroplan inte verkar ha 

några pedagogiska tankar om barninflytande och att läroplanen för förskolan i 

Singapore inte har utvecklats på samma sätt som i Sverige. En tolkning av oss 

utifrån Lim & Torr (2008) innebär att Singapores läroplan för förskolan inte 

har haft en barnsyn som har handlat om barninflytande. Visserligen tolkar vi 

det som att Lim & Torr (2008) menar att deras läroplan är på väg mot en mer 

barncentrerad syn men vi anser att den inte har utvecklats som Sveriges 

läroplan för förskolan har gjort i detta avseende. 

Vi tolkar utifrån Mine (2009) att förskolan i Turkiet är den förskola som skiljer 

sig mest från de pedagogiska tankarna som existerar i Sverige idag. 

Barninflytande i förskolan i Turkiet tolkar vi utifrån Mine (2009) som att det 

inte verkar vara någonting som de alls har tagit till sig. Detta kan bero på enligt 

oss att de har andra värderingar gällande barnsynen till skillnad från Sverige. 

Ett exempel på detta ur läroplanen för förskolan i Sverige: 

 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten (Lpfö 98, s. 32) 

Varför är samarbete viktigt? 
Jonsson (1983) anser att samarbete är viktigt för att i olika samarbetssituationer 

får individer möjligheter att lära känna varandra vilket är en viktig 

förutsättning för att en grupp ska kunna fungera. Vidare talar han om att detta 

leder till att barn utvecklar en förståelse för varandra och lär sig att respektera 

varandras olikheter lika väl som barn lär sig att reflektera ur olika perspektiv. 

Genom relationer kan barnen utveckla sitt lärande eftersom kommunikation är 

ett av de grundläggande momenten som har att göra med barnens 

läroprocesser. Individens samspel med det sociala har till stor del att göra med 

läromiljön. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv sker ett lärande i olika 

samarbetssituationer där individer är i samspel med varandra. Interaktion och 

samarbete är avgörande för lärande och sker inte i individuella processer 

(Dysthe 2003). 
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Vygotskij menar att samspel påverkar kunskapsutveckling på ett positivt sätt 

samt att sociala situationer är betydelsefulla för den kognitiva förståelsen hos 

barn (Dysthe 2003). 

Barn ska få delta i olika gruppaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och 

bli bekräftade. I annat fall kan de barnen som ställs utanför utveckla en dålig 

självbild. Det pedagogiska uppdraget består bland annat av att se till att alla 

barn på ett positivt sätt blir delaktiga i en grupp så att barn kan få möjligheten 

att utveckla en positiv självbild (Gröning 1997). 

Samarbete i barngrupper 
Förskolan blir för många barn platsen där barnet erövrar sina första sociala 

erfarenheter utanför familjens zon det vill säga sina första erfarenheter av vad 

vänskap kan innebära och vad det kan betyda att ingå i en grupp med 

jämnåriga. Vägen till gemenskap är dock inte självklar eller enkel. Motgångar 

och nya upptäckter får barn räkna med för att hitta en ömsesidig gemenskap. 

För vissa barn kan det handla om att upptäcka att det kan vara roligt att göra 

saker tillsammans med andra, medan andra barn kan behöva hjälp med att 

förstå sig på de sociala koder som existerar i en barngrupp som gör att 
samarbete kan fungera utan alltför svåra konflikter. Att lära sig att samarbeta 

och vad det kan innebära det vill säga bland annat att vänta på sin tur och att 

lyssna är inte meningsfullt om barn inte upplever träningen lustfylld och 

lockande. Det är de vuxnas engagemang och närvaro som kan hjälpa barnen att 

finna detta meningsfullt (Folkman & Svedin 2003).  

Aspekter av samspel 

Det finns olika aspekter av samspel som handlar om handlingsaspekten den 

relationella aspekten samt det verbala samspelet. Handlingsaspekten handlar 

om vad det är barn gör tillsammans, det vill säga vad det är i olika situationer 

barnen samarbetar kring. Den relationella aspekten handlar om kvalitén i 

samspelet, det vill säga hur barnen har det i samspelet. Viktigt är att alla barn 

mår bra och får vara delaktiga istället för att barn blir utfrysta och osynliga. 

Verbala samspelet handlar om hur barnen reflekterar kring det de gör 

tillsammans, det vill säga hur barnen kan sätta ord på vad det är de gör och hur 

de har det i samspelet med varandra. För pedagogen är det viktigt att analysera 

en barngrupp i ett samspel utifrån dessa aspekter så att utvecklingen hos alla 

barn har en god chans (Öhman 2008). 

Att mötas i ett samspel har att göra med ömsesidighet och ömsesidigheten 

handlar om öppenhet, ärlighet och att kunna vara ödmjuk mot sina 

medmänniskor. Viljan att mötas har sin grund i att skapa, upprätthålla och delta 

i en relation. När barn föds har de en förmåga att möta andra men denna 

förmåga utvecklas i samspel med andra. Vuxna i barnens omgivning är viktiga 

förebilder för barnen och kvalitén i olika samspel får sin grund från de vuxna 

barnen har omkring sig (Öhman 2008). 
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Om ett barns förmåga att mötas och skapa relationer får stimulans och 

uppmuntran kommer det antagligen att leda till att viljan att mötas ökar, 

eftersom de goda mötena barnet upplevt med sina 

omsorgsgivare/pedagoger skapar en förväntan och önskan om mera 

sådana givande samspel med andra i nya möten. Likaväl kan man tänka 

sig att ett barn som inte får adekvat hjälp att navigera på mötenas ocean, 

inte heller utvecklar samma förväntan och längtan efter nya möten 

(Öhman, 2008, s. 58). 

Barngrupper 

En grupp består av människor som på olika sätt är i samspel med varandra. För 

att utveckla en förståelse för en barngrupp är det viktigt att pedagoger tänker på 

att det inte handlar om någonting individuellt utan hur barnen i gruppen 

fungerar tillsammans (Granér 1994). 

Genom att ge barn möjligheter att delta i olika gruppsituationer får barnen 

tillfällen att ta till sig olika individers färdigheter som de sedan kan utveckla till 

sina egna färdigheter och genom detta erövra nya kompetenser (Arfwedson, 

1981). Enligt Korpi (1983) innebär det att: 

På samma sätt som vuxna upplever barn glädje, styrka och trygghet, när 

de finner andra människor som i vissa egenskaper liknar dem själva och 

uppskattar dem på det speciella sättet som vänner och kamrater gör. Att 

känna igen sig själv i andra ger trygghet. Att känna sig accepterad av 

andra ger styrka och självförtroende. Detta kan en bra barngrupp ge 

barnen (Korpi 1983, s. 11). 

Barn kan hjälpa varandra att stärka varandras självförtroende i olika 

samspelssituationer för att om barn tar hjälp av varandra känner sig alla parter 

behövda. Detta är någonting som leder till att barn kan utveckla relationer 

eftersom barn lär sig att ta kontakt med varandra och lär sig detta genom att 

barn kan vara både lika och olika dem själva. Detta lär de sig för i en 

barngrupp finns det andra synsätt än vad dem själva har. Allt som kan bli 

positivt i samspel barn emellan i en barngrupp är inte självklart. Det kan finnas 

oroliga barngrupper, till sådana exempel där barn far illa genom att dem blir 

utfrysta, eller alltid hamnar i underläge. För att barn ska få goda erfarenheter i 

en barngrupp som kan utveckla dem på olika sätt krävs saker från de vuxna. 

Det vill säga att de vuxna har kunskaper och kanske till och med en medveten 

pedagogik när det gäller hur de kan arbeta med samspel i barngrupper (Korpi 

1983). 

Gruppstorleken har betydelse när det gäller främjande av barns utveckling. 

Består en barngrupp av ungefär sex barn får barnen bättre förutsättningar för att 

kunna ta till sig varandra genom att ha ögonkontakt och bibehålla 

koncentrationen genom att lyssna på varandra och kunna ge och få respons. 

Genom att ha en barngrupp i den storleken får barnen bättre möjligheter att 

göra sin röst hörd. Om barngruppen får ett större antal barn är det troligt att 

barnen blir mer anonyma för varandra vilket betyder att barnen blir mindre 

viktiga för varandra och barnen förlorar därmed möjligheten att utvecklas på 

olika sätt genom samspel, eftersom ett eller flera barn kan tappa 

koncentrationen och inte orka lyssna på alla barn och då förlorar barnen viktig 
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information som de hade kunnat ta till sig och vidga sina perspektiv. Större 

barngrupper leder till att barnen får svårare att göra sig synliga och en viktig 

poäng i en barngrupp går förlorad. Större barngrupper ställer även högre krav 

på pedagogerna. Ju desto större barngrupp desto bättre struktur, regler och 

ledarskap krävs från dem vuxna (Korpi 1983).  

När barn arbetar tillsammans innebär det att förutsättningarna för motivation 

kan skapas. En anledning till detta kan vara att i grupper finns möjligheter för 

att stötta varandra (Doverborg, Pramling, Qvarsell 1987). Det kan enligt 

Steinberg (1994) bero på att när barn samarbetar med varandra så har de lättare 

att komma ihåg regler och termer. Det leder till att de blir motiverade av att 

lära sig nya saker, har lättare att lösa problem och lär sig att uppskatta och 

tycka om sina vänner i gruppen. Den positiva självkänslan förstärks också när 

barnet lyckas med sin uppgift i gruppen. (Steinberg 1994) 

Achievement is a we thing, not a me thing, always the product of many 

heads and hands (J.W Atkinson 1994, s ,52). 

Samarbete i barngruppen med pedagogens stöd 

Att samarbeta med någon eller några kan väcka känslan av samhörighet som 

barn behöver, det vill säga att få vara tillsammans med någon. För att barn ska 

kunna utveckla förmågan att samarbeta är det nödvändigt att detta är någonting 

som sker successivt med stöd och hjälp från de vuxna som finns i barnens 

omgivning. Vidare är det viktigt att barn upplever lärorika samspelssituationer 

där olika viljor och behov möts för att kunna komma fram till en gemensam 

lösning. Detta är inte någonting som fungerar optimalt vid några försök utan 

kräver många försök med vuxna som förebilder som visar olika alternativ och 

diskuterar normer och demokratiska principer. För att barnen ska få utveckla 

sitt lärande krävs det att vuxna ser till att varje barn får säga sitt och bli hörda 

så att varje individ upplever känslan av att tillhöra och tillföra någonting i en 

grupp (Gordon 1977). Barn samarbetar inte automatiskt enligt Bruun (1981) 

för att en barngrupp är samlad utan instämmer med Gordon (1977) att detta är 

någonting som kräver planering och omsorg från pedagogernas sida. För att 

kunna göra detta menar han bör pedagoger ha kännedom om hur en grupp kan 

fungera tillsammans och vidare hur barnen kan samarbeta med varandra. 

Vidare menar Johannesson & Persson (1978) att känslan av att vilja bli hörd, 

sedd och uppmärksammad är någonting som varje människa har ett behov av. 

I en barngrupp ska vuxna finnas med för att se till att alla barn får en plats i 

gruppen och får utrymme att känna att barnet tillför någonting till gruppen det 

vill säga se till att alla barn känner sig delaktiga. Däremot bör inte pedagogen 

försöka göra alla barn till en ledare i gruppen för alla barn kan inte ta lika stor 

plats i en grupp. Vidare är det viktigt att pedagogen ser till att alla barn blir 

respekterade oberoende vilken plats de har i gruppen, det är endast då som ett 

genuint samarbete kan uppstå för om alla barn är respekterade till hundra 

procent blir alla barn hörda och ett samarbete kan uppstå. Det är lika bra att ta 

stor plats som det är ta mindre plats så länge respekten finns. När individer 

möts börjar ett relationsmönster växa fram där barnen mer eller mindre kan 

börja samspela med varandra beroende på vem som väcker deras intresse och 
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nyfikenhet. Det är viktigt att vuxna finns med och ser till att allting går rätt till 

för risken finns om barn hamnar utanför i en barngrupp att barn till slut ger upp 

sitt sökande efter kamrater och får givetvis svårare att samspela med andra barn 

(Wehner Godée 1993). 

Olika gruppsituationer bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att tänka 

kritiskt vilket kan leda till att barnen lär sig att respektera varandras åsikter. 

Barnen påverkas av omgivningen och det är även omgivningen det vill säga 

vuxna och barn som har en viktig roll i barnens utveckling (Wikander, 1995, 

Doverborg, 1987). Detta är någonting Dysthe (2003) instämmer med och 

menar att andra vuxna har en avgörande del att göra med vad barnen lär sig 

samt hur dem lär sig. Eftersom barnens läroprocess är till en stor del social och 

vuxna finns i barns sociala gemenskap. 

Barngrupper bildas spontant och ett samarbete kan uppstå. Dock räcker inte 

dessa spontana barngrupper utan pedagogen måste utförligt planera de 

gemensamma lektillfällena så att alla barn får möjligheter att träffas i en hel 

grupp. Vidare ska pedagogen även styra upp smågrupper och ibland planera för 

att barnen ska samarbeta parvis. Ibland är det bra om pedagogen delar in olika 

barngrupper slumpmässigt och andra gånger behöver pedagogen styra över 

indelningarna för att stärka gemenskapen i barngruppen så att ett gott 

samarbete kan uppstå. Genom detta blir det inte den slumpmässiga situationen 

som styr över barnens utveckling utan pedagogens medvetna arbetssätt som 

bidrar till att goda relationer uppstår och konflikter blir mindre (Wehner Godée 

1993). 

Allt lärande sker inom ramen för en relation. Ett enstaka samspel gör 

ingen relation (Öhman, 2008, s. 57). 

Att lärande sker inom ramen för en relation innebär ett särskilt ansvar för 

pedagogen att se till att hon etablerar goda samspel där hon och barnet 

kan mötas och som leder fram till en relation som bär (Öhman, 2008, s. 

58). 

Uppmuntrans betydelse   
Lpfö (98) talar om att det är viktigt att pedagogerna i barnens omgivning 

uppmuntrar barnen i deras vardag i förskolan. Pegg (1987) menar att pedagoger 

ska uppmuntra barnen för att de ska utveckla sitt självförtroende vilket kan leda 

till att barnen vågar ta för sig i olika samarbetssituationer. Genom att samarbeta 

får barnen möjligheter att utveckla sitt lärande på olika sätt och självförtroende 

är ett viktigt verktyg barnen behöver för att kunna ge sig in i olika sociala 

sammanhang och detta kan pedagoger ge till barnen genom att vara 

uppmuntrande mot dem (Pegg 1987). 

Uppmuntran har stor betydelse i arbetet med individer på grund av att 

uppmuntring ger barnet hopp och visar på det möjliga istället för det omöjliga. 

Vidare genom detta visar pedagoger tillit till barnen genom att uppmuntra dem 

och barnen kan då få uppleva att de är mäktiga och att de kan. Det vill säga att 

pedagoger tror på barnens resurser och på dem som individer. Om pedagogen 
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är uppmuntrande mot sina medmänniskor skapar pedagogen en positiv anda 

och visar omtanke mot andra människor genom detta. Vidare är det viktigt att 

vara uppmuntrande i arbetet med barnen för att i sådant fall blir tillvaron för 

barnen enklare eftersom det är enklare att arbeta när det är roligt. Genom detta 

väljer pedagoger den väg som leder till resultat för om barnen upplever att 

någonting som de gör är lustfyllt och meningsfullt blir det enklare för dem att 

genomföra det. Vidare utvecklar barnen ett självförtroende och vågar prova 

nya saker och utvecklas vidare eftersom barnen upplever att de kan (Pegg 

1987). Kullberg (2004) menar att barn som ofta får negativ respons tappar 

energin, viljan och lusten att lära och att det är viktigt att se möjligheter och att 

ha en tilltro till barnen. Samma tes framförs av Nutbrown & Clough (2009): 

When children feel confident in the environment they are willing to try 

things out, knowing that effort is valued (Nutbrown & Clough 2009 s, 2). 

Kombinationen av att få göra sin röst hörd och att bli uppmuntrad i sina 

prestationer stärker känslan hos barnen när det gäller att känna sig delaktiga 

och inkluderad. Praktiska aktiviteter och samarbete med andra barn till 

exempel ett samtal barn emellan, kan leda till att barn får perspektiv på sina 

egna tankar och utveckla sitt lärande (Nutbrown & Clough 2009).  

Sociokulturellt perspektiv 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är olika sociala processer förutsättningar 

för barns lärande och utveckling. Genom att samverka med andra, till exempel 

prata och lyssna får barn ta en del av kunskaper som de sedan kan utveckla till 

sina egna färdigheter. Olika lekar innebär olika regler och normer som barnen 

förmedlar till varandra via språket och för att kunna behärska regler måste 

barnen kunna interagera med varandra antingen praktiskt eller genom samtal 

(Dysthe 2003). Vidare menar Dysthe (2003) att: 

Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva 

grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske (Dysthe 2003, 

s. 48). 

Lärande processer 
Att delta i ett samtal med varandra är en lärandeprocess där barn delar 

erfarenheter med varandra, vilket leder till att vad som delas blir till någonting 

gemensamt. Till sådana exempel kan det innebära att barnen kommer fram till 

någon gemensam lösning på ett problem som de har diskuterat (Wikander 

1995). Vidare har Wikander (1995) tolkat Jean Piaget och menar att barnen 

kommer fram till bättre lösningar tillsammans, eftersom barnen hjälps åt att 

hitta olika lösningar och även olika tillvägagångssätt. Barn kan med hjälp av 

varandra erövra nya erfarenheter när det handlar om problemlösningar. Detta 

leder till olika kunskaper som barnen kan använda sig av när de löser 

konflikter. Dessa nya konfliktlösningsmetoder kan barnen sedan använda sig 

av i en annan barngrupp som i sin tur även kan utveckla förmågan att lösa 

problem på olika sätt med andra barn. 
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Grunderna i Vygotskijs tänkande är enligt Dysthe (2003) att barnen lär sig först 

tillsammans med andra för att sedan kunna klara av det själv. Hon själv ser det 

som att individens kommunikationsformer är en förutsättning för att kunna 

fortsätta utvecklas. 

Att samarbeta innebär enligt Doverborg & Pramling (1987) att barnen 

utvecklar sin kommunikationsförmåga för genom att samtala med varandra lär 

sig barnen att lyssna på varandra och att uttrycka sina egna tankar. En annan 

viktig aspekt gällande barns lärande är att barnen i samspel med varandra lär 

sig att se till varandras olikheter och därmed vidgar sina perspektiv. Jonsson 

(1983) menar också att barnen genom samarbete i leken lär sig att förstå 

varandras likheter och olikheter. Detta leder till att barnen kan utvecklas 

kognitivt eftersom barnen genom att lyssna på varandra kan omvärdera sina 

tankar och uppfattningar för att olika perspektiv dyker upp i olika 

samarbetssammanhang. Doverborg & Pramling (1987) menar att barnens 

tankar främjas på ett bättre sätt om barnen sitter i en grupp och utbyter 

information av olika slag eftersom möjligheter till reflektion finns till skillnad 

från att sitta ensam och fundera. Wikander (1995) instämmer med sin tolkning 

av Jean Piaget och menar att möjligheterna till att skildra sina perspektiv kan 

bero på att feedback från andra uppstår, eftersom i olika samarbetssituationer 

får barn omedelbara tankar utbytta och kan därmed vidga sitt perspektiv. 

Barn i olika sociala samspel 
När barn möts i olika situationer och ska samspela med varandra måste barnet 

kunna ha förmågan att dela med sig och att samsas och veta när någonting är 

på lek och när någonting är styrt av enbart barns fantasier. När barn kan förstå 

dessa koder och kan samarbeta med en ömsesidighet läggs grunden för barnets 

sociala kompetens. Barn måste behärska empati förmågan för att kunna relatera 

till andra och utveckla en förståelse för andras känslor och tankar. När barnet 

kan detta kan de visa hänsyn till varandra och lära sig att kunna acceptera ett 

nej och ett gott samarbete kan uppstå. Det är i dessa situationer det är viktigt 

med vuxna som hjälper barnen i konflikter för att barn ska ha en chans att 

kunna utveckla dessa olika förmågor som behövs för att kunna samspela med 

varandra (Folkman & Svedin 2003). 
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Metod  

Intervju 
Vi har intervjuat sammanlagt fyra pedagoger på två olika förskolor samt 

observerat dem tillsammans med barnen. Vi anser att detta är den metod som är 

lämpligast för att ge oss svar på det vi vill ta reda på i vårt arbete. För att få 

svar på om pedagogerna uppmuntrar barnen att samarbete samt varför, hur och 

när i sådant fall har vi intervjuat pedagogerna angående detta. Vi har använt oss 

av en kvalitativ metod i våra intervjuer för att vi ska få så breda och öppna svar 

som möjligt vilket underlättar för läsaren att förstå det tolkade. Vidare ville vi 

även vara medskapare i samtalen det vill säga att vi ville kunna ha möjlighet att 

ställa eventuella löpande frågor som uppstod i intervjusammanhanget som var 

relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Vidare har vi valt denna metod för 

att det är ett utmärkt alternativ för att få fram individuella värderingar och 

förhållningssätt (Patel & Davidson 2003). 

En av oss har intervjuat våra valda pedagoger muntligt och den andra har 

skrivit ner deras svar. Vi valde att intervjua för att vi ville ta reda på hur 

pedagogerna tänker, känner och önskar angående samarbete mellan barnen. Av 

den anledningen är en intervju en nödvändig väg att gå eftersom vi ville få en 

inblick i en annan människas inre verklighet (Lokken & Sobstad 1995). 

Intervjuer har flera fördelar om det sker på ett optimalt sätt, det optimala sättet 

enligt Kvale (2009)är att deltagarna befinner sig på en plats där alla parter får 

vara ostörda. Detta för att deltagarna ska känna sig bekväma under intervjuns 

gång. 

                  Observation 
Vi har följt upp intervjuerna med att observera pedagogerna i olika situationer 

tillsammans med barnen. Vi planerade inte observationerna i förväg eftersom 

vi förde loggbok men situationerna som blev observerade var matsituationen, 

på och av klädningssituationen samt när barnen lekte ute och inomhus. Under 

en hel dag har vi observerat pedagogerna på bägge förskolorna i barngruppen 

för att försöka få en mer trovärdig bild av hur det ser ut. Vi har undersökt 

huruvida ett samarbete pågår, existerar och huruvida pedagogerna arbetssätt 

stämmer överens med svaren ifrån intervjuerna, det vill säga att vi har 

genomfört observationerna för att i viss mån kunna utvärdera våra intervjusvar. 

Vi har observerat flera olika situationer och undersökt vad som hände inom 

vårt valda studieområde under en dag, det vill säga mellan 08:00 till 15:00. Vi 

har skrivit ner vad vi såg under våra observationer. Vi har reflekterat 

tillsammans kring våra observationer i slutet på dagen för att kunna komma 

ihåg och utvärdera våra observationer (Rubinstein & Wesèn (1986). 
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Lokken & Sobstad (1995) betonar vikten av att skriva ner anteckningar 

omedelbart under tiden en observation pågår för att minska risken för att 

glömma bort viktig information. Detta är någonting som vi konsekvent har följt 

och även följt deras råd angående om vi blir osäkra på om någonting varit av 

intresse har vi antecknat detta för att vara på den säkra sidan. 

Våra observationer har varit osystematiska eftersom har observerat i olika 

stunder angående vad som pågått relaterat till vårt ämne. Vi har inte planerat 

observationerna i förväg och våra observationer kan även kallas för loggbok 

eftersom den innehåller olika beskrivningar av samarbete mellan barnen under 

en dag. Vi har använt oss av vår loggbok genom att från början skrev vi ner 

olika händelser i loggboken även om vi var osäkra på om det var relaterat till 

vårt syfte. Sedan samlade vi ihop våra anteckningar och reflekterade 

tillsammans kring dessa för att ta ut relevanta händelser kopplat till vårt ämne. 

Vidare har vi använt oss av en kvalitativ observationsmetod för att vi har en 

inriktning som handlar om samarbete mellan barnen det vill säga att vi har följt 

upp samarbete i barngruppen ur olika aspekter och har försökt att bilda oss en 

uppfattning om detta i verksamheterna (Lokken & Sobstad 1995). 

Vi har utfört en kvalitativ observation för att vi ansåg att det passade bäst att 

studera olika processer som eventuellt fanns närvarande och detta har 

underlättat för oss att beskriva om och få en större förståelse för vårt ämne 

(Lokken & Sobstad 1995). 

Forskningsetiska principer 
Innan vi påbörjade intervjuerna talade vi om för deltagarna att detta är 

någonting frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta intervjun. Vi 

talade om för dem att de självklart skulle vara anonyma i vår uppsats och att vi 

har tystnadsplikt och att ingen utomstående kan få tag i uppgifterna som de 

lämnar. Vi har valt att inte komma med egna synpunkter eller påtryckningar för 

att inte påverka vare sig pedagogerna eller vårt resultat negativt, det vill säga vi 

lämnade inte våra egna åsikter angående deras svar. Däremot ville vi kunna 

ställa löpande följdfrågor om möjligheten uppstod. Vi har talat om för 

pedagogerna att deras medverkan kommer att bli anonymt i examensarbetet. 

Allra sist fick de information om att resultaten av intervjuerna och 

observationerna skulle publiceras i vår uppsats (Vetenskapsrådet 2002). 

Genomförande 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer och våra observationer kring vårt 

ämne på två olika förskolor i Norrbotten istället för en förskola för att 

eventuellt få en mer varierad bild och vi har intervjuat två förskollärare på 

bägge förskolorna samt observerat pedagogerna i barngruppen. Vi skrev ner 

våra observationer kontinuerligt under dagens gång. Intervjuerna och svaren till 

dessa sammanställde vi under samma dag och diskuterade dessa för att få en 

helhet av vad pedagogerna sagt. Vi instämmer med Larsson (1986) om att det 

är viktigt att läsa intervjuerna och analysera dessa under samma dag. I annat 

fall menar han att kan det bli problematiskt att analysera den insamlade 
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informationen från intervjuerna om vi enbart använder oss av vårt minne 

(Larsson 1986). 

Efter varje intervju skrev vi ner våra egna tankar kring intervjuerna för att vi 

skulle kunna få större analyser. Sedan kunde vi sammanställa bägges analyser 

från intervjuerna utan att ha blivit påverkade av varandras tankar. Efter detta 

sammanställde vi våra individuella observationer för att sedan presentera för 

varandra vad vi hade upptäckt under dagen. Efter detta diskuterade vi våra 

analyser utifrån vårt syfte. Backman (1998) anser att det är viktigt att bearbeta 

analysen med jämna mellanrum under tiden datainsamlingen pågår, därför 

valde vi att både lyssna, läsa och diskutera våra analyser utifrån intervjuerna 

och observationerna under samma dag som dessa utförts. Vidare menar 

Backman (1998) att forskare har ett syfte med studier och kan få en större bild 

och fördjupad förståelse genom att tolka och reflektera över intervjusvaren.  

Urval 
Vår studie har utförts på två olika förskolor där bägge avdelningarna har varit 

åldersblandade. Åldrarna på barnen är från ett till fem år. Vi ansåg att 

åldersblandade avdelningar passade oss bäst eftersom vi ville undersöka hur 
pedagogernas inställning till samarbete såg ut i alla åldrar i en 

förskoleverksamhet. Vi valde att intervjua och observera två olika förskolor för 

att vi ville ha en varierad syn gällande vårt ämne och ville inte begränsa våra 

analyser till ett arbetssätt på en förskola. Vi ville ha större variation. 

Studiens trovärdighet  
I olika forskningsstudier förekommer begreppen validitet och reliabilitet ofta, 

dessa ord förklarar hur studierna är giltiga och tillförlitliga och används oftare i 

kvantitativa studier. Vi har gjort en kvalitativ studie och då är det mer lämpligt 

att använda sig av begreppen trovärdighet och relevans eftersom vi ville se hur 

pedagogerna arbetade med samarbete och hur de tänkte omkring det (Trost, 

2004). 

Vår kvalitativa forskningsintervju gav oss en möjlighet att komma åt tankarna 

bakom vardagen i två olika förskoleverksamheter, eftersom den kvalitativa 

intervjun ger en bild av tankar som ligger bakom arbetssättet i verksamheten 

(Kvale 2009). Vi har i vår uppsats försökt beskriva hur pedagogernas 

inställning till samarbete ser ut utifrån pedagogernas tankar kring det och 

trovärdigheten är stor eftersom vi har skrivit utifrån vad pedagogerna själva har 

talat om för oss. Utifrån våra kvalitativa observationer har vi presenterat i 

resultatet den bild vi fick av pedagogernas arbete med samarbete mellan 

barnen. Huruvida detta är trovärdigt eller tillförlitligt är beroende av 

individuella tolkningar som läsarna gör när hon/han läser om presentationen av 

våra observationer och våra analyser angående detta. 
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Bearbetning och analys av data 
När våra intervjuer var färdiga fortsatte vi vårt arbete med att analysera 

intervjuerna och observationerna för att reflektera kring likheter och skillnader 

kring vår insamlade data. När vi tolkade våra intervjuer började vi först med att 

läsa igenom dessa för att sedan gå närmare in på olika delar i intervjuerna för 

att få en förståelse relaterat till vårt syfte. Genom detta kunde vi ställa både 

helhetsförståelsen och förförståelsen kring olika texter mot varandra och 

synliggöra relevansen. Vidare reflekterade vi även ur olika perspektiv, det vill 

säga vårt perspektiv och ur informantens perspektiv. (Patel & Davidsson, 

2003). 

Våra intervjuer gav oss material som vi bearbetade genom en kvalitativ, 

fenomenologisk bearbetning. Genom att bearbeta vårt material på detta sätt 

kunde vi förstå pedagogernas tankar och upplevelser utan egna tolkningar 

(Patel & Davidsson, 2003). Syftet med kvalitativa intervjuer enligt Kvale 

(2009) är att framställa och begripa de centrala teman som intervjupersonen 

förhåller sig till. Vidare menar han att det viktigaste i en intervju är att förstå 

innebörden av vad informanten talar om. Vi hade för avsikt att använda oss av 
detta tillvägagångssätt och enbart presentera informantens svar utan våra egna 

värderingar i intervjusvaren under resultat kapitlet. 

Vi har bearbetat våra intervjuer och observationer genom att presentera våra 

reflektioner för varandra och sedan har vi diskuterat våra reflektioner relaterat 

till vårt syfte. Vi har gått igenom intervjusvaren och observationsnoteringarna 

flera gånger för att kunna presentera så tillförlitliga och trovärdiga resultat som 

möjligt. Det är först i diskussionsdelen som vi har lagt in egna värderingar och 

tolkningar och reflekterat utifrån bland annat vår förförståelse etc.  
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Resultat 
I denna del presenterar vi resultatet utifrån våra intervjuer och observationer 

från vår studie i två olika förskoleverksamheter i Norrbotten. 

Förskola 1, sammanfattning av intervjuerna 
Vad är samarbete för dig?  

Pedagogerna var överens om att det innebär att arbeta tillsammans och ha 

samma mål. En av pedagogerna ansåg att de arbetade på detta sätt. Den andra 

pedagogen talade inte om för oss hur de arbetar med samarbete mellan barnen 

men ansåg att samarbete till stor del innebär att lyssna och komma med idéer. 

Detta innebär att ha en fungerande kommunikation med varandra. En av 

pedagogerna uttryckte sig på detta sätt: ”När det gäller samarbete mellan 

barnen så handlar det om att lyssna in vad barnen vill och inte vara för snabb 

med att erbjuda hjälp.” 

Är det viktigt med samarbete mellan barnen? Varför?   

Pedagogerna ansåg att allt samarbete är mycket viktigt för att barnen lär sig de 

sociala reglerna som behövs för att fungera både i barngruppen och för att 

fungera ute i samhället. En av pedagogerna påpekade att: ”Vuxna ska vara 

förebilder för barnen och att i deras verksamhet är samarbete någonting som 

pedagogerna arbetar mycket med.” 

På vilket sätt vill du att barnen ska samarbeta? Hur gör du för att 

förverkliga detta?  

Pedagogerna talade om för oss att de ville att barnen skulle hjälpa varandra och 

arbeta tillsammans och komma vidare i arbetet ihop. En av pedagogerna talade 

om att hon förverkligar detta genom att uppmärksamma barnen på kamrater 

som kan behöva hjälp samt ge barnen tid att lösa saker själva. Hon hade ett 

exempel på hur pedagogerna i deras verksamhet har arbetat med samarbete och 

det handlar om att ta tillvara på barnens tankar och idéer och möjliggöra för 

barnen att skapa utifrån detta. Den andra pedagogen instämde med den förra 

men talade även om hur viktigt det är att ge barnen handlingsutrymme eftersom 

barnen annars förlitar sig på de vuxna. En av pedagogerna talade om för oss 

att: ”I våran verksamhet ser man att barnen gör som vi gör alltså hjälper och 

uppmuntrar varandra.” 

Vad anser du att samarbete mellan barn kan bidra med i barnens 

utveckling? Hur och varför? 

En av pedagogerna ansåg att samarbete är en av de största förutsättningarna för 

att kunna fungera både på förskolan och sedan i skolan. Vidare nämnde hon att 

samarbete fungerade bra i deras barngrupp. 
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 En av pedagogerna uttryckte sig på följande sätt: ”Samarbete utvecklar den 

empatiska förmågan, men också självkänslan hos barnen som kan se att de kan 

själv och även kan tillsammans med andra och att ibland är det bättre att ta 

hjälpa av varandra.” 

Ser du någon skillnad på samarbete mellan barnen i den fria leken och i 

en av pedagogerna ”styrd” aktivitet?  

En av pedagogerna ansåg att samarbetet var bättre i den fria leken för då måste 

barnen styra leken själva och utan hjälp av pedagogerna lösa konflikter som 

uppstår. I den styrda leken blir barnen styrda och förlitar sig på att pedagogen 

ska lösa problem som uppstår. En av pedagogerna talade om för oss att: 

”Samarbetet fungerar lika bra i den fria som styrda leken men samarbetet 

fungerar sämre när avdelningarna blandas för barngrupperna blir större och 

barnen får då för många olika intryck och barnen orkar inte koncentrera sig 

då.” 

Vad anser du att läroplanen talar om när det gäller att främja samarbete 

mellan barnen?  Hur stor del tycker du att samarbete har i läroplanen?  

Här var båda pedagogerna överens om att samarbete går som en röd tråd 

genom hela läroplanen och ansåg att det även och bör göra detta. De tyckte att 

samarbete avspeglades i all aktivitet i deras verksamhet och att det måste göra 

det för att en barngrupp ska fungera. En av pedagogerna nämnde dock att även 

om hon ansåg att samarbete genomsyrar läroplanen är hon medveten om att 

alla förskollärare inte tolkar läroplanen på samma sätt som hon gör.  

Vilka faktorer utöver personalens planering påverkar möjligheterna för 

barnen att samarbeta? 

Här svarade en av pedagogerna att yttre faktorer har stor påverkan på 

samarbete. Om det är brist på personal på avdelningen blir de stressade och då 

måste pedagogerna ha en vuxenstyrd verksamhet för att kunna ha kontroll över 

situationerna och det resulterar i att barnen inte får samma möjlighet att 

samarbeta. Pedagogen tyckte att hon skulle behöva ha större tillit till barnen i 

dessa situationer. För om barn upplever att om pedagoger har tilltro till barnen 

kommer de att bete sig bättre. Hon upplevde dock att detta var svårt. 

Förskola 1, sammanfattning av observationerna 
Under våra observationer såg vi inte att pedagogerna uppmuntrade barnen att 

samarbeta eller tog några initiativ till samarbete med barnen. I av och 

påklädnings situationer klädde antingen pedagogerna av och på barnen om 

barnen inte klarade detta själva. I ett annat exempel framgick det inget 

samarbete kring matsituationen eftersom pedagogerna skickade runt 

matvarorna till barnen och serverade själva barnen det de bad om. Pedagogerna 

dukade fram och av maten från borden. Vidare hade inte verksamheten under 

den dagen vi befann oss på förskolan någon styrd aktivitet utan enbart fria 

aktiviteter där pedagogerna till stor del inte var delaktiga i barnens aktiviteter. 

Däremot kunde vi i barnens fria lek iaktta att en del samarbete existerade 
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mellan dem. Exempel på detta var att barnen hjälpte varandra att samla ihop 

bilar, och bad varandra om hjälp i samband med detta. Barnen tog hjälp av 

varandra när det handlade om klättra nerför en klätterställning och hjälptes åt 

att plocka ihop diverse grejer i en låda för att sedan bära iväg lådan 

tillsammans till ett annat rum där leken fortlöpte. Vi såg tre barn leka med 

barnvagnar som de hjälptes åt att fylla med väskor och körde iväg med 

tillsammans. Dock hade barnen ingen verbal kommunikation i denna situation 

utan iakttog varandra och hjälpte varandra. Utomhus lekte de flesta barnen 

avdelningsvis och vi kunde inte se något samarbete mellan barnen från olika 

avdelningar.     

Förskola 2, sammanfattning av intervjuerna 
Vad är samarbete för dig?  

En av pedagogerna talade om att det var att ha ett fungerande arbetslag och att 

det måste finnas det i hela verksamheten. Vidare tyckte hon att samarbete är att 

personalen ser vad som behöver göras och att alla tar lika stor del av ansvaret. 

När det gäller samarbete mellan barnen tyckte hon att det är att barnen hjälper 

varandra om pedagogerna inte har tid till det. En av pedagogerna talade om för 
oss att: ”Samarbete är att arbeta tillsammans och att tänka på varandra och 

att arbetet ska flyta på med hjälp av varandra.” 

Är det viktigt med samarbete mellan barnen? Varför?  

En av pedagogerna svarade att det var viktigt mellan alla parter i 

förskoleverksamheten, det vill säga mellan föräldrar, personal och barn. Hon 

menade att samarbete är viktigt för att verksamheten ska fungera. Den andra 

nämnde att leken har en viktig del i barnens utveckling om samarbetet 

fungerar. En av pedagogerna uttryckte sig på följande sätt: ”Jag tycker att 

samarbete mellan barnen är viktigt för att barnen ska lära sig sociala koderna 

som de behöver och att barn lär sig dessa genom att samarbeta.”  

På vilket sätt vill du att barnen ska samarbeta? Hur gör du för att 

förverkliga detta? 

En av pedagogerna talade om att de försöker arbeta med samarbete och att det 

gäller att ställa krav på barnen redan när de är små och att det ibland kan vara 

svårt men möjligt. Den andra pedagogen svarade att hon ville att barnen skulle 

samarbeta genom att hjälpa varandra till exempel om barnen såg att en kompis 

behövde hjälp. Hon talade om att de försöker arbeta med samarbete genom att 

prata med barnen om vad samarbete är och genom att uppmuntra dem att 

hjälpa varandra. En av pedagogerna talade om för oss att: ”Vi brukar be 

barnen att hjälpa varandra att duka av eller hämta maten tillsammans.” 
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Vad anser du att samarbete mellan barn kan bidra med i barnens 

utveckling? Hur och varför?   

Här var båda överens om att de trodde att barnen blir mindre egoistiska om 

barnen kan samarbeta. En av pedagogerna trodde att barnen kunde utvecklas 

till att bli självständiga när de lär sig att vänta på sin tur till exempel. En av 

pedagogerna påpekade också att: ”Barnen lär sig att använda sig av varandra 

när det gäller att lösa olika problem vilket barnen har användning av senare i 

livet.” 

Ser du någon skillnad på samarbete mellan barnen i den fria leken och i 

en av pedagogerna ”styrd” aktivitet?  

En av pedagogerna tyckte att barnen var duktiga på att samarbeta i den fria 

leken, men i den styrda leken var det ännu lättare att få barnen att samarbeta. 

Den andra pedagogen tyckte att det fungerade bättre för pojkarna att samarbeta 

i en styrd aktivitet till skillnad från flickorna som hon ansåg vara mera 

självständiga då de behövde inte lika mycket styrning från en pedagog. En av 

menade att: ”Tjejerna är mer självständiga och behöver inte lika mycket hjälp 

av oss, pojkarna är lite stökiga i alla fall här.” 

Vad anser du att läroplanen talar om när det gäller att främja samarbete 

mellan barnen?  Hur stor del tycker du att samarbete har i läroplanen? 

En av pedagogerna ansåg att läroplanen innehåller en lika stor del av samarbete 

som en vanlig dag i förskolan, det vill säga att samarbete genomsyrar hela 

läroplanen. Den andra pedagogen var osäker på vad som stod om samarbete 

både i den gamla och i den reviderade läroplanen och pedagogerna talade om 

för oss att: ”Jag vet inte vad som står i den jag kommer inte ihåg men jag 

tycker att man ska arbeta med samarbete för det är bra för barnen att lära sig 

att ta hjälp av varandra.” 

Vilka faktorer utöver personalens planering påverkar möjligheterna för 

barnen att samarbeta?   

 En av pedagogerna tyckte att för stora barngrupper gjorde det svårt för barnen 

att samarbeta, detta på grund av att barnen får svårt att koncentrera sig när de 

får för mycket olika intryck vilket hon ansåg att barn får i en större barngrupp. 

Den andra pedagogen tyckte att vissa barn fungerade bättre med varandra än 

andra, att deras personkemi måste stämma överens med varandra för att de ska 

kunna samarbeta. Hon tyckte också att barnens uppfostran hemifrån var viktig 

när det gäller om de kan samarbeta eller inte. En av pedagogerna talade om för 

oss att: ”Man ser ju på barnen vilka som har lärt sig att ta hjälp av varandra 

hemma och dela med sig och allt det där speciellt de som har syskon är oftast 

bättre på att dela med sig för då har de fått lära sig det hemma redan.” 

Förskola 2, sammanfattning av observationerna 
Vi har under våra observationer inte sett pedagogerna vare sig uppmuntra eller 

ta några initiativ till samarbete mellan barnen. Vi har sett pedagogerna servera 



21 

 

barnen mat, tallrikar, bestick, mjölk etc. Pedagogerna dukade fram och av 

maten själva. Barnen behövde inte hjälpas åt att städa upp efter sig genom att 

lämna tillbaka leksaker de hade tagit fram tillsammans enligt vad vi kunde se, 

för att vi inte hörde eller såg någon pedagog hänvisa barnen till att hjälpa 

varandra med detta. Däremot kunde vi se några barn hjälpa varandra med detta 

utan att bli tillsagda att göra detta av pedagogerna.  

När det gäller av och påklädning har barnen fått den tid de behöver för att klä 

på och av sig själva samt har pedagogerna hjälpt dem vid behov. Vi har sett 

barnen samarbeta i den fria leken utan vuxnas styrning. Barnen har hjälpt 

varandra utomhus att bära tunga leksaker tillsammans och barnen har också 

lekt att de lagade mat tillsammans. Vi såg ett barn lära ett annat barn att göra 

en kullerbytta och efter några försök kunde det andra barnet göra en 

kullerbytta. Vidare såg vi utomhus hur tre barn hjälptes åt att fylla en hink med 

sand och turades om att fylla den. Efter att två barn har suttit och bläddrat i en 

bok gick det ena barnet iväg och lämnade kvar boken i soffan. Barnet som gick 

iväg hämtade tillbaka det andra barnet och visade honom var boken skulle 

vara. 

Två barn satt framför datorn och spelade ett bokstavsspel där barnen 

tillsammans kom fram till vad de olika bokstäverna var för någonting. Vi 

kunde se barnen hjälpa varandra med bokstäverna i deras namn.    
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Nackdel med våra observationer har varit att det har varit svårt att få en 

helhetsbild under en dag av observationer. Vi upplever att observationer borde 

utföras under en längre tid för att få observationerna tillförlitliga. Vi önskar i 

efterhand att vi hade utfört observationer under en längre period för att få en 

mer trovärdig bild av verksamheterna. Fördelar med intervjuer anser vi är att vi 

fick möjligheten att sitta i lugn och ro och intervjua pedagogerna och vi fick en 

chans till att få deras bild av vad samarbete innebär och hur de anser att det bör 

avspegla sig i verksamheten. Vi tycker att intervjuer har flera fördelar om 

deltagarna får sitta i avskildhet och i lugn och ro samt att alla parter känner sig 

bekväma.  

En av våra intervjuer utfördes inte på en ostörd plats på grund av att pedagogen 

inte hade tid att delta i en intervju enskilt utan var tvungen att delta i 

barngruppen samtidigt. Vi fick istället utföra vår intervju med en pedagog som 

samtidigt var aktiv i barngruppen. Vi upplevde detta negativt eftersom vi inte 

hörde alla hennes svar. Därför bad vi henne att upprepa de svaren vi inte kunde 

ta del av. Pedagogen blev tvungen att avbryta intervjun ett flertal gånger för att 

delta i barngruppen. Detta resulterade i att sammanhanget i intervjun blev 

ojämnt och vi kunde inte fokusera och lyssna på henne på det sätt som vi 

önskade att göra. Detta resulterade i att kommunikationen mellan oss blev 

sämre. 

Vi ville vara medskapare i samtalet och fråga olika följdfrågor som var 

relevanta för vårt syfte (Patel. R Davidson. B 2003). Vi upplevde att detta inte 

var möjligt i den intervjun på grund av miljön runt omkring.   

Resultatdiskussion 
Pedagogerna ansåg att samarbete innebär att arbeta tillsammans mot samma 

mål och att lyssna på barnen när de vill tala om vad de vill. Vidare innebär 

samarbete att ha ett fungerande arbetslag och att samarbete är någonting som 

bör genomsyra hela förskoleverksamheten. Pedagogerna förhåller sig positiva 

till samarbete mellan barnen utifrån intervjuerna. 

Tre av fyra pedagoger ansåg att samarbete genomsyrar läroplanen och att det 

bör genomsyra både läroplanen och vardagen i en förskoleverksamhet. Den 

fjärde förskolläraren var osäker och visste inte vad som stod om samarbete i 

läroplanen. Vi tycker att det är bra att de tre första pedagogerna tyckte att 

samarbete bör genomsyra en vardag i förskolan dock hade vi önskat att se mer 

av deras tankar förverkligade i deras verksamhet. Vad gäller den fjärde 

pedagogen har vi förståelse för att hon inte visste för att vi tror att hon vet vad 
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läroplanen föreskriver om när det gäller samarbete och att hon blev ställd i 

själva intervjusituationen.  

Intervjusvaren stämmer inte överens överhuvudtaget med vad vi kunde se i 

verksamheterna under en dag. Vi tror dock att det är en otillförlitlig bild vi har 

fått av våra observationer eftersom vi enbart studerade verksamheten en dag. 

Däremot anser vi att vi på något sätt fått en ungefärlig bild av hur pedagogerna 

arbetar. Eftersom vi upplever att om personal arbetar med samarbete på det sätt 

som samtliga intervju deltagare påstår sig arbeta med detta borde vi kunnat se 

tendenser och potential till det, åtminstone i deras inställning till samarbete 

mellan barnen. Vi har inte sett någonting som antyder på att pedagogerna 

arbetar på det sätt som de säger att de gör. Intervjuerna känner vi har gett oss 

mycket kring pedagogernas tankar gällande samarbete och deras verksamhet. 

Dock upplever vi att pedagogerna kanske mer svarade utifrån ett 

önsketänkande än utifrån deras faktiska arbetssätt. Vi tror att vi hade sett en 

större del av samarbete mellan barnen om pedagogerna hade uppmuntrat till 

detta och det är även uppmuntransdelen som vi kanske saknar mest från 

pedagogernas sida eftersom samtliga deltagare i intervjuerna talade varmt om 

att de arbetade med det. 

Pedagogerna på förskola 1 nämnde att barnen inte hade ett bra samarbete 

avdelningarna emellan och vi kunde få detta bekräftat när vi var utomhus och 

observerade barnen eftersom barnen främst lekte med barnen som gick på 

deras egen avdelning. Vi tror att samarbete måste genomsyra hela 

verksamheten, det vill säga att barnen ska ha möjlighet att gå emellan 

avdelningar och genom detta få chansen att samspela med andra barn. Vi tror 

att i sådant fall får en verksamhet ett gemensamt förhållningssätt som 

underlättar barnens samspel med varandra. I det här fallet där det inte var på 

detta sätt tycker inte vi att det är konstigt att barnen enligt oss inte hade ett bra 

samarbete med barnen från olika avdelningar. Det är de vuxna i barnens 

omgivning som måste styra upp samspelssituationer så att goda samspel kan 

uppstå och i detta fall saknades det stödet från de vuxna enligt våra 

observationer. Vi instämmer med Bruun (1981) och anser att ett samarbete inte 

uppstår bara för att det är en barngrupp i ett rum och även Gordon (1977) 

menar att det kräver planering och omsorg från pedagogerna. 

Pedagogerna på förskola 1 talade om att de var dåliga på att främja samarbete 

mellan barnen i stressiga situationer vilket vi har förståelse för. Däremot har vi 

svårt att förstå varför de enligt vad vi såg inte arbetar med samarbete 

överhuvudtaget. Å andra sidan vill vi förstå detta och tänka att de arbetar med 

samarbete men att det bara blev någonting som blev osynligt för oss. Under 

den dagen vi var där var det ingen vikariebrist som bägge intervjupersonerna 

på förskola 1 nämnde kunde påverka deras arbetssätt. Dock tål det att ännu en 

gång nämna att vi tror att vi hade sett dem arbeta med samarbete om vi hade 

observerat under en längre period. Det blir svårt att få en helhetsbild utifrån en 

kortare observations period.  

Pedagogerna på förskola 1 nämnde att de ansåg att barnen hade ett bättre 

samarbete i den fria leken istället för i den styrda aktiviteten eftersom de ansåg 
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att barnen förlitade sig på pedagogerna till den större delen i en styrd aktivitet. 

Detta kan alltså också vara en anledning till att vi inte såg dem styra upp några 

aktiviteter med barnen. Detta kanske är deras medvetna pedagogik som de 

arbetar med och som leder till att barnen samarbetar bättre. Vi såg i 

barngruppen att barnen samarbetade med varandra utan pedagogernas styrning 

eller stöd.  

En av pedagogerna på förskola 2 ansåg att samarbete mellan barnen blev 

svårare i större barngrupper eftersom barnen får svårare att koncentrera sig och 

vidare ansåg hon även att huruvida barn kan samarbeta beror på personkemin 

mellan barnen och uppfostran hemifrån. Vi anser att det kan vara på detta sätt 

och att det är troligt att sådana aspekter påverkar samarbetet mellan barn. 

Däremot tycker vi att på grund av detta är det oerhört viktigt att arbeta med 

samarbete inte bara på avdelningen utan med andra avdelningar och att styra 

upp olika samspelssituationer både i större barngrupper och parvis för att 

barnen ska få erfarenheter av att mötas i större och mindre grupper och genom 

detta även få en bättre gemenskap i barngruppen. Vi tror att detta kan leda 

förutom bättre gemenskap i barngruppen till en större gemenskap på hela 

förskolan om arbete med samarbete avdelningsvis sker. 

Buhler (1996) tar upp om att barns rörelse och samspel med varandra inte bör 

vara begränsad eftersom barn behöver detta för att utvecklas. Vi instämmer 

med henne och anser att barn borde ha möjligheter att samarbeta med alla barn 

i en förskoleverksamhet för att variationen blir större och därmed får barnen 

större erfarenheter av olika sociala situationer. I verksamheterna vi var ute i 

saknades detta eftersom barnen främst lekte med barnen på deras egna 

avdelning och pedagogerna talade om för oss att de inte var bra på att 

samarbeta avdelningsvis. Sommer (2005) menar i sina studier att barn har 

behov av att känna gemenskap och att utveckla mänskliga relationer. Vi tror att 

samarbeta avdelningsvis i en förskoleverksamhet kan ge barnen dessa behov 

eftersom möjligheter till fler relationer uppstår. 

Granèr (1994) anser att huruvida en barngrupp fungerar tillsammans eller inte, 

inte har att göra med någonting individuellt utan hur barnen i gruppen fungerar 

tillsammans. Vi tror dock att hur en barngrupp fungerar tillsammans kan 

påverkas av individuella personligheter och anser att det är upp till 

pedagogerna att finnas med som stöd för att styra in barngruppen i en 

ömsesidighet, öppenhet och ärlighet som enligt Öhman (2008) är grunden till 

att kunna mötas. Vi instämmer med Öhman (2008) och anser att barn måste ha 

förmågan att vara öppna, ärliga och kunna visa en ömsesidighet gentemot 

varandra för att goda samspel ska uppstå. Det är upp till de vuxna att ge barnen 

grunderna så att barnen kan utveckla dessa färdigheter. 

Vi instämmer med Folkman & Svedin (2003) gällande att barn måste ha 

förmågan att kunna dela med sig och förstå olika sociala koder för att kunna 

utveckla sin sociala kompetens och vidare att barn måste erövra empati för att 

kunna relatera till och för att kunna ha en förståelse för andra. 

Vi såg i verksamheten att barnen kunde samarbeta med varandra genom att ta 

hänsyn till varandra och hjälpa varandra. Vi tror att det måste ligga arbete 
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bakom detta bland annat från pedagogernas håll. Detta arbete var dock osynligt 

för oss, eftersom vi såg att barnen hade erövrat dessa kunskaper tror vi att 

pedagogerna har arbetat med detta och att det hade blivit synligt för oss om vi 

hade observerat dem under en längre period.  

Vi instämmer med Lpfö (98) angående att det är viktigt att barnens vardag i 

förskolan består av uppmuntran från pedagogerna. Eftersom enligt oss behöver 

barnen utveckla sitt självförtroende för att våga ge sig hän i olika sociala 

situationer och barnen kan utveckla sitt självförtroende genom att få 

uppmuntran från pedagogerna. Självförtroende är ett viktigt verktyg som 

barnen i verksamheterna vi varit ut till kanske hade behövt för att våga ta för 

sig även på de andra avdelningarna. 

Vi instämmer med Edström (2009) angående om att det är viktigt att arbetet 

med barnen utgår från deras intressen för att enligt oss innebär det att barnen 

blir mer engagerade och det blir lättare att fånga deras intresse. En av våra 

intervjudeltagare talade om för oss att det är viktigt att lyssna på barnen när de 

vill tala om vad dem vill och att inte vara för snabb med att erbjuda hjälp utan 

verkligen lyssna in barnen först. Vi anser att detta är ett bra tankesätt som alla 

pedagoger borde utgå ifrån. 

Förskollärarna nämnde att de arbetade med uppmuntran genom att uppmuntra 

barnen att hjälpa varandra genom att hämta maten till exempelvis och detta 

tycker vi är ett bra sätt att främja samarbete på. Vi önskar dock att vi hade sett 

bägge verksamheterna främja samarbete på många flera olika sätt än de vi såg. 

Till exempel vid matbordet hade pedagogerna kunnat be barnen skicka 

matvarorna till varandra istället för att servera barnen. Samma vid på och 

avklädning hade pedagogerna kunnat uppmuntra barnen att hjälpa varandra 

med kläder istället för att göra det själv när barnen bad om hjälp. Vidare tycker 

vi att pedagogerna hade kunnat uppmuntra barnen att hjälpa till vid dukning för 

att främja samarbete och även vid avdukning hade pedagogerna kunnat be 

några barn att hjälpas åt att duka av istället för att göra det själv. Vid städning 

efter sig själva hade pedagogerna även där kunnat främja samarbete mellan 

barnen. Dock kan det vara någonting som pedagogerna har arbetat med tidigare 

eftersom vi upptäckte att barnen hjälpte varandra att städa undan efter sig 

själva. Däremot såg vi inte någon pedagog tala om för barnen att de skulle 

hjälpa varandra med detta. 

Pedagogerna ansåg att samarbete mellan barn kan utveckla deras 

självständighet samt bidra till en ödmjukhet hos barnen. Vidare även att barnen 

i olika sociala samspel lär sig att ta hjälp av varandra som leder till utvecklande 

av olika kunskaper. Vi instämmer med deras tankar och anser att om barnen lär 

sig att ta hjälp av kamrater kan de även utveckla relationer med människor som 

kan bli meningsfulla på olika sätt. Till exempel tror vi att barn i svårigheter kan 

prata med sina kamrater om detta och på det sättet underlätta bördan för dem. 

Vi tror även att barn måste ha kamrater som de kan lita på så att barnen har 

någon att vända sig till om det behövs, men för att kunna göra detta tror vi att 

barnen måste lära sig olika sociala koder för att kunna ge sig in i ett socialt 

samspel och börja utveckla relationer. Givetvis är det även viktigt att barn har 
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vuxna i deras omgivning som de kan lita på och det är där grunden enligt oss 

börjar. Om vuxna inte är förebilder för barnen genom att visa dem hur de kan 

vara en bra kamrat etcetera kommer inte heller barnen att försöka bli en bra 

kamrat. Istället kanske barn inte vet hur de ska bete sig socialt och blir utstötta i 

olika barngrupper vilket bidrar till att de inte heller kan skapa goda mänskliga 

relationer som barn behöver både i förskolan och senare i livet. Vidare även för 

att få en positiv självbild och få uppleva känslan av att bli hörd och sedd som i 

sin tur bidrar till att barnen utvecklar en positiv eller negativ självbild. Sommer 

(2005) menar även att barn i samspel lär sig att känna glädje och intresse och 

utvecklar sin förmåga att kunna ta andras perspektiv utan att utveckla en 

negativ självbild. Eftersom barn i relationer lär sig att vad det innebär att vara 

en bra kamrat och hur de kan ta kontakt med varandra. Vi instämmer med 

Sommer (2005) angående detta och att om barn inte lär sig detta kan det leda 

till att barn blir utstötta på det sociala och personliga planet. 

Steinberg (1994) menar att kunna samarbeta är lika viktigt som det är att kunna 

läsa, tala och skriva. Vi anser att det är lika viktigt eftersom för att barn ska 

kunna fungera ute i samhället som sociala medborgare bör de kunna läsa, tala 

och skriva eftersom dessa egenskaper är någonting barn kommer att använda 

sig av under hela sitt liv. Förmågan att kunna samarbeta är någonting barn 

kommer att ha användning av eftersom precis som våra intervjudeltagare anser 

vi att barn lär sig olika sociala koder i samspel med varandra som de behöver 

för att kunna skapa och utveckla mänskliga relationer. Vi tror att förmågan att 

kunna samarbeta bidrar till barns förmåga att kunna lära sig att läsa tala och 

skriva eftersom vi instämmer med Dovenborg & Pramling (1987) att beroende 

på vilka samspelssituationer barnen deltar i utvecklar deras lärande. Detta är 

någonting som Sommer (2005) också talar om i sina studier. Samarbetar barn 

vid ett lästillfälle tror vi att barnen tillsammans kan hjälpas åt att knäcka 

läskoden.  
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Slutsatser 
Vi fick uppfattningen om att viljan hos samtliga informanter fanns för att 

arbeta på det sättet som de talade om för oss att de gjorde. Vi tror att det är 

vardagen i deras verksamhet som påverkar hur de arbetar och att pedagogerna 

inte har det tålamod som behövs för att främja samarbete mellan barnen. Detta 

kan bero på, tror vi, att förskolelärarna inte har tillräckligt med kunskap 

angående hur mycket samarbete faktiskt kan utveckla barnens lärande. Vi tror 

att om pedagogerna hade haft en större kunskap om hur samarbete kan utveckla 

barnens lärande hade detta hjälpt pedagogerna att ha ett större tålamod för då 

kanske de hade insett att olika situationer måste få ta sin tid för att det 

utvecklar barnen i längden. 

Någonting som vi har saknat under våra observationer är uppmuntran från 

pedagogerna till barnen. Vi är övertygade om att uppmuntran till samarbete 

behövs för att barnen ska vilja samarbeta. Uppmuntran är grunden till all 

utveckling hos barn och utan detta har barnen inte en chans att lära sig att 

samarbeta med varandra. Om barn aldrig får höra att det är bra att dela med sig 

etc. kommer barnen tror vi inte att vilja göra det. 

Vi tror att i förskola 1 behövs mer engagemang från pedagogerna i 

verksamheten som kan innebära en medveten pedagogik och planera olika 

samspels situationer så att barnen får mer erfarenheter av att möta andra barn 

(Korpi 1983). I detta fall sa de själva på förskola 1 att dem arbetade med 

samarbete på deras avdelning men inte tillsammans med andra avdelningar och 

vi instämmer med Dysthe (2003) och tror att barnen i den förskolan förlorar en 

stor möjlighet på grund av detta. 

Dock instämmer vi med Korpi (1983) som menar att större barngrupper gör det 

svårare för barnen att göra sig hörda och kunna vara delaktiga i ett samarbete. 

Däremot tror vi att detta är fullt möjligt om pedagogerna har ett engagemang 

som inte brister. I sådant fall tror vi att barnen enbart blir berikade med 

erfarenheter i en större barngrupp. 

Vi tror inte att den fria leken främjar samarbete på ett bättre sätt till skillnad 

från den styrda aktiviteten utan vi tror att detta kan fungera lika bra om ett bra 

arbete om samarbete existerar. Det gäller att inte låta barnen i en styrd aktivitet 

förlita sig på pedagogerna utan även där uppmuntra barnen till att lösa saker 

tillsammans och ta hjälp av varandra, eftersom barnen förlitar sig på 

pedagogerna om uppmuntran för något annat inte sker. 

Utifrån litteratur, observationer och egna erfarenheter är vi övertygade om att 

det är upp till förskollärare att ge barnen olika grunder som de sedan kan 
utveckla tillsammans med andra med stöd från förskolelärare. 

Vi tycker precis som Pegg (1987) att uppmuntran är någonting som bör 

genomsyra en hel verksamhet så att barnen kan utvecklas i en atmosfär som är 

positiv och tillåtande för att barnen ska få möjligheter att utvecklas till både 
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självständiga individer och goda medmänniskor som kan fungera i ett socialt 

samspel med andra. 

I läroplanen för förskolan står det att läsa om hur viktigt samarbete är (Lpfö 

98). Vi har dock i våra studier inte sett något utav detta ute i verksamheten. 

Pedagogerna talar mycket om hur viktigt samarbete är och att de arbetar för att 

få barnen att kunna samarbeta, men i praktiken har vi inte sett så mycket av 

detta. Detta är någonting som vi önskar att vi hade sett mer utav. 

Pramlings studier från 1983 visade att svenska barn i fyra års ålder upplevde att 

de lärde sig den sociala träningen i förskolan, det vill säga hur de ska bete sig 

mot varandra och vad som gäller vid matsituationen etc. Vi tycker att det hade 

varit intressant att undersöka vad barnen idag i förskolan anser att de lär sig 

(Dovenborg & Pramling 1987). 

Fortsatt forskning 
I vår studie har vi valt att titta på hur pedagoger jobbar med samarbete. Vi har 

valt detta ämne för att vi tycker att det skulle vara intressant att se hur och om 

pedagogerna använder sig av samarbete i verksamheten. I vårt arbete har vi 

valt att bara intervjua pedagogerna men vid vidare forskning skulle man kunna 
fortsätta detta arbete med att också intervjua barnen på förskolorna för att se 

hur de anser att samarbete fungerar på förskolorna och vad de anser att 

samarbete är för att få en fördjupad bild av samarbete på förskolorna även 

utifrån barnens perspektiv. 

Vi tycker att vid vidare forskning skulle samarbete vara ett vara viktigt och 

intressant ämne att forska vidare om ur ett internationellt perspektiv. Vi har 

enbart valt att belysa det internationella perspektivet kring samarbete kort men 

tycker att det är ett ämne som bör utforskas mer grundläggande eftersom det 

ger perspektiv på vårt eget arbete med samarbete bland barnen. 
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Bilaga 1 intervjufrågor     
1 Vad är samarbete för dig? 

2 Är det viktigt med samarbete mellan barnen? Varför?  

3 På vilket sätt vill du att barnen ska samarbeta? Hur gör du för att förverkliga 

detta? 

4 Vad anser du att samarbete mellan barn kan bidra med i barnens utveckling? 

Hur och varför?  

5 Ser du någon skillnad på samarbete mellan barnen i den fria leken och i en av 

pedagogerna ”styrd” aktivitet? 

6 Vad anser du att läroplanen talar om när det gäller att främja samarbete 

mellan barnen? Hur stor del tycker du att samarbete har i läroplanen? 

7 Vilka faktorer utöver personalens planering påverkar möjligheterna för 

barnen att samarbeta?  
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