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Sammanfattning: 
I denna uppsats kommer vi undersöka hur artiklar i tre olika tidskrifter gestaltar/konstruerar 

idéer om socialt samspel mellan barn i förskolan/skolan. Här reds svar ut hur sociala samspel 

eller så kallade kamratkulturer eller toddlarkulturer mellan barn ges näring att gro inom den 

vanliga förskolan och inom inriktningen Reggio Emilia samt inom Montessori. Metoden som 

vi har använt oss av när vi har samlat in material är textanalys genom två delstudier i form av 

diskurs och ideologianalys. Materialet som har undersökts är olika tidskrifter inom de tre 

pedagogiska traditionerna. Frågeställningen som vi har förhållit oss till är; Hur representeras 

kamratkulturer/toddlarkulturer eller socialt samspel inom de olika pedagogiska tidskrifterna? 

Vilka teman representeras i de olika pedagogiska tidskrifterna? Vilka likheter och skillnader 

representeras i de olika pedagogiska tidskrifterna? I vår undersökning har vi sett vissa likheter 

men även skillnader om hur socialt samspel och synen på barn representeras inom de 

undersökta tidningarna. Inom Montessori enligt Montessoritidningen så förbereds barnen mer 

för skolan men inom Reggio Emilia så läggs fokuset istället på relationsskapande och 

kamratskap vilket också är liknade inom mainstream pedagogiken där forskare, förskollärare 

m.fl. anser att förskolan ska vara en mötesplats där barnen får träffa andra barn, skapa 

relationer och samspela med andra. Det överhängande perspektivet vi har sett i vår 

undersökning är sociokulturellt perspektiv som anser att kommunikationen och 

språkanvändningen är central och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Delar av detta 

perspektiv överlappar även med ett kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv eftersom 

det där nämns att social kognition utvecklas genom att en individ förstår sin sociala 

omgivning och hur denne kommunicerar med den.  

Nyckelord 

Pedagogik, tidskrifter, textanalys, socialt samspel, kamratkultur, toddlarkultur  
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Inledning 
Vi har intresserat oss för att undersöka hur det sociala samspelet gestaltas i tre olika typer av 

tidskrifter vilket ibland kallas kamrat/toddlarkulturer inom förskola och skola. Vi kommer i 

denna uppsats undersöka tre tidskrifter med olika pedagogisk profil och deras sätt att förhålla 

sig till barns sociala interaktioner. Det tidigare stadiet av kamratkulturer så kallade 

toddlarkulturer redogörs vad det är och hur de går till. Det har gjorts genom innehållsanalys.  

Anledningen till att vi har valt detta undersökningsområde är för att vi länge har haft ett 

intresse för det sociala samspelet och interaktionen mellan barn som skapas inom leken och 

praktiskt taget under hela dagen mellan barnen i förskolan, vi har tydligt sett detta när vi har 

praktiserat under den verksamhetsförlagdautbildningen samt när vi arbetat inom 

verksamheten. Därför tyckte vi att det kunde vara intressant att undersöka hur det sociala 

samspelet representeras i förskolan/skolan inom tre olika typer av tidskrifter.  

Elisabeth Evertsson ansvarar för delstudie 1 och Susann Fjällrud ansvarar för delstudie 2.   
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Bakgrund 
Vi ska i denna uppsats undersöka hur kamratkultur/toddlarkultur representeras inom tre olika 

typer av tidskrifter och titta på hur det sociala samspelet presenteras. 

Vi fann det intressant att jämföra tre olika typer av tidskrifter inom förskolan och skolans 

yngre år. Intresset ligger i vad som med utgångpunkt från tidskrifterna kan förstås som 

specifikt med varje inriktning med fokus på lärande i interaktion och socialt samspel barn 

emellan och mellan pedagoger och barn. Det fanns även ett intresse av att undersöka hur barn 

i småbarnsåldern socialiserar sig och jämföra likheter och skillnader mellan några år äldre 

barns socialiseringssätt. Lärande ses i form av interaktion, imitation vilket leder till en 

växande självinsikt hos barnen som höjer ribban i sin lärprocess och kan vidareutveckla sig 

själv, sitt lärande och sampel mellan andra individer. (Ivarsson, 2003).  

När barn vistas en längre tid tillsammans, som på förskolan, skapar de sina egna 

kamratkulturer. I dessa ryms sociala normer för hur man beter sig i gruppen - vem som kan 

vara med och leka, vem som bestämmer leken, hur man ska bete sig mot varandra, vem som 

har hög respektive låg social status, och så vidare (Löfdahl, 2004). Kamratkulturer har stor 

påverkan på barnens samvaro (Löfdahl, 2004). Olika lokala kamratkulturer innebär att barn 

lär sig olika saker. Vissa kommunikativa mönster återkommer gång på gång, lekar upprepas 

och mönster anger ramen för en återkommande lek. T.ex. ”Jag väljer dig!” = leka Pokémon, 

detta är ett exempel ett kommunikativt mönster som kan vara återkommande. (Löfdahl, 2004). 

Kamratkulturer som ett sätt att förstå och göra motstånd mot vuxenvärlden.  

Enligt Vygotskij sker lärandet bäst ihop med andra i ett socialt sammanhang. Tillhör man en 

grupp känner man sig mer kompetent och behövd. Med ett intresse för hur barn socialiserar 

sig och ser sig själva som kompetenta individer att söka kunskap och få ta plats på en 

kompisarena för att få tillgång till en grupp vänner. Vilket är en viktig faktor för den egna 

självkänslan och tron på att man duger någonting till. Corsaro framhåller vikten av att barn 

skaffar sig kunskap om socialt liv på nya annorlunda sätt tillsammans med kamrater än 

tillsammans med föräldrar och syskon (Corsaro, 1985, 1997). Enligt Corsaros teori om 

kamratkulturer och hans syn på barn menar han att kamratkulturer är olika stadier som man ej 

kan hoppa över utan att de bärs med hela livet och blir en del av en människas livshistoria. 

Enligt Corsaro är två teman centrala i barns kamratkulturer - barnens återkommande försök att 

ta kontroll över sina liv och sedan att dela denna kontroll med varandra. Corsaro ser på barns 

aktiva deltagande i samhället som ”tolkande reproduktion” och istället för socialisation. Han 

menar att barn hämtar information från det samhälle och den kultur de lever i, men också i 

sina kamratkulturer, gör egna, kollektiva tolkningar och på så vis också påverkar det 

sammanhang och det samhälle de är en del av (Corsaro, 1997).  

 Loritz Malaguzzi grundade Reggio Emilia-pedagogiken som går ut på att barnen som 

kompetenta små forskare har hundra språk att använda som ska tas tillvara och låta dem 

utforska omgivningen, världen tillsammans med andra barn. Han menar att de har oändliga 

uttryckssätt att upptäcka och göra saker på (Malaguzzi, 1993). Maria Montessori myntade 

montessoripedagogiken som går ut på att se det kompetenta barnet- "hjälp mig att klara det 
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själv". Hon trodde dock mer på individuellt lärande i en mycket strukturerad miljö med ett 

pedagogiskt strukturerat material (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 2008).  

Toddlarkulturen presenteras som den kultur som uppstår och byggs över tid mellan jämnåriga 

ett – och tvååriga barn i det dagliga sociala umgänget i förskolan, genom kroppsligt umgänge 

mer än verbala samtal visar ett – och tvååringarna att de förstår varandras avsikter och mening 

i den gemensamma leken. (Lokken, 2008, s.15). När lekhandlingarna har blivit upprepade och 

förutsägbara rutiner har en egen toddlarkultur etablerats (Lokken, 2008). ”Toddlarkulturen 

utvecklas dessutom som en del av den omgivande kulturen både i förskolan och i det övriga 

samhället” (Lokken, 2008, s.21). 

Vetenskap och konst går hand i hand. Enligt Dewey är skolan och utbildning samhällets 

främsta och mest effektiva instrument för sociala framsteg och reformer. Utbildning är den 

mest fulländade innerliga förening mellan vetenkap och konst man kan tänka sig. Läraren 

inbegripen är viktig, inte endast i utbildning av individer, utan även i formandet av ett 

lämpligt socialt liv. Dewey anser att varje lärare borde försöka inse det upphöljda i sin 

kallelse att hen är en samhällets tjänare som fått i uppgift att upprätthålla en riktig 

samhällsordning och säkra en riktig samhällsutveckling (Dewey, 2004, s. 56).  

Det är i interaktionen mellan barnet och lärostoffet som något händer och lärande kommer till 

stånd. Barnet och läroplanen utgör tillsammans en enhet som utvecklas i en aktiv process. Just 

denna holistiska uppfattning om vad kunskap och inlärning är, utgör det mest centrala i 

Deweys pedagogiska tänkande (Dewey, 2004, s. 107.) Barn rör sig snabbt och lätt från ett 

ämne till ett annat, lika lätt som från en plats till en annan, men är inte medvetna om några 

övergångar eller avbrott. Det finns ingen medveten isolering eller avgränsning. De ting som 

sysselsätter dem hålls samman av enheten i de personliga och sociala intressen som livet för 

med sig. Det som för tillfället intresserar dem mest, utgör hela deras universum. Detta 

universum är diffust och lätt föränderligt. Dess beståndsdelar upplöses och omformas med 

förvånansvärd hastighet. Men det är trots allt barnens egen värld. Den har samma enhet och 

odelbar enhet som barnets eget liv. Vi måste bokstavligen ta ställning för barnen och utgå från 

dem. Det är barnen och inte lärostoffet som bestämmer både inlärningens kvalitet och 

kvantitet. Den enda meningsfulla metoden är tänkandets egen metod, att sträcka sig utanför 

sig själv och assimilera. Lärostoffet är bara andlig föda, ett möjligen näringsriktigt råmaterial 

(Dewey, 2004, s. 108 ).  

På raster och efter skolans slut leker och spelar barnen spel, alltifrån kurragömma till 

brännboll och fotboll. Lekarna styrs av regler och dessa regler bestämmer barnens 

uppförande. Lekarna sker inte slumpartat eller genom improvisationer. Det finns inget spel 

utan regler. Om en dispyt uppstår finns det en domare att vända sig till, eller också blir det en 

diskussion och någon form av förhandling som ett sätt att komma fram till ett beslut; annars 

avbryter man spelet och går därifrån (Dewey, 2004, s. 191).  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Vi redovisar nedan tidigare forskning om kamratkulturer som är relevant för vår undersökning 

av tidskrifternas innehåll av material om barns samspel. 

Mångfald i förskolebarns kamratkultur 

Tidigare forskning om området kunde vi bl.a. finna i Olaussons doktorsavhandling som 

handlar om mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Författaren har haft utgångspunkt i 

barndomssociologisk teori för att sedan undersöka hur den mångfald barn i förskolan 

representerar kommer till uttryck i interaktionen dem emellan, vilket utrymme den ges och 

vad som har betydelse för detta i barnens agerande och i den pedagogiska kontexten. Utifrån 

detta är hennes huvudsakliga syfte med studien att beskriva, analysera och förstå hur barn i 

förskolan konstruerar kulturell mångfald i sin interaktion. För att nå detta syfte utgår hon från 

följande frågor: Hur kommer de erfarenheter barnen har från sina individuella verkligheter till 

uttryck i deras lek och samspel med varandra i förskolan?  Vilken betydelse har barnens 

agerande i konstruktionen av kulturell mångfald?  Vilka faktorer i den pedagogiska kontexten 

har betydelse i barnens konstruktion av kulturell mångfald? (Olausson, 2012). Resultatet 

Olausson har kommit fram till med sin studie är att avdelningarna skiljer sig lite men oftast så 

råder det en hierarkisk ordning i barngruppen som gjorde att leken på de olika avdelningarna 

ofta utgick från de äldsta barnens intressen och spred sig ofta till de yngre barnen. Hennes 

resultat pekar vidare på att även språk och hur de olika avdelningarna gör kön. Vilket innebär 

att det inte finns något ”naturligt” med att vara kvinna eller man, flicka eller pojke, utan att 

var och en utifrån sina föreställningar om innebörden bidrar till den sociala konstruktionen av 

kön fick betydelse vid leken och skapande av kamratkulturer. Även kom etniciteten att betyda 

för mångfalden i skapandet av kamratkulturer” (Olausson, 2012, s.94). 

Den sociala interaktionen 

Den sociala interaktionen skapar och upprätthåller vardagslivets sociala ordning. Den sociala 

ordningen betraktas som en vardaglig ström av interaktiva handlingar enligt Strandell (1994,s 

19). Språket är den förmedlande faktorn; "det är relationen mellan ord eller andra uttryck som 

konstituerar innebördernas sfär" (Bruner 1986, s 64). Social interaktion kan förstås som en 

kooperativ tolknings-, definierings och meningsproducerande process. Tolkning är att 

tillskriva handlingar innebörd eller mening (Denzin 1989, s 12). Mening är det vi kommer 

överens om, det vi förhandlar oss fram till (Bruner 1986, s 57-59). Att tala om tillskrivandet 

av innebörder i termer av "förhandlingar" syftar på att innebörderinte kan bestämmas 

intrasubjektivt utan måste genomgå en process där en individs handling utsätts för prövning 

genom andra individers responser på denna handling (Strandell 1994, s 21-22). Ivarsson 

lägger tonvikt vid det processorienterade, hur social ordning skapas och återskapas. Strandell 

knyter an till Denzins definition med tillägget att social ordning produceras och alltjämt 

produceras genom interaktion. Två grundläggande principer för att erfarenhet skall bildas är 

interaktion och kontinuitet. Individens frihet och den sociala kontrollen handlar exempelvis 

om att varje barn som individ är fri att välja lekkamrat (Dewey 2004, s 190). Varje barn som 

individ tar då social kontroll över situationen i stunden. (Dewey 2004). Det 
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processorienterade finns närvarande i Strandells beskrivning: Den sociala ordningen betraktas 

som en vardaglig ström av interaktiva handlingar (Strandell 1994, s 19). William Corsaro 

(1997, s 18) använder sig av begreppet tolkande reproduktion för att fånga dubbelheten i att 

barn både är med och bevarar eller reproducerar kultur samtidigt som de bidrar till kulturell 

produktion och förändring. Kulturen är inte statisk utan bär alltid med sig förändringens frö i 

linje med Malaguzzis tankar och hans förändrings pedagogik. Strandell (1994, s 19) lyfter 

fram vikten av att ta utgångspunkt i de processer där människors handlingar studeras. "Att 

skapa verklighet är att skapa social ordning.  

Social ordning 

”Social ordning är inte en förutsättning för människors samhandlingar, utan resultaten av 

sådana" (Strandell, 1994, s.19). Strandells beskrivning "Den sociala ordningen skapar och 

upprätthåller vardagslivets sociala ordning. Den sociala ordningen betraktas som en vardaglig 

ström interaktiva handlingar" (Strandell, 1994, s. 19). Strandell framhåller vikten av att se 

social ordning som något som produceras genom människors samhandlingar. I linje med 

(Corsaro 1985; 1997) menar Strandell att socialt liv och social ordning konstrueras i 

interaktion människor emellan, d.v.s. de intresserar sig för hur social ordning skapas och 

återskapas snarare än att se social ordning som ett strukturellt fenomen som styr människors 

handlande. Corsaro (1985) framhåller vikten av att både poängtera det sociala sammanhangets 

betydelse och att använda ett tolkande perspektiv för att förstå hur social ordning produceras i 

barns liv. Att se barnen som delaktiga i sin egen socialisation och villkoren för densamma, 

framhålls som de viktigaste utgångspunkterna i perspektivet på barnen och den sociala 

världen. Corsaro menar att barns aktivitet och upptäckter tar sig olika uttryck i relation till 

vuxna och i relation till andra barn. Det som barn får del av i möten med vuxna kan 

omförhandlas, ges andra innebörder och ta sig andra uttryck i möten med andra barn. Social 

ordning är både något som presenteras av vuxna och samtidigt något som barnen själva bidrar 

till att upprätthålla. Tolkande reproduktion förklaras med att se barn som sociala aktörer och 

studera deras förhandlingar och hur de delar och skapar kultur tillsammans med vuxna och 

andra barn (Corsaro 1985, 1997; Evaldsson 2000; James & Prout 1990). En ambition är att 

kunna fånga dubbelheten i hur aktörer är medskapare av det institutionella sammanhanget och 

vice versa. Barnen är som sagt förskolebarn och skapar förskola. Deras vardagsliv i förskolan 

behandlas i detta arbete som ett sätt att söka förstå hur barnen använder förskole 

sammanhanget och hur de samtidigt är medskapare av just detta förskole sammanhang.  

Toddlarkulturen  

Toddlarkultur är en benämning på kultur som uppstår och byggs över tid mellan jämnåriga ett 

– och tvååriga barn i det dagliga sociala umgänget i förskolan (Lokken, 2008, s.15). Enligt 

Lokken signalerar toddlare exakt att det handlar om ett och två år gamla barn. Vidare kan vi 

utläsa att Lokken menar att viktigt i sammanhanget är också att det betecknar en speciell 

rörelse och ett konkret gångsätt i den åldern. Rent ljudmässigt ansluter ordet väl till det 

svenska språket (Lokken, 2008, s.16).  

Teoretiska utgångspunkter 
Vi redovisar nedan om delar ur de teoretiska perspektiv som vi anser vara relevant för vår 

studie. Vi ska undersöka texter om barns samspel. I vår undersökning har vi valt att stödja oss 
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på Lev Semenovic Vygotskij som är grundare till det sociokulturella perspektivet där samspel 

och kommunikation står i fokus. Därefter stödjer vi oss på det kognitionsvetenskapliga 

utvecklingsperspektivet och har då valt att ta upp Mikael Jensens tvärvetenskapliga 

undersökning. Det individbaserade konstruktivistiska perspektivet utifrån Jean Piagets tankar 

har vi också tagit stöd utifrån. W. Cosaros teori kring kamratkulturer samt även Gunvor 

Lokken & Inger Lindelöfs definition på toddlarkultur har också varit till stöd för vår 

undersökning. 

 

Individbaserad konstruktivism 

Att betrakta verkligheten som socialt konstruerad kan ses som en vidareutveckling och 

komplettering av Piagets individbaserade konstruktivism, utifrån den symboliska 

interaktionens insikter om den sociala interaktionens centrala betydelse (Corsaro 1985). 

Piaget betraktade barnet som en isolerad utforskare av världen. Barnet utforskar och inhämtar 

enligt honom kunskap om världen genom att i sitt eget huvud konstruera mentala 

representationer av den.  

Kamratkulturer och tolkande reproduktion 

Det finns olika syn på barn och olika pedagogiska traditioner kring kamratkulturer och i och 

med den teori Corsaro har utformat så ingår människor hela livet i olika peer cultures, eller så 

kallade kamratkulturer. Och med denna syn som kom på 1970-talet så förändrades synen på 

barn och barn ses mer som sociala aktörer och medskapande men också i andra delen som en 

passiv novis. Enligt Corsaro är två teman centrala i barns kamratkulturer - barnens 

återkommande försök att ta kontroll över sina liv sedan att dela denna kontroll med varandra. 

Corsaro ser på barns aktiva deltagande i samhället som tolkande reproduktion och istället för 

socialisation. Han menar att barn hämtar information från det samhälle och den kultur de lever 

i, men också i sina kamratkulturer, gör egna, kollektiva tolkningar och på så vis också 

påverkar det sammanhang och det samhälle de är en del av.  Enligt Corsaros teori om 

kamratkulturer och hans syn på barn menar han att kamratkulturer är olika stadier som man ej 

kan hoppa över utan att de bärs med hela livet och blir en del av en människas livshistoria.   

Socialt samspel  

Det sociala systemet består inte nödvändighetvis av ett nätverk av personer, det består av en 

uppsättning av roller som står i ömsesidig definierande relationer till varandra. Det sociala 

systemet är att handlingssystem, ett nätverk av samhandling delvis bestämt av etablerade krav 

och tillåtelser delvis bestämt av andra målsättningar. ”Det går inte att beskriva allt 

betydelsefullt socialt samspel genom att beskriva rollerna och strukturen i rollernas nätverk i 

ett socialt system. (Aubert, 1970, s.67-69).  

Sociokulturellt perspektiv  

Barn lär i relationer och under alla samtal som pågår med vuxna och jämnåriga. I ett 

sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och språkanvändningen central och utgör 

länken mellan barnet och omgivningen. (Säljö, 2014). I ett sociokulturellt perspektiv använder 

vi redskap eller verktyg eller s.k. resurser, språkliga som fysiska när vi förstår vår omvärld 

och agerar kring den.  Varje funktion i barnets kultur utveckling sker två gånger först på en 

social nivå sedan på ett individuellt plan, först mellan andra människor sedan på ett 

individuellt plan. (Vygotskij 1978, s 65 enligt Bråten 1998). 
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Kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv  

”Kognition innebär generellt tankeförmåga men mer specifikt studeras t.ex. perception, 

minne, begreppsbildning, kommunikation, språkutveckling, beslutsfattande, 

problemlösningen, motorik och lärande.” (Jensen, 2006, s.2). Desto äldre barnet blir desto 

mer påverkas barnet av sin omgivning. Det finns också något som kallas social kognition som 

innebär hur en individ förstår sin sociala omgivning och hur denne kommunicerar med 

omgivningen. Det finns olika sociala aktiviteter, ett exempel på en sådan kan vara låtsaslek. 

Det finns olika sätt att kommunicera, men inte enbart det verbala och det icke verbala. Varje 

social aktivitet har sin egen kommunikation, det måste inte enbart vara verbalt eller icke 

verbalt utan det kan präglas av båda begreppen eller det ena. (Jensen, 2006).  
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Syfte 
Att undersöka hur kamrat/toddlarkulturer eller socialt samspel presenteras inom tre olika 

pedagogiska tidskrifter; Förskolan, Modern barndom - Reggio Emilias tidning samt 

Montessoritidningen.  

Frågeställning 
1. Hur representeras kamratkulturer/toddlarkulturer eller socialt samspel inom de olika 

pedagogiska tidskrifterna? 

2. Vilka teman representeras i de olika pedagogiska tidskrifterna?  

3. Vilka likheter och skillnader representeras i de olika pedagogiska tidskrifterna?  
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Metod 
 

Textanalys som metod 
För att besvara vårt syfte och frågeställningar kring vårt ämne så kommer vi att använda oss 

av textanalys och utgår från en innehållsanalys. Att göra en textanalys innebär att man repar 

upp väven, alltså bryter ner något i mindre delar. En text är alltid funktionell och det innebär 

att texten har en genre och det finns olika typer av genrer som exempelvis förklarande, 

instruerande, mm (Törnqvist, Maria, föreläsning, 2014). Tar man med flera texter i 

undersökningen öppnas möjligheter till jämförelse mellan dem. Resultatet blir en komparativ 

undersökning. Då blir uppgiften inte endast att beskriva och förklara innehållet i texterna utan 

också försöka förklara skillnaderna (Johansson & Svedner, 2001, s.50). Vi kommer endast 

använda oss av förklarande genren som rör vårt ämne.  

Källmaterial 
Det material vi kommer förhålla oss till är flera artiklar som behandlar barns sociala samspel 

och tanken är att vi ska göra en jämförelse mellan tre pedagogiska traditioner. I delstudien ett 

kommer det att undersökas hur kamratkulturer och toddlarkultur eller s.k. socialt samspel 

beskrivs och benämns inom mainstream pedagogiken. Med mainstream pedagogik menar vi 

den pedagogik som relateras till i tidskriften Förskolan. Den andra delstudien kommer att 

undersöka hur kamratkulturer och toddlarkultur benämns i två olika pedagogiska traditioner; 

Montessori och Reggio Emilia Pedagogiken. Textanalys ger en kritisk förståelse av vad text 

är – och vad text gör – och den makt som ligger i betydelsetillskrivning. När man gör en 

textanalytisk studie så får man utmana sina inställningar. Vi ska undersöka hur kamratkulturer 

och toddlarkultur eller s.k. socialt samspel konstrueras i olika teorier.  Det finns också 

svårigheter med att använda sig av textanalys som metod eftersom det ställer en del krav på 

att inte enbart redogöra vad någon säger utan även läsa undertexter och reflektera vad en text 

egentligen säger. En textanalytisk studie är teoretiskt utmanade eftersom man ska koppla text 

och verklighet ur ett teoretiskt perspektiv (Törnqvist, Maria, föreläsning, 2014). En annan 

svårighet kan vara materialet man valt, antingen att det inte finns tillräckligt material och att 

man måste ha en kritisk förhållningsätt när man analyserar texter. I den kritiska närläsningen 

ingår också att man ställer frågor om själva texten och dess innehåll. Man frågar sig t.ex. vem 

som skrivit den och i vilket tänkbart syfte det skett (Johansson & Svedner, 2001, s.50).  

Man kan säga att hög validitet förutsätter god reliabilitet. Med andra ord: för att uppnå detta 

krävs det att man har god data som väl belyser sina frågeställningar och kan analyseras så att 

data stödjer sina slutsatser, då har man samlat in och bearbetat dessa data på ett medvetet och 

systematiskt sätt. Validiteten avser karaktären hos de data man har i relation till den analys 

man vill göra.  Reliabiliteten avser den använda metodens hållbarhet och pålitlighet 

(Esaiasson m.fl. 2012). Detta har vi haft i åtanke när vi har valt insamlingsmetod och sedan de 

data vi samlat in, att den ska belysa vårt forskningsområde och att analysen stödjer de 

slutsatser vi sett i vår analys.  

Vi valde att använda textbehandling för att Maria Törnqvists föreläsning inspirerade oss mest 

och sådde ett frö hur man skulle kunna gå tillväga i sin forskning. Då vi sågs på hennes 
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seminarium förefalldes var och ens enskilda undersökningsfråga att sammanfalla väl, vilket 

skulle passa ihop att göra en gemensam textanalysmetod på. Efter att ha stoffsamlat och 

skrivit lite träffade vi vår handledare som rådde oss att analysera tidskrifter med specifikt 

innehåll för de tre pedagogiska traditionerna. Vi analyserade ett visst tidspann och tittade efter 

vissa ord som samspel och interaktion och huruvida pedagoger kunde underlätta 

kamratrelationer barn emellan. Det skapade en bild av hur det gick till, men föreföll innehålla 

mer av det lärande slaget. Det blev till att läsa mellan raderna och hålla i syftet att undersöka 

det som hade med samspel, interaktion att göra. Det hade alltid med ett sorts lärande att göra, 

vilket gjorde det tydligare att ändra syftet och undersökningsfrågan en del. Att vi jämför de tre 

inriktningarna är av betydelse för att få veta om pedagogiken skiljer sig åt och hur. Har barnen 

samma förutsättningar för lärande i interaktion och socialt samspel i vilken förskola de än går 

i frågade vi oss. Urvalet av tidigare forskning valde vi med tanke på det som passade vår 

forskningsfråga och som vi till viss del läst och fångat var och ens intresse och gillande 

tidigare. 

Bearbetning av insamlat material  
Vi har bearbetat våra artiklar genom att lånat artiklar på biblioteket och sedan antecknat direkt 

på datorn dem som rörde vår studie. Vi kommer att benämna årtal på tidskrifterna på detta sätt 

i delstudierna; (Förskolan 07 & 11) dvs. så benämner 07 & 11 årtalet tidskriften är ifrån och 

med nummer och årtal benämns på detta sätt i delstudierna; (Förskolan 3/08).  

Anlysmetod 
I delstudie ett har jag utgått från en tidsram från 2007 tom 2014 och det material jag har 

fokuserat min analys på är tidskriften Förskolan. Under min studie har jag sett återkommande 

teman och synsätt som jag kommer att presentera i min analys. De artiklar jag har valt utgörs 

av intervjuer av olika personer med olika professionella roller med anslutning till skolan t.ex. 

samtalsforskare, forskare, adjunkt, förskollärare och specialpedagog är en del av dem som 

blivit intervjuade i tidskriften. Det är texterna och vad som skrivs fram i texterna gällande 

socialt samspel, kommunikation eller s.k. kamrat/toddlarkultur mellan barn som är fokus för 

studien.  

I delstudie två undersöks texternas gestaltning av socialt samspel inom Reggio Emilia 

respektive Montessoris egen tidning. De likheter och skillnader som finns i synsätten på 

kamratkulturer inom de pedagogiska inriktningarna redogörs. I delstudie undersöks 

tidskrifterna Modern barndom som utges av svenska Reggio Emilia institutet, samt 

Montessoritidningen som utges av svenska Montessoriförbundet. Det görs utifrån en diskurs 

och ideologi analys. Tidsspannet rör 1994 till 2014. För att inte behöva skriva ut de långa 

namnen på inriktningarna i uppsatsen har jag valt att benämna Montessori med M och Reggio 

Emilia med RE. 

Vi kommer att redogöra för vårt gemensamma resultat men även skillnader och likheter i 

diskussionsdelen.   
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Etiska aspekter 
Att utgå från etiska aspekter i denna uppsats är inte relevant för oss eftersom vi i denna 

uppsats kommer använda oss av textanalys som metod och vi behöver då inte ta ställning till 

de etiska aspekter som kommer upp t.ex. vid en intervju. Vi kommer istället att kritiskt 

granska de teorier och material vi valt att undersöka. Etiskt känsligt kan det vara att 

tillkännage en viss svaghet hos den ena eller den andra pedagogiska inriktningen eller att 

tillskriva inriktningen eller verksamma pedagoger inom den som otillräcklig var det gäller 

förutsättningar för socialt samspel mellan barn.  

”En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man 

kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all 

forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av 

god kvalitet och moraliskt acceptabel. Som den senaste statliga utredningen om forskningsetik 

påpekade så måste forskningsetisk reflektion vara en naturlig del av forskningens vardag 

(SOU 1999:4). Varje forskare måste ha en förståelse för de etiska dimensionerna som möter 

ens forskning ("Ethics education in science", ALLEA). Forskaren har dessutom en yrkesetik att 

ta hänsyn till” (http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml).  

I användandet av kvalitativ textanalys återfinns en etisk aspekt i hur forskaren förhåller sig till 

den tolkningen som de gör. Med detta vill vi belysa att vi är medvetna om att misstolkningar 

kan uppstå av det som presenteras i vår analys och upplysa om att det inte är våra egna åsikter 

som är representerade i analysen.  

Reflektioner kring metodval 
Vi har valt artiklar som illustrerar det område vi är intresserade av; nämligen socialt samspel. 

Detta tema har vi undersökt i tre olika ”traditioner”, d.v.s. tre olika tidskrifter som 

representerar de tre traditionerna. Artiklarna speglar hur forskning inom temat socialt samspel 

uttrycks och diskuteras i tidskrifter som vänder sig de tre förskoleinriktningarna och kan i den 

meningen sägas illustrera tre förskolediskurser. Den nya forskning som presenteras och 

diskuteras i tidskrifterna har stöd i forskning i socialt samspel och vi finner vår undersökning 

som valid för ämnet.    

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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Resultat och analys 

Delstudie 1 

Toddlare 

Ett återkommande tema är begreppet toddlare som benämns av en förskollärare som ett 

tidigare stadium av kamratkulturer som kommer senare och detta innebär de yngre barnens 

sociala samspel och kamratrelationsbygge och detta tar sitt uttryck redan under det andra 

levnadsåret (Förskolan 07 & 11). En återkommande tendens är att de flesta intervjuade 

förskollärare och förskolepsykolog föredrar att kalla de små barnen för toddlare istället för 

små barn då det innebär det bara att de är små till växten men benämningen toddlare förklarar 

hur barn i den åldern är, de är aktiva och rörliga. Ett annat återkommande tema är att 

toddlarkulturen inte skiljer sig så mycket ifrån kamratkulturen. Eftersom barnen redan 

använder sig av strategier för att ta sig in i leken och strategier för att bygga upp relationer 

även utan ord. Men man måste även göra ett åtskiljande mellan toddlarkultur och 

kamratkultur och det är hur den sociala interaktionen och samspelet ser ut, när barnen blir 

äldre så har det gått ifrån att bygga relationer utan ord genom kroppslig kommunikation till 

verbal kommunikation vilket är den enda skillnaden jag kan se i min analys (Förskolan 6/07 

& 11).  

Barnsyn 

De intervjuade förskollärarna i tidskriften anser att synen på barn har förändrats, förut sågs de 

yngre barnen som att de bara parallelekte och inte interagerade med andra barn men den 

synen har ändrats och även de små barnen ses som sociala personer och socialt kompetenta 

även fast de inte använder ord. (Förskolan 7/11). Jag kunde se att den nya barnsynen har 

etablerats under åren, när begreppen började nämnas i tidskriften 2007 var det inte så 

etablerad som den är idag. Utan begreppen toddlare och synen på att även små barn är 

kompetenta kulturskapande var inte konkretiserad när det gäller de yngsta barnen under 2007-

2010 (Förskolan 07-10).  

Delaktighet 

Jag kan också se att den forskning som presenteras i tidskriften även tyder på att alla barn inte 

känner sig delaktiga i den kamratkultur/relation som skapas i förskolan och att det även finns 

barn som känner att de inte har någon att leka med och ibland kan det vara självvalt med i det 

flesta fall är det dock inte så. Fanny Jonsdottir som har gjort denna forskning menar att detta 

kan ha att göra med hur pedagogerna uppfattar dessa barn, ibland uppfattas dessa barn ha 

svårigheter att etablera kontakt med andra barn, att de inte behärskar lekfärdigheter eller 

förstår leksignaler. Jonsdottir menar att vissa barn inte har med sig verktyg att etablera 

positiva kamratrelationer kan leda till fortsatt utanförskap och mobbing. Jonsdottir betonar 

därför är det att föredra att pedagogerna reflekterar över verksamheten och sitt eget 

förhållningssätt. Jonsdottir menar att förskolans stora pedagogisk utmaning är att ge alla barn 

verktyg och förutsättningar att etablera kontakt och relation med andra barn. Forskaren som 

även är lärarutbildare menar att vara erkänd från omgivningen är grundläggande för att kunna 

växa som individ med en positiv självkänsla och självmedvetenhet. Jonsdottir menar att hur 

pedagoger uppfattar barnen har betydelse eftersom det leder till ett erkännande från både 
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vuxna och andra barn. Vidare säger Jonsdottir att man skapas av den miljö man vistas i på 

samma gång som man är med och skapar denna miljö. Jonsdottir menar också att barn som 

blir bekräftade i sin kompetens och sin pålitlighet som moraliska individer, både av barn och 

vuxna i förskolan förstärks i sin kompetens. Jonsdottir menar att förskolans uppdrag är 

ändock att skapa en miljö som är inkluderande för alla barn. Avslutningsvis säger Jonsdottir 

att det är viktigt att barnen ska få känna sig som viktiga individer i gemenskapaen (Förskolan 

3/08).  

Vänskapsbyggande 

Enligt en intervjuad forskare vid namn Ingrid Engdahl så ses inte längre socialt samspel och 

interaktion som något som måste ske verbalt utan man kan lika gärna interagera med 

kroppspråket, rörelser, röstkvalitet och ansiktsuttryck. Engdahl menar att skapa en 

vänskapsrelation sker på samma sätt vare sig det sker verbalt eller kroppsligt. Engdahl 

förklarar att vare sig leken är verbal eller kroppslig så finns det olika strategier för att sätta 

igång en lek eller att ta sig i en redan påbörjad lek (Förskolan 7/11).  En återkommande 

strategi jag har sett att Ingrid Engdahl tar upp i tidskriften är att aktiva barn ofta drar till sig 

andra barn, rörelseglädjen blir smittande. Toddlarna är ofta mycket öppna och sociala mot 

andra mäniskor. Engdahl menar att barnen är inkluderande mot alla barn i gruppen vilket visar 

på kamratskap men ibland tar även de yngre barnen initiativ till att leka med en viss person – 

vänskapsbyggande. Engdahl säger avslutningsvis att detta kan man se mer av i de äldre 

åldrarna, att det har utvecklats kamratkulturer där barnen ibland väljer att leka med en eller 

flera specifika personer och inte hela barngruppen (Förskolan 7/11). 

Strategierna för att ta sig in i leken 

En annan återkommande tendens jag har sett i min undersökning är att forskare eller 

förskollpsykolog som studerat kring området och intervjuade förskollärare säger att vare sig 

det handlar om kamratkultur eller toddlarkultur så är strategierna för att ta sig in i leken 

överensstämmande med varandra (Förskolan, 6/07 & 7/11). De menar att det handlar antingen 

att avvaktande försöka ta sig in i leken genom Ömsesidig imitation och det är ett vanligt 

inslag i toddlarnas samspel men även i kamratkulturens samspel, vilket kan utläsas i de 

undersökningar och avhandlingar jag kommit i kontakt med i läsning av tidskriften Förskolan; 

är ett bra sätt att komma in i en lek och fortsätta den är just att göra på samma sätt som de 

andra. Förskolepsykologen Elin Michélsen såg att barn också kunde visa extra glädje när de 

såg att någon imiterade dem. Förskollpsykologen säger att en annan strategi för barnen att ta 

sig in i leken är att hoppa in i leken ofta med en leksak, där barnen tonar in och följer med i 

andras känslor (Förskolan, 6/07). Vidare säger den intervjuade förskolepsykologen att 

toddlarna kommunicerade tydligt med hela kroppen och visade stort intresse för varandra. De 

välkomnade varandra på morgonen eller om de varit ifrån varandra en stund under dagen. 

Glädje, påhittighet och samförstånd vara också viktiga delar i de samspel som de yngre 

barnen gör menar Michélsen. Michélsen kunde se i sin undersökning att barnen hittade på och 

skapade egna lekar, där de bejakande samspelen dominerade. Michélsen menar att barn gör 

något som ett annat sedan hänger på och när de skrattade mot varandra bekräftas den andre 

som lekkamrat. Denna gemensamma påhittighet, man hittar på i samförstånd med varandra, 

kan benämnas barnkultur och Michélsen menar att det typiska för barnkultur mellan toddlarna 

är kroppslighet, kommunikation och glädje, ett positivt känslospel (Förskolan, 6/07). I en del 
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artiklar tar de intervjuade förskollärarna också upp att det kan antas att vi underskattar de 

yngsta barnens lust och förmåga till att skapa sin egen kultur och att vi underskattat barns 

betydelse för varandra i denna process (Förskolan, 6/07).  

Ålder – åtskiljande eller gemenskap 

Forskaren Annica Löfdahl i tidskriften Förskolan menar att ålder kan bli en faktor för 

åtskiljande och gemenskap, både i samhället i stort och i förskolan. Det gör att barngruppen 

skapar gemensamma värderingar och utvecklar en kunskap om att små barn är mindre värda. 

Att se det på just det här viset menar Löfdahl stämmer inte med det vi kallar för vår 

gemensamma värdegrund eftersom man då menar att yngre barn har lägre status, de är mindre 

värda och kan därför uteslutas ur den sociala gemenskapen. Löfdahl menar att barn lär sig att 

det finns människor som inte är lika mycket värda. Vidare säger Löfdahl att barns lek handlar 

om frågor som är centrala för alla i vår kultur och blir en gemensam angelägenhet i den 

kamratkultur som barnen skapar. Forskaren menar också att barnen laddar ner normer, 

värderingar och idéer det stöter på i förskolan, hemmet och i teveprogram, iscensätter dem i 

leken och försöker begripa sig på dem. Det kan menas med att kamratkultur är ett teoretiskt 

begrepp som innebär en stabil uppsättning av bland annat handlingar, rutiner och värderingar 

som barn skapar och delar i interaktion med varandra. Löfdahl menar att vara barn i förskolan 

innebär att man är en del av en specifik kamratkultur som exempelvis innehåller kunskaper 

om egen och andras sociala status. Fortsättningsvis menar Löfdahl att barnen i leken utvecklar 

gemensamma kunskaper om gemenskap och utanförskap. Det finns barn som man kan låta bli 

att bjuda in i leken eller medvetet utesluta, för att de är yngre. Även fast de 

utvecklingspsykologiska teorierna förlorat i betydelse genom åren så är ålder i praktiken en 

måttstock för att mäta och observera barns kompetens. Pedagoger delar ofta in barnen efter 

ålder, till exempel femårsgrupper och tar med sig de stora på utflykt. Det tydliggör att ålder 

för med sig vissa fördelar. Barnen använder ålder för att socialt legitimera sig och sin position 

vad gäller makt (Förskolan 6/07). Vidare i min analys ser jag att en utbildad förskollärare som 

forskar kring ämnet menar att könsrollerna styr fortfarande leken och barnen använder olika 

strategier för att få sin vilja igenom. Det blir en fråga om makt. Oftast gör pedagogen 

könskillnader eller blir könsblinda utan att vara medvetna om det, de kan förespråka ett 

könsneutralt sätt men ändock göra könsskillnader i praktiken. Forskaren menar att barnen har 

lärt sig hur de kan styra pedagogerna för att få sin vilja igenom.  Om t.ex. en flicka tar plats 

och hävdar sig verbalt så finns risken att hon blir utkörd ur leken medan en flicka som är 

tillbakadragen och blyg blir ledsen får denne mer sin vilja igenom. Eidevald menar att barnen 

snappar ofta upp på detta och hittar strategier för att få sin vilja igenom (Förskolan, 2/10).  

Småbarnspedagogik 

Jag kan också se i min analys att de yngsta barnen började komma mer i fokus i slutet på 

2010-talet. I Värmland utvecklas en småbarnspedagogik av adjunkt Inga-Lill Emilsson där 

aktuell forskning når ut till verksamheten i förskolan. Syftet är att lyfta fram hur viktigt det är 

med en medveten pedagogik även för de yngsta barnen i förskolan. Emilsson menar att även 

små barn har samma rättigheter som andra. Emilsson menar att det fortfarande finns en 

uppfattning om att det är mindre kvalificerat att arbeta med de yngsta barnen och där det 

handlar mer om omsorg än lärande. Men genom att trappmodellen som länge använts för att 

beskriva barnens mognadsfaser håller på att suddas ut så menar Emilsson att denna 
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uppfattning snart kommer att vara historia. Vidare säger adjunkten att förskolan är en viktig 

mötesplats eftersom barn träffar andra barn. Förskolan är en plats där barnen får möjlighet att 

få relationer till andra barn och knyta an till fler vuxna än enbart de egna föräldrarna 

(Förskolan, 7/10).  

Förhandlingar inom leken 

Forskaren Torgeir Alvestad menar att när det ibland kan låta som barnen bråkar så är det inte 

alltid detsamma som en konflikt utan det kan också vara en pågående förhandling. Alvestad 

menar att barnen förhandlar för det första för att de vill att relationer mellan dem ska fortsätta 

och för det andra att leken ska fortsätta. Vidare menar Alvestad också att barnen förhandlar 

både om relationer, leksaker och vad leken ska handla om och genom leken ser de vilka 

strategier som är framgångsrika och vilka som inte är det. Och om den ena strategin inte 

fungerar så prövar de en annan. Förhandlingarna ingår som en del i barnens lek, och de är 

faktiskt nödvändigt för att en lek ska kunna uppstå och fortsätta. Försättningsvis säger 

Alvestad att barn som känner varandra väl och är vänner lättare blir eniga. Forskaren menar 

också att små barn är kreativa och uppfinningsrika när de försöker vända en oenighet till en 

enighet. Alvestad säger att det är viktigt för barn att kunna förhandla både om vem som får gå 

in i relationer eller vara med i leken och vem som inte får det. Ibland när barnen inte förstår 

varandras perspektiv så kan oenigheten göra att makt och dominans präglar deras relation och 

lek då kan det vara viktigt att pedagogen kommer in som konfliktlösare. Forskaren menar att 

det finns strategier på att ta sig in i leken som är knutna till det verbala; som blickar, mimik 

och gester. Eller strategier som är rent verbala. Vidare säger Alvestad att barnens 

förhandlingar bidrar till både erfarenheter och insikt i hur man förhåller sig till andra 

människor. Att barnen tidigt får insikt vad som fungerar i en relation och hur man förhåller sig 

till andra människor; om den andre dominerar och den andre får ge sig eller om de byter i vem 

som ska bestämma. (Förskolan 8/10).  

Estetiska uttrycksformer tränar socialt samspel 

I min analys kan jag också se att estetsiska uttrycksformer börjat använts ute i förskolor av 

förskollärare som blivit intervjuade i tidskriften och detta har de gjort för att bidra till att 

utveckla barnens olika kommunikationssätt. Som t.ex. dans som ingår i estetiska 

läroprocessen menar förskolläraren Bengt-Åke Törnblom och hans kollega Angelica 

Svenningson också kan vara en väg till kommunikation och samarbete mellan individer och 

ger ett fysiskt välbefinnande. Törnblom menar att dessutom ökar intresset för att se dans hos 

den som själv dansar. Törnblom menar att barnen förstår att man kan prata med hela kroppen, 

det behöver alltså inte enbart vara toddlarna som pratar med kroppen utan alla barn är kapabla 

till att kommunicera med hela kroppen. Vidare säger förskollärarna i intervjun; att i dansen så 

kan barnen bli mer inbjudande mot andra och få ett inbjudande kroppspråk. Svenningsson 

inflikar att dans mycket väl kan påminna om lek och gränsen däremellan kan ibland vara 

hårfin. Törnblom säger avslutningsvis att dansen kan bli en del i leken och ur det spontana 

skapas sedan det gemensamma (Förskolan 1/12). Agneta Hellström som är förskollärare 

menar att även teater tränar socialt samspel, kommunikation och gemenskap med andra barn. 

Hellström säger avslutningsvis att det är inte bara att dramatisera som ger detta utan även att 

gå på teater så tränas också socialt samspel, kommunikation och gemenskap med andra barn 

(Förskolan 1/12). Vidare kan jag också se att enligt utbildade förskollärare och forskaren Eva 
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Änggårds forskning att barns bilder är en social aktivitet och en del av kamratkulturen. 

Änggård menar att barnen använder flera uttrycksmedel samtidigt och bildskapande ingår ofta 

i annat, t.ex. en karta i en lek. Änggård betonar att barnen samspelar mycket med varandra 

och kontexten ger nycklar till deras bildskapande. Vidare säger Änggård att barn i förskolan 

producerar gemensamma bildkulturer och skapar bilder inom samma genrer, med liknande 

innehåll, stil och komposition. Det finns en dialog mellan barns bilder menar Änggård. 

Fortsättningsvis menar Änggård att barnens kamratkultur inte är enhetliga, det finns 

avgränsningar mellan till exempel äldre och yngre barn, men mer framträdande mellan flickor 

och pojkar. Änggård säger avslutningsvis att en del av barnens bilder är könsstereotypa och 

deras bildkulturer könade (Förskolan 8/08).  

Socialt samspel genom vardagssamtal  

Vidare i min analys kan jag se att samtalsforskaren Liv Gjems menar att socialt samspel inte 

alltid endast behöver tränas i leken sinsemellan barnen utan det kan lika gärna tränas genom 

vardagssamtal och dialog, exempelvis att pedagogen använder öppna frågor så får barnen 

möjlighet att berätta mer och lär sig språk och socialt samspel samtidigt. Gjems tar upp att 

enligt sociokulturell vetenskapsteori lär sig barnen i relationer och under alla samtal som 

pågår med vuxna och jämnåriga. Gjems menar därför att det kan vara viktigt att samtalens 

potential utnyttjas för att stödja barnens språk och kommunikation. Vidare betonar Gjems att i 

samtal finns det olika nivåer av lärande, dels det som säg direkt som förstås utifrån 

ordförståelse, dels vad som kommunicerats underförstått, med gester, tonfall och vilka ämnen 

som anses intressanta. Gjems menar att i detta samspel lär sig människor vad som är ett 

önskat eller oönskat beteende. Fortsättningsvis menar samtalsforskaren att barn lyssnar på vad 

vuxna säger till dem, men också vad vuxna säger till andra barn, till andra vuxna och hur de 

säger det. Ordförståelse, meningsbyggnad och sociala regler tränas i dialogen och 

vardagssamtalet och kan ibland hejdas om barnen inte får prata avslutar Gjems (Förskolan 

8/12).  

Exkludering 

Vidare i min analys kan jag utläsa utifrån specialpedagogen Gunvor Håkansson som blivit 

intervjuad i tidskriften att yngre barn ibland kan bli exkluderade från leken eftersom de ännu 

inte har utvecklat ett nyanserat talspråk, men även de barn som har svårigheter med tal kan bli 

exkluderade från leken. Håkansson menar att ett sätt att tackla detta är att arbeta med tecken i 

förskolan, som jag kan avläsa i tidskrifterna att flertal förskolar börjat göra. Håkansson menar 

att då kan alla förstå och ingen behöver bli utanför i leken. Men specialpedagogen menar att 

små barn och de flerspråkiga släpper tecken då fort de kan tala men leker de med någon som 

inte förstår använder de tecken igen. Det sociala samspelet främjas mer trots talsvårigheter 

eller ålderskillnader när man använder sig av tecken, för de förstår alla menar Håkansson. 

Genom att utforma aktiviteter eller teman som barnen får göra tillsammans så kan socialt 

samspel tränas också utanför leken avslutar Håkansson (Förskolan 8/12). Enligt psykologen 

Margareta Öhrman är det inte är något oroväckande med att barn väljer och väljer bort barn så 

länge inte det alltid är samma barn som blir bortvalda (Förskolan, 5/09). 
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Karaktärlek  

Fortsättningsvis i min analys kan jag se att utifrån intervjun med barnkultur forskaren 

Margareta Rönnberg att media har börjat inspirerat barnen i sin lek och de har börjat härma 

figurer och gestalta dem även på förskolan, leken har blivit mer av en karaktärlek. Rönnberg 

menar att i och med att utbudet på populärkultur har ökat så kommer barnen i stor del i 

kontakt med populärkultur även hemma. Vidare i artikeln intervjuades även förskolläraren 

Annie Glans och hon menar att barnen lär också varandra vad figurerna heter och samspelar i 

stora grupper. Strategierna för att skapa en lek eller tillträda en lek är desamma men barnens 

kreativitet och fantasi har ändrat sättet på hur de leker menar Rönnberg. T.ex. har det blivit 

mer populärt att leka Star Wars men det finns dock klassiska teman som återkommer i leken 

menar Lars-Erik Berg som är professor i socialpsykologi som också blev intervjuad i samma 

artikel; manligt och kvinnligt, makt-och motsatsförhållanden som stark och svag, vacker och 

ful, gammal och ung, ond och god. Berg menar att genom leken bearbetar barnen sina 

upplevelser, de lär sig konkretisera och få gestalt på allt det som innebär att vara människa. 

Berg menar ändå att barnens identitetsskapande utgår ifrån två skilda saker; Gestalten – hur 

någon ser ut och berättelsen om gestalten – vad den gör. Avslutningsvis säger Berg att barn 

undersöker båda för att upptäcka sig själva (Förskolan, 9/12).  

Läroplanen 

I min analys kan jag också se att enligt Sonja Sheridan som både är forskare och förskollärare 

att läroplanen har bidragit till att det öppnas upp förutsättningar även för de små barnens rätt 

att utveckla kunskaper och förståelse, läroplanen har öppnat upp förutsättningar för vad man 

kan arbeta med i förskolan. Avslutningsvis citerar Sheridan läroplanen; ”I förskolan skall 

barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen” (Förskolan, 1/08) 

Inskolning 

Ett sätt jag kan se i min analys att enligt Susanne Sundell som är rektor i Knivsta kommunala 

förskolor att förstärka anknytning till hela barngruppen är att istället för att arbeta med den 

individuella och traditionella inskolningen så har en dessa förskolor övergått till 

heldagsinskolning för att arbeta med anknytning till hela gruppen (Förskolan, 6/08).  

Lekkamrat utifrån aktiviteter 

I min analys kan jag se att enligt förskolläraren Monica Nylund finns det tendenser som säger 

att barnen inte väljer lekkamrat efter kön utan utifrån aktiviteter. Nylund menar att ibland kan 

man inte se någon skillnad på rörelsemönster, turtagning, val av lekkamrat, sätt att ta kontakt 

eller hur frimodiga barnen är. Det skiljer efter person, inte kön. Nylund menar att vid en 

yngrebarnsavdelning visas det oftast inte några generella könsmönster och föreställningar om 

det andra könets egenskaper och aktiviteter men när barnen flyttar till en äldrebarnsavdelning 

ändrar de sig. Nylund menar att vuxna kan vara avgörandet för detta eftersom vuxna är med 

och förmedlar föreställningar om hur pojkar och flickor är och gör. Detta har forskare och 

andra tagit upp tidigare att det går att ändra om pedagoger och vuxna blir mer könsneutrala 

mot barnen och när de pratar med föräldrarna om barnen och inte ta hänsyn till kön. Samt att 

ta bort det könstänk om att flickor ska ha en rosa haklapp och pojkar en blå utan att göra 

barnen delakatiga och få välja den de vill ha istället. Nylund menar också att man kan titta på 
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hur leksaker riktar in sig till kön och istället arrangera utrymmen mer efter ålder och blanda 

materialet för att det inte ska bli könsdelat. Vidare säger Nylund att tendenser visar att det är 

lättare att vara könsneutral på en yngrebarnsavdelning än en äldrebarnsavdelning men detta 

går att ändra på om man tar i åtanke de punkter som nämns ovan. Avslutningsvis säger 

Nylund att då erbjuds också barnen flera möjliga aktiviter och kamrater (Förskolan, 7/08).  

Etiska värden 

Vidare i min analys kan jag se enligt Eva Johansson som är forskare och professor vid 

Pedagogen i Göteborg att flickor och pojkar är intresserade av samma etiska värden i sitt 

samspel i förskolan. Johansson menar att individuella och kollektiva rättigheter, att visa 

omsorg och att värna om varandras väl är viktigta frågor för barnen oavsett genusmönster. 

Johansson menar att det viktigaste för barnen är ändock vänskapen och inte tudelningen av 

kön. Avslutningsvis menar Johansson att barn prövar dock tidiga gränser för varandras 

integritet och lär sig hur de kan provocera andra och detta förekommer oftast när barnen 

tycker någon är dum, då kan de med flit felaktigt tillskriva varandra kön (Förskolan, 7/08).  

Språk 

Jag kan också vidare se i min studie att enligt forskaren Polly Björk-Willén se att små barn, 

redan i treårsåldern medevetet väljer vilket av sina språk de ska använda för att nå sina sociala 

mål i en viss situation. Björk-Willén säger att detta ter sig t.ex. i att få behålla sin plats i leken 

eller för att förstärka sitt budskap. menar Björk-Willén att barnen lär sig snabbt vilket språk 

de ska använda. Avslutningsvis säger Björk-Willén att växla språk har ett socialt syfte 

(Förskolan, 4/09). 

Låtsaslek 

En annan tendens som jag har sett i min analys enligt Mikael Jensen som är forskare att 

låtstasleken har fått en ny syn. Jensen menar att när barn låtsaslekar övar de problemlösning 

och nyskapande. Jensen menar också att vad som helst kan vara vad som helst i barnens lek, 

men det är också en övning i tankesätt som barnen måste behärska när de blir vuxna. Vidare 

menar Jensen att det handlar om att förstå principen om funktionell frihet, principen innebär 

att man kan nå samma mål med olika medel. Jensen menar också att barnen tränar sin 

förmåga att förstå skillnader mellan olika sociala situationer. Jensen säger också att vi har 

olika förväntningar på oss olika sammanhang. Avslutningsvis säger Jensen att låtasasleken 

sägs ebba ut runt 8-9-årsåldern och detta kan ha att göra med att barnen då behärskar 

principen om funktionell frihet (Förskolan, 7/09).  

Sammanfattning: 

En översikt över vilka teman i tidskriften förskolan som illustrerar olika aspekter av samspel. 

Några teman är att barnsynen har förändrats, de yngre barnen har blivit ”synligare”. Man ser 

mera av deras samspel och hur de utvecklas språkligt. Läroplanen bedöms ha bidragit till att 

mer fokus ges de yngre barnen. Den forskning som redogörs för visar på hur viktigt det är att 

ge barn verktyg att utveckla språk och samspel genom t ex estetiska uttrycksformer och 

vardagssamtal. Barn visar olika strategier för att ta sig in i leken men även maktstrategier för 

att ta plats. Vidare pekar ditt resultat på att leken har förändrats över tid till exempel genom 

massmedias inspiration från film och annan populärkultur.  
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Delstudie 2 

Lek, lärande, experiment, kropps- och bildspråk 

Denna delstudie inleds med en redogörelse över inriktningarna hur Montessori och Reggio 

Emilia fungerar. Pedagogerna fungerar mer som handledare än som lärare. Det betyder att 

pedagogerna intar en forskande hållning och är medforskande i barnens sökande efter svar 

och upptäckter. Det gäller för de båda pedagogiska inriktningarna RE och M (Skjöld 

Wennerström 2008). Men på lite olika sätt. Inom RE visar pedagogerna inte på något konkret 

material som i M, utan vägleder istället barnen att själva söka information och komma fram 

till egna lösningar på problem genom att tillsammans med andra barn fundera, pröva och 

experimentera sig fram till svar och lösning på sina frågor. Inom RE får barnen använda alla 

sina sinnen och uttryckssätt och interagera och samspela med varandra i alla situationer från 

lek till inlärning. Pedagogerna finns till hands och uppmärksamt stödjer barnens egna tankar 

och göromål. Pedagogerna lägger stor vikt vid att barnen ska få tillgång och använda kulturen 

i sin egen stad. De använder sig ofta av bild som språk och uttryck liksom kroppsspråk för att 

imitera och kunna använda sin föreställningsförmåga och inlevelse i att exempelvis vara ett 

djur (Smidt Sandra 2014).  

Det kompetenta barnet, dess sinnliga krafter och geometri 

En montessorilärare som pedagogen kallas handleder och visar ett barn i taget ett material i 

taget. Barnet imiterar läraren när de använder det konkreta materialet till en början. Det finns 

övningar som tränar upp barnets finmotorik, som spårning. Läraren låter efter en visning 

barnet individuellt använda det konkreta pedagogiska materialet som är pedagogiskt 

genomtänkt och utvecklande i sig självt. Det är till exempel matematiskt material som ökar 

förståelsen för hur matematik är uppbyggt och vad de matematiska grunderna går ut på. 

Redan de yngsta barnen får använda sig av geometriska figurer i former som exempelvis 

pussel. Pedagogerna ser helst att barnen arbetar med materialet individuellt, men kan ibland få 

jobba i par. Det finns övningar som tränar upp barnets finmotorik som spårning; då de följer 

med fingret på en linje i form av en siffra eller en bokstav. Det pedagogiska materialet 

representerar alla ämnen man har i skolan och övar upp barnens tankeförmåga, sinnliga 

krafter som öga, hand, tanke och koordination. Det ger barnen en god förberedelse för skolan. 

Pedagogerna avbryter inte barnen när de jobbar under hela förmiddagen för att de ska få 

kontinuitet i sin fokusering på de olika materialen. Pedagogerna ordnar en samling innan 

lunch, då de sitter tillsammans i ring. Det blir gemenskap vid lunchen och på eftermiddagen 

vid utomhuslek. Där låter pedagogerna barnen interagera och samspela genom den fria leken. 

Pedagogen ser barnet som det "kompetenta barnet" och ser till att ta fasta på barnets 

sensoriska perioder i olika utvecklingsstadier (Skjöld & Wennerström 2008).  

Utveckling, förtroende, reflektion och interaktion inom M 

"Det sägs att Maria Montessori är Reggio Emilias moder" (Modern barndom nr 3 2009). Det 

finns vissa likheter mellan de pedagogiska inriktningarna M och RE som att de ser det 

kompetenta barnet med oändliga utvecklingsmöjligheter. Pedagogerna är mer av handledande 

än styrande men med en striktare hållning inom M. Skillnaderna består i vilka uttryckssätt 

barnen tillåts använda sig av också i hur hög grad samspel och interaktion med mellan barn 

främjas. 
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Likheter och skillnader i det empiriska materialet mellan RE & M: S förhållningssätt  

 Sammanfattningsvis i det empiriska materialet går det att utläsa vissa likheter mellan RE och 

M. I följande punkter pekar jag på dessa: Pedagogerna intar en forskande hållning genom 

delaktighet. Forskande förändring genom delaktighet innebär att vi måste se vårt ansvar för 

hur våra egna uppfattningar och ageranden får konsekvenser för vilka värden som blir 

gestaltade i vår verklighet. Förtroendefulla relationer mellan vuxna och barn är betydelsefulla 

så tillvida att pedagogerna har tålamodet att ge barnen förtroende och tillit till sin egen 

förmåga att söka kunskap. Pedagogen ska ha en handledande funktion och stödja barnet i dess 

egen tankeprocess. Det läggs stor vikt vid observation och att ta sig tid att se och lyssna på 

barnen och att reflektera över det och sig själv som pedagog. Dokumentation för att se 

barnens utveckling och för att kunna förbättra något i den riktningen som pedagog. 

Skillnader finns mellan RE och M. Tendensen är att inom RE sker ett naturligt samspel 

mellan flera barn samtidigt varje dag i de flesta situationer. De interagerar med varandra när 

de ska problemlösa och klura ut hur saker hänger ihop, en uppgift och hur de ska göra för att 

nå en lösning. 

Inom M tenderar det att bli mycket individuellt arbete och problemlösning. Ser man det 

pedagogiska materialet som lekmedel är det avsett för ett barn i taget individuellt eller lek i 

par. För övrigt beskrivs barnens uppgifter som "eget arbete." 

I följande texter beskrivs hur det pedagogiska arbetet på respektive förskola kan gå till. Det 

ger en inblick i de två inriktningarnas förhållningssätt till barns interaktioner. 

Tema rollek genom film 

Mot bakgrund av hur pedagogerna förhåller sig till barns interaktioner med varandra inom 

Reggio Emilia- respektive Montessori pedagogiken, har jag undersökt tidskrifterna Modern 

Barndom som syftar till RE respektive Montessoritidningen. Med utgångspunkt av barnens 

dagligt återkommande fria lek. Observerade pedagogerna hur lätt och spontant barnen intog 

sina roller och började leka. Det påfallande var att alla barn, oavsett ålder eller kön var med 

och lekte. Dessutom visste alla barn vad lekarna gick ut på, så de visste hur det skulle gå till. 

Pedagogerna ville ta reda på upprinnelsen till de spontana lekarna. Det visade sig att lekarna 

hade sitt ursprung i barnens tv-tittande. Då bakgrunden till lekarna var klarlagd, bestämde 

pedagogerna sig för att göra ett temaarbete om film. I tidskriften (Modern barndom 1/94) 

visas följande beskrivning av 5-åringars lekar, uttryck, samspel och beteenden i ett temaarbete 

om film och japanska TV-serier som gjordes i på en förskola i Italien. Det positiva i dessa 

lekar var att alla kunde vara med, alla kunde styra valet av roller och hur leken skulle gå till 

då de alla kände till programmen. Temaarbetet gjordes utifrån barnens egna intressen och 

lekar, en pojk- och flickgrupp observerades för att studera skillnaden i uttryck och beteenden 

som pedagogerna kunde reflektera över i sitt arbete. Det de kom fram till var att TV tränger in 

i vår vardag. Många av barnens grupplekar är omtolkningar av vad de ser på TV. Det visar sig 

i barnens val av språk, symboler, roller och typer av relationer i leken. Pedagogerna har utgått 

från barnens intressen och lekar samt tagit tillvara och främjat deras interaktioner med 

varandra i sin planering av det gemensamma temaarbetet. På så sätt visar pedagogerna inte 

minst att barnens samspel på samma villkor är oerhört värdefullt (Modern barndom 1/94). 
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Den sociala interaktionen skapar och upprätthåller vardagslivets sociala ordning (Strandell, 

1994, s 19).   

Det här filmprojektet visar på praktiskt arbete med film och video med barn i 

Stockholmsområdet (Modern Barndom nr 1,1994). Det här visar på ett gott exempel att 

barnen inom RE får vara med om att leva sig in i roller och leka att de är med i en film eller i 

en saga. Att tidskriften tar upp repotaget om filmprojektet tyder på att pedagogerna inom RE 

tycker det är viktigt att ge näring till barnens fantasi, kreativitet, lek och socialt samspel i 

interaktion med varandra. Barn kan bearbeta känslor och händelser med hjälp av film. 

filmforskare Margareta Rönnberg anser att i film, lek och sagor kan barnen ge ut på 

symboliska resor. Det går ut på att barn lever sig in i filmens värld. Exempelvis händer något 

hotfullt under resan, som barn lever sig in i och eventuellt kan relatera till någonting i sitt liv. 

De bearbetar eller problematiserar den hotfulla händelsen i sitt huvud, genom sin 

föreställningsförmåga och de klarar sig alltid hem stärkta av erfarenheten. Barnet kan med 

hjälp av lek, dramatisering och filmer testa sina gränser, rädslor, bearbeta konflikter och på så 

sätt öva sitt inträde i samhället. "Alla vill vara på de godas sida i leken, men det kan vara 

nyttigt att pröva på att vara ond"(Rönnberg 1994). Man talar om att massmedia påverkar 

leken på förskolan, men jag tycker att man lika gärna kan tala om dagispåverkan på leken, 

anser Rönnberg. "Barn har aldrig haft en så övervakad barndom och utsatts för en sådan 

mängd fostran från alla håll, ge barn andrum” (Rönnberg s 23 1994) Att barn bearbetar 

händelser genom film relaterar till Piamaria Ivarsson som lägger tonvikt vid det 

processorienterade, hur social ordning skapas och återskapas (Ivarsson 2003). Vad det gäller 

forskning om barns föreställningsförmåga kan det relateras till Vygotskij (Öberg Lindsten 

1995). Vygotskij menar att barn kan fantisera och leva sig in i händelser. Barnet har inte varit 

med om händelsen i det verkliga livet, men genom inlevelseförmågan är det med om 

händelsen. På så sätt kan de bearbeta händelser och känslor genom sin fantasi. 

Filosofi, Teori och praktik inom RE  

Förändringens pedagogik, en didaktik som fäster blicken på ett sammanhang, till exempel en 

stad. Reggio Emilias italienska grundare heter Loritz Malaguzzi. Denna pedagogik har sitt 

ursprung i ett distrikt i Italien som heter Reggio Emilia. Malaguzzi var en mycket klok person 

som vägde in många saker i sina tankegångar och reflektioner. Det tyder på ett talesätt som 

går ut på att ju mer man kan, desto mindre klok blir man. Därför är det upp till läsaren att 

väga in sina egna värderingar i Malaguzzis ord, och sedan applicera det i verkligheten. Nedan 

följer en redogörelse över vad RE kan vara.(Modern Barndom s 10 nr 3 2009). I sin 

doktorsavhandling pekar den italienska bildpedagog som kallas; Ateljeristan, Alfredo 

Hoyuelos på begreppet "föränderlighet" som genomsyrar allt i Malaguzzis arbete. Redan från 

början sökte Malaguzzi en föränderlig teoretisk, praktisk och nyskapande verksamhet 

tillsammans med sin stads barn, familjer, pedagoger, allmänhet och politiker. I RE har de 

sedan dess svarat på den ständiga metodfrågan - Hur? Med ett konsekvent - det beror på. Det 

beror på vilka värden vi vägleds av och hur verkligheten är för att tillämpa hur dessa värden 

ser ut. Därför måste vi inta en forskande hållning till vad värdena betyder i olika 

sammanhang. Forskande förändring genom delaktighet - vi måste se vårt ansvar för hur våra 

egna uppfattningar och ageranden får för konsekvenser för vilka värden som blir gestaltade i 

vår verklighet (Modern Barndom nr 3 2009)  
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Individen och det sociala sammanhanget inom RE och berör M 

"Learning by doing" John Dewey. 1 Kollektiv reflektion - sammanhanget. John Dewey var i 

fösta hand filosof och räknas bland en av tre som den amerikanska pragmatismens främste 

företrädare och levde (1859-1952) Det finns en viss kärna från vilken Dewey utgår under hela 

sitt liv. Starkt förenklad består denna kärna av två kategorier: Individen och det sociala 

sammanhanget. Uttrycken Intelligent action och learning by doing återspeglar en syn på 

människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan 

(Dewey, s15-17). I utbildningen måste då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och 

experimentera. Det är ingen fri kravlös utbildning Dewey förespråkar, utan en utbildning där 

individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.(I det här fallet pedagogerna). Dewey 

ställer stora krav på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper. I Deweys stora 

projekt intelligent action hävdas att tanke och handling bör ses som ett, eller som stående i ett 

dialektiskt förhållande till varandra. Han vände sig mot den vanliga polariseringen mellan 

kropp och själ, tanke och handling. Detta innebär ett etiskt krav på att människan ska leva 

som hon lär, men också att hon ska reflektera över sina handlingar. I detta ligger även 

kunskapsvärdering. Teori och praktik är inte varandras motsats men väl varandras 

förutsättning. Därför kan ingetdera värderas högre än den andra (Dewey, s. 17). Sannerligen 

är Malaguzzi influerad av Deweys kunskapsteori och värderingar vilket han tagit fasta på 

inom RE och projicerat på pedagogernas inställning i bemötandet av barnen inom RE. Det 

säger texten mig då Malaguzzis föreläsning redogörs av Göthson i tidskriften Modern 

barndom (Modern Barndom 3/09). Harald Göthson, ordförande i svenska Reggio Emilia-

institutet.  

I tidskriften skriver Peter Jorméus ordförande i svenska montessoriförbundet: "Välj inte bort 

det fria valet, välj inte bort mångfalden." Han menar det fria skolvalet, friskolan och det 

individuella tankesättet (Montessoritidningen nr1 2014). Det betyder att det är av mycket stort 

värde att se individen i varje barn. Att varje barn är unikt och har ett unikt sätt att lära sig bäst 

på och vilken sorts förskola eller skola som passar det barnet bäst. Har vi inte kvar det fria 

skolvalet och det individuella tankesättet, ser vi inte till mångfalden. Risken skulle då bli att 

förskolan och skolan skulle bli för stereotyp och inte så variationsrik som önskvärt. Idag har 

vi en mängd olika inriktningar på förskola och skola. Det går att hitta den som passar varje 

barn och familj bäst. Skolan är inte riktigt likvärdig, bara i stora drag. Det är ändå viktigt att 

ha kvar det fria valet. Utan det kanske inte RE och M skulle kunna vara kvar. 

Tema miljöprojekt, ämnesintegrerat, barninteraktion inom M  

Läser jag mellan raderna i reportaget om den egentillagade maten, eko närproducerad, på 

förskolan förstår man att kamratkulturer kan frodas även under matsituationen, med bord om 

fem vid varje, då det är trevlig stämning och god mat. I ett annat reportage beskrivs att 

eleverna i M-spåret är fullt sysselsatta när vi går runt och tittar, alla gör olika saker med lika 

stor koncentration. Några elever i f2an tränar likhetstecknets innebörd. F2an avser 

åldersintegrerat från förskoleklass det vill säga sexårs till och med årskurs två. En av dem står 

med armarna utsträckta åt sidorna och de andra lägger olika antal duplobitar i händerna. Det 

blir som en vågskål och beroende på antal bitar flyttar sig vågen. De lägger till eller drar bort 

tills vågskålarna väger lika mycket och ögonen lyser av stolthet. Ledord i M: Respekt om 
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omgivningen och för varandra, omtanke, koncentration och tålamod. (Montessoritidningen nr 

4, 2013). Barn som kommer från andra förskolor är ej lika självständiga som M-barn, men de 

är ivriga att lära sig och suger åt sig som svampar. Sexåringarna jobbar mycket med 

materialet och med kropp och rörelse. Vardagsövningar är spännande - hur vi pratar med 

varandra, hur vi bär en stol utan att det låter, hur vi tar emot besökare, hur vi torkar av ett 

bord. Barnen vill gärna vara med, de putsar och fejar och vill hjälpa till i den här miljön, som 

är deras egen. Min egen reflektion är att här skapas det sociala interaktioner och 

kamratkulturer. Ett återkommande tema i förskolebarns kamratkulturer menar (Corsaro och 

Eder 1990) är att få kontroll över sitt liv och dela denna kontroll med varandra. Den meningen 

mynnar ut i Strandells förklaring: "En iakttagelse som slog mig var att barnen inte sällan var 

mer lekfulla och uppsluppna under de stunder som definitivt inte var avdelade för lek, jämfört 

med den "fria leken". Och under de stunder som var avdelade enbart för lek förekom en hel 

del interaktion som inte hade något lekinnehåll. Gränserna mellan lek och allvar, fantasi och 

verklighet, lek och andra aktiviteter är flytande, skriver (Strandell 1994 s 13). Som 

uppdelning i spår i skolan montessorispår i det här fallet. 

Det beskrivs ett lärorikt sätt att värna om miljön; att barnen på Strandängens 

montessoriförskola lever efter Grön Flagg märks in i minsta detalj. (Montessoritidningen nr 4, 

2013). När en liten knatte på två år slänger den halvätna smörgåsen i papperskorgen av 

misstag, är hans kompis, i samma späda ålder genast där och rättar. "Nä, inte dä - den ska vaja 

i den andja" utbrister den lille och tar bestämt upp smörgåsen och lägger den i tunnan med 

komposterbart avfall. Här hjälps man åt att värna om miljön. Sedan 1999 lär pedagogerna på 

förskolan de små att källsortera, påta i trädgårdslandet, spara på vatten och andra viktiga 

saker. Förskolan ligger idylliskt placerad längs med Vätterns vackra strand, är dessutom 

omgiven av åkrar, bäckar, skog och ängar. Djurlivet är rikt med ekorrar, fåglar och rådjur inpå 

knuten. Det finns tillochmed ett hunddagis i närheten som är välbesökt av barnen. Det är inte 

bara grön romantik på gården vittnar stora blå containrar om där allt avfall från förskolan tas 

omhand. Det sorteras, töms, forslas bort och återvinns i en ständig pågående process. Mitt på 

gården vajar grön flagg-flaggan stolt. Ett bevis på att de jobbar med något så viktigt som att så 

ett frö hos varje barn om konsten att vara rädd om miljön. Det föll sig så naturligt att 

förskolan började jobba med grön flagg, med tanke på dess omgivning och att barnen gärna 

ville vara med och påta i jorden, vilket bara var glädjefullt. Med förtjusning drar de upp 

maskar, skördar potatis- små knölar jämförs med stora och i olika former. Barnen gräver, 

förundras och frågar. De planterar smultron i lådor och odlar ärtor, sallad, gräslök och olika 

sorters örtkryddor i landet. Deras första tema fick bli kretslopp, vilket var givet och de 

jobbade i många år med det. (Montessoritidningen nr 4, 2013). Genom det här projektet tyder 

det mesta på att socialt samspel uppstår naturligt i situationerna med miljöarbetet i gemenskap 

och kontakt med djur och natur. Genom att se barn som aktörer och socialisation som 

tolkande reproduktion (Corsaro, 1992, 2011) synliggörs barnets egen aktiva roll. Med 

tolkande reproduktion, menar jag att barnet egna aktiva roll i miljöarbetet synliggörs på så sätt 

att barnen lär sig bland annat att ta hand om och vara rädd om miljön vilket pedagogerna 

troligen tänkt på i planeringen av miljöprojektet. Jag syftar även till Vygotskij (Vygotskij, 

2010, s 12) och begreppet zonen för den närmaste utvecklingen Lärarens och undervisningens 

och undervisningens uppgift är att konfrontera elevernas erfarenheter med de vetenskapliga 
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begreppen så att elevernas spontana tänkande utvecklas. Det är när yngre barn i interaktion 

med en vuxen eller äldre mer erfarna barn som inlärning äger rum och skapar den närmaste 

utvecklingszonen.(Öberg Lindsten 1995).  

Tema relationer 

Tänker jag ideologianalytiskt i tidskriften där forskare Lilja (2013) uttalat sig det vill säga 

mellan raderna menar jag att Ivarssons dimensioner kommer in i form av att; barnet eller 

eleven som individ blir stärkt i sig själv i och med att de får tilltro och respekt i bemötandet av 

läraren eller pedagogen, och att få veta vad gränsen går hur han eller hon ska uppföra sig i 

olika sammanhang i interaktion och samspel med andra barn och även vuxna. Det jag menar 

är att barnet har bemötts på ett föredömligt sätt och därmed en god förebild i vilken de kan ta 

efter och själv vilja vara en god människa och uppföra sig på ett föredömligt sätt bland annat i 

bemötandet av andra barn genom att exempelvis inkludera dem i leken (Ivarsson 2003, s 106). 

Förtroende mellan lärare och elev är en förutsättning för att lärande ska ske. Betydelsefulla 

relationer är enormt viktigt idag då hänsyn till varje elevs erfarenheter ska beaktas. Vikten av 

en förtroendefull relation med varje elev behövs för att varje elev behöver bli bekräftad som 

människa. Några exempel är att bry sig om genom en konkret handling, till exempel att sätta 

plåster på barnet och trösta, även att tro på barnets/elevens förmåga hör hit. Att ta sig tid att 

lyssna på eleven från allt som rör undervisning, fritid och hemförhållanden, att kunna se 

bortom det och ta emot det. Att sätta gränser och markera och möta motstånd och försöka nå 

eleven avslutar Lilja. (Montessoritidningen nr 4, 2013). Antar att barn blir starka, trygga och 

självsäkra i det bemötande de får. Det leder troligen till att barn som starka individer i sig 

själva, bemöter andra barn på ett respektfullt sätt som i sin tur leder till goda sociala relationer 

där balanserat samspel kan ske med exempelvis turtagning och lek. I barnens kamratkultur 

ges leken en annan innebörd. Alla får inte vara med och leka, en av strategierna i barnens 

konstruktion av gemenskap består av social inkludering och exkludering. 

Inkluderingsstrategierna kan förstås genom två olika principer, en om makt och rang och en 

om närhetsprinciper blir synliga (Ivarsson 2003 s 106). 

Tema kunskapsförmedling genom tillrättalagd miljö 

Lärarens viktigaste uppgift är att förmedla kunskap till sina elever. För att synliggöra hur 

lärandet bör gå till kan det visualiseras genom att för sitt inre se till Jerome Bruner och hans 

begrepp scaffodling (byggnadsställning) när det gäller att beskriva lärarens roll.(Bruner 

1986). Att läraren skyddar eleven från att inte distraheras genom att betona problemets 

viktigaste kärna, gå fram ett steg i taget så att barnet/ eleven verkligen förstår, öppna för 

diskussion mellan lärare och elev, känna till exakt vad eleven behöver för att lyckas. "Att 

observera - en lika viktig vana som att borsta tänderna." Klassen är väl förberedd och varje 

elev vet vad den ska göra. Det finns klara och väl definierade arbetsuppgifter och mål. Allt 

materiel är iordning och gör det möjligt för eleven att arbeta självständigt. Rätt förutsättning 

för observation är skapad. "Jag har förklarat för barnen att - jag vill sitta här och njuta av när 

ni arbetar och se om jag kan komma på något som jag kan förändra eller förbättra." I 

montessori ska du lära dig att vara tyst och inte prata så mycket. Istället för att undervisa ska 

du observera. Du ska inte briljera med dina kunskaper utan vara ödmjuk och ge barnen en 

chans att lära sig själva. "Undervisa mindre, observera mer." Detta ska du göra för att kunna 

tillrättalägga miljön på ett så bra sätt som möjligt så att lärande och utveckling sker. Citat av 
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Maria Montessori: ”Om det är stort eller smått spelar ingen roll. Det är faktiskt de små 

händelserna och detaljerna som är viktigast. Bring säger att man måste ha tålamod. I 

observation ingår också att reflektera över sig själv som pedagog. Om något inte fungerar för 

barnet, så kanske jag inte har lyckats förmedla det jag vill. Då får jag pröva ett annat sätt, 

avslutar hon. Med reflekterande pedagoger torde det betyda att de även tänker på att 

interaktioner och socialt samspel mellan barn/ elever är av stort värde, vilket också borde 

främjas utöver lärandesituationen och miljöaspekten. (Montessoritidningen nr 4, 2013) Piaget 

betraktade barnet som en isolerad utforskare av världen. Att betrakta verkligheten som socialt 

konstruerad kan ses som en vidareutveckling och komplettering av Piagets individbaserade 

konstruktivism, utifrån den sociala interaktionens centrala betydelse (Corsaro 1985). 

Socialt samspel genom sport 

Det beskrivs hur den pedagogiska filosofin galant bakats in undervisningen genom segling i 

vilket tränar barnens/ elevernas samspel och samarbete förutom många fler lärdomar som 

bland annat motorik och problemlösning (Montessoritidningen nr 3, 2013). Teori och praktik 

hänger ihop och vikten av att ge utrymme åt elevens fria växt "the power to grow" (Dewey, 

2004, s 19). Segling och montessori går hand i hand på västkusten. Inte underligt egentligen, 

inom seglingen tävlar båtarna med åldersblandade besättningar, precis som en 

montessoriklass. I repotaget från en saltstänkt skola strax utanför Kungsbacka i Halland 

skildras hur segling finns med på schemat. Hjälp mig att göra det själv är mottot för 

montessori-pedagogiken. I seglingsundervisningen får yngre elever handledning av äldre för 

att på egen hand lära sig styra en optimistjolle. Det här kan kallas socialt samspel och 

interaktion av högsta grad mellan barn i par ombord på seglingsbåt. (Öberg Lindsten 1995) 

Pedagogerna har på ett exemplariskt vis bakat in sin pedagogiks filosofi genom att få till en 

samverkan med seglingssporten. Från det första seglingspasset får barnen/ eleverna lära sig att 

ta hand om sitt material. De äldre barnen lär de yngre, de samspelar, visar varandra hänsyn, 

accepterar att vänta på sin tur, eller komma överens om att tre ska samsas i tvåmansjollen. 

Målet är att eleverna ska känna att de utvecklas utifrån egen sin egen nivå och sina egna 

förutsättningar. De lär sig samarbeta, fatta gemensamma oftast snabba beslut, samt att 

arbetamot ett gemensamt mål. De måste kommunicera med varandra och hjälpas åt för att lösa 

situationen. Det skapar förutsättningar för att på ett naturligt sätt utveckla samspelet mellan 

barn i olika åldrar. De äldre lär sig ta ansvar medan de yngre lär sig lita till de äldre och se 

dem som ett stöd och en förebild (Smidt 2014). Utvärderingen visade att elever med 

koncentrationssvårigheter inte alls hade samma svårigheter vid seglingspassen. Den främsta 

anledningen tros vara att man på ett naturligt sätt utnyttjar barnets eget intresse som motiv för 

att lära sig nya saker. Seglingsprofilen är något barnen känner att de själva valt och de 

utvecklar ett eget intresse. Helt i linje med montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström 

2008). Språket är den förmedlande faktorn; "det är relationen mellan ord och andra uttryck 

som konstituerar innebördernas sfär (Bruner 1986, 64). 

Sammanfattning beträffande Likheter och skillnader mellan RE & M  

Gemensamt för RE och M är att de åldersintegrerat barn från tidig ålder och upp i högre 

skolåldern. De anser att barn lär av varandra åt båda hållen; de yngre av de äldre barnen och 

de äldre blir klokare av att förklara för de yngre barnen. De får syn på sig själva när de 

interagerar med varandra. De verkar i den proximala utvecklingszonen som är den yttersta 
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formen av lärande enligt Vygotskij. På det här sättet utvecklas även kamratkulturer. Den 

sociala ordningen betraktas som en vardaglig ström av interaktiva handlingar enligt Strandell 

(1994, s 19). Det som skiljer ut M från RE är att i M är det mest individen i fokus och 

pedagogen med influenser av Piaget. Medan i RE är det focus på individen i grupp i 

gemenskap tillsammans med andra barn och influerat av Vygotskij.  
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Diskussion 
Efter analysen från delstudie ett kan vi utläsa att som pedagog kanske man inte behöver vara 

så snabb att avbryta en lek utan vänta och observera vad som händer och låta barnen skapa sin 

egen kultur. Det finns också olika strategier för att ta sig in i leken och barnen lär sig detta och 

prövar alltid nya sätt att ta sig in i en lek. Ibland handlar det om makt och att barnen kan se att 

ålder gör skillnad och när pedagogerna fokuserar på uppdelning av barnen genom ålder. Detta 

kan koppla tillbaka till det Löfdahl nämner i tidigare forskning; Olika lokala kamratkulturer 

innebär att barn lär sig olika saker. Vissa kommunikativa mönster återkommer gång på gång, 

lekar upprepas och mönster anger ramen för en återkommande lek. T.ex. ”Jag väljer dig!” = 

leka Pokémon, detta är ett exempel ett kommunikativt mönster som kan vara återkommande.  

I delstudie ett kan vi inte se någon stor skillnad mellan toddlar/kamratkultur. Forskare säger 

också att populärkultur har börjat fått ett inflytande tar över leken – barnen härmar ofta 

gestalter inspirerat från tv och annat de har tittat på. 

Enligt forskare m.fl. och enligt oss utifrån det resultatet har vi kunnat utläsa i delstudie ett så 

behöver inte socialt samspel inte alltid endast tränas i leken sinsemellan barnen utan det kan 

lika gärna tränas genom vardagssamtal och dialog, exempelvis att pedagogen använder öppna 

frågor så får barnen möjlighet att berätta mer och lär sig språk och social samspel samtidigt. 

Detta kan kopplas tillbaka till den sociokulturella vetenskapsteorin vi nämner i tidigare 

forskning där barnen lär sig i relationer och under alla samtal som pågår med vuxna och 

jämnåriga. Samspel även kan ske runt datorn eller I-paden. Det pågår ständigt ett samspel i 

förskolan där barn hanterar även etiska frågor, balansen mellan det individuella och det 

kollektiva, om solidaritet och att ta ansvar. Estetiska läroprocesser såsom; teater, dans och 

drama främjar också socialt samspel och kommunikation med hela kroppen. Utifrån resultatet 

kan vi se att när barnens val gäller, får de mer chans till socialt samspel och till att vara 

delaktiga. Ofta när barnen själva väljer vad de vill leka blir det samma aktivitet som sin 

kompis och det blir oftast könsrelaterat.  

Enligt specialpedagog m.fl. så anser dem att alla barn inte är delaktiga i den kamratkultur som 

finns i förskolan och det kan mycket väl bero på pedagogernas uppfattning om barnet. För att 

förhindra detta kan man använda sig av tecken – då kan alla vara med i leken, tecken ger ökad 

förståelse. Detta kan kopplas tillbaka till det Löfdahl nämner i tidigare forskning; att när barn 

vistas en längre tid tillsammans, som på förskolan, skapar de sina egna kamratkulturer. I dessa 

ryms sociala normer för hur man beter sig i gruppen - vem som kan vara med och leka, vem 

som bestämmer leken, hur man ska bete sig mot varandra, vem som har hög respektive låg 

social status, och så vidare. 

I delstudie ett har det framkommit enligt forskare, förskollärare m.fl. att barnen använder sig 

av lekens innehåll för att kommunicera och befästa olika positioner samt roller i leken. Detta 

kan kopplas tillbaka till Vygotskij som framhåller att rolleken är en viktig arena för att 

utveckla representerande språk. 

Enligt en rektor i tidskriften kan heldagsinskolning gynna anknytningen till hela gruppen och 

bidra till att socialt samspel tränas på en gång i gruppen. Utifrån resultatet kan vi också se att 
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stor samling kan skapa gemenskap inom och mellan klasserna. Vi anser också utifrån det 

resultat delstudie ett att humor och glädje kan ge en grogrund för lärande, gemenskap och 

sammanhållning.  

I delstudie två kan vi se att det förekommer mer socialt samspel inom Reggio Emilia 

pedagogiken än montessori. Inom båda traditionerna ålders integrerar de barnen och båda ser 

det kompetenta barnet. I Montessori pedagogiken kan det ändå finnas tillfällen då barnen 

inbjuds till socialt samspel t.ex. när de är ute på gården då de får tillfälle att interagera och 

samspela med varandra genom uteleken. I Reggio Emilia är pedagogen medforskare då 

pedagogen har en mera tillbakadragande hållning där barnen får använda alla sina sinnen och 

uttryckssätt där de får chans till att skapa kamratrelationer på egen hand. Där barnen får 

utrymme till att skapa kreativa lekar tillsammans i samspel med andra barn. Som det också 

kan kopplas tillbaka till delstudie ett så när barnen får chans att välja sin aktivitet så får det 

mer chans till socialt samspel med andra barn och får känna sig delaktiga. Detta kan även 

finnas i Montessori pedagogiken i den fria leken. Detta kan kopplas tillbaka till Dewey där det 

benämns att individens frihet och den sociala kontrollen handlar exempelvis om att varje barn 

som individ är fri att välja lekkamrat 

I Montessori tenderar det till att barnen kan få mindre av den sociala kontakten med andra 

barn i och med att de jobbar mycket individuellt. I bristen på social kontakt med andra barn 

kan detta bidra till att barnen har annorlunda kroppspråk och inte är lika inbjudande mot andra 

barn med andra ord så kan barnen bli mer tillbakadragande och försiktiga i sitt kontaksökande 

med andra barn. Detta kan vi även se en likhet med delstudie ett att barnen som inte får lika 

stor chans till socialt samspel inte är lika inbjudande mot andra barn för de inte riktigt vet hur 

de ska bete sig i sitt kamratsökande. Vi kan även se att aktiva barn drar till sig barn och de 

barnen också har ett mer inbjudande kroppspråk som drar till sig barn. Även pedagogernas 

inställning om barnen ses som kompetenta eller ej har betydelse för hur andra barn ser på det 

barnet. Detta kan vi koppla tillbaka till Vygotskij där han anser att lärandet bäst sker ihop med 

andra i ett socialt sammanhang. Tillhör man en grupp känner man sig mer kompetent och 

behövd.  

Inom Montessori anser vi att pedagogerna är skickliga i sin pedagogiska roll, de tänker på att 

barnen ska få förståelse för hur skolämnen hänger ihop i grunden. De ser även på det 

motoriska och koncentration – ta ansvar för sitt eget lärande och fokusera på det individuella. 

Detta kan vi se utifrån seglingsprofilen i delstudie två där skapades det förutsättningar för 

barn med koncentrationssvårigheter där de fick chans till att koncentrera sig när de seglade 

och där de även fick träna på samarbete genom att arbeta i par. I Montessori blandar man teori 

med praktik genom det egna pedagogiska materialet, vilket vi kan se i delstudie två i exemplet 

om temat kretslopp där barnen får jobba med temat praktiskt och utvecklar då mer förståelse 

för temat och sedan får dem arbeta teoretiskt med temat. Pedagogerna i Montessori 

pedagogiken lägger grunden för ett livslångt lärande eftersom de tar till hänsyn till barnens 

sensoriska utvecklingsperioder. I allt detta lärande tyder det mesta på att socialt samspel 

uppstår naturligt i situationer med lärande. Detta kan vi koppla tillbaka till Vygotskij där han 

anser att lärandet bäst sker ihop med andra i ett socialt sammanhang.  
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I Reggio Emilia blir det naturligt för barnen att samspela med andra barn eftersom man inom 

denna pedagogik tror på att barnen hjälps åt. När de till exempel konstuktionslekar eller gör 

experiment och problemlösning som barnen gör tillsammans med andra barn. Det kan vi 

koppla tillbaka till Jensens kognitionsvetenskapliga utvecklingsperspektiv där han anser att 

det finns olika sätt att kommunicera, men inte enbart det verbala och det icke verbala. Varje 

social aktivitet har sin egen kommunikation, det måste inte enbart vara verbalt eller icke 

verbalt utan det kan präglas av båda begreppen eller det ena. Pedagogerna håller sig positivt 

till att utgå från barnens intressen och barnens lekar. Barnen får träna på att genom att 

uttrycka sig genom exempelvis film i olika roller på att öva sin föreställningsförmåga och 

empati och då syftar vi på exemplet filmprojektet i delstudien att genom det får de testa sina 

gränser, rädslor, bearbeta konflikter att på så sätt öva på sitt inträde till samhället vilket 

betyder att det är en förberedelse för en inträdelse till vuxenlivet. I film, lek och sagor kan 

barnen ge sig ut på symboliska resor där de får erfarenheter och bli stärkta inom sig själva. 

Vilket gör att det blir mindre konflikter mellan andra barn och mellan vuxna.  

De förbereder barnen på olika sätt och inom Reggio Emilia så förbereds barnen mer på 

relationskapande och kamratskap och skillnaden består i jämförelse med Montessori att inom 

denna pedagogik så tränas barnen mer inför skolan. Reggio Emilia är inspirerade av 

Montessori i grunden men har därefter har lagt till estetiska läroprocesser och istället för att 

endast se till barnens sensoriska perioder så har de också tänkt på att barnen har oändliga sätt 

att uttrycka sig på och att använda sig och utveckla sig. Detta kan vi också se i delstudie ett 

där de förespråkar estetiska läroprocesser som sätt att utrycka sig och träna samspel med 

andra barn. Genom dessa processer så får barnen en större kommunikations bredd och ett mer 

inbjudande kroppspråk mot andra barn. Även genom att gå på teater tillsammans med barnen 

så tränas samspel med andra.  

Populärkulturen kommer även in inom Montessori och Reggio Emilia som man även kan se i 

delstudie ett att barnen lekar det de tittar på hemma när dem sedan kommer till förskolan. 

Genom att barnen lär andra barn vad figurerna heter så skapas också ett socialt samspel när 

barnen sedan lekar dessa figurer.  

När vi ställer de båda delstudierna mot varandra kan vi se att inom Montessori och Reggio 

Emilia förespråkar de att åldersintegrera barnen från tidig ålder och upp i högre skolåldern. 

De anser att barn lär av varandra åt båda hållen; de yngre av de äldre barnen och de äldre blir 

klokare av att förklara för de yngre barnen och det visar även resultatet från delstudie ett, att 

även mainstream pedagogiken förehåller att barnens åldersintegrerats med varandra dels för 

att lära av varandra men också för att flera kamratkulturer eller s.k. sociala samspel skapas 

mellan åldrarna.  

Det vi tidigare nämnde i bakgrunden så pratar Dewey om att en dispyt uppstår finns det en 

domare att vända sig till, eller också blir det en diskussion och någon form av förhandling 

som ett sätt att komma fram till ett beslut; annars avbryter man spelet och går därifrån, detta 

kan man se i båda delstudierna att pedagogerna anser att en dispyt inte alltid är bråk utan det 

kan istället vara en pågående förhandling och detta gynnar kompisrelationer och det sociala 
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samspelet, barn behöver själva få förhandla och lösa konflikter som uppkommer i leken för att 

stärka sig själva och kamratkulturen.  

Vi kan även se att gemensamt för vårt resultat är att pedagogerna inom inriktningarna i 

texterna som vi har analyserat förespråkar samarbete och att barnen får samarbeta och hjälpas 

åt, detta gynnar också det sociala samspelet.  
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Konklusion 
I denna uppsats har vi undersökt hur artiklar i tre olika tidskrifter gestaltar/konstruerar idéer 

om socialt samspel mellan barn i förskolan/skolan. De tre pedagogiska tidskrifterna har varit; 

Förskolan, Modern barndom - Reggio Emilias tidning samt Montessoritidningen. I vår 

undersökning har vi sett vissa likheter men även skillnader om hur socialt samspel och synen 

på barn representeras inom de pedagogiska traditionerna. Inom Montessori så förbereds 

barnen mer för skolan men inom Reggio Emilia så läggs fokuset istället på relationsskapande 

och kamratskap vilket också är liknade inom mainstream pedagogiken där forskare, 

förskollärare m.fl. anser att förskolan ska vara en mötesplats där barnen får träffa andra barn, 

skapa relationer och samspela med andra.  

Undersökningen har också belyst att inom mainstreampedagogiken och inom Reggio Emilia 

så handlar artiklarna om att lära sig i relation till andra barn. Detta tyder på att dessa två 

pedagogiska traditioner har ett sociokulturellt perspektiv eftersom kommunikationen och 

språkanvändningen är central och utgör länken mellan barnet och omgivningen inom detta 

perspektiv. Det kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv går in i vår undersökning 

eftersom det där nämns social kognition som innebär hur en individ förstår sin sociala 

omgivning och hur denne kommunicerar med den. Alltså utgår dessa två perspektiv på hur 

barnen kommunicerar med sin omgivning och handlar alltså då om barnens sociala samspel.  

Avslutningsvis kan vi också se att barnens sociala samspel också avgörs hur pedagogerna ser 

på barnet och socialt samspel för detta speglar sedan av sig i hur barn ser på varandra. 

Innehållet i de tre tidskrifterna ligger i linje med aktuell forskning om barns sociala samspel 

och vi hoppas med denna uppsats bidra till forskningen om barns sociala samspel i både yngre 

och äldre åldrar.    
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