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Abstract
Syftet  med den här  undersökningen är  att  undersöka några  pedagogers  uppfattning om vilka  olika
faktorer som kan påverka barns benägenhet att samarbeta och på vilket sätt dessa faktorer påverkar. Som
metod för att samla in data till studien har fyra pedagoger intervjuats. De berättar om i vilka situationer
de sett  barn samarbeta.  Undersökningen redogör för olika faktorer  som påverkar  barns förmåga att
samarbeta.  Dessa  är  miljön,  gruppidentitet,  kommunikation,  tillit,  gemensamt  mål  samt  de  vuxnas
förhållningssätt. De olika påverkansfaktorerna samverkar med varandra men den övergripande faktorn
för barn är de vuxnas förhållningssätt då det är detta förhållningssätt som skapar förutsättningarna för de
andra  faktorerna.  Undersökningen  tar  också  upp  skillnader  mellan  pedagoginitierat  samarbete  och
barninitierat  samarbete  samt  jämför  pedagogernas  erfarenhetsbaserade  kunskap  med  den
forskningsbaserade kunskapen.

Sökord
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Förord
Tack till alla som hjälpt mig. De pedagoger som ställt upp på att bli intervjuade och gett mig
material att arbeta med. Min handledare Gull Törnegren för stöd och goda råd. Roger Melin för
tålamod och förslag till förbättringar. Colin Howard för all teknisk assistans. Mina studiekamrater
som stöttat,  hjälpt till  och gett goda råd. Ett extra tack till  den alltid hjälpsamma, snälla och
tålmodiga personalen på biblioteket på Högskolan i Falun. Alla som på något sätt hjälpt mig
under min utbildning till förskollärare. Sist men inte minst min familj för att ni finns.

Det här arbetet vill jag tillägna mina föräldrar. Min mamma som hade en dröm om att få utbilda
sig till lärare en dag. Jag önskar att du hade fått vara här och uppleva den här dagen med mig
mamma men jag tror att du ändå är med mig där du är nu. Min pappa som alltid funnits där för
mig, stöttat och hjälpt mig i alla möjliga och omöjliga situationer. Jag är oerhört tacksam för allt
ni gjort för mig.
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1. Inledning
En solig  sensommardag befinner jag mig i  skogen med några andra pedagoger och en grupp
förskolebarn. Vi har lekt och ätit lunch i en glänta. En bit bort arbetar en skogsmaskin med att
såga ner, kapa och kvista träd. För någon timme sedan körde skogsmaskinen genom gläntan ut till
en större väg för att lasta av stockarna. Ett av barnen arbetar med att försöka resa upp ett litet träd
som körts omkull av skogsmaskinen, ett annat barn kommer för att hjälpa till. Plötsligt får någon
av dem idén att istället bygga ett hinder för skogsmaskinen till nästa gång den kommer för att
lasta av. De två barnen börjar samla pinnar och bygga hinder. Fler och fler barn blir engagerade
och snart är alla barnen i gruppen involverade i bygget. Jag har aldrig tidigare sett så många barn
ha så roligt och arbeta så sammansvetsat på ett så spontant sätt som de här barnen gjorde. Hemma
på förskolan kan de också samarbeta, mer eller mindre styrt, men aldrig med sådan iver eller utan
att  det  uppstår  någon  form av  osämja.  Händelsen  gjorde  mig  djupt  imponerad  av  barnens
förmågor att kunna samarbeta mot ett gemensamt mål. Den fick mig att vilja undersöka vidare
vad det var som egentligen hände. Varför samarbetade barnen så bra och hade så roligt? Är det
möjligt att skapa liknande situationer att använda i undervisningen? Det vore i så fall något som
skulle vara användbart för alla pedagoger.

Forskare, myndigheter och pedagoger är alla eniga om att det är viktigt att kunna samarbeta.
Forskning som jag kommer att gå igenom visar att människor som kan samarbeta både har lättare
för att lära nya saker och att kunna komma överens med andra människor. I den här uppsatsen
kommer  jag  att  berätta  om  olika  faktorer  som  underlättar  samarbete.  Dessa  är  miljön,
gruppidentitet,  kommunikation,  tillit,  gemensamt  mål  samt  de  vuxnas  förhållningssätt.
Påverkansfaktorerna  finns  påvisade  i  forskning.  För  att  undersöka  om  de  också  finns  i
pedagogernas erfarenhetsbaserade kunskap har fyra pedagoger intervjuats och deras tankar och
erfarenheter  redogörs  för  i  den  här  uppsatsen.  Syftet  är  att  ta  reda  på  vilka  faktorer  som
pedagogerna lagt märke till påverkar barnens benägenhet att samarbeta, samt utröna hur dessa
faktorer påverkar.

Samarbete kan definieras på olika sätt. Den definition jag valt att använda för begreppet har jag
hämtat från antropologen Margaret Mead, ”the act of working together to one end” - att arbeta
tillsammans mot ett gemensamt mål (1967, s. 8).

2. Bakgrund

2.1 Varför är det så viktigt att kunna samarbeta?
Det här avsnittet berättar om olika anledningar till varför det är så viktigt att kunna samarbeta.
Här redogörs både för vad myndigheter och forskare har kommit fram till.

I en skrivelse av regeringen från 1996 anser regeringen att bland de kunskaper som ger en god
grund för elevernas fortsatta lärande och utvecklande är samarbetsförmågan, tillsammans med
tilltro  till  den  egna  förmågan,  självständighet,  kreativitet  och  flexibilitet  bland  de  viktigaste
(Regeringen, 1996, s. 56). Man motiverar detta med att samarbetsförmåga är en egenskap vilken
rustar individen för ett liv i ett samhälle som snabbt förändras. I skrivelsen kan man utläsa en oro
för samhällsutvecklingen och för alla de intryck som barn och ungdomar möts av genom media.
Det finns även en oro för ökad segregation och för att många unga människor riskerar att hamna
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utanför samhället. (Regeringen, 1996, s. 17).

Det finns forskning som tyder på att om man visar sig samarbetsvillig så inbjuder det till mer
samarbete. Man kan säga att samarbete föder samarbete. Psykologen Morton Deutsch har utfört
en mängd experiment för att undersöka vad som utlöser konflikter och vad som uppmuntrar
samarbete.  I  ett  experiment  fick  försökspersonen  svara  på  olika  strategier  under  ett  spel.
Personerna som spelade fick inte se eller höra varandra och försökspersonens motspelare agerade
efter  instruktioner  från  Deutsch  (1973,  s.  317  ff.).  Syftet  med  experimenten  var  att  se  hur
försökspersonen reagerade på de olika strategierna från motspelaren. Deutsch kom fram till att
den strategi som bäst lockade försökspersonen att samarbeta var den han kallade ”nonpunitive”,
”icke-straffande”. Strategin innebar att motspelaren svarade vänligt på alla försökspersonens drag
och aldrig försökte gå till attack.

Deutsch skriver att även om konflikter förekommer bland parter som samarbetar med varandra så
är de sällan lika destruktiva som konflikter mellan parter som tävlar mot varandra (1973, s. 351).
Han  berättar  också  att  i  en  samarbetsprocess  är  deltagarna  mer  benägna  att  dela  på
arbetsuppgifter. För ett företag kan detta innebära att man kan fördela sina resurser på ett mer
ekonomiskt sätt. De som medverkar i en samarbetssituation blir mer positiva till varandra, har
lättare för att lita på varandra, har en öppnare kommunikation och blir mer lyhörda för varandra
(s. 24).

Chen, Chen och Meindl påpekar att hur man ser på samarbete är kulturbundet och att det är
viktigt att vara medveten om detta när man möter andra kulturer (1998, s.  285). Att kunna
samarbeta och att vara medveten om att samarbete kan se olika ut i olika kulturer kan underlätta
kontakter mellan olika kulturer.

Förmågan att samarbeta är också nära förknippad med lärande. Många forskare lägger stor vikt
vid samlärande och anser att  det  bästa sättet att  lära är  tillsammans med andra.  En av dessa
forskare  är  Ingrid  Pramling  Samuelsson,  professor  i  pedagogik.  I  en  artikel  skriver  hon  att
kvaliteten  på  undervisningen  för  yngre  barn  står  i  stark  relation  till  kommunikation  och
växelverkan. Hon menar att det är viktigt för barnen att kunna uttrycka sig och komma till tals
med sina  perspektiv  och  åsikter.  Barnens  förmåga  att  göra  detta  beror  till  stor  del  på  vilket
förhållande barnen har till varandra och till de vuxna i sin närhet. (Pramling Samuelsson, 2004)
Pramling  Samuelsson har  tillsammans  med Sonja  Sheridan och  Pia  Williams  på  uppdrag  av
Skolverket  skrivit  en forskningsöversikt  om barns samlärande.  I  denna översikt  skriver  de att
samarbete  lyfts  fram  som  viktigt  i  många  sammanhang,  till  exempel  i  läroplanerna  och
regeringens  skrivelse  här  ovan.  Pramling  Samuelsson,  Sheridan & Williams ser  detta  som en
motvikt mot att samhället individualiseras alltmer (2000, s. 12).

Med stöd i ovanstående forskning har jag funnit att det är viktigt att kunna samarbeta för att
komma överens med sina medmänniskor och för att kunna lära nya saker genom hela livet. Som
Deutsch visar så kan företag tjäna på att det förekommer gott samarbete. Jag ser samhället som ett
stort företag med allt att vinna på att dess medlemmar kan samarbeta med varandra. I dagens
mångkulturella och globaliserade samhälle är samarbete viktigare än någonsin tidigare för att vi
människor ska kunna interagera med varandra på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Frågan, som
ligger till grund för min undersökning, är hur vi pedagoger ska arbeta på bästa sätt för att fostra
samarbetsförmågorna hos barnen? Hur ser kunskaperna ut hos pedagogerna idag? Skiljer sig deras
erfarenhetsbaserade kunskap från den forskningsbaserade?
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2.2 Samarbetsfaktorer i läroplanen
I förskolans läroplan från 1998, reviderad 2010 står under rubriken  Förskolans värdegrund och
uppdrag ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig
i  ett  samhälle  präglat  av  ett  stort  informationsflöde  och  en  snabb  förändringstakt”
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). För att förskolan ska kunna infria uppdraget att hjälpa
barnen utveckla dessa förmågor har utbildningsdepartementet ställt upp ett antal strävansmål för
förskolan  att  arbeta  mot.  I  dessa  strävansmål  kan  man  se  faktorer  som  påverkar
samarbetsförmågan hos barn. I läroplanen finns också riktlinjer för pedagoger hur de ska förhålla
sig till barnen för att barnen ska kunna sträva mot målen. Nedan följer en redogörelse för hur
man kan se påverkansfaktorer i läroplanen.

2.2.1 Miljö

I strävansmålen ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8) och ”sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 
och förskolans miljö” (ibid., s. 12) lägger man särskild vikt vid att barnen ska vara med och skapa 
en miljö på förskolan som alla ska kunna trivas i. Forskarna Nordin-Hultman (2009) och 
Fägerstam (2012) anser båda att miljön påverkar hur barnen interagerar, med andra barn såväl 
som med vuxna. Flera av de andra strävansmålen berör indirekt miljön. Två sådana exempel är 
strävansmålen ”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
att påverka sin situation” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12) samt ”utvecklar sin förmåga att
fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 
ansvar för gemensamma regler” (ibid., s. 9) då förmågor som att ta ansvar för gemensamma regler 
och kunna uttrycka sina åsikter också kan ses som sätt för barnen att påverka sin miljö.

2.2.2 Gruppidentitet

Utvecklandet  av  en  gruppidentitet  främjas  av  många  av  strävansmålen.  ”Öppenhet,  respekt,
solidaritet och ansvar” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8) är alla egenskaper som underlättar i
skapandet  av  en  gruppidentitet.  Likaså  ”förmåga  att  ta  hänsyn  till  och  leva  sig  in  i  andra
människors situation samt vilja att hjälpa andra” (ibid.), ”sin förmåga att fungera enskilt och i
grupp,  att  hantera  konflikter  och  förstå  rättigheter  och  skyldigheter  samt  ta  ansvar  för
gemensamma regler” (ibid., s. 9.) och ”sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (ibid., s. 12). Enligt
läroplanen är det också ett av förskolans uppdrag att låta barnen få uppleva hur det är att vara en
uppskattad del i en grupp (ibid., s. 5).

2.2.3 Kommunikation

Kommunikation är en förutsättning för att kunna skapa en gruppidentitet (Dawes, Van de Kragt
& Orbell, 1988, s. 95). Detta betyder att de strävansmål som talar för att barnen ska utveckla sina
förmågor  att  kommunicera  är  kopplade  till  barnens  utvecklande  av  samarbetsförmågor  både
genom att främja kommunikation och utvecklandet av en gruppidentitet. Läroplanen lägger stor
vikt vid att barnen ska erbjudas möjligheter att kommunicera på flera olika sätt, inte bara genom
det talade språket eller skriftspråk. Exempel på strävansmål som främst tar upp kommunikation är
”sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras
perspektiv”,  ”nyanserat  talspråk,  ordförråd  och  begrepp  samt  sin  förmåga  att  leka  med  ord,
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berätta,  uttrycka  tankar,  ställa  frågor,  argumentera  och  kommunicera  med andra”,  ”utvecklar
intresse  för  skriftspråk  samt  förståelse  för  symboler  och  deras  kommunikativa  funktioner”,
”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka
och samtala om dessa”, ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och
drama”, (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). och ”sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter
och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (ibid., s. 12). Precis som för faktorerna miljön
och  gruppidentitet  är  det  flera  av  strävansmålen  som  indirekt  främjar  kommunikation.  Till
exempel  så  underlättar  ”öppenhet,  respekt,  solidaritet  och  ansvar”  (ibid.,  s.  8)  en  god
kommunikation.

2.2.4 Tillit

För att kunna utveckla en tillit till varandra krävs att de människor som man är tillsammans med
kan visa att de går att lita på. För att visa att man är pålitlig är det viktigt att ha en ”förmåga att ta
hänsyn  till  och  leva  sig  in  i  andra  människors  situation  samt  vilja  att  hjälpa  andra”
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8). Det är också lättare att känna tillit till en person som har
utvecklat ”sin identitet och känner trygghet i den” (ibid., s. 9). Vidare underlättas utvecklandet av
tillit av att alla visar ”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar” (ibid., s. 8). Återigen är det flera av
strävansmålen som påverkar varandra och samarbetsfaktorerna mer eller mindre direkt. Att kunna
kommunicera med varandra på något sätt är förstås viktigt när man ska bygga upp en tillit till
varandra.

2.2.5 Gemensamt mål

För att ett samarbete ska fungera krävs det att deltagarna har ett gemensamt mål (Deutsch, 1973,
s. 20 ff.). Ett av de strävansmål som berör detta är ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i
andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8).
Ett  gemensamt  mål  kan  vara  något  outtalat,  kanske  till  och  med  omedvetet,  som  att  man
tillsammans arbetar för att alla i en grupp ska må bra. Med det tankesättet passar de flesta av
strävansmålen in som delar i att gruppen ska ha ett gemensamt mål då de alla utgår från att skapa
ett positivt klimat för barnen på förskolan.

2.2.6 De vuxnas förhållningssätt

I  läroplanen finns  riktlinjer  för  hur  pedagogerna  ska  förhålla  sig  till  barnen.  Under  avsnittet
Normer  och  värden finns  följande  riktlinjer  för  arbetslaget  ”visa  respekt  för  individen  och
medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan
utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,” ”stimulera barnens samspel och hjälpa
dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,”
”lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,” ”göra barnen uppmärksamma på
att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande,”
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9).
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3. Syfte och frågeställningar

3.1 Undersökningens syfte
Syftet med den här undersökningen är att undersöka några pedagogers uppfattning om vilka olika
faktorer som kan påverka barns benägenhet att samarbeta. Syftet är också att med hjälp av tidigare
forskning undersöka på vilket sätt dessa faktorer påverkar.

3.2 Frågeställningar
I vilka situationer har pedagogerna sett barn spontant samarbeta?

På vilka platser har pedagogerna sett barn spontant samarbeta?

Har pedagogerna lagt märke till vilka barn som är mest aktiva under samarbetena och om detta
skiljer sig beroende på situation och plats?

Hur tar pedagogerna tillvara på dessa tillfällen?

Hur arbetar man på förskolorna med att utveckla barnens samarbetsförmågor?

Hur  förhåller  sig  pedagogernas  erfarenhetsbaserade  kunskap  till  den  forskningsbaserade
kunskapen?

4. Tidigare forskning
Chen, Chen och Meindl (1998) har skrivit en artikel om fördelar med att samarbeta samt olika
faktorer som främjar samarbete. Deras artikel är till största delen baserad på tidigare forskning och
jag har använt mig av denna artikel som utgångspunkt när jag själv letat efter forskning.

4.1 Samarbetets betydelse i socialpsykologiska teorier
Socialpsykologi  är  en  vetenskap  där  man  ser  både  till  människans  sociala  natur  och  till
människans relation till samhället (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000, s. 19). Människans
förmåga att samarbeta är ett exempel på en företeelse som påverkas både av människans sociala
natur  och  hennes  relation  till  samhället,  det  sammanhang  hon  befinner  sig  i.  Inom
socialpsykologin finns olika teorier som anknyter till just samarbete. En sådan teori är teorin om
den realistiska konflikten där  man menar  att  ”gemensamma mål  och samarbete” är  det  mest
effektiva sättet att minska motsättningar mellan grupper. (ibid.,  s.  272.) Även teorin om den
sociala identiteten spelar in då den behandlar hur en individs självuppfattning påverkas av vilka
grupper individen uppfattar sig tillhöra (ibid.,  s.  60). Inom teorin om den sociala identiteten
anses att individer drivs av en önskan att ha en positiv social identitet. Det här leder till att när
individerna jämför  en grupp de anser  sig  tillhöra med en grupp de inte  anser  sig  tillhöra så
bedömer  de  gärna  den  grupp  de  identifierar  sig  med  som  mer  fördelaktig.  (Taylor  &
Moghaddam, 1994, s. 61.) Individens olika grupptillhörigheter påverkar hur individen förhåller
sig till de grupper hen inte uppfattar sig tillhöra till exempel vad gäller de fördomar personen i
fråga utvecklar (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000, s 252 ff.). Även om det finns mycket
som talar  för  teorin  om den  realistiska  konflikten  så  har  den  ifrågasatts.  I  teorin  påstås  att
konflikter mellan grupper uppstår när grupperna konkurrerar om begränsade resurser. Det finns
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dock forskning som visar på att liknande beteende mellan grupper uppstår i andra situationer.
Det finns även forskning som visar att människor har lätt för att placera sig i grupper. Det kan
räcka att man identifierar sig med andra som tycker om samma konst som en själv. (ibid., s. 261
ff.)

Med stöd i dessa teorier är det rimligt att säga att människor gärna vill identifiera sig med andra
människor och uppleva att de tillhör en grupp. Ett sätt att förstärka gruppkänslan kan vara att ta
avstånd från andra grupper, vilket ofta skapar konflikter. Det bästa sättet att undvika konflikter
mellan olika grupper är att hitta gemensamma mål för grupperna som de måste samarbeta för att
nå.

4.2 Samarbetsfaktorer
Det här  avsnittet  innehåller  en genomgång av tidigare  forskning kring faktorer  som påverkar
människors  förmåga  att  samarbeta.  Några  av  dessa  forskare  har  undersökt  mer  än  en
samarbetsfaktor och återkommer därför i flera underavsnitt.

4.2.1 Miljö, material och tidsfördelning

Den miljö vi vistas i hjälper till att definiera oss skriver barnpsykologen och forskaren Elisabeth
Nordin-Hultman (2009, s. 51). Rummen berättar för oss vad som är tillåtet på just denna plats.
Ett klassrum och en bondgård inbjuder till skilda beteenden. Nordin-Hultman beskriver tre barn
hon observerat i olika situationer där barnen i vissa miljöer framstår som hjälpbehövande medan
samma barn i en annan miljö framstår som kunniga och kompetenta (ibid., s. 9-11). Hon har
förutom att observera barn också analyserat miljön och det tillgängliga materialet på ett antal
förskolor  i  Sverige  och  England  (ibid.,  s.  73  ff.).  Hennes  observationer  tyder  på  att  vår
uppfattning av barnen och även hur de ser på sig själva är situations- och miljöbunden (ibid., s.
52). En anledning till att ett visst barn i en viss miljö kan tyckas passivt eller uppträda störande
kan vara att barnet inte upplever det material det erbjuds som meningsfullt (ibid., s. 72). Till
miljön räknar Nordin-Hultman även hur pedagogerna delar upp barnens dag på förskolan (ibid.,
s. 89 ff.). Hon påpekar att redan mycket små barn får finna sig i att deras dag delas upp i olika
aktiviteter som ska göras vid vissa tidpunkter och att detta är mer styrt i svenska förskolor än i
engelska. Den kontroll som pedagogerna har över materialet och tiden på förskolan medför att
barnens möjligheter att styra sina aktiviteter blir begränsad (ibid., s. 100). Det är möjligt att detta
försvårar för barnen att fullfölja sina egna idéer.

Emilia Fägerstam har skrivit en avhandling om hur lärare och elever ser på utomhusundervisning.
I  hennes  undersökningar  framkom att  deltagarna  upplevde  att  de  samarbetade  bättre  då  de
vistades utomhus, i en annan undervisningsmiljö. Hon skriver dock att hon inte kan utesluta att
detta beror på att grupperna var mindre vid utomhusundervisningen än inomhusundervisningen,
något hon menar ökade kommunikationen inom grupperna. (Fägerstam, 2012, s. 63 ff.).

Gunvor Løkken (2008) har studerat sociala relationer hos barn mellan ett och tre år, så kallade
toddlare (från engelskans ”toddler”, ett ord som beskriver sättet barn i den här åldern rör sig på).
Løkken hänvisar till  en studie av Stambak och Verba från 1986 vilken beskriver hur toddlare
skapar gemensam mening i lek genom att visa kamrater vad de vill att leken ska gå ut på med
endast kroppsspråk (s. 47). En slutsats Løkken har kommit fram till är att föremålen som barnen
leker med är avgörande för hur lyckad leken ska bli. Större föremål inbjuder till lekar där fler barn
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kan leka tillsammans och där barnen kan använda hela kroppen i leken. När osämja hos små barn
har observerats så har det oftast gällt dispyter över små leksaker som fler än ett barn velat ha
ensamrätt till (s. 48).

Både Nordin-Hultman (2009) och Fägerstam (2012) anser att miljön påverkar hur barnen 
interagerar, med andra barn såväl som med vuxna. Nordin-Hultman (2009) räknar in material 
och tidsfördelning i miljön där hon menar att barnets agerande är beroende av hur meningsfullt 
det uppfattar tillgängligt material samt hur barnets dag är uppdelad. Fägerstam (2012) beskriver 
hur både elever och pedagoger i hennes undersökning ansåg att de samarbetade bättre då 
undervisningen bedrevs utomhus, i en annan miljö. Løkken (2008) berättar också om hur miljö 
och materialtillgång påverkar barnens beteende där de lekföremål som fanns tillgängliga var 
avgörande för de små barnens lekar.

4.2.2 Gruppidentitet

I en undersökning av Xiao-Ping Chen fick försökspersonerna arbeta i grupper. I början av 
försöken fick de avge olika former av löften till varandra. Det visade sig då att de löften som mest 
stärkte gruppidentiteten även resulterade i de starkaste samarbetena. (1996, s. 193) I en annan 
liknande undersökning av Komorita, Chan och Parks (1993) ville man se hur försökspersonerna 
reagerade på olika former av belöningar och ömsesidighet. Försökspersonen trodde sig arbeta i 
grupp med andra personer som hen inte fick se. De andra personerna i gruppen existerade dock 
inte utan var fiktiva och försökspersonen fick möta olika strategier från dessa fiktiva personer. 
Resultaten av undersökningen pekade på att försökspersonerna var mest benägna att samarbeta då
de upplevde att en majoritet av personerna i gruppen arbetade tillsammans mot samma mål. De 
var inte lika samarbetsbenägna då de upplevde att endast ett fåtal i gruppen arbetade mot ett mål. 
(Komorita, Chan & Parks, 1993, s. 264). Detta ser jag som att försökspersonerna var mer 
benägna att samarbeta då de upplevde en starkare sammanhållning inom gruppen, en tydligare 
gruppidentitet.

Dawes,  Van de  Kragt  och  Orbell  har  också  undersökt  vilken  effekt  gruppidentiteten  har  på
människors benägenhet att samarbeta. Under 10 år utförde de en mängd försök på nära tvåtusen
försökspersoner. Försöken gjordes i 39 olika versioner och de kom fram till att motiven till varför
människor samarbetar var olika beroende på om de tillåtits kommunicera med varandra eller inte.
Då  ingen  kommunikation  förekommit  samarbetade  försökspersonerna  av  egoistiska  skäl.  Då
kommunikation  förekom  uppstod  en  gruppidentitet  som  ledde  till  en  dramatisk  ökning  av
samarbetet i gruppen. (Dawes, Van de Kragt & Orbell, 1988, s. 95.)

Eva Johansson har med hjälp av videokamera studerat 19 barn på en småbarnsavdelning på en
förskola med fyra avdelningar (2010, s. 9). Johansson berättar att barnen hon studerade visade att
de ville uppleva saker tillsammans med andra. Hon såg att barnen försökte ta sig in i kamraters
pågående lekar och att det då förekom att de lekande barnen försvarade sin lek mot den som ville
vara  med.  Detta  menar  hon är  ett  tecken på  att  barnen ser  på  lek  och samvaro  som något
värdefullt (ibid., s. 67). Hon skriver ”Barnen visar att den aktivitet de genomför, den värld de
skapar tillsammans, tillhör dem och har ett värde.” (ibid.,). Jag tolkar det som att barnen i den
pågående leken kände en samhörighet med varandra och genom det fick ett slags gruppidentitet i
leken.

Løkken såg att redan de små barnen var mycket omtänksamma mot varandra och lyhörda för
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varandras behov (2008, s. 91-93). Hon lade också märke till att barnen skapade egna rutiner i
sina lekar och att vissa lekar som barnen själva hittat på blev till en rutin för dem (ibid., s. 15, s.
43-46,  s.  98).  Även  här  är  det  möjligt  att  se  att  barnen  utvecklar  en  samhörighet  och
grupptillhörighet till varandra i leken.

Johansson (2010) talar om hur toddlare visar samhörighet med varandra och skyddar sina lekar . 
Här anar jag utvecklandet av en gruppidentitet som ökar barnens vilja att samarbeta med 
varandra. Chen (1996) menar också att en starkare gruppidentitet leder till ett bättre samarbete. 
Komorita, Chan och Parks (1993) visar även de på detta då de beskriver hur en svagare 
gruppidentitet leder till mindre samarbete.

4.2.3 Kommunikation

Chen, vars  undersökning jag beskrivit  i  4.2.2,  tolkar dessutom sina resultat  tillsammans med
Komorita som att kommunikationen mellan försökspersonerna då de angav löften till varandra
kan ses som en bidragande faktor till  den ökande benägenheten att samarbeta.  De menar att
deltagarna dels hade kommunicerat sina intentioner till de andra deltagarna och att de genom
själva löftet visat ett engagemang i gruppens gemensamma intresse. (Chen & Komorita, 1994, s.
370.)

I en artikel i Journal of Applied Psychology redogör Jerdee och Rosen för en undersökning de
gjort  angående  hur  möjligheten  att  kommunicera  främjar  människors  samarbete.
Undersökningen gjordes på 180 studenter som indelades i grupper om fem och som sedan under
olika  omständigheter  fick  försöka  att  få  den  största  möjliga  förtjänsten  för  den  firma  de
representerade. Undersökningen visade att i de fall där försökspersonerna gavs möjligheten att
kommunicera  med  varandra  ökade  benägenheten  för  att  de  skulle  samarbeta  med  varandra.
(Jerdee & Rosen, 1974, s. 713-716.)

Johansson, vars forskning tas upp i 4.2.2, beskriver kommunikation hos toddlarna. Hon berättar
att de med sitt kroppsspråk kan uttrycka både samhörighet och avståndstagande. Då toddlarna
ännu inte har något välutvecklat verbalt språk är kroppsspråket deras främsta sätt att uttrycka sig.
Detta gäller även när toddlarna uttrycker etik. (Johansson, 2010, s. 182-183.) Johansson nämner
inte  specifikt  att  toddlarna  använder  kroppsspråk  i  samarbetssituationer  men  hon  ger  flera
exempel på situationer då samarbete förekommer och då toddlarna kommunicerar med varandra.
Ett sådant exempel är när två flickor samarbetar kring att prova ett halsband genom att använda
endast ett ord (ett namn) och i övrigt förlita sig på gester och blickar (ibid., s. 98-99).

Kommunikation kan ske på många olika sätt, till exempel verbalt, skriftligt eller genom 
kroppsspråk. Johansson (2010) beskriver hur toddlare visar samhörighet med sitt kroppsspråk. 
Flera forskare (Chen & Komorita, 1994, Dawes, Van de Kragt & Orbell, 1988, se 4.2.2) anser att
kommunikation är en starkt bidragande faktor till att utveckla en gruppidentitet medan Jerdee 
och Rosen (1974) visar på kommunikation som en samarbetsfaktor i sig. Fägerstam (2012, se 
4.2.1) tar även hon upp den ökade kommunikationen som en möjlig bidragande faktor till att 
personerna i hennes undersökning ansåg sig arbeta bättre under utomhusundervisningen.

4.2.4 Tillit till varandra

Tillit  är  en  faktor  som  Komorita,  Sheposh  &  Braver  anser  viktig.  De  har  forskat  på  hur
maktpositioner  påverkar  benägenheten  att  samarbeta.  De  såg  att  försökspersonen i  den  lägre
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maktpositionen  var  mer  benägen  att  samarbeta  då  hen  upplevde  tillit  till  personen  i
maktpositionen. (Komorita, Sheposh & Braver, 1968, s. 140-141.)

Johansson observerade bland annat hur toddlarna använde makt mot varandra. Johansson fann
att  ha  makt  var  något  som  barnen  såg  som värdefullt.  Hon  såg  att  de  skapade  hierarkiska
strukturer  mellan sig  där  det  fanns  underförstådda avtal.  (Johansson,  2010,  s.  77.)  Då makt
uppstår i alla mänskliga relationer är det ofrånkomligt att detta sker även i barngrupper (ibid., s.
186-187).

Åsa Bartholdsson har undersökt maktförhållanden i skolan. Hon skriver att lärare har en högre
maktposition än eleverna dels genom sitt samhällsuppdrag och dels genom att vuxna kulturellt
sett  har  ett  generellt  mandat  att  utöva  makt  över  barn  (2008,  s.  17).  De  yngsta  barnen  i
Bartholdssons  undersökning  gick  i  en  förskoleklass.  Det  är  dock  rimligt  att  säga  att
maktförhållandena mellan pedagog och barn i förskolan liknar dem mellan pedagog och barn i
skolan.

Utvecklingspsykologen och forskaren Urie Bronfenbrenner skriver i sitt mest erkända verk  The
Ecology of Human Development (1979) att barn som umgås med vuxna vilka visar intresse för
dem, ställer frågor, ger instruktioner, uppmuntrar och tröstar har en större möjlighet att utveckla
förmågor  som  att  våga  ge  åsikter,  komma  med  idéer,  tänka,  vara  uthålliga  och  att  arbeta
tillsammans (s.  202).  Alla dessa förmågor är  viktiga för att  kunna samarbeta. Bronfenbrenner
baserar  sina slutsatser på undersökningar av samspelet mellan barn och vuxna i  olika miljöer,
hemmet,  familjedaghemmet och daghemmet (s.  164 ff.).  I  undersökningarna  har  man bland
annat sett till hur mycket vuxenkontakt barnen har haft och hur barnen har bemötts av de vuxna.
Man har  också  sett  till  vad de  olika miljöerna  erbjudit  barnen samt  hur  de  interagerat  med
jämnåriga.  Det förhållningssätt hos de vuxna som Bronfenbrenner (1979) beskriver kan också
sägas leda till att barnen litar till de vuxna och därmed får lättare att samarbeta med dem.

I det omtänksamma och lyhörda beteende som Lkken (2008) beskriver hos toddlarna är det
möjligt för tillit att växa mellan barnen.

4.2.5 De vuxnas förhållningssätt

Den forskning som tas upp här har redogjorts för i tidigare avsnitt. För att undvika upprepningar 
och tråka ut läsaren redogörs den inte för igen.

Bronfenbrenner (1979, se 4.2.4) lägger stor vikt vid hur barnen bemöts av de vuxna i deras 
närhet. Att de vuxnas förhållningssätt är viktigt kan också ses i den forskning som Nordin-
Hultman (2009. se 4.2.1) och Løkken (2008, se 4.2.1) har gjort. Där ser man att den miljön och 
det material som barnen erbjuds av de vuxna är avgörande för hur barnen ska agera. Det är de 
vuxna som har makten över miljön och därmed blir deras förhållningssätt till barnen också 
avgörande.

4.2.6 Gemensamma mål

Deutsch, som jag berättat om tidigare i 2.1, anser att ett kriterium för en samarbetssituation är att
deltagarna verkar för ett gemensamt mål (1973, s. 20 ff.). Han menar att om deltagarna har olika 
mål så blir situationen istället en tävling mellan deltagarna där alla strävar mot sina individuella 
mål. Jag ser en tydlig parallell till Deutsch kriterium och den situation som jag beskriver i min 
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inledning. Barnen i mitt exempel arbetade tillsammans mot det gemensamma målet att stoppa 
skogsmaskinen.

Att ha ett gemensamt mål som man arbetar för är ett kriterium för en samarbetssituation som 
ställs av Deutsch (1973). Det kan också skönjas i Johanssons beskrivning av hur små barn skyddar
en lek (2010, se 4.2.2). Där har barnen det gemensamma målet att hålla leken levande. Komorita,
Chan och Parks såg i sina undersökningar att försökspersonerna samarbetade bättre då en 
majoritet tycktes arbeta mot samma mål (1993, se 4.2.2).

5. Metod

5.1 Val av metoder
I denna studie har min utgångspunkt varit att redogöra för pedagogernas tankar, iakttagelser och
erfarenheter vad gäller barns samarbete. Som metod för datainsamlingen valde jag att använda mig
av formella intervjuer då det i den här typen av studie är det mest ändamålsenliga sättet att samla
in data på. Rosenqvist och Andrén skriver att formella intervjuer är passande att använda då man
har specifika frågor som man vill ha svar på och där man vill kunna jämföra svaren från olika
intervjupersoner (2006, s. 72).

Det här är en tolkande studie vilket innebär att den data som samlats in (empirin) har tolkas i
olika steg för ge en djupare förståelse. I det första steget försöker man få en övergripande bild av
empirin. I nästa steg försöker man dela upp materialet efter olika teman och mönster. I det tredje
steget jämför man sina upptäckter med tidigare forskning och de teman och mönster som andra
sett.  I  det  fjärde  steget  återgår  man  till  sina  egna  teman  och  mönster  och  drar  slutsatser.
(Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 32.) För att åskådliggöra min empiri använde jag mig av en tabell
(se  bilaga  III)  där  jag  delade  upp  utsagorna  från  pedagogerna  under  olika  teman.  Detta
underlättade jämförelsen med den tidigare forskningen.

En studie som fokuserar på intervjuer och tolkande analyser har en kvalitativ inriktning. Detta
kan jämföras med kvantitativt inriktad forskning där man istället fokuserar på mätbar data och
statistisk bearbetning och analys (Patel & Davidsson, 2003, s. 14). I kvalitativa intervjuer ställs
frågorna på ett sådant sätt att intervjupersonen har möjlighet att svara med egna ord. Det är den
intervjuades uppfattning om något som eftersöks. (ibid., s. 78). All forskning innebär någon form
av tolkning (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 35). Inom den kvalitativa forskningen ges den dock
ett större företräde än inom den kvantitativa. Patel och Davidsson skriver att vissa forskare anser
att förförståelser utgör ”en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelse” (2003,
s. 79). De skriver också att andra forskare istället menar att det är möjligt att bortse från sina
förförståelser  och inte  låta  dem påverka undersökningen (ibid.,).  Utgångspunkten för den här
studien är att det inte är möjligt att bortse från sina egna förförståelser och att det därför är viktigt
att vara medveten om att man har förförståelser och ständigt ifrågasätta dessa under arbetets gång.

Då jag hade en mycket begränsad tid till att samla in materialet valde jag att göra en mindre studie
där jag endast intervjuade fyra personer. Före intervjuerna förberedde jag mig genom att formulera
både mina huvudfrågor (se bilaga II) och ett antal följdfrågor att använda mig av. Jag läste också
de stycken som Rosenqvist och Andrén skrivit som handlade om just intervjuer samt diskuterade
intervjuteknik med min handledare. Inför en tidigare studie har jag läst boken Att förstå barns
tankar  av  Doverborg  och  Pramling  Samuelsson  (2006).  Boken  handlar  om  metodik  för
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barnintervjuer men många av de tips och råd som ges i den boken gäller även för intervjuer med
vuxna. Jag använde därför även den boken som referens inför intervjuerna.

Att använda intervjuer gav mig möjlighet att att ställa följdfrågor då det behövdes och jag kunde
utveckla mina frågor om personen jag intervjuade hade svårt för att uppfatta dem. Jag upplever att
jag fick ett användbart material att arbeta med trots att jag hade något få intervjusubjekt. Ett
alternativ för att få svar på mina frågor hade varit att skicka ut enkäter. Det är möjligt att detta
skulle ha varit mindre tidskrävande samt att jag kunde ha vänt mig till fler pedagoger. Jag har dock
förstått från både yrkesverksamma pedagoger och studiekamrater att det kan vara mycket svårt att
få svar på enkäter, vilket är en anledning till att jag valde bort dessa. Det blir mer konkret för de
personer som tillfrågas att delta i en studie om man avtalar en tid för en intervju och den som
undersöker har då en större möjlighet att få svar på sina frågor. Rosenqvist och Andrén skriver att
en intervju ofta ger ett mer precist resultat jämfört med enkäter (2006, s. 69).

Något att ha i åtanke vid intervjuer är att det alltid uppstår ett slags relation mellan den som
intervjuas och den som intervjuar vilket kan påverka svaren. Doverborg och Pramling Samuelsson
talar  om  vikten  av  att  skapa  en  god  kontakt  med  det  barnet  man  intervjuar  för  att  få  så
sanningsenliga och öppna svar som möjligt. De skriver också om vikten av att ha gemensamma
referensramar  med  intervjusubjektet  (2000,  s.  26-29).  Detta  gäller  också  vid  intervjuer  med
vuxna. De pedagoger som deltog i  min undersökning var alla personer som jag känner sedan
tidigare och som jag upplever att jag har en god kontakt med. Jag upplever också att vi genom vårt
yrkesval har gemensamma referensramar vad gäller frågorna i intervjun. Det här har underlättat
intervjuerna för mig och gjort det lättare att få utförliga svar.

De inledande frågorna i intervjuerna handlade om pedagogernas utbildning och erfarenhet. Detta
var för att ge mig en bättre förståelse för vilket perspektiv pedagogen i fråga utgick ifrån samt för
att ge en mer generell början till intervjun. Då frågorna var ställda så att de lämnade utrymme för
pedagogernas egna tankar kring barns förmågor att samarbeta skilde det sig från person till person
hur utförliga svar som gavs. Intervjuerna tog ungefär 10 minuter vardera, där den kortaste bara tog
7 minuter och den längsta närmare 12 minuter.

Innan  jag  intervjuade  de  utvalda  pedagogerna  gjorde  jag  en  provintervju  med  en  av  mina
studiekamrater för att undersöka hur frågorna uppfattades av den intervjuade samt om fler frågor
behövde läggas till.

Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg men de pedagoger som skulle intervjuas fick se exempel
på frågor  i  samband med att  informationsbrevet  delades  ut.  Intervjuerna spelades  in  med en
diktafon och skrevs sedan ut för att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av respondenternas
svar.

5.2 Urval
För  att  få  en  bättre  spridning  på  materialet  valde  jag  att  intervjua  pedagoger  från  två  olika
förskolor, en privat samt en kommunal. Förskolorna ligger båda inom samma större kommun i
Sverige. För att underlätta för läsaren har pedagogerna fått fingerade namn i texten. Lena och
Berit  arbetar  på  det  privata  föräldrakooperativet  och  Annelie  och  Sandra  arbetar  på  den
kommunala förskolan. Föräldrakooperativet har endast en avdelning med barn mellan 1 och 5 år.
Den kommunala förskolan har tre avdelningar där barnen är indelade efter ålder. Annelie och
Sandra arbetar bägge på den avdelning där barn i 3-4 års åldern går. Det gick vid tidpunkten för
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intervjuerna 19 barn både på den privata förskolan och på den avdelning där Annelie och Sandra
arbetar.  Den  privata  förskolan  har  något  större  utrymmen  och  större  personaltäthet  än  den
kommunala förskolan jämfört med antalet barn. På båda förskolorna arbetar både förskollärare
och barnskötare.  Av de pedagoger som deltog i  undersökningen var Berit  barnskötare  och de
övriga  förskollärare.  Pedagogerna  var  av  varierande  ålder  och  med varierande  yrkeserfarenhet.
Pedagogerna intervjuades under samma vecka på sina arbetsplatser där vi hade möjlighet att sitta
avskiljt och samtala.

5.3 Avgränsning
Avsikten med att intervjua pedagoger med två olika arbetsgivare, kommunen och privat, är inte att
göra en jämförande studie. Syftet med detta urval är att få uppfattningar från olika verksamheter.

5.4 Databearbetning, analys och tolkning
Med hjälp av utskrifterna från intervjuerna sammanställdes pedagogernas svar i en tabell baserad
på mina frågeställningar och de faktorer som jag identifierat ur forskningen (se bilaga III). Detta
gjorde det enklare att analysera och tolka svaren. Svaren analyserades sedan utifrån den tidigare
forskning jag tagit del av och återgett i uppsatsens bakgrund.

5.5 Studiens tillförlitlighet
Intervjuerna  spelades  in  med  diktafon  och  skrevs  sedan  noggrant  ut  för  att  materialet  för
bearbetning skulle vara så sanningsenligt som möjligt. Det innebar ingen risk för pedagogerna att
delta i undersökningen och det finns därför ingen anledning till att deras svar skulle vara något
annat än en korrekt återgivning av deras tankar och erfarenheter. Då jag själv har erfarenhet av att
arbeta med barn och har gjort egna observationer vad gäller samarbete hos barn samt har läst en
mängd forskning i samband med denna uppsats så hade jag oundvikligen vissa förförståelser med
mig  vid  intervjutillfällena.  Genom att  vara  medveten  om att  jag  har  förförståelser  kunde  jag
förhålla mig till dem både under intervjuerna och då jag bearbetade det insamlade materialet.

Att  intervjua  verksamma  pedagoger  om  deras  erfarenheter  kan  sägas  vara  ett  lämpligt  och
tillförlitligt sätt att ta reda på pedagogers erfarenhetsbaserade kunskap för att jämföra den med den
forskningsbaserade kunskapen.

5.6 Etiska övervägande
När  man  gör  en  undersökning  av  den  här  typen  är  det  viktigt  att  se  till  att  man  följer  de
forskningsetiska principerna. Detta för att undvika att man kränker någon och för att kunna hålla
en hög kvalitet på forskningen. De forskningsetiska principer som anges av den forskningsetiska
nämnden  på  Högskolan  Dalarna  är  autonomiprincipen,  godhetsprincipen,  principen  att  inte
skada,  samt  rättviseprincipen.  Till  autonomiprincipen  hör  krav  på  information,  samtycke,
konfidentialitet och nyttjande. I samband med att pedagogerna tillfrågades om att medverka i
undersökningen fick  de  ta  del  av ett  informationsbrev (se  bilaga 1)  baserat  på den mall  som
utbildnings och forskningsnämnden på Högskolan Dalarna förordar. I brevet fick pedagogerna
kännedom  om  undersökningens  syfte,  hur  den  kommer  att  gå  till,  att  deltagandet  i
undersökningen var  frivilligt  och när som helst  kunde avbrytas  utan motivering.  Den färdiga
uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för deltagarna att läsa.
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Deltagarna har själva fått bestämma tid och plats för intervjuerna för att ge dem största möjliga
medbestämmande och för att störa verksamheterna så lite som möjligt.

Intervjufrågorna berör inte sådan information som kan anses som känslig. Om det ändå skulle
framkomma känslig information i intervjuerna kommer den att behandlas som konfidentiell. För
att skydda deltagarna i undersökningen ytterligare kommer det material som används i uppsatsen
att vara avidentifierat och jag kommer inte att beskriva pedagogerna så ingående att det går att ta
reda på vilka de är. Namnen är fingerade.

6. Resultat

6.1 Pedagogernas erfarenhetsbaserade kunskap
I pedagogernas svar kan man se att de har lagt märke till många av de saker som också 
framkommit i forskning. De förskollärare med längst erfarenhet är de som gett de mest utförliga 
svaren och sett flest samarbetsfaktorer i sitt arbete.

6.2 Resultatpresentation

6.2.1 Situationer, platser och arbetssätt

Den vanligast situationen de intervjuade pedagogerna tog upp var vid påklädning. De menade att
det var vanligt att barnen hjälper varandra att klä på sig, speciellt att äldre barn hjälper yngre.
Detta var något som tre av de fyra pedagogerna tog upp och sade sig uppmuntra. Pedagogerna på
den  privata  förskolan  angav  att  de  försökte  träna  barnen  att  hjälpa  varandra  i
påklädningssituationer. Berit berättade:

Vi försöker stötta dem i just det här med påklädningen. Där börjar vi ju stötta dem [...] att de
ska börja hjälpa sig själva först då och lära sig allt det här och sen ber vi dem också när de 
blivit såpass stora att de kan det här då kanske vi ber dem […] kan du hjälpa den och den 
med det och sådär. Vi försöker nog att lära dem kanske att se lite att andra kanske behöver ha
lite hjälp.

De näst vanligaste situationerna, vilka två av fyra pedagoger har tagit upp var när någon kamrat
gjort sig illa  samt när barnen arbetar  med att  bygga något. Tröstsituationen togs bara upp av
pedagogerna på den privata förskolan medan byggsituationen togs upp av en kommunanställd
pedagog och en privatanställd  pedagog,  vilka även var  de förskollärare  med längst  erfarenhet.
Situationer som endast togs upp av en pedagog var leksituationer, måltider, när de lägger pussel
samt när de får egna idéer. Lena svarade så här när jag bad henne ge exempel på situationer då hon
sett barn samarbeta spontant:

När någon är ledsen då är de genast där och vill hjälpa till. Sedan om de får egna idéer så ser 
jag nog mer samarbete än när vi presenterar ett förslag att nu ska vi hjälpas åt här. Men har de
egna idéer på något som ska utföras, och må det vara bus eller inte, så ser jag mer spontant 
samarbete.

Annelie som tog upp pusselsituationen berättade att hon kunde ge ett pussel till två barn som de
inte  kunde  klara  enskilt  men som de  klarade  tillsammans.  Sandra  ansåg  att  hon  sett  barnen
samarbeta i de flesta situationer och att barnen ofta hjälpte varandra på olika sätt.

Hallen var den plats flest pedagoger angav att de sett barn samarbeta på. Det är där påklädningen
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oftast sker. Den näst vanligast angivna platsen var utomhus där pedagogerna inte specificerade var
ute, men nämnde sandlådan som ett exempel. Pedagogerna som ansåg att utomhus var en plats
där barnen samarbetade angav att det större utrymmet utomhus kunde vara en bidragande faktor.
En  av  pedagogerna  svarade  ”inomhus”  och  en  annan  svarade  ”inne  på  avdelningen”.  Tre  av
pedagogerna  angav  mer  specifika  platser  inne.  Dessa  var  (förutom  hallen)  vid  matbordet,
lekrummet  och  legorummet.  Sandra  som  ansåg  att  hon  sett  barnen  samarbeta  i  de  flesta
situationer ansåg också att samarbete förekom på de flesta platser.

Ingen av pedagogerna ansåg att det var någon skillnad i vilka barn som var mest aktiva under
samarbetena beroende på situation och plats. Annelie ansåg att alla barn samarbetade men på olika
sätt. De privatanställda pedagogerna ansåg bägge att det berodde mest på barnets personlighet.

Alla  pedagogerna  var  överens  om  att  det  var  viktigt  att  arbeta  med  att  utveckla  barnens
samarbetsförmågor. De två mest erfarna förskollärarna hänvisade till att läroplanen påbjuder att
förskolan  ska  arbeta  med  detta.  Det  vanligaste  sättet  för  pedagogerna  att  främja  barnens
samarbetsförmågor vid spontana situationer var att uppmuntra dem. Det var något som samtliga
intervjuade sade sig göra. Tre talade om att de brukade berömma barnen vid sådana situationer.
Två av pedagogerna berättade att de kunde skydda samarbetssituationen genom att se till att den
förblev ostörd och att barnen hade utrymme och material. Lena, som var en av dessa pedagoger
uttryckte det så här: ”min grundinställning är ofta att jag försöker smyga in det material som de
behöver eller bara fylla på lite bränsle för att samarbetet ska fortsätta”. Tre av pedagogerna svarade
att sådana situationer ofta dokumenterades för att kunna återkopplas till senare. Det handlade då
om fotografier man vid senare tillfällen tittade på och samtalade om tillsammans med barnen.

På  båda  förskolorna  har  man  diskuterat  hur  man  ska  arbeta  med  att  främja  barnens
samarbetsförmågor med planerade aktiviteter och temaarbeten. På den kommunala förskolan har
man arbetat med ett färdigt material vilket bland annat innehöll böcker och sagor. På den privata
förskolan  har  man  i  sin  tur  arbetat  mycket  med  olika  dramaövningar  både  med  och  utan
handdockor. Man pratar också mycket med barnen om hur man ska vara mot varandra, både
under  samlingar  och  vid  andra  tillfällen.  Ingen  av  pedagogerna  ansåg  att  man  i  arbetslaget
diskuterat ett gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna vid spontana samarbetssituationer. Två
av  pedagogerna  (en  från  varje  förskola)  uppgav  dock  att  de  ansåg  att  det  fanns  ett  outtalat
gemensamt förhållningssätt i arbetslaget.

6.2.2 Främjande faktorer

I pedagogernas svar har jag sett att de lagt märke till liknande främjande faktorer för samarbete
som jag identifierat i den tidigare forskningen. Även om ingen av pedagogerna lagt märke till om
miljön påverkade vilka barn som var mest aktiva i samarbetssituationerna så har alla sagt att miljön
kan påverka  barnens  benägenhet  att  samarbeta.  En  lugn och  tillåtande  miljö  där  barnen ges
utrymme, är den som framträder som bäst i intervjuerna. Annelie beskrev miljön vid samarbete
som ”det har inte varit stökigt så att det är oroligt utan det har varit energi”.

Vad gäller tillgången till material så tycks det vara viktigare att materialet är inbjudande än att det
finns  mängder  av  material.  Det  material  som  pedagogerna  nämnde  var  sand  (i  sandlådan),
legobitar och svåra pussel. Lena menade att ett av de ställen då barn samarbetade bäst var när de
var utomhus där de hade tillgång till lite tillverkat material men där det fanns material att hämta i
naturen.  Endast  en  av  pedagogerna,  Annelie  sade  sig  lagt  märke  till  att  styrda  aktiviteter  i
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anslutning till fri lek kunde påverka barnens benägenhet att samarbeta spontant. Hon menade att
de kunde bli trötta efter en styrd aktivitet och att de då fick svårare att leka samarbetslekar under
den fria leken.

Tre av pedagogerna tog upp gruppens storlek och menade att det var mer troligt att samarbete
uppstod då grupperna var mindre. Annelie uttryckte en besvikelse över att barngrupperna var så
stora att det ofta var svårt att skapa goda förutsättningar för barnen att samarbeta.

Alltså, de samarbetar ju på så många plan hela tiden. […] Det gäller ju bara […] att man 
verkligen ser att de får det utrymmet de behöver. Och ibland är det ju svårt när det är mycket
barn, då är det ju svårare att få det lugnet kanske som vissa barn behöver för att kunna sitta i 
lugn och ro med en kamrat eller flera och göra det här. Så är det väl. Ibland blir det lite för 
mycket barn. Så tyvärr.

Sandra tog upp leksituationer som samarbetssituationer. Att barnen samarbetar bättre i mindre
grupper  och  i  leksituationer  kan  bero  på  att  barnen  i  dessa  situationer  upplever  en  starkare
grupptillhörighet.

Kommunikationen har de alla tagit upp genom att nämna att det är viktigt att det är lugnt så att
det finns möjlighet till diskussion. Två av pedagogerna betonade att det är viktigt att kunna lyssna
på varandra.

Barnens tillit  till  varandra togs inte  upp i  intervjuerna men två av  pedagogerna påpekade att
barnen var mindre samarbetsbenägna efter sommarlovet då de inte sett varandra på ett tag och nya
barn tillkommit i gruppen.

Samtliga pedagoger uttryckte att de hade ett uppmuntrande och stöttande förhållningssätt mot
barnen.  Tre  av  pedagogerna  pratade  också  om  att  utmana  barnen  samt  att  skydda
samarbetssituationerna mot störande moment.

I alla samarbetssituationer som pedagogerna angav hade barnen ett gemensamt mål. Ofta tycktes
det handla om att se till att alla i gruppen hade det bra och att de värnade om gemenskapen i
gruppen (tröstsituationerna, påklädningen, måltiderna, byggena). Det kunde också handla om att
hålla en lek vid liv eller att klara att genomföra något som ett svårt pussel eller en egen idé.

7. Diskussion
De  olika  påverkansfaktorerna  påverkar  varandra  och  kan  ibland  vara  svåra  att  urskilja.
Pedagogerna  har  med  sin  erfarenhetsbaserade  kunskap  identifierat  påverkansfaktorer  som
påminner om de forskarna har sett. Diskussionen tar upp vilka påverkansfaktorer pedagogerna
har lagt märke till och på vilket sätt pedagogerna anser att dessa faktorer påverkar. Detta jämförs
med forskarnas iakttagelser. Tilläggas kan att jag sett en skillnad i hur mycket pedagogerna lagt
märke till beroende på deras utbildning och erfarenhet.

7.1 Resultatdiskussion

7.1.1 Miljö, material och tidsfördelning

Flera forskare (till exempel Nordin-Hultman, 2009, Fägerstam, 2012, Lkken, 2008) menar att
miljön har en stark inverkan på hur vi agerar. Fägerstam fann i sin undersökning att barn som i
vanliga  fall  ansågs  som blyga vågade  ta  mer  plats  under  utomhusundervisningen,  både  under
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samarbetssituationer  och allmänt.  Något  som hon menar  kunde bero på miljön,  den mindre
gruppen, kommunikationen inom gruppen och det positiva klimatet i gruppen vid just denna
form av undervisning (Fägerstam, 2012, s. 64). Pedagogerna i min undersökning hade inte gjort
några sådana iakttagelser men det framkom i intervjuerna att en lugn och tillåtande miljö är den
som  anses  bäst  inspirera  till  samarbete.  Mängden  tillgängligt  material  verkar  inte  ha  någon
inverkan  på  hur  barnen  samarbetar  enligt  pedagogerna.  Istället  tycks  det  vara  viktigt  att  det
material som finns uppfattas som meningsfullt av barnen. Detta stämmer med Nordin-Hultmans
forskning. Hon menar att i de situationer där barn uppträder med vad som kan uppfattas som ett
negativt beteende så har det ofta berott på att barnen saknat material som verkat meningsfullt för
dem. (Nordin-Hultman, 2009, s. 71-72.) I pusselsituationen är det meningsfullt för barnen att
hjälpas åt att klara ett pussel som de inte klarar att göra en och en. Det svårare pusslet blir en
utmaning för dem.

Att barnens förmåga att samarbeta skulle påverkas av att deras dagar är uppdelade i en mängd
styrda aktiviteter var inget som pedagogerna i min undersökning fäst sig vid. Endast en pedagog,
Annelie, menade att barnen kunde vara trötta efter vissa styrda aktiviteter och därför inte orkade
samarbeta. Flera av pedagogerna ansåg att de sett en förbättring av barnens samarbetsförmågor
efter att de haft styrda aktiviteter för att främja samarbetet i gruppen. Detta gällde aktiviteter där
man  arbetat  med  att  samarbeta  och  inte  styrda  aktiviteter  i  allmänhet.  En  av  pedagogerna
berättade att hon ansåg att barnen samarbetade bäst då de lekte fritt och då de fick utgå från egna
idéer.  Samtidigt  sker  den  oftast  nämnda  samarbetssituationen,  påklädningen,  under  en  styrd
övergångssituation  då  barnen är  på  väg  ut.  En  anledning  till  att  påklädningen är  den  oftast
nämnda situationen kan vara att det är en mycket vanlig situation där det är lätt för pedagogerna
att se  barnen. Pedagogerna uttryckte också att det  var  vanligt att  de uppmuntrade barnen att
hjälpa varandra vid påklädning. Det kan därför vara så att påklädningssituationen ses som den
vanligaste samarbetssituationen just därför att pedagogerna arbetar mycket med att göra den till en
samarbetssituation.

Det är intressant att den näst vanligaste miljön som nämndes var utomhus. Pedagogerna angav
ingen specifik  plats  utomhus  utan tycktes  anse  att  lek  utomhus generellt  medförde  ett  bättre
samarbete bland barnen. Detta stämmer både med min egen upplevelse (se inledningen) och med
Fägerstams (2012) undersökning. Pedagogerna som jag talade med ansåg att en bidragande orsak
till att barnen samarbetade så bra utomhus kunde vara att de hade mer utrymme då de vistades
utomhus,  vilket  Lena  menade  skapade  mer  lugn.  Detta  är  intressant  att  jämföra  med  att
legorummet och lekrummet har angetts som platser där samarbetet fungerar bra. Dessa rum är
mindre rum där en grupp barn har möjlighet att arbeta avskilda från de övriga barnen. Jag har
själv  lagt  märke  till  att  många barn leker  bättre  då  de  har  möjlighet  att  få  vara  ostörda  och
avskiljda från den större gruppen. Jag vill därför påstå att det större lekutrymmet utomhus ger
barnen möjligheter att gruppera sig och skapa platser att leka på där de olika gruppernas intressen
inte behöver kollidera med varandra.

Hur menar då pedagogerna att miljön påverkar barnens samarbetsförmågor? Annelie påpekar att
vissa barn behöver lugn och ro för att kunna samarbeta. Hon berättar också att hon lagt märke till
att det är svårare för barnen att samarbeta då de är trötta. Lena är en annan pedagog som tar upp
att barnen samarbetar bättre då det är lugnt omkring dem. Flera av pedagogerna anser vidare att
det  material  som  finns  tillgängligt  för  barnen  måste  uppfattas  som  meningsfullt  av  dem.
Materialtillgången påverkar alltså genom att verka som inspiration för barnen.
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7.1.2 Gruppidentitet

Johansson har sett att leken och samhörigheten är något värdefullt för barnen (2010, s. 67). Det är
uppenbart att även de pedagoger jag intervjuat har detta synsätt då de beskriver hur de på olika
sätt  skyddar  och  stöttar  barnens  lekar.  En  av  pedagogerna  angav  specifikt  leksituationer  som
samarbetssituationer. Under rubriken tidigare forskning skrev jag att samhörigheten i leken skapar
en gruppidentitet. Tre av pedagogerna beskrev hur det fungerade bättre för barnen att samarbeta
då de var ett färre antal. En av anledningarna till att barnen samarbetar bra i leksituationer och i
mindre grupper kan vara att det blir en starkare gruppidentitet hos den lilla gruppen barn som
leker eller samarbetar just då.

Om man ser till teorin om den sociala identiteten (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000, s.
60, s. 252 ff., Taylor & Moghaddam, 1994, s. 61) så kan man säga att barnen söker efter sätt att
identifiera sig med varandra och skapa en grupptillhörighet. Troligen är det så att det är lättare att
finna en gemenskap i en lugnare miljö där barnen kan kommunicera med varandra utan störande
moment. Om det förekommer olika grupperingar på en förskola, tillfälliga eller mer permanenta
och  det  uppstår  konflikter  mellan  dessa  grupper  kan  man  enligt  teorin  om  den  realistiska
konflikten få barnen att samarbeta mera kring gemensamma mål. Man kan på så sätt få en stor
sammanhållen grupp istället för mindre grupper som konkurrerar mot varandra.

Tröstsituationerna skulle kunna vara en del i skapandet av en gruppidentitet hos toddlarna då de
visar samhörighet och medkännande med det ledsna barnet. Det är ett sätt att identifiera sig med
varandra.

Två av pedagogerna ansåg att barnen samarbetade bättre när de lärt känna varandra mer. En av
orsakerna till att det är så kan vara att gruppidentiteten blir starkare då barnen varit tillsammans
en längre tid och barnen har fått mer gemensamt.

Dawes, Van de Kragt och Orbell anser att kommunikation är nödvändig för att kunna utveckla en
gruppidentitet (1988, s. 95). Det här skulle kunna vara en anledning till att samarbete fungerar
bättre i lugnare miljöer eftersom en lugnare miljö underlättar kommunikation.

Tyvärr  framkommer  det  inte  i  det  insamlade  materialet  hur  pedagogerna  anser  att
gruppidentiteten påverkar barnens förmåga att samarbeta.  Berit och Lena berättar  dock att de
uppfattar en oro i barngruppen på hösten när gruppsammansättningen är ny. Detta kan tolkas
som att avsaknaden av en tydlig gruppidentitet försvårar samarbetet.

7.1.3 Kommunikation

Med kommunikation avser jag att kommunicera med varandra på olika sätt som till exempel med
röster, kroppsspråk och symboler. Kommunikation anses som viktig för att kunna samarbeta både
av pedagogerna och forskarna.  Alla pedagoger som intervjuades har talat  om möjligheten för
barnen att kommunicera med varandra som en faktor för att samarbete ska fungera. Jerdee och
Rosen fann i sin undersökning att människor som kommunicerar med varandra är mer benägna
att  samarbeta  med  varandra  (1974,  s.  713-716).  Pedagogerna  tycktes  eniga  om  att  en
förutsättning för att kommunikationen ska fungera är att det inte är för högljutt och stökigt. En
anledning till att det är svårare för barnen att samarbeta i situationer som upplevs som oroliga kan
därför vara att det är svårare för dem att kommunicera i dessa situationer.

Bland de situationer pedagogerna har tagit upp där kommunikationen fungerar som bäst finns
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situationer  då  barnen  arbetat  i  mindre  grupper.  Fägerstam  angav  att  hon  ansåg  att  mer
kommunikation förekom då grupperna var mindre och att detta ökade samarbetsbenägenheten
(2012, s. 63-64). De observationer pedagogerna i min undersökning har gjort stöder Fägerstams
tankegång.

På den privata förskolan har man lagt extra stor vikt vid just kommunikation. Under hösten har
man arbetat med att lära barnen att prata en i taget och att lyssna på varandra. Man har också
arbetat med att försöka få barnen att tala med lägre volym som ett led i att få dem att lyssna mer
uppmärksamt på varandra.

På  vilket  sätt  uppfattar  då  pedagogerna  att  möjligheten  att  kommunicera  påverkar  barnens
möjligheter  att  samarbeta?  Pedagogerna  har  lagt  märke  till  att  det  är  svårare  för  barnen  att
samarbeta i oroliga miljöer där det är svårare att kommunicera. Försämrad kommunikation leder
alltså till försämrat samarbete. De har även uppmärksammat att samarbetet i gruppen ökat efter
att man arbetat med övningar där man tränat på att kommunicera med varandra vilket visar att en
god kommunikation leder till ett bättre samarbete. Det visar också att det är möjligt att underlätta
för barn att utveckla sina samarbetsförmågor genom kommunikationsövningar.

7.1.4 Tillit till varandra

Pedagogerna  ansåg  att  barnen  samarbetade  bättre  en  bit  in  på  läsåret.  Att  det  är  lugnare  i
barngruppen då barnen lärt känna varandra kan ha att göra med att barnen utvecklat en tillit till
varandra och även till de vuxna på förskolan. Komorita, Sheposh och Braver talar om att tilliten
till den som står i en högre maktposition kan vara avgörande för hur samarbetsvillig en person kan
vara (1968, s. 140-141). Jag har i denna undersökning inte sett till maktpositioner på förskolorna.
Det finns dock forskning som visar på att vuxna kulturellt har ett mandat att utöva makt över
barn (Bartholdsson, 2008, s. 17) och jag menar därför att pedagogerna har en högre maktposition
än  barnen  på  förskolan.  Det  är  också  troligt  att  det  finns  olika  maktpositioner  inom
barngrupperna. Johansson skriver om hur barn på olika sätt skapar makt och använder makt mot
varandra (2001, s. 43, s. 45 ff., s. 77 ff., s. 186 ff.). Om barnen känner tillit till den person som
står  i  en  högre  maktposition  är  det  utifrån  forskningen  rimligt  att  anta  att  de  blir  mer
samarbetsvilliga.  Det är  också rimligt att  anta att  det  är lättare för  barnen att  känna tillit  till
varandra och till pedagogerna då de fått erfara hur dessa agerar i olika situationer. Till exempel alla
de situationer där barnen hjälper eller tröstar varandra. I början av läsåret har barnen inte hunnit
göra tillräckligt många erfarenheter av det slaget och har troligen en svagare tillit till pedagogerna
och kamraterna.

Intervjuerna  med pedagogerna  har  inte  tagit  upp hur  pedagogerna  anser  att  tilliten  påverkar
samarbetsförmågorna.  Men om det är  så att  barnen upplever mer tillit  till  sina kamrater  och
pedagogerna senare under läsåret så är det rimligt att säga att pedagogerna lagt märke till att ökad
tillit leder till ett ökat samarbete.

7.1.5 De vuxnas förhållningssätt

Bronfenbrenner skriver  att  förhållningssättet  hos de vuxna är  viktigt  för  att  barn ska utveckla
förmågor som gör att de kan samarbeta med varandra Han förespråkar ett förhållningssätt där den
vuxne utmanar och stöttar  barnet (1979, s.  202).  Hans slutsats  stämmer bra överens med de
tankar pedagogerna i min undersökning uttrycker. De har alla berättat att de anser det viktigt att
ha ett uppmuntrande förhållningssätt där barnens idéer bejakas och utmanas. Även läroplanen
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talar om ett sådant förhållningssätt hos pedagogerna där det står att förskolan ska erbjuda barnen
trygghet och utmaningar (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). Min undersökning visar på att
det finns flera olika sätt att agera på utifrån detta förhållningssätt. Att uppmuntra barnen verbalt,
till  exempel med beröm, var något som alla i undersökningen berättade att de gjorde. De två
förskollärare som hade längst erfarenhet lade också stor vikt vid att dels ge barnen utrymme för sin
lek samt att ge dem ”bränsle” i form av material eller utmaningar.

Jag vill påstå att det förhållningssätt som förespråkas av Bronfenbrenner har anammats av både
pedagogerna och utbildningsdepartementet. Det finns dock andra vuxna som påverkar barnens
förutsättningar.  Annelie  pratade  om  barnantalet  och  menade  att  det  stora  antalet  barn  på
avdelningen gjorde  det  svårare  för  pedagogerna  att  skapa  rätt  förutsättningar  för  barnen.  För
närvarande  är  det  19  barn  på  den  avdelning  där  Annelie  och  Sandra  jobbar.  Skolverket
rekommenderade tidigare att det inte skulle vara fler barn än 15 i en grupp. Nyligen (december
2013) ändrade skolverket denna rekommendation till att man bör se till barnens behov då man
bestämmer antalet barn i varje grupp och att mindre grupper var att föredrar framför större med
samma personaltäthet  (Skolverket,  2013).  Då detta bara är  rekommendationer är  det  upp till
politikerna i de enskilda kommunerna att bestämma hur många barn som ska placeras på varje
förskola. Antalet barn i grupperna påverkas därför av den ekonomiska situationen i kommunen
och politikernas förhållningssätt till förskolan. Dessa påverkas i sin tur av invånarna i kommunen.

Pedagogerna  har  angett  flera  sätt  som  de  vuxnas  förhållningssätt  påverkar  barnens
samarbetsförmågor på. Genom att se barnen som kompetenta och utmana dem kan pedagogerna
få barnen att samarbeta mot gemensamma mål. När pedagogerna ser vad barnen behöver för att
kunna samarbeta så kan de skapa lämpliga miljöer för barnen som underlättar för samarbete. Till
exempel kan de se till att barnen får det lugn de behöver och material som är inspirerande. Ett
förhållningssätt  hos  politiker  som prioriterar  barnen  kan  ytterligare  skapa  förutsättningar  för
utvecklandet av barnens samarbetsförmågor genom att se till att antalet barn i en grupp inte blir
för stort och att personaltätheten är tillräckligt hög med kunnig personal som kan se till barnens
behov.

7.1.6 Gemensamma mål

Det är inte alltid enkelt att urskilja det gemensamma målet i en samarbetssituation. Jag vill ändå
påstå att det finns ett gemensamt mål i alla de situationer som tagits upp i min undersökning.
Ofta var målet att se till  så att alla i gruppen hade det bra samt att värna om gemenskapen.
Barnen på  de  båda förskolorna framstår  i  intervjuerna som mycket  måna om sina kamrater.
Johansson har sett att det finns ett engagemang för varandra redan hos små barn och att de finner
styrka  i  en  gemenskap  (2001,  s.  85).  Pedagogerna  i  min  undersökning  hade  gjort  liknande
iakttagelser då de sett barnen trösta och hjälpa varandra. I en leksituation kan det gemensamma
målet vara att hålla igång leken.

I andra situationer var det enklare att se det gemensamma målet. Ett sådant exempel är när två
barn lägger ett gemensamt pussel. Där är målet att klara av pusslet tillsammans. I den situation
jag  beskriver  i  min  inledning  har  barnen  också  ett  tydligt  gemensamt  mål,  att  hindra
skogsmaskinen från att köra förbi.

Det gemensamma målet kan vara något som en pedagog föreslagit (lägga pussel) eller något som
barnen själva föresatt sig (stoppa skogsmaskinen). Så länge målet upplevs som meningsfullt för
alla deltagare är det inte vad målet är som är det viktiga utan att gruppen har något att arbeta för
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tillsammans.

I  intervjuerna  med  pedagogerna  framgår  att  de  anser  att  ett  gemensamt  mål  är  viktigt  i
samarbetssituationer då det är målet som driver samarbetet. Lena beskriver hur hon arbetar för att
hålla barnens samarbetslekar vid liv genom att smyga in material eller annat som hon uppfattar
att barnen behöver för att leken ska fortlöpa och utvecklas. Annelie visar på ett annat sätt att
arbeta när hon berättar om att hon kan diskutera med barnen vad målet är och hur de ska komma
fram till det.

7.1.7 Sammanfattande kommentarer

Att samarbete fungerar bättre i mindre grupper och att det inte bör vara stökigt kring barnen är
alla pedagogerna överens om. Men att det är så kan bero på flera olika faktorer.  Dawes, Van de
Kragt och Orbell menar att kommunikation kan vara ett medel för att stärka gruppidentiteten
(1988, s. 95). I en liten grupp och i en lugn miljö är det lättare både att kommunicera med och
lära känna varandra samt utveckla en gruppidentitet. Jag vill också påstå att det blir lättare att
känna tillit till varandra i en mindre grupp eftersom man får uppleva fler händelser med samma
personer och får lära sig hur de agerar i dessa situationer.

I alla samarbetssituationer som pedagogerna angav så hade barnen ett gemensamt mål. Att ha ett
gemensamt mål  stärker  också gruppidentiteten eftersom ett  gemensamt mål  ger  en känsla  av
samhörighet. En förutsättning för att kunna ha ett gemensamt mål är att man på något sätt kan
kommunicera med varandra. I en tröstsituation med toddlare kan det gemensamma målet vara att
se till så att alla har det bra och att stärka samhörigheten. Detta kommuniceras utan ord genom
att ett barn klappar eller kramar ett annat barn och på så sätt visar att det bryr sig om och vill att
det ledsna barnet ska bli glatt igen.

De olika påverkansfaktorerna samverkar med varandra och det är svårt att utskilja någon av dessa
som mer avgörande än de andra. Kommunikation är en påverkansfaktor samtidigt som den kan
vara en förutsättning för ytterligare påverkansfaktorer så som skapandet av ett gemensamt mål,
tillit och gruppidentitet. Kommunikationen påverkas i sin tur av miljön, vilken de vuxna till stor
del har makten över Med de vuxna så avser jag här inte bara pedagogerna på förskolan som direkt
kan skapa olika förutsättningar för barnen utan även politiker och andra vuxna som kan påverka
sådana  saker  som  barnantalet,  gruppsammansättningen,  styrdokument  och  pedagogernas
utbildning. De vuxnas förhållningssätt kan därför ses som en övergripande faktor eftersom det är
de vuxna som har makten att skapa förutsättningarna för barnens möjligheter att samarbeta.

Lenas  erfarenhet  av  att  barnen samarbetar  mer  då  de  agerar  utifrån  egna  idéer  är  intressant.
Speciellt med tanke på att den situation som väckte mitt intresse för detta ämne var just en sådan
situation. Kan det vara så att barnen finner det mer meningsfullt att arbeta för något de har
kommit  på  själva  att  de  ska  göra?  Om  så  är  fallet  skulle  ett  sätt  att  skapa  framgångsrika
samarbetssituationer  vara  att  erbjuda  barnen  förutsättningar  för  att  samarbeta  istället  för  att
initiera samarbete. Det finns dock också ett värde i de pedagoginitierade samarbetssituationerna.
Påklädningssituationerna  visar  på  att  pedagoginitierad  träning  på  att  samarbeta  leder  till  att
barnen börjar  att  samarbeta  spontant  i  just  den situationen.  Sandra  berättar  att  hon sett  att
samarbetsövningar gett resultat i hur barnen är mot varandra.

[…] förra året så hade vi tema, ett kompistema, och jobbade med ett material med ett antal 
böcker och sagor och vi pratade mycket om dels så att det är bra att samarbeta, hur man är en
bra kompis och allt det där. Och då har vi ju sett en positiv skillnad, ja förbättring, sedan vi 
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arbetade med det materialet då.

Min slutsats vad gäller skillnader mellan pedagoginitierat samarbete och barninitierat samarbete är
att pedagoginitierade samarbetsövningar har en positiv inverkan på barnen men det är under de
spontana samarbetssituationerna som samarbetet fungerar bäst.

Det framgår i min undersökning att pedagogernas erfarenhetsbaserade kunskap på många sätt
stämmer överens med den forskningsbaserade kunskapen. Det är möjligt att en del av den här
kunskapen är omedveten och behöver diskuteras mer i arbetslagen för att bättre kunna användas.
Att två av pedagogerna säger att det finns gemensamma förhållningssätt i arbetslaget trots att man
inte har diskuterat  något sådant pekar på att så är  fallet.  Det är  min förhoppning att  denna
uppsats ska kunna ligga till grund för diskussioner i arbetslagen om vilka förutsättningar man kan
ge barnen för att de ska kunna utveckla sina samarbetsförmågor samt att man ska kunna komma
fram  till  ett  gemensamt  förhållningssätt  till  spontana  samarbetssituationer.  Med  stöd  i  den
forskning jag tagit del av samt det som framkommit i intervjuerna med pedagogerna finner jag
det mycket möjligt att situationer liknande den jag beskriver i min inledning går att återskapa i
undervisningssituationer.

En studie som denna är inte tillräckligt stor för att kunna sägas vara generaliserbar. Den har ändå
ett värde då den dels ger en bild av den kunskap som verksamma pedagoger kan besitta och dels
indikerar att den kunskapen är erfarenhetsbaserad.

7.2 Metoddiskussion
Formella intervjuer visade sig vara ett mycket bra sätt att få utförliga svar på de frågor jag hade.
Emellertid har metoden inte varit helt problemfri. Något som jag fann svårt under intervjuerna
var  att  läsa  frågorna  så  som  jag  skrivit  dem.  Det  gjorde  att  en  del  av  frågorna  inte  blev
formulerade på exakt samma sätt vid varje intervju. Jag var dock medveten om detta och tror inte
att omformuleringarna var tillräckligt stora och olika för att det skulle ha påverkat de svar jag fick.
Om jag hade använt mig av en enkät hade frågorna alltid varit formulerade på samma sätt, men
det är möjligt att de hade tolkats olika av de olika svarspersonerna. Detta, skriver Rosenqvist och
Andrén är  ett  vanligt  problem med enkäter  och något  som gör  resultatet  mindre  tillförlitligt
(2006, s. 70). Under intervjuerna hade jag möjlighet att avgöra om svarspersonen förstått frågan
samt omformulera den om jag ansåg att det behövdes. Trots detta kan jag när jag lyssnar på
intervjuerna i efterhand höra att mina frågor ibland missuppfattats något. Det är något som jag
tror beror på min ovana att intervjua. För att undvika detta i framtida undersökningar kan jag
nästa gång göra fler provintervjuer innan intervjuerna för undersökningen äger rum.

Att använda diktafon för att spela in intervjuerna var ett bra sätt att arbeta på då det under
databearbetningen underlättade för mig att ha ordagranna svar från pedagogerna att arbeta med.
Även om mimik inte kommer med i en ljudinspelning så får man en bättre förståelse då man kan
höra betoningen av orden jämfört med om man bara har nedtecknade svar att förhålla sig till.
Under tidigare intervjuer har jag stött på intervjusubjekt som blivit nervösa av att bli inspelade
eller sagt nej till att bli inspelade. Så var inte fallet med någon av de pedagoger som deltog i den
här undersökningen. Alla gav sitt medgivande till ljudupptagning och jag fick den uppfattningen
att det var till fördel både för mig och för intervjusubjektet då konversationen kunde pågå mer
som ett  vanligt  samtal  utan  att  störas  av  att  jag  förde  anteckningar.  Under  en  intervju  tog
batterierna i diktafonen slut. Det skedde i början av intervjun och det var därför möjligt att börja
om utan att det störde allt för mycket. Om det hade hänt i slutet av en intervju hade det varit mer
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problematiskt. Inför framtida intervjuer kommer jag att se till att batterierna är utbytta!

Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på pedagogernas tankar om hur barn samarbetar.
Jag  ville  ta  reda  på  vad  pedagogerna  lagt  märke  till  och  gjort  för  erfarenheter.  I  en
intervjusituation är det möjligt att svarspersonen inte drar sig till minnes alla saker som den sett
och att de i efterhand kommer på sådant som de skulle vilja tillägga. Jag vill därför poängtera att
den här uppsatsen inte på något vis är en fullständig redogörelse för vad de fyra pedagoger som
vänligen  ställt  upp som intervjusubjekt  har  att  säga  om sina  iakttagelser.  Den är  snarare  en
beskrivning av de tankar pedagogerna hade vid intervjutillfällena.
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Bilagor

Bilaga I

Information om undersökning av hur pedagoger ser på miljöns påverkan av barns benägenhet att 
samarbeta.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Deltagandet är frivilligt och kan 
närsomhelst avbrytas utan motivering.

Undersökningen görs som en del i min utbildning till förskollärare och kommer att presenteras i 
mitt examensarbete. Syftet med undersökningen är att undersöka några pedagogers uppfattning 
om hur olika miljöer kan påverka barns benägenhet att samarbeta.

Datainsamlingen till undersökningen kommer att ske genom intervjuer med pedagoger där 
pedagogerna kommer att få svara på ett antal frågor gällande deras uppfattning om i vilka 
situationer och på vilka platser barn samarbetar spontant. Några frågor kommer också att ta upp 
hur pedagogerna arbetar för att utveckla barnens samarbetsförmågor.

Två förskolor har valts ut för undersökningen, ett föräldrakooperativ och en kommunal förskola. 
På varje förskola har två pedagoger valts ut för att intervjuas.

Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Resultaten som presenteras i examensarbetet kommer
att vara avidentifierade. Under bearbetningen av materialet kommer jag att använda pedagogernas
namn för att jag själv ska kunna förhålla mig till materialet. Ingen annan utom jag och min 
opponent (om denne så begär) kommer att ha tillgång till detta material. Om opponenten begär 
att få ta del av materialet kommer detta först att avidentifieras. När examensarbetet är färdigt 
kommer materialet att makuleras. Ingen mer än jag kommer att veta vilka förskolor som deltagit i
intervjuerna. De förskolor som deltar i undersökningen kommer att få ta del av det färdiga 
examensarbetet.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:

Gesunda 2013-12-06

Bos Anna Howard Gull Törnegren
Student Handledare/Universitetsadjunkt i etik
073-678 1374 023-77 8383
h10anhow@du.se gto@du.se
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Bilaga II
Formell intervju – intervju frågor

Datum för intervjun:

Inledning:

Den här intervjun kommer att handla om hur du ser på barns benägenhet att samarbeta och hur du 
arbetar för att utveckla barnens samarbetsförmågor.

Ger du ditt samtycke till att intervjun spelas in med diktafon?

Först kommer några frågor som ska hjälpa mig att förstå din utgångspunkt.

Kan du berätta vad du har för utbildning?

Kan du berätta om vad du arbetat med tidigare?

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?

Vilken är din position här?

Följande frågor handlar om saker som du kanske lagt märke till vad gäller barns benägenhet att 
samarbeta.

Kan du ge exempel på situationer då du sett barn samarbeta spontant?

På vilka platser har barnen befunnit sig när du sett detta?

Hur har miljön kring barnen varit vid dessa tillfällen (materialtillgång, lugnt, stökigt osv)?

Vilken tidpunkt på dagen gjorde du observationen?

Vad hade barnen gjort tidigare?

Vad skulle de göra efteråt?

Har du sett någon skillnad i vilka barn som är mest aktiva under dessa situationer beroende på tid, plats
och miljö?

Nu följer några frågor angående hur du som pedagog arbetar med att utveckla barnens 
samarbetsförmågor.

Tänk tillbaka på någon eller några av de situationer som du beskrivit för mig där du sett barn samarbeta
spontant. Gjorde du eller någon av de andra pedagogerna som eventuellt var närvarande något för att ta
tillvara på situationen där och då? Berätta vad ni gjorde.

Gjorde du eller någon av de andra pedagogerna på förskolan någon återkoppling till situationen vid 
något senare tillfälle? Berätta på vilket sätt.

Beskriv hur ni på förskolan arbetar för att utveckla barnens samarbetsförmågor, både genom planerade 
aktiviteter och spontant i barngruppen.

Har ni diskuterat i arbetslaget hur ni ska arbeta för att hjälpa barnen utveckla sina samarbetsförmågor?

Har ni diskuterat i arbetslaget hur ni ska förhålla er till situationer då barnen spontant samarbetar?

Är det något som vi inte tagit upp under intervju som du skulle vilja tillägga?

Tack för din medverkan!
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Bilaga III
Frågeställningar:

I vilka situationer har pedagogerna sett barn spontant samarbeta?

På vilka platser har pedagogerna sett barn spontant samarbeta?

Har pedagogerna lagt märke till vilka barn som är mest aktiva under samarbetena och om detta 
skiljer sig beroende på situation och plats?

Hur tar pedagogerna tillvara på dessa tillfällen?

Hur arbetar man på förskolorna med att utveckla barnens samarbetsförmågor?

Påverkansfaktorer:

Kommunikation
Miljön (inklusive material och tidsfördelning)
De vuxnas förhållningssätt
Gruppidentitet
Tillit till varandra
Gemensamma mål

I vilka 
situati
oner 
har 
pedag
ogerna
sett 
barn 
sponta
nt 
samar
beta?

På 
vilka 
platser
har 
pedag
ogerna
sett 
barn 
sponta
nt 
samar
beta?

Har 
pedag
ogerna
lagt 
märke 
till 
vilka 
barn 
som är
mest 
aktiva 
under 
samar
betena 
och 
om 
detta 
skiljer 
sig 
beroen
de på 
situati
on och
plats?

Hur 
tar 
pedag
ogerna
tillvara
på 
dessa 
tillfälle
n?

Hur 
arbetar
man 
på 
förskol
orna 
med 
att 
utveck
la 
barnen
s 
samar
betsför
mågor
?

Komm
unikat
ion

Miljön
(inklus
ive 
materi
al och 
tidsför
delnin
g)

De 
vuxnas
förhåll
ningss
ätt

Grupp
identit
et

Tillit 
till 
varand
ra

Gemen
samma
mål

Intervj
u 1

Leksitu
ationer

Rolleka

Vid 
matbor
det

Nej Uppm
untrar 
och 
återkop

Tema 
arbete, 
färdiga 
materia

Lugn 
är 
viktigt

När 
det är 
lugnt

Uppm
untran
de, 
stöttan

Leksitu
ationer

Att 
hålla 
leken 
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r

Påkläd
ning

Måltid
er

I de 
flesta 
situatio
ner

I hallen

Inne på
avdelni
ngen

Där de 
leker

Överall
t

plar l, 
pratar 
ofta 
om, 
uppmu
ntrar, 
dokum
entera 
och 
återkop
pla, 
diskute
rar i 
arbetsla
get 
(planer
ingsmö
ten, 
reflekte
rar), på
samlin
gar, i 
leken, 
uppmu
ntrar 
och 
stöttar.

de, 
skydda
nde

vid liv

Att gå 
ut 
tillsam
mans

Att äta 
tillsam
mans

Intervj
u 2

Pusslar 
tillsam
mans.

Bygger 
tillsam
mans

Inomh
us, 
utomh
us, 
sandlåd
an

Alla 
barn 
men på
olika 
sätt

Skydda
r 
situatio
nen, 
ger 
utrym
me

Doku
menter
ar, 
återkop
plar, 
ger 
utrym
me

Med i 
planeri
ngen 
(värdeg
runden
)

Lugnt 
är 
viktigt,
inte för
många 
Möjlig
het att 
diskute
ra

Positiv 
energi, 
de 
leker 
och är 
glada

Tillåta
nde

Piggare
på fm, 
lugnare
då det 
är färre
barn 
(t.ex. 
på em)

Utman
ande, 
skydda
nde, 
bejaka
nde

Antalet
viktigt

Att 
klara 
en 
utmani
ng 
(pussla,
bygga)

Intervj
u 3

När 
någon 
gjort 
sig illa 

Lekru
mmet

Hallen

Vissa 
barn är
alltid 
hjälpsa

Beröm
mer

Pratar 
mycket
om 
det. 

Viktigt
att 
kunna 
lyssna 

Svårare
när det
är 
stökigt.

Uppm
untran
de, 
stöttan

Det är 
stökiga
re på 
hösten 

Det är 
stökiga
re på 
hösten 

Att gå 
ut 
tillsam
mans
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vill de 
hjälpa 
till att 
trösta

mma Har 
fokuser
at på 
att vara
snäll 
mot/hj
älpa 
varandr
a och 
att 
lyssna 
på 
varandr
a.

på 
varandr
a

de efter 
lovet 
när det
komm
er 
många 
nya 
barn 
och de 
gamla 
kanske 
inte 
har 
setts på
ett tag

efter 
lovet 
när det
komm
er 
många 
nya 
barn 
och de 
gamla 
kanske 
inte 
har 
setts på
ett tag

Att alla
ska 
vara 
glada

Intervj
u 4

När 
någon 
gjort 
sig illa 
vill de 
hjälpa 
till att 
trösta

När de 
får 
egna 
idéer

När de 
bygger

Ute

Hallen

Legoru
mmet

Beror 
mer på 
barnets
personl
ighet

Stöttar,
uppmu
ntrar

Doku
menter
ar, 
återkop
plar, 
pratar 
om 
det, 
dramat
iserar

Har 
tränat 
extra 
på att 
vänta 
på sin 
tur och
prata 
en i 
taget

Prata 
en i 
taget

Utomh
us (lite 
materia
l) 
Legoru
mmet 
(begrän
sat till 
legobit
ar)

Lugna 
miljöer
och där
barnen 
har 
utrym
me  
fungera
r bättre

Bejaka
nde, 
uppmu
ntrand
e, 
stöttan
de, 
utman
ande, 
skydda
nde

Bättre 
med 
litet 
antal 
barn, 
svårare 
på 
hösten 
(se 
ovan)

Det är 
stökiga
re på 
hösten 
efter 
lovet 
när det
komm
er 
många 
nya 
barn 
och de 
gamla 
kanske 
inte 
har 
setts på
ett tag

Att gå 
ut 
tillsam
mans

Att alla
ska 
vara 
glada

Att 
hålla 
leken 
vid liv

Att 
genomf
öra 
något 
(egna 
idéer, 
bygga)

Övrigt:
Äldre hjälper yngre. (III)
Aktiviteter gör dem trötta vilket kan leda till mer högljudd lek och mindre samarbete. (I)
Hänvisar till värdegrunden/läroplanen. (II)

Inget arbetslag har diskuterat ett gemensamt förhållningssätt i spontana samarbetssituationer men anser att
man har ett gemensamt (odiskuterat) grundtänk.
En pedagog påpekar att stora barngrupper försvårar möjligheterna för barnen att samarbeta – intressant, 
svårare att kommunicera och få en gruppidentitet, tröttare barn?
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