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Sandlådan en arena för olika möten. 

En kvalitativ studie om arbetet med förskollärares perspektiv på att möta barns 
samspel i sandlådan. 

Sandbox a venue for various meetings. 

A qualitative study of the work with preeschool teatchers perspective of child´s 
interaction in the sandbox. 
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_______________________________________________________ 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskolläraren beskriver 
sandlådan som en arena för förskolebarns samspel. Studien bygger på en 
kvalitativ metod med utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visar att förskollärarna är betydelsefulla personer för barnens 
samspel i sandlådan. Deras inställning till lek och samspel är viktigt för att 
stötta barnen i deras lärande och utveckling. I studien har tre viktiga begrepp 
vuxit fram värdegrundsarbete, konflikthantering och lekens betydelse. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Samspel, förskollärares förhållningssätt, lek, sandlåda. 
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1 Inledning 

Förskolan är en arena och en social plats där människor med olika bakgrund möts 
varje dag, med olika förutsättningar. I förskolans läroplan framgår att barnen ska 
uppmuntras till lek, lärande och utveckling och dessutom erbjuda en miljö som är 
trygg och utmanande (Skolverket, 2016). Förskolläraren ska vidare möta barnen och 
vara engagerad i samspelet och hjälpa barnen vid konflikter och lära dem 
kommunicera med varandra oavsett ålder (Skolverket, 2016).  

Inför min blivande yrkesprofession har jag funderat över barns lek utomhus. Hur 
hanteras samspel, konflikthantering och lek på en plats i utomhusmiljön? Enligt 
mina antaganden samlas många barn i sandlådan och den blir till en arena för olika 
möten och olika gruppkonstellationer. I denna studie problematiseras områden som 
sker genom interaktion mellan barn med avsikt att få syn på hur förskolläraren 
ansvarar och tar ställning till barns lek och samspel i sandlådan. Kan förskolläraren 
uppfattas som delaktig eller som en iakttagare? Vad blir resultatet om förskolläraren 
inte skulle vara delaktig? Studien kommer bygga på intervjuer med förskollärare som 
har varierande bakgrund och arbetslivserfarenhet inom förskolan. Jag är intresserad 
av vilka strategier de använder för ett samlärande i praktiken. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas perspektiv på hur barnen 
ter sig i sandlådan och vilka strategier förskollärarna använder för att bli delaktiga i 
barns samspel utomhus. Min forskningsfråga lyder: 
 
Hur beskriver förskolläraren sandlådan som en arena för förskolebarns samspel? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt redogörs för hur uppsatsen är disponerad. Inledningsvis ges en 
bakgrund till området, för att synliggöra vilka perspektiv som studien tar avstamp 
från. Därefter tydliggörs även de sökord som använts för att hitta intressanta artiklar 
till studien liksom definieras och avgränsas begrepp som är aktuella i studien.  

Detta följs av tidigare forskning som är indelat i tre underrubriker. Den första 
rubriken är förskolan som kollektiv arena, den andra beskriver samspelet i praktiken 
mellan barnen själva. Den tredje, till behandlar lärarens strategier att leka och 
samspela med barnen. Studiens nästkommande avsnitt redogör för studiens 
teoretiska perspektiv, i vilket innebörden av sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs 
bakomliggande teorier förklaras.  

I avsnittet metod, redogörs för läsaren vilken undersökningsmetod som används i 
studien. I detta avsnitt följer också urval och genomförande liksom hur studien 
förhåller sig till de forskningsetiska aspekterna samt ett resonemang kring studiens 
tillförlitlighet och äkthet.  

I resultatpresentationen presenteras resultatet från de intervjuer som genomfördes 
med aktuella förskollärare. Avsnittet följs av analys av resultat som ett eget kapitel.  
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Avslutningsvis följer ett diskussionsavsnitt, där resultat, metodval och relevans för 
yrkesprofessionen diskuteras. I den avslutande delen resoneras också kring eventuell 
framtida forskning inom området.  

 

2 Bakgrund  

Aktuell studie utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Säljö (2012) beskriver 
att den sociokulturella traditionen bygger på samspelet mellan individer, i vilken 
utveckling och lärande sker. Perspektivet utgår således från en social teori där 
interaktionen är en förutsättning. Vygotskijs idéer kan tänkas hänga samman med 
frågeställningen hur förskolläraren ser sandlådan som en arena för barns samspel i 
förskolan. Jag är nämligen nyfiken på hur läraren bemöter barnen i sandlådan.    

2.1 Litteratursökning 

Den litteratur, artiklar och avhandlingar, som redogörs för i uppsatsen är funnen i 
databaser som Google Scholar, ERIC och DiVA. Sökorden har varit: samspel, 
sandlåda, utomhuslek, förskollärare, delaktighet, preschoolteacher, children, play, 
participation, child`s interaction.    

2.2 Definition av begrepp 

I detta avsnitt avgränsas och definieras för studien aktuella begrepp såsom 1) interaktion 
och samspel, 2) förskollärare samt 3) samlärande. 

2.2.1 Interaktion och samspel  

Studien bygger på hur förskolläraren upplever barnens samspel i en specifik miljö.  
Relationer mellan vuxna och barn i förskolan är betydelsefulla för barns emotionella, 
sociala och kognitiva utveckling, vilket det finns bakomliggande teorier och empirisk 
forskning om (Jonsdottir, 2007). Strandberg (2006), som fokuserar på Vygotskijs syn 
på relationer och samspel i leken, menar att barnet lånar kompetens av den vuxne 
och/eller andra barn för att ta till sig förmågan att leka och bli aktiv. I denna studie 
används begreppen interaktion och samspel som synonyma begrepp och de tenderar 
beskriva alla former av samspel mellan barn och barn samt mellan barn och vuxen.   
  

2.2.2 Förskollärare 

I denna studie koncentreras förskollärarens upplevelse på samspel i en specifik miljö, 
sandlådan, dels för att förskolläraren har det övergripande ansvaret och riktlinjer att 
följa i förskolan jämfört med barnskötare och övrig personal, dels för att en 
avgränsning kändes nödvändig på grund av det begränsade antalet informanter. I 
denna text omnämns förskollärarna även som informanter. 

2.2.3 Samlärande 

Williams (2006) skriver att samlärandet står för lärandet mellan individer och 
kollektiv. Samlärande är mer än samarbete och samverkan som sker i olika kontexter. 
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Samlärande byggs upp i olika miljöer mellan barn i olika åldrar som kan skapa 
relationer. 

 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. Forskningen 
presenteras under tre olika rubriker: 1) förskolan som kollektiv arena, 2) samspel 
mellan barnen i praktiken samt 3) lärarens strategier för att leka och samspela med 
barnen. 

2.3.1 Förskolan som en kollektiv arena 

Arnér (2006) beskriver att förskolan har ett samhälleligt uppdrag och är en offentlig 
miljö där många människor möts varje dag. Förskolan arbetar på uppdrag av staten 
och styrs av både lokala och statliga bestämmelser, såsom läroplaner och andra 
styrdokument. Personalen, som är verksamma inom förskolan, har många skiftande 
bakgrunder och erfarenheter och förskolan är uppbyggd av många regler och rutiner, 
vilket gör att förhållningssättet gentemot barnen skiftar. Arnér (2006) skriver också 
att de pedagoger som har varit verksamma inom förskolan under många år har byggt 
upp rutiner i arbetsuppgifter där de känner sig bekväma, vilket troligen också leder 
till olika förhållningssätt gentemot barnen. När förhållningssättet relateras mot 
läroplanens intentioner har lärarna i förskolan uppdrag och riktlinjer att följa. Det 
handlar idag inte bara om fostran och vägledning av barnen som tidigare, utan 
förskolan har också läroplansmål att sträva mot (Arnér, 2006). 

Mårtensson (2004) skriver att det i förskolan är en självklarhet att barn ofta är ute 
och leker. Utomhusvistelserna kan till och med beskrivas som en aktivitet som 
ständigt pågår inom verksamheten. Mårtensson (2004) poängterar dock att leken 
utomhus ofta är självstyrd av barnen och att pedagogerna inte har ett bakomliggande 
syfte bakom en aktivitet, men barnens utomhuslek är ofta förlagt efter en viss rutin 
och det verkar också utgå från ett bestämt mönster när det är initierat av personalen 
på förskolan. 

I dagens samhälle vistas barnen mer i förskolan än hemma (Jonsdottir, 2007). I 
denna sociala arena skapar deltagarna, barn och vuxna, en kulturell värld med 
gemensamma regler, normer och förväntningar (Jonsdottir, 2007), där barnen får 
möjlighet till samspel. Hur samspelet utvecklas beror dock på kultur, miljö och 
pedagogernas förhållningssätt (Williams, 2006). Williams (2006) menar nämligen 
att när barnen får erfara och växla mellan att själva agera lärare och att vara 
observatörer utvecklar barnen en större förståelse för att lära sig av varandra.  

2.3.2 Samspel mellan barnen i praktiken  

För barn är kamrater viktiga (Williams, 2006). Oavsett bakgrund möts de i leken, där 
de får dela gemensamma upplevelser samt stötta och lära sig av varandra i olika 
situationer (Williams, 2006). Detta innebär dock inte alltid att det finns en stark 
sammanhållning och en god relation mellan barnen (Jonsdottir, 2007). Trots att 
pedagoger ofta uppfattar att barnen sällan är ensamma liksom att de är självsäkra 
och glada barn, framkommer i Jonsdottirs (2007) studie att många barn för en kamp 
om att få vara med i leken på förskolan. Barn tenderar att ibland bli uteslutna, då det 
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till exempel förekommer missförstånd mellan barnen likväl som att barnen retas mer 
än vuxna tror. Även om barn vill ingå i sociala samspel är det inte alltid så lätt, vilket 
betyder att förskolläraren har en betydande roll för att barnen inte ska riskera att bli 
kränkta och/eller hamna utanför (Jonsdottir, 2007). För att utveckla barnens 
lärprocesser behöver alla barn få utrymme att vara med att leka (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Barn vill göra saker tillsammans och ta till vara på varandras idéer och kunskaper 
(Williams, 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar att när barnen 
får leka tillsammans erövrar de sin sociala kompetens samt sin språkliga, motoriska 
och intellektuella förmåga genom samspelet. I lekens olika sammanhang får barnen 
utveckla och bemästra tankar och funderingar. Regellek, rollek eller konstruktionslek 
ger alla utrymme för samspel med kamraterna i förskolan (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). Även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) uppmärksammar att 
barnens lek kan utveckla alla sinnen. Leken sker på barnens egna initiativ och kräver 
en viss uppmärksamhet av barnen, där kommunikation och samspel är en 
förutsättning.  

Barnen önskar själva skapa lärandetillfällen där olika åldrar möts, eftersom de anser 
att de lär sig saker av varandra (Williams, 2006). Författaren lyfter vidare att barnen 
ser sig själva som resurser som kan hjälpa och stödja varandra i samspel, 
konfliktsituationer och problemlösning, men för att kunna bli delaktig i varandras lek 
krävs det att man förstår de regler som finns i leken för att leka och komma överens i 
samspelet med varandra (Williams, 2006).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att barn är viktiga för varandra och att de vill 
vara tillsammans med andra barn. Barnen upplever nämligen själva att de lär av 
varandra och de kan uppfattas vara nyfikna på varandras idéer och den kunskap de 
besitter. I leken med andra barn får barnen möjlighet att erövra sociala kompetens, 
språket och intellektuell förmåga. De får sålunda möjlighet att utveckla sina förmågor 
och sina sinnen.  

 

2.3.3 Lärarens strategier för att leka och samspela med barnen 

När läraren leker med barnen avspeglar sig pedagogens förhållningssätt och 
pedagogiska filosofi i barnens lek (Tsai, 2005). Tsai (2005) hävdar att den 
pedagogiska filosofi som har visat sig mest framgångsrik är det sociokulturella 
perspektivet, då läraren med denna grundsyn tenderar att visa större intresse och 
engagemang i leken.  

Innan en förskollärare ska träda in i leken krävs det dels att de känner barnen väl, 
dels att barnen ger sitt godkännande (Tsai, 2005). Tsai (2005) visar också att 
förskolläraren måste anpassa sig efter barnens nivå i leken och kunna använda olika 
strategier för detta. Tsai (2005) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
poängterar vikten av att förskolläraren medverkar och är aktiv i barnens lek, men inte 
är den som styr och bestämmer, utan stöttar och skapar förutsättningar för barnens 
lek i förskolan. Om läraren kan stötta barnen vid konflikter, i samspelet med andra 
barn samt visa barnen hur man är en god kamrat stärks relationerna mellan vuxen 
och barn (Tsai, 2005) och förskolläraren kan agera förebild samtidigt som hen kan 
stärka barnens förmågor i leken (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). De 
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beskriver vidare att barn inte alltid vet hur man ska leka och kan ha svårt att förstå 
lekkoder, därför är det viktigt att det finns närvarande lärare i leken. 

Jonsdottir (2007) poängterar också vikten av att förskolan bör ha engagerad 
personal. Ett bra ledarskap innebär att man som vuxen utgår och skapar 
förutsättningar för varje barn. I praktiken handlar det om att man samarbetar med 
barnen och skapar lärandetillfällen som utgår från barnens intressen och behov. 
Samhörighet och solidaritet är, enligt Jonsdottir (2007), en bra utgångspunkt i 
arbetet med barnen. Genom detta kan förskolläraren skapa relationer och samspel i 
förskolan. Genom leken får barnen erövra nya erfarenheter. De lär sig respekt och 
empati. Barnen utvecklar språk och fantasi genom lek. Barnen behöver en lärare som 
är aktiv i leken och som skapar möjligheter för barnens utveckling och lärande 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att oavsett lek och styrning måste det 
finnas närvarande aktiva vuxna i närheten av barnens lek. De måste få syn på vad 
barnen håller på med i leken. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att lek 
och fri lek är begrepp som är nära sammanhållna. Vissa förskollärare benämner den 
fria leken som fri från vuxna eller som en beskrivning av leken utomhus. När de 
vuxna inte är närvarande och låter barnen välja fritt, tyder forskning på att samspelet 
blir sämre och allt fler konflikter uppstår. Förskollärarens förhållningssätt och 
kompetens innebär att man intar barnens perspektiv. Alla förskollärare ska möta alla 
barn och visa engagemang i deras samspel. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
poängterar att barn inte ska leka helt själva.      

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att förskolläraren 
behöver vara en konstruktiv stödjande person i barnens lek, där man tar initiativ till 
att vara med barnen i deras lek. De menar att förskolläraren ska använda strategier 
för att stötta barnen utifrån deras egna föreställningar och tankar. Det handlar till 
exempel om att förskolläraren tar sig an barnens frågor och utmanar dem i leken med 
intressant material. Doverborg et al. (2013) skriver att man ska rikta sin 
uppmärksamhet mot barnens behov, skapa förutsättning för deras lärprocesser och 
inta barnens perspektiv. De lyfter medvetet fram begreppet undervisning i förskolan 
trots att ordet undervisa ofta förknippas med skolan, där läraren står i fokus och 
förmedlar kunskap till barnen. Utifrån förskolans perspektiv handlar det istället om 
att se förskolan under förändring där vi har förväntningar exempelvis på hur lärare 
kan främja barnens lek och lärande i förskolan (Doverborg et al., 2013). 
 
Barn lär sig i samspel även med vuxna, vilket innebär att förskolläraren är 
betydelsefull för barnens lek i förskolan (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2009). Sheridan et al. (2009) betonar att förskollärarna bör möta barns 
perspektiv och att de dessutom bör låta barnen möta ömsesidiga samspel, där leken 
och glädjen är central för detta sammanhang.  

Lek och lärande hör samman och det sker ständigt ett samspel mellan barn och vuxna 
(Dalgren, 2017). Sheridan et al. (2009) synliggör i sin studie att läraren tenderar att 
prioritera leken framför lärandet, trots att dessa två hör samman. Dalgren (2017) 
menar dock att förskolans interaktion ofta tas förgivet eftersom det tillhör vardagen. 
Hon argumenterar för nuets didaktik som en viktig grundsten i arbetet med 
förskolans pedagogiska praktik, att förskolläraren intar barnperspektiv och integrerar 
lek, omsorg och lärande i varandra. Sheridan et al. (2009) betonar också att 
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förskollärarna bör möta barns perspektiv och att de dessutom bör låta barnen möta 
ömsesidiga samspel, där leken och glädjen är central för detta sammanhang. 

Samverkan mellan barnen och hur de är mot varandra, har sin utgångspunkt i de 
vuxnas synsätt och värderingar skriver de (Williams et al., 2000). Williams (2006) 
menar att det vi vuxna tänker som oväsentligt lärande, enligt barnen själva kan 
kännas viktigt och betydelsefullt för dem i deras lek. Detta är något som lärarna 
kanske inte ser och uppfattar. Barn bär på kompetenser som de gärna vill dela med 
sig av till sina kamrater, vilket också synliggörs i barns samspel (Williams, 2006). 
Dalgren (2017) lyfter att samspel i läroplanen framgår som en riktlinje, men att det 
inte står någonstans hur detta ska utföras av förskollärarna. För att utveckla 
förskolans pedagogiska praktik och erövra kunskap om interaktion mellan barn och 
pedagoger, menar Dalgren (2017), att de vardagliga aktiviteterna, som man möter i 
förskolan, kan undersökas ytterligare. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att varje lärandetillfälle mellan 
förskollärare och barn är unikt eftersom situationen styrs av hela sammanhanget som 
barnet och läraren befinner sig i. Ett tillfälle blir aldrig det andra likt. Utifrån detta 
med att skapa bra förutsättningar för barnet krävs det att man som förskollärare 
arbetar efter ett professionellt förhållningssätt och ser den pedagogiska 
verksamheten som en helhet för lärande mellan pedagoger och barn. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskollärarens attityder och avsikter för 
lärande syns tydligt i vilken situation man befinner sig i med barnen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att förskolläraren spelar en betydande roll i 
barnens lek. En deltagande pedagog är inte enbart en förebild utan kan också stärka 
barnet på olika sätt i leken genom att exempelvis visa hur man kan agera som en god 
kamrat. Dessutom kan en förskollärare som deltar i leken observera vad som händer i 
barngruppen och inte minst svara på barnens frågor och vidare utmana dem i leken. 
En förskollärare som leker med barnen möjliggör också att relationen mellan barnen 
och hen stärks.  
 

3 Teoretiskt perspektiv 

Alla människor samlar på sig nya kunskaper och färdigheter i olika möten i olika 
sammanhang och situationer. Genom att ta tillvara på samma intressen, kan ett 
lärande ske. Säljö (2011) skriver att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung 
i pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934). Vygotskijs syn på 
förmågor och hur individen kan ta till sig kunskap kallade han mediering, vilket 
innebär är hur vi människor använder redskap för att förstå vår omvärld. Redskapen 
delas in utifrån 1) materiella ting som människan skapat och 2) psykologiska som 
innebär vår kommunikation. När vi använder vårt språkliga redskap innebär det att 
vi får utveckla vår kommunikativa förmåga och lära oss samspel (Säljö, 2011). 

Strandberg (2006), som fokuserar på Vygotskij teori, menar att grundförutsättningen 
för samspel mellan barn och vuxna, är att de interagerar och har meningsfulla möten. 
Eftersom min studie har sitt ursprung i samspelets betydelse mellan vuxna och barn 
kan Vygotskijs tankar och teorier vara väsentliga i detta sammanhang. Williams 
(2006) skriver att Vygotskij ser samspelet som den kunskap vi har fått, som vi har 
lärt oss av andra. Språket har en betydande roll (Strandberg, 2006). Genom språket 
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förvärvar barnet kompetens för sitt sociala samspel. Teorin är att barn får social 
kompetens genom samspel, och genom samspel sker lärande och utveckling. 

I ett sociokulturellt perspektiv är barnet eller nybörjaren nämligen inledningsvis 
beroende av den person som kan mer inom ett område (Williams et al., 2000; Säljö, 
2011). Säljö (2011) beskriver detta utifrån den proximala utvecklingszonen, som är ett 
väsentligt begrepp inom Vygotskij teori. Den kunniga personen stöttar, vägleder och 
visar. Williams et al. (2000) skriver att teorin avspeglar sig i att en grupp människor 
lär sig tillsammans, att alla är involverade och genom kommunikation och handling 
kan ett lärande ske (Williams et al., 2000). 

Fantasi och kreativitet är också ett begrepp som är betydelsefulla inom den 
sociokulturella synen på lärande (Strandberg, 2006). Att vara fantasifull ger oss 
kunskap och nya erfarenheter hela livet. Att vara kreativ innebär exempelvis att vi 
omskapar det vi tidigare mött. Genom social kontext bildar vi lärande och utveckling. 
Säljö (2011) benämner detta som appropiering, vilket innebär beskrivning av 
lärande. Människor lär sig efter samhällets regler och utvecklar sin identitet och lär 
sig förstå den sociala omgivningen.  

 

4 Metod 

I metodavsnittet redogörs för studiens undersökningsmetod, urval, genomförande, 
forskningsetiska principer samt studiens tillförlitlighet och äkthet.  

4.1 Undersökningsmetod 

Studien utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt, där syftet är att bidra med en 
djupare förståelse för hur barns och vuxnas samspel fungerar i sandlådan. Jag vill 
undersöka hur förskollärarna upplever sandlådan som en arena för förskolebarns 
samspel och undersöka hur interaktionen mellan barn och förskollärare är i den 
miljön. Vilka strategier har exempelvis förskollärarna i sandlådan för att leka med 
barnen? 
 
Jag har i min undersökning utgått från en semistrukturerad ansats, vilket Bryman 
(2011) menar ger informanterna möjlighet att utforma sina svar och tankar på sitt 
eget vis. En kvalitativ semistrukturerad intervju är en flexibel metod. Den innebär att 
forskaren inte behöver ställa sina frågor uppifrån och ner, utan kan blanda dem 
beroende på vilken situation hen befinner sig i, eller vad informanten talar om. 
Bryman (2011) skriver även att det är möjligt att lägga till frågor utifrån de svar man 
får av intervjupersonen. Genom detta metodval kan också forskaren få en naturlig 
och nära relation till sina informanter under intervjun. Bryman (2011) menar att en 
kvalitativ intervju också bygger på den sociala verkligheten om hur människor ser på 
en viss miljö. Med detta relaterat till min forskningsfråga och sandlådan som ett 
avgränsat område, får jag möjlighet till hur mina informanter tolkar samspelet i 
sandlådan i förskolans utomhusmiljö. 
 
Intervjufrågorna har varit öppna och formulerade utifrån aktuell forskningsfråga. 
Underlaget och frågeställningen var kort och varierande för att informanterna skulle 
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få möjlighet att lättare formulera sig och uppfatta frågeställningen. I förhållande till 
mina informanter var jag flexibel och intervjuerna blev relativt informella och vi hade 
bra diskussioner som blev underlaget för min forskningsstudie.  
Detta menar Bryman (2011) är till fördel om man vill ha oförutsedda svar av 
informanterna. Det är deras svar som bestämmer riktningen för den fortsatta 
intervjun och vart den ska leda. Under intervjun gav jag förskollärarna möjlighet till 
att tänka igenom sina svar dels för att jag hade visat frågeställningen innan, men 
också för att de fick formulera sina svar efter egna tankar och föreställningar, i 
enlighet med Brymans (2011) råd. 
 

4.2 Urval 

Studien utgår från att få kännedom om hur förskollärarnas interaktion är med 
barnen i en specifik miljö, i detta fall sandlådan. Ambitionen har också varit att 
undersöka vilka strategier de använder för att bli delaktiga i barns samspel utomhus. 
Bryman (2011) skriver att urvalsgruppen har betydelse utifrån vilket resultat man vill 
uppnå. Han förespråkar att man ska välja personer som är betydelsefulla för 
forskningsstudien (Bryman, 2011). Urvalet grundar sig också i att jag skriver mitt 
examensarbete själv och eftersom jag skulle ha fyra informanter valde jag 
förskollärare som urvalsgrupp, därför att de har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att förskolläraren har 
ansvar för att lägga grunden till barnens lärande. I sin yrkesprofession ansvarar de 
för det pedagogiska uppdraget och tillsammans med barnen skapar man 
förutsättningar i verksamheten (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). Samtliga 
förskollärare är från samma verksamhet, men från skilda avdelningar och arbetar 
med olika åldersgrupper. Min förhoppning var också att jag eventuellt skulle kunna 
se gemensamma drag kring interaktionen mellan barnen och personalen i 
utomhusmiljön eftersom aktuella förskollärare delar samma utomhusmiljö och 
sandlåda, liksom möjligen att de har en överenskommen syn på samspelet i 
sandlådan på aktuell förskola, trots att de på grund av arbete i olika åldrar och med 
olika lång arbetslivserfarenhet också kan tendera att ge varierade svar.  

 

4.3 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet som har samlats in genom 
intervjuer med förskollärare.  

4.3.1 Datainsamlingsmetod 

I ett missivbrev (se bilaga 1) fick förskollärarna ta del av information gällande 
studiens syfte och det forskningsetiska riktlinjerna. Innan intervjun fick 
intervjupersonerna läsa studiens frågeställning innan för att förbereda sig (se bilaga 
2). Samtliga fyra intervjuer varade cirka 30 minuter och de är förskollärare från 
samma verksamhet men som arbetar dels med olika åldrar och har varierad 
arbetslivserfarenhet. Informanterna valdes utifrån att studien på så sätt skulle kunna 
bli mer innehållsrik eftersom alla förskollärare möjligen har varierad erfarenhet av 
interaktion med barnen i sandlådan.  
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Intervjuerna genomfördes på förskolan för att underlätta förskollärarnas deltagande.   
Förskollärarna besvarade frågorna enligt intervjuguiden och samtalen var 
avslappnade. Under intervjun användes ljudupptagning och det fördes anteckningar 
under intervjuns gång på dator. Detta var för att transkriberingen skulle bli lättare att 
hantera. Bryman (2011) skriver nämligen att man lätt kan återgå till vad 
respondenten säger om rösten spelas in. Efter genomförandet av intervjuerna har de 
noga transkriberats för att öka tillförlitligheten. Intervjuerna har vart flexibla och 
utgått från studiens frågeställning, men det har ibland lett till följdfrågor, samt en 
liten diskussion (Bryman, 2011). 

 

4.3.2 Bearbetning och sammanställning av data 

Studien bygger på intervjuer, som spelats in och transkriberats. För att noga kunna 
sammanställt materialet till ett resultat användes ljudfilen, som sedan 
transkriberades. Den nedskrivna intervjun har skapat möjlighet att bearbeta och 
analysera informanternas utsagor.  

Redan i transkriberingarna omnämns förskollärarna som f1, f2, f3 respektive f4 för 
att dels hålla isär intervjuerna, dels för att redan initialt avidentifiera deltagarna i 
forskningsstudien. Informanternas svar har färgmarkerat. Detta var för att skilja 
informanternas svar åt. Efter transkribering och granskning av varje enskild intervju, 
sammanställdes alla informanters innehåll till ett och samma dokument för att sedan 
kunna bearbeta svaren och finna ett samband av olika kategorier i vad informanterna 
uttrycker, under respektive fråga.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att forskning är betydelsefullt för vårt samhälle och 
utveckling. Människor behövs för att få fram och tolka ny forskning och 
vetenskapsrådet uttrycker hur informanterna ska skyddas som ingår i forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) poängterar 
vikten av de fyra etiska reglerna som ska följas vid forskningsstudier. Den 
förstnämnda är informationskravet, vilken handlar om att forskaren ska ge 
information till sin deltagare och allt insamlat material används ur 
forskningssynpunkt. Det är också relevant att deltagarna informeras om studiens 
syfte och hur resultatet ska redovisas. Det andra är samtyckeskravet vilket betyder 
att deltagaren ska ha rätt att bestämma själv om han eller hon vill delta i studien. Den 
tredje etiska principen är konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna 
behandlas med sekretess. Till sist nämns också nyttjandekravet, som kan beskrivas 
att allt insamlat material bara ska användas till forskning och inget annat (Bryman, 
2011; Vetenskapsrådet, 2011). I aktuell studie har alla fyra informanter fått 
missivbrev för att lämnat samtycke. De har fått information om att allt behandlas 
under sekretess och att studien är frivillig. Detta redogjordes i missivbrevet till 
informanterna innan forskningsstudien påbörjades.  
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4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

I en kvalitativ undersökning är det viktigt att behandla begrepp såsom pålitlighet, 
överförbarhet, trovärdighet och möjlighet till att konfirmera samt styrka, skriver 
Bryman (2011) dessa fyra kriterier utgår från studiens tillförlitlighet och äkthet som 
är grundläggande för den kvalitativa forskningen. Eftersom studien utgår från en 
kvalitativ metod ökar studiens trovärdighet när ljudupptagning användes under 
intervjuerna, men även anteckningarna på datorn. Med trovärdighet skriver Bryman 
(2011) att den motsvarar intern validitet det vill säga hur den uppfattas i andras ögon. 
Trovärdigheten avgörs i hur resultatet rapporterats och synliggörs. Överförbarheten i 
kvalitativ forskning motsvarar extern validitet där resultatet bedöms och redovisas 
och att de kan överföras till ny miljö. Pålitlighet är i enlighet med reliabilitet som 
utgår från granskat synsätt av hela forskningsstudien och att man redogör för hela 
processen. Slutligen skriver Bryman (2011) att kunna styrka och konfirmera innebär 
att allt insamlat material fått en rättvisa och slutsats till verkligheten.   

Bryman (2011) lyfter hur viktig urvalsgruppen är för att intervjun och studien ska bli 
så trovärdig som möjligt. Eftersom forskningsfrågan bygger på hur förskollärarna ser 
på samspelet i sandlådan, var det betydelsefullt att kunna intervjua förskollärare med 
olika erfarenheter och bakgrund i relation till begreppet samspel. Det var också 
viktigt att informanterna var från samma verksamhet så resultatet kunde fastställas 
utifrån intervjuguiden, och de besvara forskningsfrågan: 

” Hur beskriver förskolläraren sandlådan som en arena för förskolebarns samspel?”  

För att tydliggöra vad informanterna kommer fram till i intervjun och för att besvara 
forskningsfrågan sammanställdes intervjufrågorna till tre huvudrubriker i 
resultatpresentationen. Bryman (2011) betonar att det är noga att fråga 
förskolläraren om forskaren har förstått svaret rätt, vilket ökar tillförlitligheten i 
studien. Studiens syfte och relevans kan bidra med kunskap om hur samspelet mellan 
pedagoger och barn är i en viss miljö. Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie 
får man en medvetenhet om den sociala världen och bilden blir rättvis och äkta när 
man får ta del av verkligheten och vilka metoder som används av informanterna. 
Dock ska man vara medveten om att svaren och metoderna som förskollärarna ger i 
intervjun är situationsbundna (Bryman, 2011).  

 

5 Resultatpresentation 

I följande avsnitt redovisas intervjuerna, som har behandlat temat om hur 
förskollärarnas perspektiv på barnen yttrar sig sandlådan och vilka strategier 
förskollärarna använder för att bli delaktiga i barns samspel utomhus.  
Intervjusvaren synliggörs bland annat genom citat och genom att hänvisa i text vad 
informanterna har uttryckt. I resultatpresentationen omnämns intervjupersonerna 
som informant respektive förskollärare för att underlätta läsningen. Ibland anges 
också specifik referens till förskollärare 1 (f1), förskollärare 2 (f2), förskollärare 3 (f3) 
respektive förskollärare 4 (f4). Resultatet presenteras under tre olika rubriker som 
framkommit i studiens analys: 1) Värdegrundsarbete, 2) konflikthantering samt 3) 
Lekens betydelse. 
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5.1 Värdegrundsarbete 

Informanterna i studien tenderar att ha olika meningar om hur barns samspel 
främjas i sandlådan. Tre av fyra förskollärare poängterar i intervjun att det är viktigt 
att vara lyhörd och delaktig med barnen i sandlådan, medan den fjärde 
förskolskolläraren nämner att hon inte alls är i sandlådan, men gärna skulle vilja vara 
det. Hon förtydligar att om barnen leker bra, då behöver hon inte vara där.  

 

Två förskollärare uttrycker i intervjun att det är viktigt att iaktta barnen när de leker i 
sandlådan, för om iakttagelser görs på avstånd hörs möjligen inte vad barnen säger 
till varandra. De vill finnas där för att stötta och vara lyhörda. En av dem hävdar: 

Med detta menar jag att vi pedagoger har en bra och stor möjlighet att uppmuntra alla barn att 
leka tillsammans med varandra. Sandlådan är en miljö som vi lätt kan locka barnen att vara 
delaktiga i. 

Informanterna beskriver att i sandlådan lär sig barnen turtagning, språk och 
kommunikation och andra viktiga begrepp som barnen får öva på.  Samtliga 
informanter menar att inget i förskolan bara är fri lek, utan att det är ett lärande i sig 
att även leka fritt. Den första informanten formulerar: 

Allt är ett lärande och kliver man in som vuxen i leken kan det ju till och med bli undervisning 

Flera förskollärare nämner under intervjun, är att i sandlådan talar personalen med 
barnen om värdegrundsfrågor. Det vill säga hur man bör behandla varandra. Det kan 
till exempel handla om att låta alla vara med, att inte kasta sand eller att man inte ha 
sönder varandras byggen.  
 

5.2 Konflikthantering 

Det verkar finnas en viss skillnad på hur förskollärarna gör sig delaktiga med barnen i 
sandlådan. En förskollärare i studien beskriver att hon sällan är delaktig i barnens 
lek, och att hon istället iakttar den. Hon beskriver att hon ofta står mitt på gården för 
att få en överblick över leken, och skannar av situationen. Hon ingriper endast om 
barnen behöver hjälp. Det vill säga om hon ser att ett barn är ensamt eller ledset eller 
att hon vidtar åtgärder vid konflikter. Hon beskriver sin roll såhär: 

Men om de bråkar och tjafsar ja då går man väl och leker en stund och hjälper dem komma 
överens och hitta lösningar. Men ni kan ju göra så här, eller ta den här eller hämtar en grej till 
om det finns lika. 

Alla informanter vill att barnen helst ska hitta strategier vid konflikter och de uppmuntrar 
barnen, stora som små, i förskolan att lösa dem på egen hand. Om det är svårt för barnen 
att komma överens ingriper pedagogerna. Om en förskollärare ser barn på gården som är 
ensamt försöker barnet uppmuntras att själv initiera lek någonstans med någon/några.  

Det framkommer i intervjun att en förskollärare menar att hon ibland känner sig 
otillräcklig för att leka med barnen utomhus, därför att hon förväntas och ska ha koll 
på fler barn. Det framförs också av en informant att utomhus får man chans att prata 
med andra kollegor i förskolan, dock försvarar hon sig med att det endast är 
diskussion utifrån verksamhet och barn. Sandlådan i förskolan har en mycket stor yta 
och många barn leker där i olika åldrar, därför menar samtliga förskollärare att det är 
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viktigt att vara i närheten av sandlådan så att de kan ingripa vid konflikter. Faktum är 
att under intervjuerna framkommer det att i sandlådan förekommer många 
konflikter. 

Därför diskuteras hur de stödjer barns konflikthantering i sandlådan genom att de 
själva är närvarande och går in och leker en stund för att dels stötta dem att bli sams 
och för att dels bidra med strategier. När personalen deltar blir det bättre samspel, 
menar de alla, och när de är närvarande främjas barnens lek och minskar antalet 
konflikter. En förskollärare uttrycker: 

Är man med från början i barnens lek kan man på ett smidigt sätt hjälpa barnen och utmana 
dem till att lösa konflikter utan att det blir bråk.  

5.3 Lekens betydelse 

Att sandlådan är en plats där lärande sker kan varje förskollärare intyga i 
intervjuerna. Tre av fyra förskollärare beskriver att samspelet i sandlådan kan ses 
både som fri lek och som lärandetillfälle. Det framkommer att i sandlådan är det fri 
lek där lärande sker i samspel med andra barn. I sandlådan får barnen möjlighet till 
ett lärandetillfälle genom att samspela med andra barn och pedagoger. Förskollärare 
3 menar att: 

Det är i den fria leken som barnen på bästa sätt utvecklar sitt samspel eftersom där utmanas den 
sociala biten. Jag tycker också att man självklart kan ha styrda aktiviteter som man har något 
syfte med, både spontana och planerade. 

I förhållande till hur den andra förskolläraren tar sig vid i leken, menar hon att det inte 
tillhör till det vanliga, att samspela med barnen. Men hon har heller inte problem med det. 
Hon beskriver:  

Att för mig är det inte svårt att stanna kvar i leken, snarare tvärtom hur jag ska ta mig ur. Man 
går in och leker en stund. Dom suger ju en med höll och hår, sen får man ju nästan hitta på att 
man måste gå och göra något. 

 
Bland de tre förskollärarna som förespråkar delaktighet menar förskollärare 2 att hon 
försöker främja barnens samspel genom att ta fram en hink och spade och sätta sig 
med barnen i sandlådan. Förskollärare 3 betonar hur viktigt det är att man som 
vuxen läser av barnen och känna efter om barnen vill att man är delaktig. Hon 
beskriver att hon själv som förskollärare ofta sätter igång en lek och på det sättet drar 
till sig barn som vill vara med. Hon anser att barn som inte leker med varandra så 
ofta, får möjlighet att samspela med varandra när hon som lärare drar igång det, 
vilket förskollärare 1 opponerar sig mot:  

En specialpedagog sa en gång att man som vuxen inte ska gå in och hitta på lekar åt barnen utan 
man ska gå in i deras lek. 

Hon antyder dock att hon själv skulle kliva in i leken om hon hör barnen diskutera 
om något som de vill lära sig mer av.  

Samma förskollärare reflekterar kring huruvida yngre eller äldre förskollärare har 
svårigheter att delta i leken och/eller om detta kan bero på vilken barnsyn pedagogen 
har:  

Jag måste tänka hur det är, jag tror det är fler yngre som har den barnsynen. Jag har den 
barnsynen också men ändå har jag så svårt att komma ifrån den ute på gården att man står och 
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pratar. Fast jag måste till mitt försvar säga att jag sällan står och pratar om någonting vad som 
helst, nå annat. Utan det är ju barnen och verksamheten man pratar om.   

Samtliga förskollärare menar att i sandlådan kan barnen lära sig en rad olika saker. 
Bland annat ges exempel på att barnen kan öva på färger, former och olika 
matematiska begrepp. Pedagogerna kan exempelvis fråga vilken färg spaden har och 
det kan byggas med hjälp av olika tekniker. Om ett projekt med värdegrundsarbete 
pågår kan leken utgå från det i sandlådan. Genom att samspela med barn i olika 
åldrar övar också barnen på sin språkliga förmåga och lär sig utrycka sig genom 
leken. Förskollärarna beskriver att de på förskolan har byggt upp en mur av trä mitt i 
sandlådan, vilket, enligt förskollärarna, gör att barnen också får öva sin motorik. 

Förskollärare 4 menar att hennes uppgift är att ge barnen stöd om behovet finns och 
att hon är lyhörd gentemot barnen. En annan förskollärare menar istället att hon är 
väldigt mån om att leka med barnen när hon är ute. Hon beskriver sig själv som en 
närvarande pedagog som gärna sitter i sandlådan med en hink och spade. Hon säger:  

  Jag tycker många ofta går och hämtar en och vill leka. 

Den fjärde informanten framför att hon gärna är delaktig i leken på barnens villkor. 
Barnen vill oftast att de vuxna stannar kvar i sandlådan. Hon upplever dock att andra 
barns lekar blir åsidosatta, när hon kliver in i en lek för länge. Hon nämner att det är 
svårt att både ta sig ur och kliva in i leken på ett smidigt sätt. Hon tänker att hon måste 
cirkulera på gården för att hinna se varje barn mer.  
 

Det framkommer att alla förskollärare tänker att leken kan bli förstörd i fall de frågar 
vad barnen leker och ifall de ska vara delaktiga i den. De menar att det är viktigt att 
låta barnen få leka ostört och lära sig samspela med varandra. 
Samtalet leder till att en förskollärare menar i intervjun att det är på gott och ont att 
vara delaktig med barnen. Hon uttrycker:   

Många vill ju leka utan oss, men samtidigt behövs man. Är man i närheten och frågar, vad gör ni 
då? Då får man också ett hum om vad de gör, och hör om de behöver hjälp i sin lek.  

Som ytterligare ett exempel på vad barnen kan göra i sandlådan, beskriver två av 
förskollärarna möjligheten att få gräva med ljus och mörk sand. De menar att det kan 
bli ett lärandetillfälle med barnen om de talar om det. De lyfter även att 
naturvetenskap kommer in i leken i nämnt exempel. En annan förskollärare nämner 
också att när barnen leker affär eller andra rollekar kan det lärandetillfället tas 
tillvara och pedagogerna kan ställa utmanande frågor till barnen: 

Då kan man ju få till leken lite mera. Till exempel vad kostar den? om du får såhär av mig, vad 
får jag tillbaka då? 

Under intervjun frågades samtliga fyra deltagare om de upplever att förskollärare 
finns tillgängliga för barnens lek i sandlådan. Förskollärare 3 uttrycker att enligt 
hennes uppfattning är att de äldre barnen är mer utspridda på gården, men att det 
alltid är det någon i sandlådan. Hon menar att pedagogen cirkulerar runt på gården 
och stannar längre där man behövs för stunden.  Hälften av förskollärarna menar att 
ju yngre barnen är desto fler pedagoger i sandlådan. Både i min första och andra 
intervju framkom det att förskollärarna anser att det ofta är samma personer i 
sandlådan på förskolan, både vad det gäller barnskötare och förskollärare. För att 
främja barns samspel i sandlådan behöver personalen vara aktiv och lyhörd, för att 
snabbt kunna vara närvarande när barnen behöver hjälp, uttalar den fjärde 
förskolläraren under intervjun.  
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Förskollärarnas förhållningssätt till barnen och deras lek antyder de allra flesta att de är 
bekväma i rollen med att skapa lärandetillfällen, dock poängterar de att de gör det för 
sällan. En förskollärare utrycker sig så här i min intervju:  

Sandlådan är ett jättebra ställe för lärande dock tror jag att den tyvärr ofta glöms bort. 

 

6 Analys 

Syftet och ambitionen med intervjuerna var att få reda på hur förskollärarna ser 
sandlådan som en arena för förskolebarns samspel. Genom intervjuerna har det 
framkommit att i sandlådan har leken stor betydelse för barns samspel och även hur 
pedagoger hanterar konflikter och pratar om värdegrunden när de samspelar med 
barnen i sandlådan. Alla delar behövs för ett bra samspel, menar de. Enligt det 
sociokulturella perspektivet, som ligger till grund för studien, har samspel mellan 
barn och vuxna stor betydelse (Williams et al., 2000). 

6.1 Förskollärarnas förhållningssätt gällande delaktighet i 
barns lek 

I resultatet framkommer att leken har stor betydelse för barns samspel. Det finns en 
viss skillnad i hur delaktig förskolläraren är i leken. Förskollärarna påtalar hur viktigt 
det är att vara en närvarande pedagog i barnens samspel och lek. Tsai (2005) skriver 
att allt handlar om intresse och vilket förhållningssätt man har som lärare. Något som 
också spelar en stor roll är hur förskolläraren uppträder tillsammans med barnen och 
vilken bakomliggande filosofi läraren utgår från. Han förespråkar här att 
förskolläraren förhåller sig till Vygotskijs teori.  

Williams (2006) skriver att närvarande förskollärare är angeläget i barns interaktion. 
Trots att lärande sker mellan barnen, behövs de vuxna. De spelar en viktig roll i 
barnens lek, därför att deras uppgift är att fånga barnens idéer och tankar i leken. 
Jonsdottir (2007) menar att engagemanget spelar en stor roll också när man leker 
med barnen och hur pass aktiv läraren är i barnens samspel. I studien framkommer 
att informanterna anser att det behövs fler förskollärare i sandlådan som är 
tillgängliga för barnens samspel. 

De vuxna på förskolan är viktiga i barnens lek i förskolan. Ledarskapet handlar 
nämligen om att skapa förutsättningar för barnen i deras lek (Jonsdottir, 2007) för 
att leken utvecklar barnens sociala kompetens såsom att exempelvis ha roligt, få 
kompromissa, känna empati och sympati (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
Genom lek kan barnen också bli medvetna om gränssättning och lära sig om sina 
egna styrkor och svagheter. Leken är således väsentlig för barnens utveckling och 
lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I aktuell studie finns en viss 
skillnad i vilken utsträckning förskollärarna önskar vara delaktiga i leken. De allra 
flesta verkar vilja att på ett eller annat sätt vara delaktiga och samspela med barnen i 
sandlådan, men alla informanter menar att om barnen redan har ett välfungerande 
samspel iakttar de hellre istället för att störa. Därigenom får de nämligen utveckla till 
exempel samarbetsförmågan själva. Eftersom informanterna dessutom anser att 
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leken i sandlådan är en fri lek, där lärande sker hela tiden, handlar det mest om att de 
ingriper vid behov. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) hävdar emellertid att den 
fria leken inte ska vara fri från vuxna, utan att leken i sig är viktig för hur vi samspelar 
med varandra.   

Sandlådan är ett lärandetillfälle menar alla informanter men tyvärr verkar denna 
miljö glömmas bort. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barn 
behöver samspela med både vuxna och barn och de behöver variation med sin 
omgivning. Som förskollärare behöver man uppmuntra och se barns olika förmågor 
och skapa förutsättningar för deras lek i olika miljöer. Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) menar att det inte bara beror på förskollärarnas 
förhållningssätt i samspelet utan deras värderingar gör också avtryck i hur man ser 
på samspel. 

I intervjuerna i denna studie framkommer att sandlådan är en plats där många barn 
möts i olika åldrar och leker. Williams (2006) skriver att i barnens värld är leken 
viktig. De behöver möta barn i olika åldrar där de kan dela sina gemensamma 
upplevelser och erfarenheter som de har. När barnen vistas i en miljö där små och 
stora barn möts, uppstår det lärandesituationer som de får erfara tillsammans i 
förskolan. Williams (2006) skriver att samspelet i leken är betydelsefullt för barnens 
utveckling och lärande.  

 

6.2 Sandlådan som främjande av samspel och lärande 

I intervjuerna framkom också att de flesta förskollärarna anser att i sandlådan får 
barnen lära sig om värdegrunden genom sampel. Eftersom många barn i olika åldrar 
möts i en arena där interaktionen mellan barn är viktig krävs det att förskolläraren 
poängterar vikten av att alla får vara med att leka, att inte förstöra varandras byggen 
eller hur barnet är en bra kompis. Förskollärarna uttrycker att de är viktiga förebilder 
i barnens samspel och i värdegrundsarbetet. I förskolan lägger vi grunden till barnens 
förmåga att visa hänsyn och respekt för andra människor. Barnens självförtroende, 
och tillit till sin egen förmåga ska stärkas av de vuxna i förskolan. En grundläggande 
värdering är att ge barnen förståelse för allas lika värde och genom ett demokratiskt 
arbetssätt ska förskolläraren främja det (Skolverket, 2016).  

Arnér (2006) skriver att alla som arbetar i förskolan har ett offentligt och viktigt 
uppdrag, vilket som förskollärare bland annat innebär att använda ett 
förhållningssätt där man ser barnen som viktiga medskapare av verksamheten. I 
värdegrundsarbetet handlar det om att ge barnen möjlighet till inflytande och lära sig 
ta ansvar för sina handlingar (Arner, 2006). Williams et al. (2000) skriver att 
barnens värderingar avspeglar sig i de vuxnas. De menar att det är viktigt att barnen 
får grundläggande värderingar att se varandras olikheter som en tillgång. Som 
förskollärare bidrar man till barnens samspel och lägger grunden till deras attityder 
mot varandra om man själv utgår från ett demokratiskt förhållningsätt (Williams et 
al., 2000).   

I relation till lekens betydelse är också konflikthantering ett begrepp som ständigt 
synliggjordes av informanterna. Samtliga förskollärare talade om huruvida de 
stöttade barnen i konflikthantering. De poängterade att det var viktigt att vara 
närvarande för att underlätta för barns samspel, vilket leder till att färre konflikter 
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uppstår om man är nära barnen i deras lek. Om personalen sitter i sandlådan kan de 
ingripa om det behövs. I förskolans läroplan framgår att de som är verksamma inom 
förskolan ska stödja barnen i att respektera allas lika värde (Skolverket, 2016). 
Personalen ska stötta och hjälpa barnen att bearbeta konflikter som uppstår i 
förskolan samt stimulera barnens samspel (Skolverket, 2016). Williams (2006) 
skriver att när vuxna är närvarande i leken främjas samspelet och barns olika 
uppfattningar om saker och ting kan lösas, utan att problem uppstår dem emellan. 
Jonsdottir (2007) skriver att barn ofta hamnar i konflikter i förskolan, och att det 
råder en viss spänning mellan en del barn. Genom konflikthantering får barnen agera 
och komma överens i olika situationer, men det innebär inte att barnen ska hantera 
detta själva, utan behöver stöd av en vuxen. Barn ingår i lek och skapar sociala regler 
tillsammans med andra barn, vilket betyder att intentionerna blir att barnen ska rätta 
sig efter allas förväntningar i en specifik miljö. Barn möter olika attityder och de lär 
sig redan i tidig ålder samspela med barn från hela förskolan (Jonsdottir, 2007). I 
resultatet framgår det att förskollärarna vill vara i närheten av sandlådan ifall det 
uppstår konflikter eller att de ser barn som är ensamma. De poängterar vikten att 
vara lyhörda och att de vill uppmuntra barnen att leka med varandra i samma miljö.  

Förskollärarna poängterar vikten av att stötta, ställa frågor som är utmanande och 
tillgodose barnen och verksamheten med material och verktyg för att leken ska 
fungera bra. Williams et al. (2000) skriver att det är viktigt att skapa förutsättningar 
för barnens lek och samspel. För att skapa ett bra samarbetsklimat krävs det att 
förskolläraren ser detta som en möjlighet för barnens lärande och utveckling. 
Förskolläraren behöver motivera barnen att vinna kompetens genom att leka 
tillsammans (Williams et al., 2000). Jonsdottir (2007) skriver att konflikter lätt 
uppstår eftersom barnen har delade meningar om hur de vill samspela. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man ska ta vara på mötena och leken 
med barnen, därför att det tillfället som är unikt för den situationen, aldrig kommer 
igen.  

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion kring studiens resultat samt studiens metod. 
Därefter redogörs också för studiens möjliga relevans för yrkesprofessionen, 
slutsatser och reflektioner kring fortsatt forskning.  

7.1 Hur beskriver förskolläraren sandlådan som en arena för 
förskolebarns samspel? 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas perspektiv på hur barnen 
ter sig sandlådan och vilka strategier förskollärarna använder för att bli delaktiga i 
barns samspel utomhus. Ett antagande är att förskolan är en mötesplats där det sker 
en gemenskap mellan barn i olika åldrar. Huvudsakligen ville jag undersöka hur 
förskollärarna kan påverka barnens samspel och skapade lärandetillfällen i en miljö 
som sandlådan. Inom det sociokulturella lärandet hävdas att barns samspel utvecklas 
genom interaktion och lek (Strandberg, 2009).  
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Resultatet visar att det är flera faktorer som påverkar interaktionen i sandlådan. Till 
att börja med kan barnens samspel främjas, vilket kan uppfattas ganska 
motsägelsefullt i informanternas utsagor. De har nämligen delade meningar om vilket 
förhållningssätt de har tillsammans med barnen i deras lek. Förvisso talar de om att 
vara lyhörda och delaktiga med barnen i sandlådan, men möjligen kan konstateras att 
förskollärarna inte tar tillräckligt med initiativ till barnens samspel, då de ofta hellre 
verkar iaktta barnen i deras lek än delta i den. Dalgren (2017) menar att 
förskollärarnas iakttagelser gör att förhållningssättet mot barnens lek och samspel 
kan bli åsidosatt. I resultatet kan dock också utläsas att förskollärarna försöker 
främja samspelet genom att ta fram olika redskap, såsom tillexempel hink och spade, 
till barnen, vilket också kan belysa ett visst engagemang. Även om förskollärarna 
visar viss vilja att främja barns samspel och att närvara i leken, betyder det inte att 
förskolläraren är lika delaktig som hon utmärker sig att vara.  

Det kan också konstateras att förskollärarna menar att de bör läsa av barnen i deras 
lek för att få en känsla för om barnen vill att lärarna ska vara med och leka. En 
förskollärare poängterar att det också kan finnas skillnad på barnsyn, därför är 
engagemanget varierande i samspelet mellan barn och pedagoger. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att barnsynen är ett centralt begrepp som styrs av 
hur förskollärarna ser på barn. Barns möjligheter att påverka i vårt samhälle har 
utvecklats under tid och i våra styrdokument skriver man fram barnen som viktiga 
medskapare och rätten att påverka sitt liv. I den ”nya” barnsynen handlar det om att 
inta barnperspektiv och skapa förutsättningar för barns lärande i leken. 
Förhållningsättet utgår från att barnen är kompetenta och har förmåga att samspela 
och kommunicera med andra barn och vuxna inom olika kontexter (Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Vuxnas närvaro i barnens samspel är betydelsefullt. Williams (2006) skriver att en 
lärares förhållningssätt till lek är beroende av hur samspelet utvecklas tillsammans 
med barnen. Vidare skriver Williams (2006) om viktiga faktorer som påverkar barns 
möte och samspel i leken. Hon poängterar vikten av hur betydelsefull barns 
kommunikation och språk är i olika kontexter och lek, vilket också mina informanter 
klargjorde i min studie. De menade att barnen får träna sin språkliga förmåga genom 
leken och uttrycka sina känslor. I enlighet med de situationer där samspel 
förekommer är förskolan en arena där det finns en mångfald av människor som möts 
och bygger upp relationer (Williams, 2006). Sandlådan som en arena för barns 
möten i förskolan är i hög grad angelägen och viktig, för att stärka samspelet mellan 
barn i olika åldrar, vilket också är synligt i resultatavsnittet att förskollärarna ser 
sandlådan som en bra miljö för samspel och där lärande sker hela tiden. I likhet med 
detta befäster också förskollärarna i denna studie att barnen får en 
samhörighetskänsla där värdegrunden utvecklas hos barnen genom samspel och lek.  

Förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur pedagogen går tillväga för 
att ge barnen möjlighet och rätt till samverkan och inflytande i verksamheten (Arner, 
2006). Det handlar bland annat om att förskolläraren bör agera förebild (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006) samt att som förskollärare skapa förutsättningar i 
leken (Jonsdottir, 2007). I resultatet framgår att informanterna reflekterar och 
samtalar om värdegrundsfrågor med barnen i sandlådan, vilket betyder att de 
poängterar hur viktigt det är att låta alla får vara med, att inte förstöra varandras 
byggen och så vidare. Uppenbarligen finns det mycket tankar och reflektioner från 
förskollärarna att de vill vara förebilder i barnens lek och vara delaktiga i den. 
Samtidigt visar resultatet att förskollärarna i högre grad verkar observera leken än 
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själva delta i den, vilket öppnar för frågor som hur de då kan agera förebilder i 
barnens lek. Visserligen menar informanterna att de utgår från att skapa 
lärandetillfällen med syfte att tala om värdegrundsarbete och att sandlådan kan vara 
en plats som kan bidra med det. Tyvärr är dock sandlådan en miljö som ofta blir 
åsidosatt utifrån en lärandesituation, menar förskollärarna i intervjun. 

Både Jonsdottir (2007), Mårtensson (2004) och Williams et.al (2000) betonar vikten 
av förskollärarnas engagemang. Faktum är att barns samlärande styrs av 
förskollärarens engagemang och synsätt, om de tror på barns förmåga att lära sig 
genom samspel i leken. Ett mönster som kan skönjas i min studie är att 
utomhusaktiviteterna i förskolan sker oftast på barnens egna initiativ och 
pedagogerna är inte så engagerade som de behöver vara. Det kan vara svårt att skapa 
lärandetillfällen i sandlådan med barnen om de i miljön och i aktiviteten vanligtvis 
ges självstyre.  

Förskolan är en kollektiv arena där många barn möts i olika kontexter, vilket gör att 
barn hamnar i en del konflikter. Sandlådan som en miljö tycks, enligt studiens 
informanter, vara en plats där konflikter mellan barnen uppstår. Förskollärarna vill 
gärna att barnen ska hantera konflikterna själva i första hand, men när det behövs 
kliver de in och stödjer barnen i deras lek. Williams (2006) menar att genom 
konflikthantering får barn möjlighet att lära sig argumentera i leken för sin sak och 
rätt. Därmed sker ett samlärande genom interaktion med andra barn i förskolan 
(Williams, 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) antyder att 
förskollärarna bör vara delaktiga i leken, därför att man skapar ett samarbetsklimat 
som inte är möjligt utan den vuxnes påverkan. Det är betydelsefullt om barnen har 
vuxna tillgängliga i leken och samspelet, eftersom fler konflikter uppstår om vuxna 
inte visar närvaro i barnens samspel (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). 
Detta tyder också på att informanterna möjligen skulle behöva vara mer i sandlådan 
än vad de uttalat är.  

Förskollärarna verkar hantera och ingripa vid konflikter och de verkar lära barnen i 
olika åldrar att komma överens och samspela med varandra, mer än att de möjligtvis 
leker med barnen i sandlådan. Vilket kan tolkas som att sandlådan är en plats där 
barnens egeninitierade lek framstår i första hand, istället för styrda aktiviteter 
skapade av förskollärarna. Alla informanter är enade om att den fria leken uppstår i 
sandlådan och genom den sker ett lärande. Att barn lär sig genom samspel och lek är 
ofrånkomligt, frågan är vad och med vem de lär sig? (Williams, 2006).  

Det kan utläsas en viss osäkerhet runt förskollärarna och deras samspel med barnen, 
då de uttrycker en oro för att förstöra en fungerande, pågående lek, trots att 
förskolläraren, enligt Doveborg et al. (2013), ska utmana barnen och ta vara på deras 
intressen i olika situationer. Genom att utmana barnen i deras lärprocesser och 
tillföra material, får barnen uppleva och lära sig nya saker, eftersom förskolläraren 
ska utgå från att stötta barnen i deras funderingar krävs det också att personalen är 
närvarande i leken. Det handlar om att stötta såväl enskilda barn som hela gruppen. 
Att utmana barnen och skapa lärandetillfällen (Doveborg et al., 2013). 

Informanterna i denna studie menar att det är en balansgång hur man tar sig an 
leken. De säger att det är viktigt att finnas i sandlådan för barnens skull och om de 
ställer frågor om barnens lek, kan de också se och höra om barnen behöver stöd i den 
eller inte. Studien förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv, där samspel är en 
förutsättning. Genom olika situationer, kontexter och möten med olika människor 
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sker ett lärande (Säljö, 2011). Genom interaktion och uppmuntran till att se barns 
olika förmågor, och skapa förutsättningar därefter, behöver förskollärarna se lekens 
betydelse för barns utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006)  

Avslutningsvis kan det fastställas att skapandet av lärandetillfällen i en viss miljö kan 
vara spännande och lärorikt. Varför ska det vara svårare att erbjuda barnen 
aktiviteter i sandlådan än i skogen? I läroplanen betonas att förskolan ska sträva att 
ge barnen lust till att leka och lära genom olika verktyg och material. Det innebär att 
barnen ska få möjlighet att utveckla intresse för sin skapande och matematiska 
förmåga, men också förståelse för naturvetenskap och kemiska processer. Om barnen 
tillåts använda olika tekniker och bygga, skapa samt konstruera stimulerar 
förskollärarna hela barnets intresse att erövra ny kunskap. Förskolan ska lägga 
grunden till ett livslångt lärande och om personalen har förmåga att samspela med 
barnen visas medvetenhet om att samspelet i leken är viktig för barnens utveckling 
och lärande och att leken troligen kan leda till ny kunskap genom denna interaktion 
(Skolverket, 2016). Läroplanens innehåll och strävansmål kan läras och uppnås, 
likväl i sandlådan som på andra ställen på förskolan, tillsammans med andra barn 
och vuxna.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Metodvalet grundar sig på en kvalitativ ansats, vilket är en förutsättning för att söka 
svaret på denna studies forskningsfråga, där fokus riktar sig mot hur förskollärarna 
uppfattar sandlådan som en arena för förskolebarns samspel. Semistrukturerade 
intervjuer har genomförts med förskollärare, för att få en djupare förståelse för mitt 
ämnesområde. Ett kvalitativt tillvägagångsätt ger nämligen forskaren möjlighet att 
undersöka förskollärarnas åsikter, tankar och föreställningar utifrån ett givet 
problemområde (Bryman, 2011).  

Intervjuerna har gett mig en inblick i verksamheten, men möjligen hade resultatet 
stärkts om observationer av sandlådan också hade genomförts. Det hade varit 
intressant att dels intervjua förskollärarna om deras förhållningsätt i leken, dels fått 
möjlighet att också observera hur förskollärarna sedan också gör, exempelvis hur och 
när de agerar, i praktiken. Bryman (2011) menar att när forskaren observerar och är i 
samma miljö som informanterna, får hen möjlighet att uppleva verkligheten ur 
förskollärarnas perspektiv och även se från en annan synvinkel, som man kanske inte 
skulle göra annars. Vill man också upptäcka metoder och förhållningssätt i olika 
sammanhang skulle det vara bra med observation (Bryman, 2011). 

Den semistrukturerade intervjuformen valdes för att det passar när lärares 
föreställningar om olika saker ska studeras. Ytterligare en fördel med en 
semistrukturerad intervjumetod var att informanterna fick svara på frågorna utifrån 
deras egna erfarenheter och tankar i enlighet med Bryman (2011). Det fanns en 
grundmall med frågor, samtidigt som informanterna kunde utveckla sina svar och 
leda samtalet framåt på olika sätt och i olika riktningar. I efterhand skulle möjligen 
intervjufrågorna ha skickats till informanterna en tid före intervjun för att de på så 
sätt skulle ha kunnat vara mer förberedda, förmodligen kunnat ge mer detaljerade 
svar och även att varje fråga hade kunnat behandlas mer detaljerat. Om det dessutom 
hade funnits i förväg förberedda alternativa frågor hade dessa kanske också gett en 
tydligare bild av området.  
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Under intervjun antecknade jag på dator samtidigt som ljudet spelades in. Det var 
dock svårt att anteckna samtidigt som en diskussion skulle föras med förskollärarna. 
Ljudupptagning var därför ett bra stöd för att kunna lyssna på intervjun flera gånger, 
vilket Bryman (2011) menar, ökar empirins tillförlitlighet eftersom forskaren kan 
återgå till den i efterhand.  

7.3 Relevans för yrkesprofessionen  

Det är betydelsefullt att förskollärarna ser över miljön i förskolan. De måste 
medvetandegöras om att de kan skapa lärandetillfällen i olika miljöer och befästa 
kunskapen om att barn behöver deltagande vuxna i samspelet, inte observerande 
vuxna bredvid. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att förskollärarna 
reflekterar över hur de samspelar med barnen när de är ute och leker, liksom att de 
strävar efter ett förhållningssätt där leken och samspelet har sin utgångspunkt, vilket 
också Tsai (2005) uttrycker.     

 

7.4 Slutsats 

Avslutningsvis för att knyta samman forskningsstudien om hur förskollärarna ser på 
interaktionens möjligheter i sandlådan kan konstateras att förskollärarens 
förhållningsätt och engagemang för lek har stor betydelse. Likväl hur de förebygger 
konflikter och skapar en gemenskap mellan barn i olika åldrar. Slutligen visar studien 
att allt hänger samman, resultatet visar också att det gäller att vara en närvarande 
och stödjande förskollärare som ser och skapar lärandetillfällen i olika miljöer, 
exempelvis sandlådan.  

 

7.5 Fortsatt forskning 

Mer forskning om hur förskollärarna skapar lärandetillfällen i andra miljöer, såsom 
exempelvis sandlådan, behövs. Forskning om faktorer som påverkar barns samspel 
mellan vuxna och barn samt hur förskollärarna bidrar till ett fungerande samspel. 
Tidigare forskningen verkar mer ha fokuserat barnens samspel än samspelet mellan 
barn och vuxna. Intresset av att ytterligare undersöka hur förskollärare samspelar 
med barnen överlag och om det möjligen finns någon skillnad mellan förskollärare 
och barnskötare kan vara tänkvärt för fortsatt forskning inom förskolan. Det skulle 
också kunna vara av intresse att undersöka om pedagogernas samspel med barnen 
varierar med pedagogernas ålder – om de är äldre eller yngre? Till sist kan också vara 
intressant att studera närmare om det finns stora skillnader i samspelet beroende på 
den miljö samspelet tar form - utomhus eller inomhus?   
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9 Bilagor  

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej!  
 
 
Mitt namn är Linn Eriksson. Du tillfrågas om du har möjlighet att delta i mitt 

examensarbete? Syftet med den här studien vara att ta reda på hur förskolläraren ser 

sandlådan som en arena för förskolebarns samspel. Jag kommer göra enskilda 

intervjuer och det kommer spelas in för min egen skull och sedan transkriberas. 

Detta är för att datainsamlingen ska bli så trovärdig som möjligt. Självklart raderas 

innehållet efter examination. Du kommer ha möjlighet att läsa studiens resultat vid 

publicering.  

Materialet som samlas in är grunden till min studie och jag hoppas du har möjlighet 

att delta, men det är helt frivilligt. Du har rätt att avbryta intervjun när som helst, 

utan motivering. Den är också anonym.  

Min uppsatts kommer presenteras vid Mälardalens högskola under databasen Diva.  

 

 
Med vänlighälsning 
 
Linn Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Datum_________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Frågeställning  
 
 

1. Hur gör du för att främja barns samspel i sandlådan? 

2. Upplever du att det ofta finns förskollärare i sandlådan tillgängliga för barnens 

samspel? 

3. Iakttar du barns samspel i sandlådan eller känner du dig delaktig i leken? 

4. På vilket sätt påverkar du barnen i deras samspel? 

5. Ser du sandlådan som ett lärandetillfälle? Eller bara fri lek? 

6. Hur utmanar du barns lek i sandlådan? 

7. Hur gör du för att stanna kvar och samspela med barnen? 

 

 

 

 


