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Abstrakt
Syftet med undersökningen är att jag ska få kunskaper om hur ett- treåringar samspelar

sett ur ett genusperspektiv. Jag har formulerat följande frågeställningar: Hur ser barns samspel

ut i den fria leken i förskolans verksamhet? Hur uppmuntras de till samspel?

Hur agerar pedagogerna/barnen sett ur ett genusperspektiv?

Som metod i min undersökning har jag använt observationer där jag dokumenterat genom att

videofilma och genom att intervjua pedagogerna. Jag har sett flera exempel på samspel mellan

barn och mellan barn och pedagoger där leken och fantasin har blommat ut och där man

agerat likvärdigt sett ur ett genusperspektiv, men även situationer där samspelet inte har

fungerat och man inte har agerat likvärdigt mot barnen. I samspel som fungerat sker leken på

samma villkor för de inblandade och barnen spinner vidare på varandras idéer. De barn som

omedelbart inte får tillträde till samspel försöker gång på gång komma in i samspelet genom

att använda sig av fler olika strategier där det är viktigt att pedagogen uppmärksammar deras

försök. Jag fann i undersökningen hur pedagogerna många gånger agerar omedvetet där de

gör skillnad mellan könen och hur viktig pedagogens uppmuntran till samspel faktiskt är. Blir

inte barnen sedda och hjälpta i sitt samspel med varandra så faller deras självkänsla oerhört

fort och deras lust och iver till samspel slocknar.

Nyckelord: samspel, barn, kön, genus, pedagoger, lek, självkänsla
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Introduktion
Genom samspelet med andra blir det möjligt för oss att dela våra upplevelser med vår

omgivning, men det innebär också att vi möter oss själva. Det är i andras reaktioner som vi ser

vilka vi är. Det är personen vi möter som är vår spegelbild. Det innebär att det är den

personen som vi möter som bekräftar vår person och det formar mig till den individ jag blir. I

en kommunikation mellan två individer är båda två aktiva i samspelet. (Nilsson &

Waldermanson, 2007)

Jag har genom åren följt mina egna barns väg till samspel, sett när det fungerar och även när

det inte fungerar, har fått erfara hur viktig roll pedagogerna har att öppna upp och hjälpa till

med samspelet hos barnen och hur det kan gå när pedagogerna inte är tillräckligt

uppmärksamma i gruppen. Intressant är även att se hur det ser ut via ett genusperspektiv då

det många gånger är så att pedagogerna anser sig själva som oerhört medvetna och ser sig inte

infalla i det traditionella könsmönstret men att man genom observation och egen erfarenhet

fått uppleva att så inte är fallet. Jag hoppas med denna studie att få erfara att det inte är så

generellt på förskolan utan att det jag själv och mina barn fått uppleva inte tillhör

vanligheterna. Jag anser det oerhört viktigt att man ur psykologiskaspekt på förskolorna

arbetar för ett positivt samspel mellan barn och pedagoger utan att göra könsskillnader.

”Det kompetenta barnet är beroende av samspelet med andra för att utveckla sin kompetens

till fullo” (Brodin & Hylander, 1997s.21).

Syfte
Denna studie har som övergripande syfte att synliggöra, problematisera och diskutera hur barn

samspelar med varandra och hur pedagogerna öppnar upp för samspel, sett ur ett

genusperspektiv. Mer specifikt för studiens syfte är att belysa hur barn fungerar och upplever

samspel mellan varandra och pedagoger samt att studera hur man hanterar könsskillnaderna i

gruppen

Frågeställning
De frågeställningar som konkretiserar syftet ytterligare är följande:

Hur ser barns samspel ut i den fria leken i förskolans verksamhet?

Hur uppmuntras de till samspel?

Hur agerar pedagogerna/barnen sett ur ett genusperspektiv?
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Anknytning till tidigare forskning

När de goda relationerna väl skapats måste de ständigt och alltid underhållas genom nya

positiva upplevelser tillsammans med andra.

”Kärnan i förskolans arbete är att skapa goda relationer både mellan vuxna och barn och

mellan barnen. Detta är en förutsättning, skriver Kilbom, Lindholt & Niss (2009, s.19), för att

barnen skall känna sig trygga.

Trots att man kan se barns samspel som de möten som barn gör varje dag i förskolan är det

inte självklart att alla barn samspelar på samma sätt eller att de är med om dem i lika stor

utsträckning, och inte heller att ett barn samspelar på likadant sätt som ett annat barn. De

faktorer som kan påverka barns samspel är bland annat ålder, kön, vänskap, expertis, social

och kulturell bakgrund. (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) Samspelet kan

också påverkas av den miljö som barnen är delaktiga i, till exempel hur den fysiska miljön ser

ut, hur relationerna är till pedagoger och andra barn, hur man kommunicerar, om samarbete

uppmuntras och så vidare. Vad som möjliggör eller begränsar samspel är av stor vikt när man

skall studera barns samspel och även hur samspel uppstår. (Williams et al, 2000)
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Kommunikation och relation Barn föds olika och har behov av att bli bemötta och

bekräftade som det unika och kompetenta barn de är, genom att bli sedda och bekräftade kan

de utveckla sina egenskaper. Föräldrarna utgör en stor del av detta, men också pedagogerna

på förskolan har en oerhört viktig uppgift att utveckla barnets resurser. Brodin & Hylander

(1997) tar upp vikten av ögonkontakt, ömsesidigt samspel och vuxna som kan lita till barnets

egen förmåga, snarare än att alltför snabbt uppfylla deras behov. De menar vidare att det är

flera olika faktorer som utgör ett psykiskt samspel, där det icke-verbala, som blickar, mimik,

röstläge och kroppsspråk är en del. Nilsson & Waldemarsson (2007) hävdar också att det

finns flera kanaler för att förmedla samspel, där förutom talet även ansiktet, ögonen och

kroppens gester har betydelse, men också avstånd och lukter är viktiga i detta sammanhang.

Barnet utvecklar sitt själv genom ömsesidig kommunikation med andra människor.

Människans självbild och självkänsla är grunden för kommunikationen och har betydelse för

våra relationer med andra. Vidare hävdar författarna att om vi har en god självkänsla har vi

lättare för att tolka andra på ett positivare sätt, vår självkänsla speglar också vår icke-verbala

kommunikation, med tillförsikt emot oss själva och den vi samspelar med kan

kommunikationen bli bättre. Enligt författarna är ”det direkta samspelet av grundläggande

och avgörande betydelse för identitet, tillhörighet, meningsfullhet och effektivitet” (Nilsson &

Waldemarsson, 2007 s.161).

På liknande sätt påvisar Lökken, Haugen & Rötle (2006) att självbilden utgörs av tidigare

upplevelser och kunskaper utifrån de erfarenheter barnen gjort i samspel med andra. Barn har

behov av att uppleva ett känslomässigt engagemang och goda relationer med både vuxna och

barn i dess närhet, så att de uppfattar sig värdefulla och kompetenta. Det som stärker de

sociala behoven och ger barnet en positiv bild av att vara i samspel med sin omgivning är

känslomässig gemenskap. Lökken et al (2006) anser även att små barn får språkliga

erfarenheter, samt tränar ömsesidighet och turtagning genom samspel med andra barn.

”Kommunikationen, förmedlingen av ett budskap så att två eller flera får en gemensam

förståelse, är det centrala i socialt samspel” (Lillemyr, 2002, s.210). Samspelet mellan barn

kan urskiljas i lek, i rutinsituationer, i allt det som sker i förskolans verksamhet när ett barn på

något sätt kommunicerar med ett annat barn eller med en pedagog.
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Miljön och pedagogernas roll

Samspelet kan även påverkas av den miljö som barnen är delaktiga i, till exempel hur

pedagogiska miljön och den fysiska miljön ser ut, hur sambanden är till pedagoger och andra

barn, hur man kommunicerar, om samarbete främjas och så vidare. (Williams et al, 2000).

Vad som gör möjligt och på vilket sätt samspel uppkommer, eller hämmar samspel är

betydande kunskap när man ska studera barns samspel. (Williams et al, 2000). I min

undersökning, där jag är intresserad av att få insikt i hur samspel kan se ut i olika situationer,

är jag medveten om att det inte bara är situationen i sig utan många andra faktorer som spelar

roll för hur samspel formas. Olika barn, liksom den miljö de befinner sig i, lockar och

inspirerar till samspelshandlingar i olika omfattning (Michélsen, 2005).

För ett barns identitetsutveckling är det viktigt att det har pedagoger som uppmärksammar vad

barnet är upptaget och intresserat av. När barnet upplever att det är tillräckligt bra precis som

det är blir det början på barnets identitetsutveckling. Det är av vikt att barnet får möjlighet att

röra sig i olika sammanhang, får vara med om olika möten, får möjlighet att möta en rikare

variation av olika erfarenheter och bestämma själv över sina val. När barnet upplever de olika

mötena kommer barnet att kunna förstå sig självt och det som barnet upplever med hjälp av

pedagogerna. Det är betydelsefullt att barnet får en möjlighet att träffa en pedagog som det får

ett positivt gensvar från och visar barnet respekt. Det är när detta sker som barnet känner att

det har ett lustfyllt lärande om samspel och sin egen utveckling.  Som pedagog är det också

viktigt att bejaka barnets tankar och utmana dem (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999).

”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta genom

att vi stödjer, möter och utmanar deras lustfyllda lärande” (Pramling Samuelsson & Sheridan

(1999, s.9)

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att pedagogens uppgift är att hjälpa barnet att

fungera i den sociala och kulturella kontext som de lever i.

Forskarna är alltså rörande överens om att det mest centrala för barnets utveckling är

samspelet mellan barnet och dess omsorgsgivare, det vill säga föräldrarna,

förskolepedagogerna och andra viktiga vuxna som barnet är beroende av. ”De vuxnas

förhållningssätt och samspelets karaktär avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta

sig själv och sin omgivning” (Niss & Söderström, 2006, s 26).
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Barn i samspel med varandra

För små barn är ofta ögonkontakten en central roll i samspelet och i skedet just före att språket

har utvecklats är det betydelsefullt eftersom där läggs basen för avgörande erfarenheter om

samspelet med andra människor. ”När barnet sedan börjar prata påverkas förmågan att nå

fram till andra av hur den tidiga kommunikationen har fungerat” (Niss & Söderström, 2006,

s.29). Michélsen (2005) menar att barn i ett och tvåårsåldern deltar i många sekvenser av

samspel, även om de är kortvariga, att samspelen då är övergående och mycket kortvariga

kopplar Michélsen till lekens bräcklighet. Hon menar att det som främst ligger till grund för

barnens samspel är en känsla av intresse för varandra och för varandras agerande. Intresse

varierar i intensitet, barnen växlar mellan ivrigt engagemang och lugn koncentration då de

samspelar med kamrater. Detta intresse utgör en viktig förutsättning för barnens samspel, att

dessa initieras och kan fortgå. Michélsen anser även på att barnens samspel både består av

konflikter och av glädje. Till stor del så präglas samspelen av bejakande samspelsklimat.

Vidare skriver hon att ofta handlar konflikter och avvisning om saker och slutar många gånger

med att barnen skiljs åt men menar även på att kompromisser och försoningsbeteende ingår i

barnens samspel, även om det inte är så vanligt. Michélsen (2005) lyfter fram tre kännetecken

för samspel mellan barn; samförstånd, kreativitet och bejakande. Barns samspel hålls igång så

länge det är bejakande och bekräftande, det vill säga så länge samspelet är fyllt med

ömsesidigt intresse, glädje, engagemang samt en önskan mellan barnen att vara tillsammans

och turas om att bestämma. I ett avvisande samspel inträffar konflikter mellan barnen och

detta samspel varar i regel kortare sekvenser. Det kan exempelvis vara att en vuxen eller

andra barn som avbryter en pågående lek som då kan medföra ett avvisande samspel. Barns

upplevelse av att vara en del av ett känslomässigt samspel som de kan spegla sig i är oerhört

betydande för barns självutveckling. (Michélsen, 2005).

Det tillhörde inte vanligheterna att barnen samspelade genom enbart ögonkontakt eller

känslomässiga yttringar vilket hon då menar att andra undersökningar som rör äldre barn har

visat. Samspel får ny energi, när något oväntat händer, då skratt och spontana kommentarer

ger gemensamt engagemang i olika samspelssituationer. (Michélsen, 2005).

Enligt Öhman (2008) är det i gemenskapen med andra barn som barn lär sig att vara

tillsammans, men de lär sig också något om sig själva. Det är oerhört bra för barns självkänsla

att uppleva tillhörighet i en grupp, det bidrar till att samvarokompetensen hos dem tilltar, på

samma gång som den sociala och kognitiva utvecklingen främjas. Författaren anser även att
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barn stimuleras och gläds åt att införskaffa sig nya erfarenheter och kunskaper tillsammans

med andra som är på samma nivå.

Barns lek

Ivarssons (2003) avhandling som påvisar hur barn skapar gemenskap i förskolan och vilket

uttryck barns sociala interaktion tar. När barn ingår i en gemensam aktivitet kan deras samtal i

samspelet dels vara av mer social karaktär men också ses som en del av själva aktiviteten För

att klarlägga de uttryck som samspel kan ta använder vi oss av att samspel dels som något i

själva aktiviteten, dels något som kan vara av social karaktär och en del av innehållet i det

barn gör tillsammans.

I barns gemenskap, kamratgemenskap, ges lek en annan innebörd än lek som är vuxenstyrd, i

barns gemenskap förekommer till exempel social inkludering och exkludering på ett sätt vi

som vuxna inte skulle tillåta (Ivarsson, 2003).

Genom att kommunicera bjuder barn in och introducerar varandra i lekens värld, men de kan

även utesluta varandra ur lek (Löfdahl, 2002).

I sin undersökning om barns tankar om lek kan Hjorth (1996) se att barn strävar efter en

känslomässig gemenskap med andra barn. Barn strävar samtidigt också efter att göra något

tillsammans som fylls med ett lockande innehåll (Hjorth, 1996).

Det är viktigt för barn att få vara delaktiga i lek, att dela tankar och känslor med varandra,

men även innehållet i leken är viktig. Barns gemensamma referensramar gör det lättare att

definiera lekhandlingen och ger en gemensam lekkultur att hänvisa till. Gemensam lekkultur,

eller kamratkultur, är därmed utvecklande för kommunikativa situationer. Den implicita

kommunikationen består av barns kamratrelationer, vilket också är av betydelse i ett barns

deltagande i lek, men den kan vara vanskligare att se som åskådare (Löfdahl, 2002).

Barn ska förstå innebörden av de sociala lekreglerna, att kunna samsas, ha förmåga att kunna

dela med sig och veta när situationer är på låtsas. När barn umgås med andra barn behöver

de kunna förstå hur de andra tänker och känner. Genom lek och i lek övar sig barn på att ta

hänsyn till andra människor och de lär sig också att tåla motgångar (Folkman & Svedin 2003).

Michélsen (2005) kan i sin undersökning se uttryck, i barns samspel, som en barnkultur som

visar sig i de rutiner och regler som barnen skapar för sin lek. En gemensam barnkultur

kännetecknas av påhittighet, skapande av lekar, ordlöst samförstånd, glädjefylld,

känslomässig och kroppslig kommunikation mellan barn. Det finns en skillnad i de samspel

som kännetecknas som barnkultur och andra samspelssekvenser om till exempel leksaker eller

konflikter.
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Kamratsocialisation kan ses som barnens påverkan av varandra i förskolans verksamhet

bland annat genom den barnkultur som skapas (Michélsen, 2005). Min intention med min

undersökning har inte för avsikt att kartlägga barns kamratskap som en barnkultur men jag

anser samtidigt att barns kamratgemenskap är en betydande faktor för att samspel ska kunna

uppstå mellan barn.

Könsroller

Det finns ett otalt av studier som har undersökt hur pedagoger förhåller sig till flickor och

pojkar och vad som påverkar barnens könskonstruktion.

Wahlström (2003) anser att redan vid födseln så finns det omedvetna föreställningar om hur

en flicka eller pojke ska vara eller bli behandlad. Hon menar att de skilda förväntningar och

krav vi ställer på barnen omedvetet leder till särbehandling av flickor och pojkar. Detta följer

barnen genom hela livet i den egna familjen, förskolan, skolan och samhället.

”Kön är inget man bara har eller är… kön är något vi alla gör, mycket aktivt, fast inte alltid

fullt medvetet”. (Nowak & Thomsson, 2003, s.15) För att barn ska utvecklas till individer med

god självbild och självkänsla är det viktigt att deras könskonstruktion äger rum i en bra miljö.

Konstruktionen äger rum i samspel med omgivningen där barnen påverkas av bland annat sina

kamrater, litteratur och media. Men de understryker också vikten av vuxna och pedagoger

som förebilder då de anser att barns könskonstruktion sker genom imitation, de lär sig att

”göra” kön. Att ”göra” kön härstammar ifrån engelskan där ordet kön finns i både verb och

adjektiv form. Det engelska uttrycket ”doing gender” saknar korrekt översättning i det

svenska språket och av det uttrycket ”göra” kön (Nowak & Thomsson, 2003).

Även i samhället indelar vi efter kön som då kan leda till situationer som inte är jämställda.

Denna indelning äger även rum i skola och förskola och missbrukas denna indelning,

medvetet eller omedvetet, som pedagogik kan det eventuellt leda till att flickors och pojkars

villkor blir olika.

De sätt som vuxna har att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som

ställs på dem medverkar till att forma flickors och pojkars inställning om vad som är kvinnligt

och manligt. Förskolan skall i möjligaste mån motverka traditionella könsmönster och

könsroller. Flickor och pojkar skall ha samma möjligheter i förskolan att pröva och utveckla

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lärarförbundet,

2004, s. 26)
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Genus i barns lek

Svaleryd (2004) menar på att det finns en skillnad på pojkleksaker och tjejleksaker.

Pojkleksakerna stimulerar ofta till aktivitet, konstruktion och kamp om makt, exempel på

sådana leksaker är byggsatser, bilar och lekvapen.

Flickleksakerna är ofta ”gulliga” eller kommer i form av dockor, köksredskap och

annan hemutrustning, vilka är typer av leksaker som är starkt köns- kodade (Svaleryd 2004).

Enligt Eidevald (2009) så är dessa leksaker återspeglingar av de könsstereotypa

strukturer som finns i samhället. Dessa typiska pojkleksaker och flickleksaker återfinns

på de flesta förskolor och skapar begränsningar för barnens lek eftersom en leksak till

exempel en docka, ofta får vissa förbestämda regler om hur den ska användas och vem

som ska använda den.

Även Svaleryd (2004) upp problematiken kring de konkurrerande förhållandena kring

leksakerna där de flesta konflikter sker kring vems tur det är att leka med leksakerna.

Konflikterna gynnar ofta pojkarna på grund av att flickorna snabbare ger med sig.

En stor del av pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, enligt Svaleryd (2004) grundar

sig på om pojkar och flickor leker ihop. Svaleryd anser att ”I människors

vardagsföreställningar ingår det ofta att flickor och pojkar har olika egenskaper samt väljer

att leka olika lekar med olika leksaker” (Svaleryd 2004, s 15). Det som kan ha stor betydelse

för hur pedagogerna förhåller sig till barnen är de normer och värderingar som finns i vårt

samhälle.

”De flesta i förskolan uppger att de redan arbetar jämställt trots att undersökningar och

rapporter visar det motsatta” (Eidevald, 2009, s 171). Eidevald (2009) anser att flertalet

pedagoger är omedvetna om att de bidrar till en sådan fördelning.
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Teoretiska perspektiv

Vygotskij/Stern/Eriksson/Piaget

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) menar att barns inlärning inte bara följer barns

utveckling utan också föregår den och leder den vidare. Den intellektuella åldern, den aktuella

utvecklingsnivå ett barn kan ses vara på är enligt Vygotskij där barnet befinner sig

utvecklingsmässigt. När det gör något på egen hand och i samarbete med andra kan barnet

klara av saker utanför den egna utvecklingsnivån, i den närmaste utvecklingszonen

(Vygotskij, 1995). Detta visar på samspelets betydelse för barns utveckling. Vygotskij

påpekar dock att barn trots att de alltid kan göra mer genom samarbete än de kan klara av att

göra själva så kan de inte göra mer än till en viss gräns av de intellektuella möjligheterna.

(Vygotskij, 1995). I utvecklingszonen finns alltså den kapacitet barnet har att lära sig genom

att samspela med andra.

Strandberg (2006) menar att samspel, enligt Vygotskij, inte är en metod för att ge stöd åt

lärande och utveckling, utan samspel är lärande och utveckling. När det ges förutsättningar för

att samspel kan ske i förskolan, mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn, så skapas

en miljö för lärande och utveckling. Vygotskij (1995) menar att samspel är grunden för en

optimal utveckling och det är i samspelet som barn får möjlighet att visa vad de kan. På så vis

växer barnen och stärker sin egen utveckling.

Daniel Stern (1934-) anser att små barn söker sig till andra små barn och att de känner en

särskild samhörighet med dessa som de inte kan finna hos de äldre främmande barnen. Han

ger uttryck åt att barn från cirka tre månaders ålder kan se skillnad på jämnåriga, äldre barn

och vuxna. De upplever en känsla av att det jämnåriga barnet är fyllt med samma energi som

de själva och är en grund till särskilt stor nyfikenhet. Stern (1991) menar på att den inre

världen bara kan bli till när vi delar våra känslor med en annan individ. Det är i samspel med

andra som barnet får sin självbild genom att de på olika sätt visar vad de tycker. Barnet kan

också i samvaron med andra barn få svar på om de är en önskvärd kompis eller inte, svaret ger

sig oftast till synes i de andra barnens bemötande. Stern (2003) delar in barns utveckling i

Känslor av själv, som kan förklaras som den självuppfattning barnet har av sig själv. Stern

menar på att upplevelser och förnimmelser av självet har sin grund i formativa perioder, i

varje period skapar barnet en grundform som sedan utvecklas vidare genom hela livet och
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som fogar samman med tidigare perioder. Man kan likna de formativa perioderna med en

trappstege, där de olika perioderna bygger på och vävs in i varandra. De perioderna är:

Förnimmelsen av det vaknande självet, Upplevelsen av kärnsjälv, Upplevelsen av ett

subjektivt själv och Upplevelsen av ett verbalt själv. (Stern, 2003)

Erik Homburger Eriksons (1902-1994) psykoanalytiska teori har sin grund i Sigmund

Freuds teori men lägger stor vikt på samspelet mellan människor, där Erikson fokuserar på

jagets utveckling och lägger tyngdpunkt på att man skall uppmärksamma barnets samspel i

den sociala miljön. Eriksons teori har olika utvecklingsstadier som utgångsläge, vilket innebär

att en individ går igenom olika kritiska stadier i sin utveckling under sin livstid och individen

anpassar sig till det omgivande samhället.

Erikson anser att människans personlighet utvecklas genom hela livet och att barnet samspelar

med omgivningen där de befinner sig.(Jerlang, 1988)

Barnets olika utvecklingsstadier infaller mellan första till femte stadiet och de tre första

beskrivs enligt följande:

Första stadiet, 0- 1, 5 år, spädbarnsperioden (oral-stadiet) Erikson anser att barn som befinner

sig i den här åldern och vistas på institution eller i en miljö som saknar stabilitet och kärlek,

riskerar att känna sig övergivna och kan då utveckla ångest. Detta kan i sin tur leda till en att

felutveckling uppkommer i form av jagsvaghet och leda till psykiska problem senare i livet.

Andra stadiet, 1,5 – 3 års ålder, småbarnsperioden (analstadiet) Centralt i det här stadiet är att

barnet aktivt utforskar sin omgivning och lär sig att lita till sin egen förmåga.

Vårdnadshavarna och pedagoger är viktiga personer i barnets liv och deras uppgift är att sätta

gränser för barnet och stödja det. Det är genom leken som barnet lär sig relationer mellan

människor samt ger leken barnet en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och bli mer

självständig (Jerlang, 1988).

Tredje stadiet, 3-6 års ålder, lekåldern (genitalstadiet), här uppfattar barnet sig nu som en

enskild unik individ som har en egen vilja och dess förmåga att lösa problem utvecklas.

Föräldrarnas beteende är det som styr barnets utveckling och det stöd som förskolans personal

och aktiviteter kan ge har inflytande på barnets utveckling. Bra vuxna förebilder har stor

betydelse för samspelet med andra individer och hur denna utveckling påverkar barnet stort

under den här perioden och senare i livet (Jerlang, 1988).
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Jean Piaget (1896-1982), som ursprungligen var naturvetare och barnpsykolog, har i sina

skildringar av barns utveckling fattat ett starkt intryck från biologin. Piaget delar in i sina

teorier barns utveckling i olika stadier som han anser är universella och bundna till en viss

sorts ordningsföljd (Piaget, 2008).

I Piagets syn på utveckling finns det en fundamental tanke om att när människor samspelar

med andra människor så regleras det ständigt genom två samtidigt verkande processer:

assimilation och ackommodation. Dessa processer påverkar individens anpassning till

omgivningen.

Ackommodation betyder att individen måste ändra på sina gamla tankemönster för att ta till

sig nya erfarenheter. Assimilation innebär i sin tur att individen anpassar nya erfarenheter till

sina gamla tankemönster.

Finns det inte något samspel mellan individen och omgivningen kan inte assimilation och

ackommodation äga rum (Piaget, 2008).

Samspelet med omgivningen blir alltså betydelsefullt för att starta de processer som leder till

att individen utvecklas både inom och mellan de utvecklingsstadier som Piaget skildrar i sina

teorier.

Piaget (1973) menar att barn i umgänge med deras kamrater ges större möjligheter för

diskussion och samarbete än i umgänge med vuxna då de tillsammans med andra barn

diskuterar på en mer likvärdig nivå. Barns samarbete och samspel är viktig enligt Piaget

(1973) för att barnen ska utveckla en känsla för rättvisa och moraliska värden.



16

Metod

Deltagare

Undersökningsgruppen är en förskoleavdelning i Stockholmsområdet där det ingår 16 barn i

åldrarna 1,5-3,5 år, det är 6 flickor och 10 pojkar. De pedagoger som arbetar på avdelningen

är tre stycken, enbart av kvinnligt kön. I valet av intervjupersoner och observationsdeltagare

togs hänsyn dels till personliga kontakter och dels till praktiska angelägenheter, där den

geografiska närheten påverkade valen. Bryman (2002) anser att bekvämlighetsurval är ett sätt

att använda sig av personer som vid tillfället för undersökningen finns till hands.

Instrument

Jag har valt att göra en kvalitativ öppen observationsstudie, där jag kommer att använda mig

av både videokamera och papper och penna för att få största validitet av min studie. Jag

kommer även att intervjua personalen på avdelningen och då använda mig av en öppen

intervju form som jag tänker spela in även den med videokamera.

Procedur

Observationsstudierna började i början på april 2011, det blev lite fördröjt eftersom det tog tid

att få in godkännande om studien från barnens vårdnadshavare (se bil.1). Jag tillbringade lite

mer än en vecka på förskolan då mellan 1-2 timmar per tillfälle. Jag observerade barnen och

pedagogerna med hjälp av både videokamera och papper och penna, i såväl inomhus och

utomhus miljö. Jag utförde även under denna tid intervjuer med pedagogerna (se bil.2), där de

med hjälp av endast en fråga från mig fick besvara helt fritt, intervjuerna pågick under ca 20

min per pedagog. Den första av observationerna som gjordes var en provobservation, en

pilotundersökning för att se hur barnen reagerade med min närvaro och att jag faktiskt

använde mig av en videokamera. Jag insåg då att jag var tvungen att vara väldigt observant

för att hinna med att fånga de olika situationerna som var av stort intresse för min studie. Vid

analysen av materialet såg jag att jag under min provobservation hade fått med en del

intressanta situationer som jag sedan valt att ta med även dem i min studie. Jag höll mig under

observationerna så nära jag kunde barnen utan att störa dem i deras lek för att kunna fånga

upp så många detaljer som möjligt och att så tydligt som möjligt kunna höra både barnens

samtal med varandra och även pedagogernas samtal med barnen. I början av studien så hade
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jag tänkt bara observera inomhus men insåg sedan att barnen tillbringade en stor del av dagen

utomhus vilket gjorde att jag lade lika många observationer inomhus som utomhus, vilket inte

var negativt utan de gav mig en helhet över vad barnens vistelse på förskolan innehöll.

Så här såg de olika observationstillfällena ut

Observation 1 Provobservation där barnen lekte både inomhus och utomhus. Förmiddag

Observation 2 Inomhus observation där barnen både lekte fritt och hade samling.

Utomhusobservation där barnen mestadels var i sandlådan eller cyklade. Förmiddag

Observation 3 Utomhusobservation där barnen lekte lite överallt på deras gård.

Inomhusobservation där barnen lekte fritt och sedan hade sångsamling. Förmiddag

Observation 4 Inomhusobservation där barnen lekte fritt, sedan utomhusobservation där

barnen gick till skogen. Förmiddag

Observation 5 Inomhusobservation och även intervju med pedagogerna. Eftermiddag

Kvalitativ studie

En kvalitativ studie, enligt vad Jarl Backman menar, är att man lägger tonvikten på helheten

av det man får fram i sin undersökning. Som jag tolkar Backman är det viktigt att materialet

jag får fram från min studie skall tolkas och analyseras utifrån den aktuella kontextmiljön. Det

resultat som fås fram i en kvalitativ studie är inte tänkt att generaliseras, att så här är det. Det

är inte meningen att jag skall förklara eller förutsäga något, utan resultatet skall tolkas och

förstås utifrån den rådande kontexten (Backman, 2008). Jag har valt kvalitativ studie då jag

vill se hur samspelet fungerar på en förskola sett ur ett genusperspektiv. Jag kommer alltså

inte att få fram ett resultat att så här är det, utan det blir mer en bild av hur det ser ut i den

utvalda förskolan just nu. Utifrån de situationer jag upptäcker tolkar jag och försöker förstå

det som händer mellan barnen och mellan pedagog och barn utifrån den forskning som jag har

läst.

När jag började fundera över vilka metoder jag skulle använda mig av i studien kom jag fram

till att en kombination av observation och intervju skulle ge mig en djupare förståelse.

Jag har valt att endast genomföra studien på en avdelning för att kunna göra många

observationer under en längre tid, detta för att uppleva en djupare förståelse för hur samspelet

ser ut just på denna avdelning.

Vid mina observationer har jag valt att använda mig av videokamera för att kunna lagra

verkligheten. Patel & Davidson (2003) menar att videokamera är ett bra hjälpmedel då man

kan titta på filmen om och om igen tills man uppfattat allt. Då jag observerat samspelet mellan

pedagog och barn och mellan barnen ser jag att videokameran är ett extra bra hjälpmedel,
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detta för att ett samspel är uppbyggd utifrån många olika faktorer, och som är omöjliga att

hinna fånga bara med penna.

Hageby & Arpi (2002) menar att endast 10 % av en muntlig konversation består av ord,

resterande 90 % består av kroppsspråk, röst, betoning och även satsmelodi. Detta styrker min

teori om att videokamerans betydelse som hjälpmedel. Jag ser dock ett problem med kameran,

nämligen hur användandet av den eventuellt inverkar på de pedagoger och barn som filmas.

Jag har valt att genomföra kvalitativa öppna observationer vilket menas enligt Holme &

Krohn Solvang (1991) att deltagarna vet om och har accepterat att observatören är där och att

de är införstådda med att material samlas in. Patel & Davidson (2003) menar att när man

studerar något kvalitativt är ambitionen att påträffa händelser, att tolka och förstå innebörden

och att skildra uppfattningar. Jag har valt denna observationsform för att komma så nära de

observerade situationerna som möjligt.

För att få pedagogernas syn på samspelets betydelse har jag har valt att genomföra det som

Patel & Davidson (2003) benämner som kvalitativ intervju med en låg grad av strukturering,

det vill säga att de frågor som ställs ger de intervjuade möjlighet att svara med egna ord.

Jag har valt att utgå från en grundfråga; Hur ser ni på samspel?

Frågan leder förhoppningsvis till att intervjupersonerna blir medskapare i samtalet genom

reflektion och diskussion.

Genom att intervjua på detta sätt får jag personliga och detaljerad svar som vid närmare

analys innehåller både intressanta åsikter och reflektioner.
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Forskningsetik
När man genomför forskning är det viktigt att ha kunskap om vad det är för forskningsetiska

regler som gäller. Vetenskapsrådet (2002 s.39) menar att individskyddskravet ska betraktas

vilket innebär att varje deltagande individ ska skyddas mot kränkande och förödmjukande

handlingar samt mot psykisk och fysisk skada. Enligt forskningsetiska principer bör forskare

informera de som berörs om vad syftet med undersökningen är, och att det är frivilligt att

delta. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundläggande huvudkrav man ska följa

för att hålla god forskningsetisk sed; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Baserat på informationskravet togs kontakt med personal och

föräldrar på den avdelning som studien skulle genomföras, där de fått ge medgivande

skriftligt. Jag berättade muntligt för den berörda förskolechefen som sedan informerade

personalen på avdelningen vad det var för studie som skulle genomföras. Ett brev delades

sedan ut till barnens föräldrar där de bland annat informerades om undersökningens syfte.

Barnen informerades i samband med att jag kom dit för att vänja dem vid mig och

videokameran, om hur jag skulle gå tillväga när jag videofilmade dem. Samtyckekravet

innebär att en deltagare själv har rätten att bestämma över sin medverkan. Forskaren ska få ett

godkännande från den tänkta deltagaren i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav

uppfylldes genom att vårdnadshavarna till barnen var tvungna att lämna sitt godkännande i

form av en signatur på det brev som delades ut, om deras barn fick delta i studien. De barn

som inte hade föräldrarnas godkännande att delta i undersökningen var jag observant med att

inte videofilma. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att jag har varit noga med att det

enbart är jag som har haft tillgång till det empiriska materialet under arbetets gång. Jag har

suttit ensam hemma när empirin gåtts igenom och materialet har inte setts av någon annan än

av mig, inte heller diskuterats så att något barn eventuellt har kunnat identifieras. Personer

som ingår i en undersökning ska heller inte kunna identifieras vid till exempel publiceringen

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla namn i uppsatsarbetet är fingerade och omöjliga att spåra

eftersom det inte nämns någon information som kan härledas till dem som deltog i

undersökningen. Enligt nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får

användas för forskningen (Vetenskapsrådet, 2002), har jag endast använt det empiriska

materialet till denna studie, allt material kommer att raderas efter avslutande studie.

Jag anser att god forskningsetisk sed upprätthållits tack vare de åtgärder som jag vidtog inför

och under denna studie.
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Resultat och analys
Jag skriver nedan om de observationstillfällen, olika sekvenser, som jag har observerat i

förskoleverksamheten och anser är relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar.

Denna studie har som övergripande syfte att synliggöra, problematisera och diskutera hur barn

samspelar med varandra och hur pedagogerna öppnar upp för samspel, sett ur ett

genusperspektiv. Mer specifikt för studiens syfte är att belysa hur barn fungerar och upplever

samspel mellan varandra och pedagoger samt att studera hur man hanterar könsskillnaderna i

gruppen. Mina frågeställningar var:

Hur ser barns samspel ut i den fria leken i förskolans verksamhet?

Hur uppmuntras de till samspel?

Hur agerar pedagogerna/barnen sett ur ett genusperspektiv?

Detta avsnitt har jag delat in i olika teman och kategoriserat utifrån olika typer av samspel där

barnen samspelar med varandra och med pedagogerna, även hur ser ut genom ett

genusperspektiv. Kapitlet är indelat i tre avsnitt som ramar in studiens frågeställningar.

Analysen efter varje utvalt observationstillfälle görs utifrån mina frågeställningar.

Samspel Inomhus

Dockvagnslek

Petter sitter i poolen med en dockvagn som han inte verkar veta om han skall leka med eller

inte. Plötsligt reser han sig upp och går iväg med dockvagnen för att möta de andra barnen

som är på väg in efter att ha varit ute.

Då kommer Fredrik in och även han kör en dockvagn.

- Åka vagn? Säger Fredrik

- Nej köra såklart, skrattar Petter.

Båda går åt varsitt håll med vagnarna.

Petter lägger bilar i sin vagn vilket Fredrik uppmärksammar och kommer till honom.

- Vill också ha bilar i min vagn, säger Fredrik och sneglar på Petters bilar.

- Nej, ta inte mina bilar säger Petter.

- Men dom är så fina, jag vill också ha dem, säger Fredrik.

- Varför, de är ju i min vagn, säger Petter.

- Min vagn är tom, den vill också ha, säger Fredrik.

- Här får du en fin bil av mig, säger Petter.
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- Tack, säger Fredrik och ler stort och nöjt.

Så fortsätter deras lek med dockvagnarna i stort samförstånd med varandra.

Analys av dockvagnsleken

Jag analyserar leken som handlar om dockvagnslek utifrån de teoretiska perspektiv och den

tidigare forskning som jag har med i min studie. Jag utgår i min analys från mina

frågeställningar:

Hur ser barns samspel ut i den fria leken i förskolans verksamhet?

Hur uppmuntras de till samspel?

Hur agerar pedagogerna/barnen sett ur ett genusperspektiv?

Efter att Fredrik omsorgsfullt lägger ner bilen i sin dockvagn så går de båda jämsides iväg och

skrattar åt att bilarna som faktiskt har egna hjul får åka med dem.

Här kan man se hur det kan gå till när barnen lär av varandra att se situationer ur ett annat

perspektiv. Precis som Piaget (1973) menar på att barn i umgänge med deras kamrater ges

större möjligheter för diskussion och samarbete än i umgänge med vuxna då de tillsammans

med andra barn diskuterar på en mer likvärdig nivå. Petter bjöd här in Fredrik till sin lek som

Fredrik först inte uppfattade att han fick vara med i, men där Petter via en bra kommunikation

fick Fredrik att känna sig delaktig och att de lekte på lika villkor. Barns samarbete och

samspel är viktig enligt Piaget (1932) för att barnen ska utveckla en känsla för rättvisa och

moraliska värden. Fredrik berättade snabbt fast lite osäkert att han också ville ha bilar i sin

vagn som Petter hade, Petter såg situationen och gav då en bil till Fredrik för att de båda

skulle kunna leka samma lek. Piaget menar även på att barn genom kamratsamverkan vinner

både sociala och kognitiva fördelar, ökad kommunikativ förmåga och utvecklad känslighet för

att ta andras perspektiv, vilket denna lek situation påvisar där de båda med en insikt i den

andres situation fick visa med både kommunikation och lyhördhet för den andres behov så att

leken kunde fortgå på ett sätt så att båda blev nöjda. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999)

Tjuv och polisleken

Wilmer och Gustav sitter i soffan och tittat i en bok som handlar om tjuv och polis.

- Har du åkt polisbil frågar Wilmer

- Nej, svarar Gustav men brandbil, massa gånger
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- Varför då frågar Wilmer

- Vet inte, kanske två gånger svarar Gustav

- Titta där uppe är en polisbil säger Wilmer

- Var frågar Gustav

- På hyllan svarar Wilmer

De båda pojkarna hjälps åt att ta ner polisbilen från hyllan. Wilmer tar polisbilen och springer

bort till ett bord och börjar köra med den. Gustav stannar kvar för att titta mera i boken som

de nyss hade läst i. Wilmer ser det och springer tillbaka för att hämta Gustav och de båda

börjar leka tjuv och polislek vid bordet med polisbilen.

- Stoppa tjuven, tut tut, säger Gustav

- Ja stoppa alla tjuvar säger Wilmer

- Poliser är stora och starka, dom klarar allt säger Gustav

Wilmer nickar instämmande och skrattar

Vilda ser detta och vill också få vara med i leken, ingen av pojkarna bryr sig om henne, då

klättrar Vilda resolut upp på bordet så på det sättet hamnar mitt i centrum för deras lek.

- Maria ropar Wilmer, ta bort Vilda hon får inte vara med i våran lek.

- Jag kommer, svarar Maria

Vilda är just då i full fart med att låta som en siren när Maria tar bort henne från bordet

- Du får inte förstöra deras lek säger Maria

- Nej det får du inte säger Gustav och stirrar på Vilda som börjar darra med

underläppen.

Maria lyfter bort Vilda till dockvrån och säger att hon nog hellre vill mata dockan, Vilda tittar

bort mot Wilmer och Gustav sedan börjar hon gråta.

Analys av tjuv och polisleken

Känslan av att vara tillsammans med en annan person som vi samspelar med kan utgöra en av

de starkaste upplevelserna som vi har i det sociala livet (Stern, 1985).

Gustav och Wilmer går in i sin lek med liv och lust och har ingen lust att låta någon annan få

vara med. Vygotskij (1995) menar att samspel är grunden för en optimal utveckling och det är

i samspelet som barn får möjlighet att visa vad de kan, på så vis växer barnen och stärker sin

egen utveckling. I denna situation så har Gustav och Wilmer ett väldigt bra samspel som

stärker de bådas utveckling fram tills att Vilda vill vara med i leken.

Erikson fokuserar på jagets utveckling och lägger tyngdpunkt på att man skall

uppmärksamma barnets samspel i den sociala miljön.(Jerlang, 1988)
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 I denna situation uppfattar inte pedagogen att Vilda vill vara med i Gustav och Wilmers lek

utan löser det genom att lyfta undan henne och sätta henne i en lek som pedagogen tyckte var

bättre, att mata en docka och låta pojkarna få leka sin mer vilda lek med tjuv och polis. En

stor del av pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, enligt Svaleryd (2004) ligger till

grund för om pojkar och flickor leker ihop.

Svaleryd anser att ”I människors vardagsföreställningar ingår det ofta att flickor och pojkar

har olika egenskaper samt väljer att leka olika lekar med olika leksaker” (Svaleryd 2004, s

15). Det som kan ha stor betydelse för hur pedagogerna förhåller sig till barnen är de normer

och värderingar som finns i vårt samhälle.

Pedagogen tog för givet här att Vilda hellre ville leka en lek som hon ansåg var mer anpassad

för flickor, att mata en docka, hon missade helt att så inte var fallet och gav pojkarna ett

tillfälle att förstå att deras lek var mer gjord för pojkar än att låta en flicka få tillträde till den

mera livliga leken.

”De flesta i förskolan uppger att de redan arbetar jämställt trots att undersökningar och

rapporter visar det motsatta” (Eidevald, 2009, s 171). Eidevald (2009) anser att flertalet

pedagoger är omedvetna om att de bidrar till en sådan fördelning.

Flygplanet

På morgonen strömmade barnen in allt eftersom, de togs emot av engagerade pedagoger som

ganska snabbt erbjöd barnen olika tillfällen till lek, med bilar, bygga lego, läsa och så vidare.

En konflikt uppstod då Oskar sitter och leker med ett flygplan då Måns kommer farande över

golvet till Oskar och tar flygplanet ifrån honom.

Oskar vågar inte säga något till Måns utan tittar på fröken för att se om hon har uppfattat det

hela, vilket fröken har och kommer till Oskars undsättning. Hon uppmuntrar Oskar att våga

säga ifrån till Måns och att ta tillbaka flygplanet för att sedan erbjuda Måns en annan leksak,

vilken han accepterar och båda pojkarna fortsätter sin individuella lek med varsin leksak.
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Dansen

Sedan säger pedagogen Lisa, vill ni dansa?

Ja ropar alla barnen. Är det några som vill ha klänningar på sig? Frågar Lisa. Ja ropar tre utav

pojkarna och en flicka. Snabbt kilar pojkarna iväg för att hämta klänningarna och drar på sig

dom, sedan springer allihop in i rummet som det skall dansas i. Vilda ger sig in i dansen med

stor iver och glittrande ögon, hon blir genast bortknuffad av de andra barnen med orden att du

är för liten för att kunna vara med oss. Vilda försöker igen att ta sig in i dansen och tittat mot

pedagogen för att få en bekräftelse om att hon faktiskt får vara med, men pedagogen ser henne

inte. Efter femte försöket att få vara med i dansen och desperata försök att nå fram till

pedagogen så försvinner glittret i ögonen och Vilda går sakta ut ur rummet.

Analys av flygplanet och dansen

Här är två tillfällen då det vid ena tillfället uppstår en konflikt mellan två barn om ett flygplan,

där pedagogen går in och hjälper barnen att lösa konflikten så att båda barnen blev nöjda och

samspelet mellan barnen och pedagogen fungerade, och där var ett andra tillfälle när

samspelet inte fungerar mellan barnen och mellan barn och pedagog.

Flygplanet

Det väsentligaste för pedagogen i denna situation var att Måns skulle förstå att man inte beter

sig på detta sätt och att ge Oskar mod att våga ta tillbaka sin leksak. Pramling, Samuelsson

och Sheridan (1999) anser att det är i mötet med andra människor som vi skapar en gemensam

relation till omvärlden.

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är det viktigt för pedagogen att ta till vara

barns intresse, i denna situation gör pedagogen situationen till en positiv upplevelse, därmed

stärker pedagogen barnets självkänsla genom att bekräfta båda barnen, dels genom att stärka

Oskar så att han vågar ta tillbaka flygplanet och dels genom att få Måns att inse att man inte

bara tar något från någon annan, sedan uppmuntrar pedagogen Måns att börja leka med en

annan leksak. Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) säger att när barnet får en positiv

bild utav sig självt får det en positiv utveckling av sin egen identitet.

Dansen

Ett samspel mellan människor kan ju innebära både positiva och negativa erfarenheter och

utmaningar. Vad som anses vara positivt eller negativt är beroende av från vems perspektiv
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som man väljer att betrakta samspelet från (Michélsen 2005).

Ett samspel av ett avvisat slag som innehåller kamraters negativa känslouttryck kan anses ge

sociala erfarenheter, men kan påverka barnens självbild och hela identiteten negativt på kort

och på lång sikt. Michélsen (2005) menar på att; ”därför är det viktigt att vi som pedagoger är

uppmärksamma på de avvisande samspelen med negativa känslouttryck så att inte dessa blir

dominerade erfarenheter av samspel för vissa barn” (Michélsen, 2005 s.81). I denna situation

så försöker Vilda gång på gång att bli inkluderad i leken, när hon märker att hon inte klarar av

detta på egen hand så söker hon efter pedagogens stöd och hjälp men pedagogen missar helt

Vildas misslyckade försök till att få komma med i leken vilket gör att Vilda till slut ger upp

och går därifrån. Stern (1985) talar om att det är genom sociala relationer som vi lär oss

umgås med varandra eller hur vi ska förhålla oss till omvärlden och detta blir också tydligt i

denna situation. Stern skriver om ”att det som händer i mitt huvud kan vara tillräckligt likt det

som sker i ditt huvud för att vi på något sätt (utan ord) ska kunna kommunicera det” (Stern,

1985 s.184). Wernersson (2006) anser att både pojkar och flickor besitter likartade förmågor

men beroende på sammanhanget så använder de dem på olika sätt. Pedagogerna ska användas

som ett verktyg till att gynna jämställdhet då de påverkar barnen i alla situationer.

Pojkarnas högljudda lek fångade hela pedagogens uppmärksamhet, pedagogen i denna

situation varken såg eller hörde Vildas försök till att få komma med i leken. Den implicita

kommunikationen består av barns kamratrelationer, vilket också är av betydelse i ett barns

deltagande i lek, men den kan vara vanskligare att se som åskådare (Löfdahl, 2002).

Samspel Utomhus

Trädet som blev ett tåg

Idag skulle de gå till skogen, en pojke från denna grupp skulle följa med ihop med andra

avdelningars treåringar. Efter en promenad genom skogen där man tittade på olika djur och

hur träden höll på att få löv så anlände vi till deras fika ställe. Med spänning satte sig alla

barnen med pedagogerna i en ring och tog fram sina medhavda ryggsäckar för att se vad de

hade fått med sig hemifrån till fika. Alla barnen satt och åt och drack förnöjt medan solens

strålar tittade fram och de började bli dags för fri lek. Nu är det lekdags ropar en av

pedagogerna och hoppade själv upp på ett omkull vält träd, alla barnen sprang bort till det

omkullvälta trädet, som de gemensamt kom fram till att det var ett tåg som skulle ta med dem

på en resa, de bjöd även in de andra pedagogerna till att följa med på resan. Alla barnen hade
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olika resmål, några skulle resa till morföräldrar andra till stranden och några skulle resa hem.

En flicka utsåg sig själv till konduktör och det accepterades till fullo av resten av gruppen.

Helt plötsligt reser sig ”konduktören” upp och säger att det har blivit något fel på loket och att

det behövdes lagas. Då klev alla barnen av tåget och med gemensamma idéer och krafter så

fick de tåget till att fungera igen med pedagogens uppmuntrande hjälp

Analys av trädet som blev ett tåg

Jerlang (1988) skriver om Eriksons teori som menar att genom kollektiva lekar utvidgas

samspelet mellan barnen och de lär sig att ta hänsyn till varandra, barns utveckling sker

tillsammans med andra.

Vygotskij (2002) menar att leken alltid gestaltar olika livssituationer. Han menar även att

barns lek är en kreativ blandning av upplevda intryck. Jerlang (1988) skriver att Piaget menar

att barn ställer krav på att leken ska likna verkligheten. Barn får då erfarenhet av socialt

samspel och kan lättare leka rollekar. Just denna lek med trädet som blev ett tåg liknar

barnens verklighet med olika resor de gjort tillsammans med andra. Det sker kommunikation

och samspel vid och på trädet. Med förenade krafter så ”lagade” barnen tåget tillsammans för

att kunna fortsätta leken, de hjälpte varandra att finna olika slags ”verktyg” för att få det att

fungera. Samspel mellan barnen är en förutsättning för att rolleken ska fungera (Knutsdotter

Olofsson 1987).

Piaget menar att barn kan omvandla en pinne till en symbol för någonting, här omvandlar

barnen trädet till ett tåg. Med hjälp av pedagogernas entusiasm för leken så satte det fart på

deras fantasi. Barns fantasi är hämtad ur deras tidigare erfarenhet från livet, fantasin kan inte

skapas av ingenting (Vygotskij 2002). Utgår man från Vygotskij så har barnen erfarenhet av

resor med tåg i deras liv, det kan vara hämtat ur en saga eller från det verkliga livet.

Här agerade barnen helt på lika villkor, det spelade ingen roll vem som var till exempel

lokförare, flicka eller pojke, utan den som ville vara det blev det. En stor del av pedagogernas

förhållningssätt gentemot barnen, enligt Svaleryd (2004) ligger till grund för om pojkar och

flickor leker ihop. Svaleryd anser att ”I människors vardagsföreställningar ingår det ofta att

flickor och pojkar har olika egenskaper samt väljer att leka olika lekar med olika leksaker”

(Svaleryd 2004, s 15).

Pedagogerna la ingen vikt i de olika könsrollerna som kan uppstå i en sådan här situation, utan

här vid och på trädet var alla lika, alla var barn på samma villkor oavsett kön.



27

Rutschkanan

Vilda och pedagogen Maria står vid rutschkanan utomhus, Vilda är ganska missnöjd i

situationen, hon vill göra något men vet inte vad. Vilda har ännu inte börjat kommunicera så

mycket verbalt men är oerhört kommunikativ med sitt kroppsspråk.

– Vill du åka på rutschkanan Vilda? Frågar Maria

– Ehhh, svarar Vilda och ser ännu mera missnöjd ut.

– Vad vill du göra då? Frågar Maria

– Däää, svarar Vilda och pekar mot Anton som står en bit längre bort.

– Vill du leka med Anton? Frågar Maria

– Näää, svarar Vilda och skakar på huvudet och sträcker sedan armarna mot Maria

– Vill du stå här uppe på rutschkanan då? Frågar Maria

– Mmm, svarar Vilda och nickar

Vilda får hjälp upp och står och tittar ut från tornet på rutschkanan, hon ser fortfarande inte

nöjd ut. Hon börjar stampa med fötterna i golvet på tornet så det ekar och börjar skratta.

- Hej Anton, säger Maria, då Anton närmar sig rutschkanan efter att ha stått och

iakttagit det hela en lång stund, vill du också komma upp i tornet?

- Jaaaa, säger Anton och sträcker ut armarna mot Maria och stampar med fötterna.

Vilda skrattar åt Antons stampande och börjar stampa med sina fötter igen.

Maria lyfter upp Anton i tornet till Vilda, som spricker upp i ett leende mot Anton. De båda

tar varandra i händerna och börjar stampa med fötterna och skrattar i samförstånd.

Analys av situationen rutschkanan

Michélsen (2005) beskriver om positiva sinnestämningar med skratt och leende som framgår i

denna samspels följd, som många gånger startar med att ett barn står intensivt och följer ett

annat barn med blicken för att sedan efter en stund vilja göra samma sak.

Anton vill vara delaktig i leken som Vilda gör och försöker få kontakt med Vilda genom att

intensivt titta på henne. Han är oförmögen att ta sig upp till Vilda själv och försöker genom

sitt utstuderade sätt att även få pedagogen Marias uppmärksamhet. Vygotskij (1995) beskrev

att barn inte bara tycker att det räcker med att ”titta på leken” utan vill fysiskt vara med i sin

omgivning, vilket han försöker på sitt sätt att få fram till både Vilda och Maria. Enligt Stern

(2003) är det viktigt att samspelets känsloyttringar hålls på en lagom nivå, de får inte vara för

korta eller för långa vilket medför att samspelet avtar. I denna situation med Vilda och Anton

så visar det sig att känsloyttringarna blev i alldeles lagom mängd för båda barnen fortsatte

samspelet. Vilda och Anton som deltog i samspelet hade förmågan att dela en upplevelse med
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varandra, det som enligt Stern (2003) utvecklas i känslan av ett subjektivt själv. På samma sätt

är barnen på god väg in i det verbala självet då de utvecklat kunskaper om sig själva och hur

det sociala samspelet fungerar. (Stern, 2003) Genom att pedagogen Maria till slut uppfattar de

båda barnens samspel i leken så kunde leken fortsätta på ett mera fysiskt sätt då hon lyfter upp

Anton till Vilda.

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver pedagogens roll i barnets utveckling av samspelet

mellan barnen, hon menar på att de ofta behöver vuxnas stöd när de leker, och då poängterar

hon att det inte handlar om att de vuxna skall styra barnens lek utan att deras roll som

pedagoger skall vara hjälpande så att barnen kan i sin tur utveckla vidare den lek som de från

början hade tänkt sig leka.

Rutschkanan är inte könskodad på något sätt, det är ingen typisk pojkleksak eller flickleksak

som skapar begränsningar för barnens lek eftersom en leksak till exempel en docka, ofta får

vissa förbestämda regler om hur den ska användas och vem som ska använda den (Svaleryd,

2004). I denna situation så agerar pedagogen Maria helt utan att sätta något genusvärde på

barnen.

Sandlådan

Alla barnen är utomhus och leker, pedagogen Kerstin bjuder in Ester och Lukas till lek i

sandlådan där de gör sandkakor tillsammans. Lukas vill gärna ta över och ha alla sandkakor

för sig själv men Kerstin avleder Lukas med nya sandkakor så Ester får behålla sin egen kaka.

Fler pojkar kommer fram till sandlådan och tar stor plats för att också få vara med att baka

kakor, då drar sig Ester lite undan och stannar upp i sin lek med kakorna. Kerstin ger pojkarna

all uppmärksamhet och ser då inte att Ester hamnar utanför, vilket gör att Ester efter flera

försök att också få plats till slut ger upp och går därifrån utan att Kerstin har sett att hon

behövde hjälp för att ta plats.

Lukas börjar köra med en leksaksbil på kanten av sandlådan där barnens sandkakor är.

- Jag vill putta ner din kaka med min bil, säger Lukas

Mattias som är i full färd att lägga ytterligare en kaka till sin samling svarar:

– Varför? Är min kaka inte fin?

– Jo men den passar min bil, svarar Lukas

– Varför? Frågar Mattias avvaktande

– Därför min bil och din kaka kan leka, svara Lukas.

– Får jag inte vara med? säger Mattias.
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– Jo då kan ju vi leka också, säger Lukas.

Båda pojkarna ler i samförstånd och börjar skrattande att förstöra sandkakor med bilen.

Ester som har stått och tittat på hela samtalet mellan Lukas och Mattias ger sig också in i

leken. Det tar en stund innan Lukas säger:

- Vad gör du?

- Jag vill också förstöra sandkakor, säger Ester.

- Men det får du inte för tjejer får inte förstöra saker, säger Lukas och tittar på Mattias

som nickar i samförstånd.

Ester ser först arg ut som om hon tänkte svara tillbaks men vänder sig sen och går

därifrån, pedagogen uppmärksammar inte vad som hände, utan har hela sin fokus på

pojkarna som i detta läge leker intensivt och har en hög ljudnivå.

Analys av sandlådesituationen

Erikson anser att samspelet mellan barn utvidgas genom kollektiva lekar. Här ligger

problematiken kring de konkurrerande förhållandena kring leksakerna där de flesta

konflikter sker kring vems tur det är att leka med leksakerna. Konflikterna gynnar ofta

pojkarna på grund av att flickorna snabbare ger med sig (Svaleryd, 2004).

Folkman & Svedin (2003) skriver om barn som vill bli delaktiga i en redan pågående lek, att

det krävs både taktfullhet och mod. Ester besitter varken taktfullhet eller mod då hon försöker

ge sig in i den pågående leken, om pedagogen Kerstin hade uppmärksammat hennes tappra

försök så hade hon kunnat hjälpa Ester att få komma in i leken och samspelet som pojkarna

hade men hon missar helt Esters signaler på hjälp. Det är i samspel med andra som barnet får

sin självbild genom att de på olika sätt visar vad de tycker. Stern (1991) menar på att den inre

världen bara kan bli till när vi delar våra känslor med en annan individ. Barnet kan också i

samvaron med andra barn få svar på om de är en önskvärd kompis eller inte, svaret ger sig

oftast till synes i de andra barnens bemötande. I denna situation fick Ester inget gehör på sina

visade känslor utan gav upp när pojkarna signalerade att hon inte fick vara med i deras lek.

Folkman & Svedin (2003) menar på att om ett barn vill bli delaktig i samspelet mellan andra

barns pågående lek så måste de ha känslan av att inte vara för framfusig eller försiktig, de

måste visa sitt intresse och även väcka andras intresse för att få delta i leken. Det krävs att den

som vill bli medlem i leken är lyhörd och visar respekt för de som redan deltar och för lekens

handling, det gäller att de inte styr leken när de försöker att bli delaktiga. Ester fick här inte

chansen att göra något av detta då hon inte fick det stöd av pedagogen som hon behövde, att
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pedagogen inte agerade ur ett jämställt genusperspektiv där hon inte skulle ha accepterat ett så

könsstereotypiskt agerande, där flickan protesterar i det tysta för att sedan ge upp och gå tyst

därifrån, och där pojkarna får full uppmärksamhet i deras högljudda protester. Konflikter som

denna gynnar ofta pojkarna på grund av att flickorna snabbare ger med sig (Svaleryd, 2004).

Bilen

Hanna och Mattias står och tittar sig omkring mitt på gården, pedagogen Lisa ser det och

kommer fram till dem och frågar vad de vill göra. De båda barnen tittar på henne och pekar

bort mot en bil som står under ett träd. Lisa frågar Hanna och Mattias om de vill åka med

bilen och båda nickar jakande till svar. Lisa går och hämtar bilen och ställer den framför

Hanna och Mattias, båda kastar sig över bilen och de blir genast osams över vem som skall få

köra först. Mattias puttar till Hanna som trillar i backen och tjuter i högan sky. Lisa kommer

fram till dem och lyfter upp Hanna sedan frågar hon vad som har hänt. Barnen förklarar att de

båda vill åka först, och att Mattias puttade Hanna för att få tillgång till bilen. Lisa löser

problemet genom att snabbt hämta en dockvagn till Hanna och ge bilen till Mattias, du gillar

ju dockor mer än bilar säger Lisa till Hanna som tittar frågande på Lisa. Mattias tar bilen och

åker förnöjt iväg medan Hanna står kvar och tittar efter honom för att sedan putta iväg vagnen

och sedan börjar hon gråta.

Analys av situationen med bilen

Michélsen (2005) menar på att det är en social utmaning som skapar möjlighet till samspel när

barnen får lära sig att behöva dela med sig på förskolan men också ett krav på samspel mellan

barnen. Man måste kunna samsas och dela med sig och ibland lära sig motgångar, allt man

inte alltid får just som man själv vill, men som i detta fall med Mattias och Hanna så hade de

behövt pedagogens hjälp för att kunna hitta samspelet mellan varandra och hjälp med att

kanske hittat en lek som gjorde så att de kunde turas om att använda bilen.

Wernersson (2006) anser att både pojkar och flickor innehar likartade förmågor men beroende

på sammanhanget så använder de dem på olika sätt. Pedagogerna ska användas som ett

verktyg till att gynna jämställdhet då de påverkar barnen i alla situationer. Pedagogen Lisas

sätt att lösa konflikten över vem som skall få åka bilen blev väldigt förvirrande för Hanna,

dels så tog hon ingen direkt notis över att Mattias faktiskt puttat Hanna så att hon ramlade och

slog sig och sedan ger hon bilen till Mattias och tar för givet att hon som flicka skall finna sig
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i att bilen ersätts med en dockvagn. Pedagogen reagerar inte alls över hur hon föll in i det

typiska könstraditionella sättet att agera utifrån.

Som Brodin & Hylander skriver; ”Det kompetenta barnet är beroende av samspelet med

andra för att utveckla sin kompetens till fullo” (Brodin & Hylander, 1997s.21) missas helt i

situationen.

Intervju med pedagogerna (se bil.2)

Min fråga som jag ställde till de tre pedagogerna var:

Hur ser ni på samspel?

De berättade att de allt det som sker på deras avdelning är på barnens villkor, de är alla tre

eniga om att det är svårt att hinna med att hjälpa alla barnen till samspel, de försöker lösa det

genom att ibland dela upp gruppen i mindre grupper där alla de barn på så sätt får ta plats och

få sina behov tillgodosedda. De försöker också i möjligaste mån att sitta med på golvet eller i

sandlådan så att de hela tiden är tillgängliga men inser att det ibland är barn som kommer i

skymundan, framför allt de tystare barnen då de mera livligare tar mer tid och plats.

De försöker även att ge de lite större barnen förtroende att klara sig lite på egen hand ibland

för att på så sätt kunna ge de mindre barnen lite mer av deras uppmärksamhet. De delar även

upp barnen i olika grupper då de går till skogen på olika dagar, när de stora barnen går till

skogen så är de små barnen kvar på gården och får vara lite ”kungar” över gården en stund,

vilket de har sett vara otroligt positivt för barnen.

De pratade en del om de barnen som kanske inte riktigt alltid får vara med, de försöker att

uppmärksamma dem och försöker hitta något som just det barnet ”brinner” för och är duktig

på och att barnet på så sätt kan väcka de andra barnens uppmärksamhet och gillande, och då

få tillträde till leken och gemenskapen.

De försöker att vara mycket fysiska med alla barnen, så att de känner sig sedda av

pedagogerna. Vid hämtning och lämning så är det oftast från famn till famn eller hand till

hand som gäller för att få en sådan bra och trygg start och avslut på dagen.

Deras största tanke med samspel är att få en ”vi-känsla” i gruppen och att kravlöst se till allas

behov. De anser att samlingen är en bra stund för samspel mellan barnen och mellan barnen

och pedagoger, där alla får ta plats och bli sedda, att de som pedagoger ger alla barn en röst.

En sak som de tycker är bra är när barnen är med och gör en saga, då får alla vara med och

säga sitt, och att de på så sätt uppmuntras till att lyssna och hjälpa varandra på traven med vad
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sagan skall handla om. Då finns pedagogerna där som ett hjälpmedel om samspelet och

fantasin ebbar ut och hjälper dem att komma igång igen.

Analys av intervju med pedagogerna

För att få ett levande samspel behöver barnen mötas med entusiasm och känna emotionell

gemenskap. Pedagogerna säger i intervjun att de försöker att vara mycket fysiska med alla

barnen, så att de känner sig sedda av pedagogerna.

För att detta skall kunna äga rum hävdar Kihlbom, Lindholt & Niss (2009) att det krävs tid,

ork och kontinuitet i mötet med barnen. De tar upp vikten av att det finns närvarande vuxna

som har kunskaper om, samt förstår värdet i dessa möten. De har uppfattningen att

pedagogerna skall hjälpa barnen i deras samspel med varandra och för att detta skall vara

möjligt krävs tid, engagemang och kontinuitet i relationen. De ställer sig samtidigt undrande

och kritiska till den verklighet som barnen möter i förskolorna. De anser att den svenska

forskningen som beskriver positiva effekter av tidig förskolevistelse inte är giltig längre

eftersom förutsättningarna drastiskt har förändrats i och med dagens stora barngrupper.

(Kihlbom et al, 2009).  En fråga som dyker upp är om personalen har tillräckligt med tid och

kunskap för den krävande och ansvarsfulla uppgiften som det innebär att vara tillgänglig och

lyhörd för barnens behov. Och som pedagogerna påtalar i denna intervju så har de svårt att

hinna med alla barnen, att vara tillgängliga för alla.

Piaget (1973) menar att barn i umgänge med sina kamrater ges större möjligheter för

diskussion och samarbete än i umgänge med vuxna då de tillsammans med andra barn

diskuterar på en mer likvärdig nivå, vilket pedagogerna uppmuntrar till både då de ger de

större barnen emellanåt ett större ansvar genom att få vara lite själva och även vid de tillfällen

som de delar in gruppen i mindre grupper så att alla får chansen att komma till tals.

Pedagogerna tog upp en del om de barn som kanske inte riktigt alltid får vara med, att de

försöker att uppmärksamma dem och försöker hitta något som just det barnet ”brinner” för

och är duktiga på och att barnet på så sätt kan väcka de andra barnens uppmärksamhet och

gillande, och då få tillträde till leken och gemenskapen. Vilket är det som Pramling

Samuelsson & Sheridan (1999) anser att det är viktigt för ett barns identitetsutveckling att det

har pedagoger som uppmärksammar vad barnet är upptaget och intresserat av. När barnet

upplever att det är tillräckligt bra precis som det är blir det början på barnets

identitetsutveckling. Erikson (Jerlang, 1988) fokuserar på jagets utveckling och lägger

tyngdpunkt på att man skall uppmärksamma barnets samspel i den sociala miljön.
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Diskussion
Jag har i min studie tittat på olika typer av samspel som sker på en förskola, dels mellan

barnen och mellan barn och pedagog, jag har även tittat på det ur ett genusperspektiv. Jag

kommer nedan att skriva en diskussion utifrån min undersökning. Jag skriver utifrån mina

tankar och kopplar det till de teoretiska perspektiv och tidigare forskning som jag har tagit

med i min studie ovan. Jag skriver även om studiens resultat är tillförlitligt. I studien har det

varit fokus på följande frågeställningar: Hur ser barns samspel ut i den fria leken i förskolans

verksamhet? Hur uppmuntras de till samspel? Hur agerar pedagogerna/barnen sett ur ett

genusperspektiv?

Vygotskij (1995) menar att samspel är grunden för en optimal utveckling och det är i

samspelet som barn får möjlighet att visa vad de kan. På så vis växer barnen och stärker sin

egen utveckling. I resultatet ser jag att de flesta av barnen var medvetna om att ett samspel var

ett måste för att få leken att fungera och flyta på. Barnen stötte på problem när deras tidigare

erfarenheter skilde sig åt, men för att lösa problemet och fortsätta samspelet fick de visa

ömsesidighet och samförstånd eller så övergav de just den leken till förmån för något annat.

I situationen med flygplanet så behövde Måns och Oskar hjälp med att lösa konflikten som

uppstod mellan dem, vilket snabbt uppmärksammades av pedagogen som med tydlighet såg

till att de båda blev nöjda och kunde fortsätta sin lek.

När barnen var iväg i skogen och de hittade ett träd på marken som de med hjälp av

pedagogerna fick med fantasins hjälp till ett tåg var samspelet både mellan barnen och mellan

barnen och pedagogerna oerhört bra. Kan det ha varit miljön, skogen, som gjorde att samspelt

dem emellan skedde så spontant och självklart.

Eriksons teori om andra stadiet, 1,5 – 3 års ålder, småbarnsperioden (analstadiet), vilket

stämmer överens på denna avdelnings åldersgrupp så menar Erikson på att centralt i det här

stadiet är att barnet aktivt utforskar sin omgivning och lär sig att lita till sin egen förmåga.

Vårdnadshavarna och pedagogerna är viktiga personer i barnets liv och deras uppgift är att

sätta gränser för barnet och stödja det. Det är genom leken som barnet lär sig relationer mellan

människor samt ger leken barnet en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och bli mer

självständig (Jerlang, 1988). Vilket även pedagogerna i intervjun påtalar att hur viktigt det är

att de får tid att sitta ner och leka med barnen för att främja barnens utveckling. Kanske skulle
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det finnas mer tid för pedagogerna att uppmärksamma det enskilda barnet och dess behov om

de arbetade ännu mer med smågrupper, att det kanske skulle kunna ge pedagogerna en enklare

överblick över situationer som de i större sammanhang lätt missar.

Brodin och Hylander (2005) menar på att barn på småbarnsavdelningar gärna härmar

varandra i rörelse och att det finns glädje i dessa samspel vilket man kunde se i flertalet av

mina observationer, bland annat vid rutschkanan då Vilda och Anton genom blickar och att

härma varandra får till ett fantastiskt härligt samspel tillsammans. Även Michèlsen (2005)

lyfter fram vikten av glädje och engagemang i barns samspel och nämner även tre begrepp

som denne anser kännetecknar samspel mellan barn; samförstånd, kreativitet och bejakande.

Vilket man kan se i många av de situationer som beskrivits tidigare i min studie förutom

mellan Vilda och Anton, utan även bland annat mellan Petter och Fredrik när dessa två hittar

ett fint samspel i leken med dockvagnarna.

Lökken et al. (2006) pekar på att självbilden utgörs av tidigare upplevelser och kunskaper

utifrån de erfarenheter barnen gjort i samspel med andra. Att ge barnen en god självbild och

en trygg grund, anser jag vara den viktigaste aspekten för att öka barns samspel med varandra.

För både Vilda och Ester så fick de inte så mycket hjälp när det gäller att bygga på sina

självbilder eller att de under de aktuella situationerna fick känslan av trygghet. De gav ganska

fort upp utan att det uppmärksammades. Var det för att de tidigt insåg att det inte var någon

ide, eller spelade tidigare erfarenheter in i deras agerande?

När båda pojkar och flickor medverkar i leken är det pojkarnas intresse som dominerar, de får

och tar större plats än vad flickorna gör. Jag upplever att flickornas intressen kommer i

skymundan på bekostnad av pojkarnas när pedagogerna bedömer olika leksituationer. Det

framkommer tydligt i sandlådesituationen där pedagogen har hela sin fokus på pojkarna och

helt missar Ester försök att få komma in i leken som till slut ger upp och går därifrån. Även

när pedagogen uppmuntrade barnen till dans så uppmärksammar denne inte att Vilda inte får

vara med utan har bara uppmärksamheten riktad mot pojkarna som även vid det tillfället var

de som hördes mest. Dessa båda situationer anser jag att de hade kunnat sluta på ett annat sätt

om bara pedagogen hade varit mera uppmärksam över vad som egentligen hände. Följaktligen

ser jag att flickorna inte får lika stor plats som pojkarna. Jag tror inte att pedagogerna själva

uppmärksammar de skillnader de gör mellan könen, pojkar och flickor.
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Månsson (2000) skriver att mycket av pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen sker

omedvetet genom kroppsspråk, ögonkontakt och leenden. Det är först när jag studerat mitt

material som jag upptäcker detta, att pedagogerna i större utsträckning ser till pojkarnas behov

och intresse när de uppmuntrar till samspel. I intervjun med pedagogerna så ansåg de att de

behandlade flickor och pojkar lika, men genom mina observationer så framkom det ganska

tydligt att så inte var fallet.

Wahlström (2003) anser att vi bidrar till att upprätthålla de diskriminerande mönster som

redan finns varje gång vi vuxna behandlar pojkar och flickor annorlunda på grund av våra

förväntningar, vilket pedagogerna på denna avdelning omedvetet gjorde vid flertalet tillfällen

precis som Eidevald (2009) menar på att man gånger gör. Vid situationen som uppstod runt

bilen där både Hanna och Mattias ville åka med bilen först så agerar pedagogen med att direkt

ge bilen till Mattias och ge Hanna en dockvagn som om pedagogen förutsatte att Hanna hellre

ville leka med vilket blev helt fel. Varför skulle Hanna hellre vilja leka med dockvagnen än

med bilen när hon uttryckte sina protester högt och tydligt, och varför var det självklart för

pedagogen att Mattias skulle få bilen först? Jag anser här att pedagogen agerade helt utan

eftertanke och gav Hanna och Mattias helt fel signaler om hur och vem som skulle få tillgång

till bilen, känslan av att barnen inte blev behandlade på lika villkor infann sig väldigt starkt

hos mig som åskådare och även Hannas starka reaktion påvisade att hon kände sig fel

behandlad. Som Niss & Söderström skriver; ”De vuxnas förhållningssätt och samspelets

karaktär avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning”

(Niss & Söderström, 2006, s 26).

Som slutsats i min studie så märkte jag tydligt under mina observationer att pedagogerna

räcker i mångt och mycket inte till för att alla barnen i gruppen skall få sina behov

tillgodosedda, gruppen av barn på avdelningen var för stor för att de skulle ha en möjlighet att

hinna med att främja för barnens samspel både gentemot varandra och gentemot pedagogerna.

Under intervjun med pedagogerna framkom det att även de ansåg att de inte räckte till för alla

och att det ledde till en stor frustration för dem. Det framkom även att de hade en vision om

hur de agerade jämställt sett ur ett genusperspektiv men att de åtskilliga gånger agerade helt

omedvetna om på ett helt annat sätt där de gärna placerade barnen i de typiska ”fack” för

pojkar och flickor. Även framkom det att pedagogernas uppmuntran till samspel spelar en stor

betydelse i hur samspelet utvecklades hos de barn som jag observerade, hur viktig deras roll

är för att bistå barn med hjälp till samspel i olika situationer som uppstår på förskolan.
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Metodologiskabrister

Är undersökningens resultat tillförlitligt? För att få ett bättre resultat borde jag kanske ha varit

ute och observerat en längre tid än de fem tillfällen som jag var på förskolan. Jag tror att det

hade varit mer tillförlitligt om jag observerade under samma tid och plats varje dag. Kanske

skulle jag ha valt en avdelning som hade en mer jämn fördelning av flickor och pojkar. Nu var

det överhängande mest pojkar och under just den period som jag fanns på plats och gjorde

mina observationer på avdelningen så var två utav flickorna sjuka vilket kanske gav en

mindre tillförlitlig bild av hur det egentligen är på avdelningen mot när alla barnen är där utan

något bortfall. Så här efteråt så ser jag att jag nog skulle ha intervjuat pedagogerna var för sig

för att fått en mer djupare intervju med var och en, nu blev det mer att de fyllde i varandras

meningar. Jag upplever dock att mitt val av metod var bra. Jag trodde att barnen skulle bli

störda av mig när jag observerade och videofilmade men det blev de inte utan lekte ostört

vidare, däremot så upplevde jag att pedagogerna agerade till en början onaturligt inför

kameran, men eftersom det la sig efter ett tag så är det inget som har påverkat studien.
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Vidare forskning

Under tiden som jag har arbetat med denna studie så har några frågor dykt upp gång på gång

hos mig och det är vad händer när man inte får vara med i leken, när man inte blir inkluderad,

när samspelet inte fungerar, hur påverkar det barnets utveckling och hur kan man förhindra att

detta sker. Ivarsson (2003) anser att i barns gemenskap, kamratgemenskap, ges lek en annan

innebörd än lek som är vuxenstyrd, i barns gemenskap förekommer till exempel social

inkludering och exkludering på ett sätt vi som vuxna inte skulle tillåta (Ivarsson, 2003).

Är pedagogerna medvetna om hur viktigt barns samspel är för barnens fortsatta utveckling

och hur viktigt det är för barnen att bli sedda och hörda? Detta skulle vara oerhört intressant

att forska vidare på.
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Bilag 1

Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare

Hej!
Jag är en student som studerar psykologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är nu dags att
börja skriva min C uppsats i psykologi som handlar om barns samspel mellan varandra och
mellan barn och pedagoger sett ur ett genusperspektiv. Därför vill jag observera era barn
medan de leker i förskolan. Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer under
5-7 tillfällen.
Jag kommer inte att använda barnens eller förskolans riktiga namn. Jag observerar bara barn
som har tillåtelse av er föräldrar att vara med i denna studie. Ditt barn kan även alltid säga nej
om han/hon inte vill bli observerad.
Ringa in Ja eller Nej om ditt barn får bli observerad och skriv under nedan. Detta lämnar du
sedan in till personalen på förskolan. Har ni några frågor kan ni kontakta mig på telefon eller
mail. Jag vill även tacka för att ni tar er tid.

Med vänliga hälsningar

Monica Erikson
me22jw@student.lnu.se Mob: 070-4416798

Föräldrars/Vårdnadshavares medgivande

JA  Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerad

NEJ  Jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerad

_______________________________________________________________
(Barnets namn)
________________________
(Datum)
____________________________________________________Tel:________________
(Målsmans underskrift)
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Bilaga 2

Intervju med pedagogerna

Fråga till pedagogerna på avdelningen:

Hur ser ni på samspel?


