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Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur personal i förskolan 
arbetar med relationsskapande och vilken betydelse samspel har i 
verksamheten. Det är en kvalitativ undersökning där både enkäter och 
observationer har använts på fem olika förskolor i Sverige för att synliggöra 
personalens arbetssätt kring relationer och samspel. Resultatet visade att 
samspel och relationer har en betydande roll för barns utveckling och lärande. 
Några begrepp som personalen beskrev som värdefulla för att relationer ska 
byggas och utvecklas var trygghet, lyhördhet, delaktighet och att utgå ifrån varje 
individ. En slutsats är att relationer är en ständigt pågående process i förskolans 
verksamhet och att samspel har en betydande inverkan på relationers 
utveckling. 
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1 Inledning 

Redan när barn föds påbörjas deras utforskande kring den sociala världen. 
Förskolan ska vara en plats där barnen är trygga och får möjlighet att möta nya 
människor, både vuxna och barn. Genom samspel med omgivningen går det 
lättare att bilda tillitsfulla relationer (Öhman, 2013). Samspel leder till social 
kompetens vilket är viktigt i livet och redan i förskolan kan barn samspela och 
ta del av personals kunskaper och erfarenheter. Öhman beskriver vidare vikten 
av personal i förskolans verksamheter då de ska vara goda förebilder för barn 
eftersom de har stor inverkan i deras utveckling och lärande. I den här 
undersökningen studeras relationsskapande och samspelets betydelse på olika 
förskolor ur ett personalperspektiv. Förskolan ska vara en trygg arena där barn 
känner vilja till att skapa relationer och samspela med andra. I läroplan för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, s.6, 2010) står det att: 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I 
förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”  

Det är betydelsefullt att framhäva hur förskolans personal arbetar med att skapa 
och utveckla relationer men också hur samspelet blir en del av verksamheten. 
Eftersom förskolan ska vara en trygg och lustfylld plats för alla att vistas i är det 
värdefullt att belysa relationsskapande och samspelet för att alla ska känna att 
de har någon tillhörighet. Undersökningen valdes att genomföras utifrån 
tidigare erfarenheter och personliga intressen. Genom nyfikenhet och vilja till 
att utveckla kunskaper kring hur personalen förhåller sig till relationsskapande i 
förskolan. Både Öhman (2013) och Williams (2006) beskriver betydelsen kring 
samspel i verksamheten som viktigt för att barn ska utveckla både sig själv som 
individ men också tillsammans med sina kamrater. Samspelets betydelse 
betonar också personal utifrån vår undersökning som en värdefull del i 
förskolan. 

Strandberg (2006) och Williams (2006) beskriver Vygotskijs sociokulturella 
teori där vuxna och barn kan stötta och vägleda varandra till kunskap och 
utveckling. Sociala relationer och kommunikation är värdefullt för att barn ska 
utvecklas som individer. Strandberg (2006) beskriver att i den sociokulturella 
teorin skapar barn och vuxna kunskaper genom att samspela och utbyta tankar 
tillsammans vilket leder till att båda parter utvecklar både sociala- och 
emotionella färdigheter. När barn och vuxna kommunicerar med varandra i 
samspel kan de skapa en förståelse för hur andra tänker och på så sätt ta del av 
varandras kunskaper. Samspel och kommunikation mellan barn och vuxna är 
betydelsefullt i förskolans verksamhet för att utveckling och lärande ska ske. 
Williams (2006) menar att genom samspel och sociala relationer stärker barnen 
både sin kognitiva och känslomässiga utveckling. 
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1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med den här undersökningen är att synliggöra hur personal arbetar med 
relationsskapande tillsammans med barn i förskolan samt vilken betydelse 
samspelet har i verksamheten.  

 Hur arbetar personal med att skapa relationer i förskolans verksamhet? 
 

 Hur främjas samspelet och vilken betydelse har det i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Undersökningens bakgrund utgår ifrån både teori och tidigare forskning. Teorin 
i undersökningen utgår från Vygotskijs sociokulturella teori (Strandberg, 2006) 
där barn lär av varandra i samspel.  

Den tidigare forskning som används i undersökningen utgår ifrån böcker, 
vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar för att bilda kunskaper och få en 
bredare syn kring ämnet.  

Datainsamlingsmetoderna som används i undersökningen är enkäter och 
observationer för att få en bredare överblick hur personal på flera olika 
förskolor arbetar med relationer och samspel i verksamheten. Under 
metodkapitlet beskrivs även hur undersökningen tagit hänsyn till de 
forskningsetiska aspekterna. 

Under resultatet finns två delar som innefattar en sammanställning av enkäter 
och observationer. Resultatet utgår ifrån ett personalperspektiv där de beskriver 
sin syn och kunskap kring relationsarbete och samspel i förskolan. 

I det här kapitlet har undersökningens resultat analyserats och jämförts med 
teori och tidigare forskning. I analysen presenteras likheter och skillnader 
mellan resultat och litteratur. 

I diskussionen diskuteras resultatet och metodvalet i undersökningen samt våra 
egna tankar och åsikter kring ämnet utifrån vår framtida yrkesroll. 
Avslutningsvis presenterar vi en tydlig slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Personal- Begreppet ”personal” i den här undersökningen innebär att både 
förskollärare och barnskötare inkluderas. Undersökningens syfte är att 
synliggöra hur personal arbetar med relationer och samspel i förskolans 
verksamhet. 

Relationsskapande- Begreppet relationsskapande innefattar hur personal 
förhåller sig, binder relationer och tar kontakt med barn i verksamheten genom 
närhet, uppmärksamhet och delaktighet. Relationsskapande innebär också hur 
personal stödjer och vägleder barn in i relationer med andra. 
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Samspel- Begreppet samspel i undersökningen innebär hur personal och barn 
samarbetar och samverkar tillsammans i förskolan på olika sätt. 

2 Forskningsbakgrund – teoretisk bakgrund och 
tidigare forskning 

2.1 Styrdokument 

Förskolan har en egen läroplan 2010 (Utbildningsdepartementet, Läroplanen 
för förskolan, Lpfö, 98 reviderad 2010) som beskriver att förskolan ska lägga 
grunden för att barn ska få ett livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda barn en 
trygg, trivsam och lärorik miljö för barn att vistas i under sin tid i verksamheten, 
miljön ska bjuda in till lek och samspel. Förskollärare har i uppdrag att se 
samspelet som ett verktyg för barns utveckling och lärande, det är viktigt att ge 
barn möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens genom att låta de 
reflektera tillsammans med sina kamrater.  

I den reviderade läroplanen, läroplanen för förskolan, Lpfö, 98 reviderad 2010 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det genom att samspela och vara 
tillsammans med andra i sin omgivning skapas det en förståelse för 
värdegrunden som innebär att man ska respektera och ta hänsyn till alla. Som 
förskollärare är det betydelsefullt att visa barn hur de ska behandla varandra 
inom deras samspel och samverkan tillsammans med andra barn genom att 
vara en god förebild och behandla andra som man själv vill bli behandlad. Det 
är viktigt att uppmuntra barn till att lära känna varandra och bilda relationer för 
att utveckla sig själva och lära sig förstå andras känslor och uttryck. Att ha goda 
relationer med både barn och föräldrar och att samarbeta tillsammans ger 
större möjligheter för barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 
behov. Personal i verksamheten ska lyfta fram alla barn och stötta dem i deras 
relationsskapande och samspel för att alla ska ha en chans, oavsett kön eller 
eventuella svårigheter, till att få umgås, synas och höras.  

I samspelet är det viktigt att personal visar intresse och engagemang för alla 
barn i barngruppen då det kan vara betydande för barn att se att personal är 
närvarande i deras olika aktiviteter på förskolan. Leken ska vara en 
utgångspunkt i verksamheten då den är värdefull för barns utveckling och 
lärande. I leken skapar barn relationer och får möjlighet till att uttrycka sina 
känslor.  

Varje barn ska ses som en tillgång i verksamheten, alla barn är olika och bär 
med sig olika mycket kunskaper vilket leder till att alla utvecklas genom att man 
ger och tar kunskap från varandra (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.2 Teoretisk bakgrund 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en psykolog, pedagog och filosof från Ryssland 
och han blev känd inom den moderna utvecklingspsykologin. Hans 
sociokulturella teori bygger på att barn lär sig genom samspel och interaktion 
tillsammans med andra. Strandberg (2006) beskriver att Vygotskij lyfter fram 
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samspel som något positivt hos barn då de lär sig och utvecklas genom att vara 
tillsammans med andra.  

Strandberg (2006) och Smidt (2010) utgår från Vygotskijs teori gällande hur 
interaktion och intellektet har ett samband mellan varandra. Intellektet ger 
barnen möjlighet till att uppfatta och förstå andra personer i deras omgivning 
samtidigt som interaktionen lägger grunden för barns utveckling. Barns 
tänkande och intellektuella utveckling har utgångspunkt i sociala aktiviteter 
tillsammans med andra. Tänkande processer påverkas utifrån den miljö som 
finns runt omkring vilket leder till att allt samspel utgår ifrån den aktuella 
miljön där barnen befinner sig. Smidt (2010) beskriver enligt Vygotskijs teori 
att språket har stor betydelse i samspelet med andra då kommunikationen 
används som ett verktyg för att förstå varandra och skapa uppmärksamhet. 
Relationer och kommunikation har en inverkan på barns utveckling då de 
skapar förståelse för omvärlden genom att de får ta del av andras känslor och 
beteenden vilket kan leda till att de utvecklar kunskaper om sin omgivning. 
Omgivningen i barns liv har en avgörande roll för deras utveckling och 
prestation i livet då de påverkas av varandra i relationer och samspel. 
Strandberg (2006) belyser språket som en viktig del när det gäller barns sociala 
samspel. I samspelet kommer barn i kontakt med språket och därmed lär de sig 
hantera och utveckla sitt sätt att kommunicera. Redan vid spädbarnsålder kan 
barn kommunicera tillsammans med sina föräldrar och omgivningen fast de 
inte har något verbalt språk. Föräldrarna skapar en relation till barnet genom 
att bjuda in till ett samspel där både barn och föräldrar kan göra sig förstådda 
genom barnets olika gester, exempelvis genom ljud, leende, nickning och gråt. 
Genom att samtala och kommunicera med hjälp av kroppsspråket kan bidra till 
kunskap och förståelse för hur personer i omgivningen tänker och känner i olika 
situationer.  

Vygotskij (2010) belyser fantasins betydelse för barns utveckling och lärande. 
Fantasin har en betydande roll då det är genom lek och aktivitet som barn 
skapar kunskaper och utvecklar sin identitet. I lek använder barn sin förmåga 
att fantisera och skapa bilder av något som inte finns eller låtsas att en leksak är 
något annat. Utveckling och lärande sker genom att barn tillsammans med 
andra kommunicerar, utforskar och delar kunskaper med varandra utifrån 
fantasin. I lek och aktivitet skapas och utvecklas relationer bland barn och 
vuxna. 

Strandberg (2006) beskriver den proximala utvecklingszonen som är framtagen 
av Vygotskij och handlar om imitation. Med utvecklingszonen menade Vygotskij 
att barnet alltid kan lära sig mer med hjälp av vuxenstöd. Genom att bygga 
vidare på barns tidigare kunskaper och skapa anpassade utmaningar kan leda 
till att barns lärande utvecklas. Alla barn befinner sig olika utvecklingszoner 
beroende på vilka kunskaper och erfarenheter barnet bär med sig. Barn 
utvecklar en kompetens i relation till de utmaningar som finns i deras värld. 
Barn lär sig genom att observera vuxna och andra barn för att sedan prova nya 
uppgifter på egen hand. Genom att använda sig av imitation kan barn skapa 
kunskaper både själv och tillsammans med andra. När barn imiterar andra får 
de möjlighet att utmana sig själva för att se vad de klarar av och kanske klarar 
av med hjälp av andra. Att imitera andra skapar möjlighet till samspel vilket 
också kan leda till relationsskapande. Barn som samspelar med andra skapar 
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relationer då de kommunicerar tillsammans. Genom relationer och samspel kan 
barn ta del av varandras kunskaper, vilket kan bidra till att de utvecklas som 
individer.  

”De faktiska relationerna är alltså källan till individuella funktioner” (Strandberg, 2006, 
s.51). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Relationer och samspel 

Öhman (2013) beskriver barns behov av att vara tillsammans med sin 
omgivning redan från livets början. Att familjen är nära och ger barnet 
uppmärksamhet är vanligt och därför kan det bli skillnad när det kommer till 
förskolan. Öhman menar vidare att förskolan är en egen arena där barn får lära 
sig att tyda och tolka andra människor i omgivningen. Genom förskolan skapar 
barn erfarenheter och utvecklar sin identitet. Förskollärare behöver finnas där 
från början och skapa relationer till alla barn för att de ska kunna känna 
trygghet. När barn är trygga och känner sig bekräftade i verksamheten kan de 
på ett lättare sätt ta kontakt med andra. Att ha relationer i förskolan är 
betydelsefullt då barn tillbringar mycket av sin dagliga tid där och därför är det 
bra om barn har relationer för att kunna samspela tillsammans med andra. 
Genom relationer lär sig barn om sig själva och bildar ett jag och utvecklar de 
olika handlingsmönster i sin egen vistelse. Frelin (2012) skriver om 
förskollärarnas relationsarbete i förskolan, som är en pågående process från dag 
till dag mellan barn och personal. Arbetet med relationer handlar om att skapa 
en tillitsfull och trygg relation som får barn att utvecklas och skapa nya 
kunskaper. Det krävs mycket tankemöda och energi för att utveckla sig mentalt 
och även för att hitta lösningar som får en att vidga sitt egna perspektiv som 
lärare för att hjälpa varje enskild individ vidare i relationen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att personals uppdrag är 
att planera och utveckla verksamheten utifrån den aktuella barngruppen. Det är 
värdefullt som förskollärare att se till varje barns behov och intressen för att 
kunna skapa en miljö som alla trivs och utvecklas i. Genom goda relationer 
mellan barn och vuxna är det lättare att skapa en förståelse för vilka områden 
barngruppen tycker är intressanta och betydelsefulla för stunden. Författarna 
poängterar att det är viktigt att vara nyfiken på varje enskilt barn och ta del av 
deras tankar för att kunna skapa tillitsfulla relationer i förskolans verksamhet.  

Brodin och Lindstrand (2006) skriver att miljön kan ha inverkan på social 
inlärning och samspel i förskolan. Genom att personal byter miljöer 
tillsammans med barn kan bidra till att deras sätt att utveckla sin 
kommunikationsförmåga och skapa vänskapsrelationer förbättras eller 
förändras utifrån att personal bryter vardagsmönstret. Brodin och Lindstrand 
menar att miljön har stor betydelse, exempelvis kan vissa barn vara mer trygga i 
utomhusmiljöer och vågar ta för sig mer där. Personal har en viktig del i att 
bygga en verksamhet utifrån den aktuella barngruppen för att främja alla barn 
och skapa trygghet. Jensen och Jensen (2011) skriver om betydelsen av 
bekräftelse som en del i relationsskapande, det är viktigt som personal att ge 
barn och föräldrar tid till att skapa tillit och förtroende. Personal i förskolans 
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verksamhet har ett ansvar att det skapas tillitsfulla relationer och att de 
utvecklas allt eftersom. Det kan vara värdefullt för förskollärare att se till varje 
barns behov och intressen för att skapa en så trygg och stabil relation som 
möjligt. Relationers betydelse i förskolan är värdefullt enligt Frelin (2012) då 
hon skriver att det är viktigt att varje barn känner sig delaktig, sedd och får göra 
sig hörd i verksamheten, att de får känna sig betydelsefulla och att alla kan bidra 
med något i verksamheten. Genom att alla på något sätt får visa sina kunskaper 
och erfarenheter skapas en gemenskap fram i verksamheten mellan vuxna och 
barn. När det gäller interaktionen mellan barn och vuxna är den olika från 
situation till situation, beroende på vilka barn som är där och hur det ser ut i 
barngruppen utifrån den fria leken. Vissa barn behöver extra stöd och 
vägledning i samspel och samverkan medan andra barn är säkra i sin roll och 
därmed känner trygghet i relationen till sina kamrater vilket kan underlätta 
samspelet. 

Hundeide (2001) belyser förskollärarnas ansvar gällande samspel att ta till sig 
barns åsikter och tankar samt att visa intresse för barns vilja. Genom att 
bekräfta barn utvecklas en förtroendefull relation mellan förskollärare och barn, 
som är viktig för att samspelet ska fungera i verksamheten. Hundeide menar att 
positiv bekräftelse stärker barns självförtroende samtidigt som barn skapar en 
förståelse för meningen i sina olika upplevelser. Förskollärarnas kroppsspråk 
har en inverkan på hur barn uppfattar det som sägs, och då förskolläraren 
kommunicerar på ett intressant och inlevelsefullt sätt blir upplevelserna i sig 
lättare att uppfatta och förstå för barnet. Det är värdefullt att personal är 
närvarande och engagerade i vad barn gör för att skapa vilja och intresse från 
barnens sida till att samspela och utforska tillsammans. Hundeide lyfter att 
redan vid födseln knyter barn an till sina föräldrar och samspelar på ett 
känslomässigt plan. Detsamma gäller när barn börjar i förskolan och ska lära sig 
att samspela tillsammans med nya människor. Det viktigaste är då att bygga ett 
positivt och tryggt samspel genom att låta det ta tid för att samspelets ska 
utvecklas. Genom att vara lyhörd, visa intresse och bekräfta barn samt ta del av 
deras önskemål och behov på ett positivt sätt. När personal samspelar 
tillsammans med barn på ett positivt sätt prövar barn sin 
kommunikationsförmåga och utvecklar sitt språk. Barn behöver bekräftelse och 
genom att de vuxna försöker utgå från barns perspektiv och lyssnar in deras 
intressen kan leda till att barnen känner sig bekräftade.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) skriver om olika typer av samspel 
där personal är ledare. Det som spelar roll för barn är vad den vuxna har för 
mening och grund bakom samspelet. För barns skull är det bra om personalen 
använder sig av leken som grund i olika aktiviteter och lärandemoment. 
Eftersom barns lek och lärande hänger ihop är det därför värdefullt om de får 
använda sin fantasi, kreativitet och nyfikenhet när de samspelar och samverkar 
tillsammans. För att stärka barns självkänsla är det betydelsefullt att låta varje 
barn använda sin undersökningsförmåga för att skapa kunskaper och 
färdigheter. Markström och Halldén (2009) skriver att i samspelet med andra 
barn lär sig barn samtidigt att leka tillsammans men också att ta hänsyn till 
varandra och samverka för att båda parter ska känna sig nöjda. Samspelet kan 
ses som ett verktyg i förskolan då barn kan använda sig av samspelet för att 
undersöka och tolka varandras handlingssätt. Alla har sina egna strategier för 
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att skapa förståelse och kunskaper vilket barn kan ha nytta av då de tillsammans 
skapar möjligheter att utforska verksamheten med hjälp av varandras 
tolkningar. 

Jonsdottir (2007) skriver hur personal uppfattar barns olika tillhörigheter, 
deras relationer till andra. Ett barn med tillhörighet kan ses som självsäker, glad 
och har olika färdigheter kring lek och kommunikation. Förskolan är en plats 
där barn samspelar och skapar relationer tillsammans med vuxna och andra 
barn. Tillsammans i de olika relationerna skapar barn en förståelse för regler, 
krav och förväntningar inom verksamheten, vilket bidrar till en kulturell värld i 
förskolan. Jonsdottir menar också att förskolan ses som en social arena för barn 
och vuxna. Genom att barn möter olika individer i förskolan skapas möjligheter 
till att utveckla sin egen identitet och självrelation. En inriktning i Jonsdottirs 
studie är kamrat- och vänskapsrelationer då det är viktigt som personal att ta 
reda på om alla barn känner samhörighet till någon i förskolans verksamhet. I 
samband med vänskapsrelationer behöver personal ha kunskap kring barns 
sociala egenskaper för att utifrån det kunna läsa av barns egen förståelse för 
relationer. I samband med vänskapsrelationer skriver Bygdeson-Larsson (2010) 
om hur personal kan läsa av barns leksignaler för att kunna stötta och hjälpa 
dem vidare i relationsskapande och samspel med andra. Vissa barn har svårt att 
samspela och leka tillsammans med andra för att de är osäkra och vill observera 
andra barn för att ta reda på hur man ska vara och bete sig. En uppgift som 
arbetslaget har är att reflektera tillsammans för att kunna ta reda på orsaker till 
otrygga och osäkra barn för att sedan kunna hjälpa dem in i samspel och lek. 
Det är viktigt att kunna vara en god kamrat genom att stötta och bekräfta 
varandra (Öhman, 2013). Det är värdefullt att finnas där för sina kamrater 
oavsett om det handlar om prestationer eller känslor. Barn kan tillsammans 
stötta och hjälpa varandra igenom problem för att visa hur man är en bra vän 
och på så sätt utveckla kamratrelationen. Personal behöver inta barns 
perspektiv för att skapa en trygg miljö och även för att kunna observera barn i 
samspelen. Genom att observera barn i leken och olika aktiviteter skapas en bild 
av hur leksignaler och samspel mellan barn fungerar. Personal kan ta del av 
varandras bilder och tankar genom reflektion för att lyfta olika synvinklar av 
barns samspel.  

Jonsdottir (2007) beskriver i sin forskning att barn som har kamrater och 
relationer till andra är en god grund för sin personliga utveckling då barns 
självkänsla och självförtroende stärks genom att barn är medvetna om att de är 
omtyckta och har någon att samspela tillsammans med. Jonsdottir lyfter 
Vygotskijs sociokulturella teorier där kommunikation och sociala relationer är 
grundstenar för barns känslomässiga och kognitiva utveckling. När barn 
samspelar och kommunicerar med kamrater och vuxna utvecklas barns 
tankeprocess samtidigt som de ger och tar idéer samt tankar genom varandra. 
Genom den här processen med att ge och ta av varandra utbyter barn tankar 
och därmed skapas det möjligheter för att förändra sitt tankesätt med hjälp av 
sina kamraters kunskaper och erfarenheter. 

Säljö (2000) beskriver utifrån Vygotskijs teorier att alla vuxna och barn ständigt 
befinner sig i olika utvecklingsprocesser. När barn och vuxna samspelar 
tillsammans utvecklas båda parter då alla har olika mycket kunskaper kring 
specifika ämnen, vilket i sin tur leder till utveckling för både vuxna och barn 
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eftersom att man ger och tar kunskap av varandra. Säljö menar att det i varje 
samspel finns möjlighet till att byta och ta in ny kunskap från sina kamrater i ett 
sociokulturellt lärandeperspektiv. För att barn ska lära sig och utvecklas som 
individer behöver förskolläraren fokusera på att skapa aktiviteter utifrån alla 
barns olika färdigheter och kunskaper för att det ska vara utvecklande och 
lustfyllt för alla.  

Illeris (2007) skriver om tre dimensioner som hänger ihop med 
lärandeprocessen. Innehållsdimensionen handlar om kunskaper, förståelse och 
färdigheter. Allt lärande har ett innehåll och genom att försöka skapa en mening 
med det man gör och utveckla sina färdigheter och förhållningssätt skapas det 
möjligheter för att klara av livets olika övningar. Drivkraftdimensionen 
innefattar motivation, vilja och känslor. Nyfikenhet och vilja kan vara en 
anledning till att barn och vuxna söker ny kunskap genom olika aktiviteter. Att 
ha motivation till att utvecklas kan vara en fördel till lyckad utveckling. 
Samspelsdimensionen handlar om att handla, kommunicera och samarbeta på 
olika sätt. Samspel bidrar med utveckling och förståelse kring olika former av 
socialt samarbete tillsammans med andra människor i sin omgivning. Alla 
dimensioner har ett sammanhang med varandra. För att lära sig, förstå och 
utvecklas som individer behövs motivation och vilja och genom att samspela 
tillsammans skapas det möjligheter till att utvecklas och skapa en förståelse 
med hjälp och stöd av varandra. Markström och Halldén (2009) beskriver att 
barn tar lärdom av varandra och kan stödja sina kamrater i utveckling och 
lärande. Samarbete är en viktig del för barn då de kan hjälpa varandra genom 
att ta till sig av vad varje individ har för åsikter och tankar. Markström och 
Halldén lyfter också fram i sin studie att barn ofta skyddar sina kamrater för att 
ingen ska råka illa ut. Barn samarbetar för att behålla sin plats i förskolan, i 
verksamheten bildar de kamratrelationer tillsammans med andra barn och 
samspelar med varandra. Förskollärare vill att barn ska känna sig trygga när de 
vistas på förskolan, att de ska vara en plats där de känner sig hemma.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2007) skriver att när både personal och 
barn är närvarande i olika aktiviteter skapas det möjligheter till lärande 
samtidigt som barn kan ta del av varandras kunskaper. Williams (2006) lyfter 
att samlärande och samspel hos barn inte bara innebär att samverka och 
samarbeta tillsammans utan också allt som sker mellan barn och vuxna i 
förskolans miljöer. Lärande mellan barn påverkas inte av vänskapsrelationer 
eller ålder, barn behöver inte vara goda vänner tillsammans med andra för att 
dra nytta av varandras kunskaper. Även om barn kan vara osams eller oense om 
vissa saker i verksamheten kan de utvecklas som individer och ta lärdom genom 
konflikter. Personals närvaro i förskolan har betydelse för barns lärande och 
utveckling. Barn lär sig av varandra men de vuxna i verksamheten behöver 
finnas där som stöd för att alla barn ska bli sedda och få sin röst hörd i olika 
situationer. Både Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) och Mårdsjö (2005) 
beskriver betydelsen av att förskollärare ska uppmärksamma barn på olika sätt, 
genom exempelvis handlingen i en bok då barn kan uppfatta boken på 
annorlunda sätt. Det kan vara viktigt att barn får vara delaktiga i samtalen kring 
bokens handling, genom att samtala tillsammans får barn möjlighet att ta till sig 
av varandras förståelse och kunskaper och i samband med det sker samlärande. 
Williams (2006) skriver att förskollärares uppgift är att leva sig in i barnens 
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värld och samtidigt hjälpa barn att bli delaktiga i verksamheten. Som 
förskollärare kan man hjälpa barn genom att bredda deras värld för att de ska 
våga ta för sig och förstå att de har rättigheter till att delta i olika situationer 
som de är delaktiga i. När personal lever sig in och är närvarande tillsammans i 
barns olika lekar och aktiviteter belyser Ahlskog-Björkman (2014) 
kommunikation som ett hjälpmedel för att få barn att skapa en förståelse. Som 
vuxen är det bra att vara tydlig i sina samtal med barn genom att använda sig av 
redskap och handlingar för att förklara och beskriva något eller någon aktivitet i 
verksamheten. Genom att barn får en tydlig beskrivning om hur något går till 
kan de utveckla sina kunskaper och sin förståelse på ett lättare sätt. Ahlskog-
Björkman beskriver hur barn och personal kan samverka och samspela för att 
utveckla sina färdigheter tillsammans då de är nära varandra och skapar en 
dialog under tiden som de leker eller utför någon form av aktivitet. I samtalet 
kan både språket och förståelsen utvecklas och även andra barn runt omkring i 
rummet kan dra nytta av att lyssna på dialogen mellan barnet och den vuxna. 
Genom att vara närvarande eller befinna sig i närheten av ett samspel kan den 
som finns på lite avstånd observera och lyssna in vad som sägs för att på egen 
hand sedan kunna utveckla sitt samspel. Johnson och Johnson (1998) beskriver 
några värdefulla faktorer inom samspel mellan barn för att lärandet ska vara 
jämlikt: 

Ett positivt beroende- hela barngruppen ska tillsammans hjälpas åt för att 
lyckas inom leken, genom att ta vara på varandras tankar och idéer. 

Fysisk närhet- närvarande är en stor del i samarbetet mellan barn när de 
kommunicerar och samspelar tillsammans i mindre grupper. 

Social kompetens- genom kunskap och förståelse om samspelets betydelse kan 
barn lättare utveckla sina färdigheter kring interaktionen. 

Grupparbetets utveckling- i verksamheten är det betydelsefullt att ge barn tid 
för att diskutera och reflektera tillsammans över olika händelser. 

2.3.2 Lekens betydelse för relationer och samspel 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att personals ansvar är betydelsefullt för 
att barn ska känna trygghet på förskolan. Personal har också i uppgift att stödja 
barn i leken för att kunna ta reda på om, hur och vad barn leker. Som personal 
är kommunikationen mellan barn och vuxna en stor del för barnets utveckling 
och lärande i förskolan. Personal ska finnas där för barn och vara lyhörd för 
deras röster och tankar. Genom att utgå ifrån barns perspektiv i lekar kan 
förskollärarna skapa nya synvinklar på barns perspektiv och får då tillsammans 
dela upplevelser och relationen utvecklas.  

Genom leken kan relationen och samspelet utvecklas mer, eftersom den vuxne 
utgår från barnets villkor och intressen. För att barn ska kunna gå in i lekens 
värld krävs det att alla barn förstår leksignalerna och kan på något sätt 
kommunicera och samspela tillsammans med andra. Lillemyr (2002) belyser 
olika anledningar till varför leken är viktig och vad den bidrar med för barn i 
förskolan. Både föräldrar, personal och andra vuxna kan studera barns lek för 
att ta reda på vad barn lär sig och hur de utvecklar sina kunskaper. I leken har 
barn med sig tidigare erfarenheter samtidigt som de skapar nya tillsammans 
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med sina kamrater. Genom att utmana sig själv i olika situationer i leken kan de 
utveckla kunskaper till att samspela och kommunicera med andra. Leken är en 
stor och betydelsefull del i förskolan då barn samspelar och samtalar med 
varandra, verksamheten är en social arena där flera individer möts och binder 
relationer och samspelar tillsammans. 

”Ingen sysselsättning ger barn social kompetens såsom leken” (Knutsdotter 
Olofsson, 2003, s. 135). 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att leken tillsammans med en vuxen är en 
av de mest meningsfulla aktiviteter i förskolans verksamhet. Social samvaro 
utvecklas för både parter i samband med samspel och samverkan genom att ge 
och ta av varandra. Lek innebär inte bara lek för barn utan också utveckling 
inom alla områden och i leken skapar sig barn en förståelse för världen men de 
lär sig också hantera sina känslor samt att leken kan leda till goda 
kamratrelationer. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) uttrycker att lek 
och samspel är positivt för barns fantasi och kreativitet. I samspelet får barn 
använda sig av sin fantasi där de kan visualisera något som inte finns och 
förmedla det till sina kamrater i leken. Barn kan också använda sin kreativa 
förmåga då de kan upptäcka nya saker och försöka komma fram till olika 
lösningar av problem tillsammans i leken. Genom att använda sig av kreativitet 
och fantasi kan barn utvecklas både tankemässigt och i sin sociala utveckling.  

Skog (2000) skriver om leken som en social arena där kommunikationen har 
betydelse. I leken samspelar barn med varandra och utveckling sker i flera olika 
områden, till exempel den sociala utvecklingen. I leken kan barn som har 
svårigheter att samspela hjälpa till att utveckla varandra genom att samspela 
tillsammans, öva sina sociala färdigheter samt sin kommunikation samtidigt 
som de kan ta del av andras behov genom att vara delaktiga. Ärlemalm Hagsér 
(2008) lyfter leken som en del där barn övar sin förmåga att samtala med 
kamrater, samspela tillsammans och uttrycka känslor, vilket leder till att 
kompetensen utvecklas samt att barn får ta del av sin egen omvärld. 

Lillemyr (2002) skriver om vuxnas betydelse i barns lek något som är 
betydelsefullt i förskolans verksamhet, vilket också Pramling Samuelsson 
(2000) lyfter, personal ska hela tiden befinna sig i barngruppen och i samspel 
med barn. Personal ska utgå från barns intressen och behov genom att vara 
lyhörd och kunna se alla barnen samtidigt som arbetslaget vill stödja barn och 
se deras lärprocesser i verksamheten. 

Leken beskrivs även av Brodin och Lindstrand (2008) som beskriver att barns 
lek och lärande kan ske på undangömda ställen där vuxna inte befinner sig. 
Genom att barn leker tillsammans på ställen där ingen av personal har full insyn 
på vad som händer får de på egen hand möjlighet till att samspela med varandra 
utan att bli störda. Lekens ostördhet beskriver också Knutsdotter Olofsson 
(2011) då barn lätt kan tappa kocentrationen i leken om de blir störda för ofta. 
Som personal är det värdefullt att låta barn leka och samspela tillsammans då 
leken fungerar utan att avbryta i onödan. Då personal bryter barns samspel kan 
deras relationsskapande förstöras då de tappar koncentrationen och lekens 
innebörd eftersom barn lätt kan tappa fokus kring vad som händer och vem som 
är vem. 
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Personal ska vara en förebild för barn under deras vistelse på förskolan och för 
att bygga relationer och ett tryggt samspel tillsammans ska personal leva sig in i 
leken och befinna sig med barn. Allt som personal gör märker barn av, vilket 
Knutdotter Olofsson (2011) beskriver på ett tydligt sätt. Barn tar in och ser allt 
som de vuxna gör och vågar inte personal leva sig in i lekens värld blir det också 
svårt för barn att göra det. Personal har en stor inverkan på hur barn uppfattar 
och vågar ta för sig.  

3 Metod 

Datainsamlingsmetoderna i den här kvalitativa undersökningen består av 
enkäter och observationer. Enkäterna består av åtta öppna frågor som ringar in 
ämnet där personalen får möjlighet att besvara frågorna utifrån sina egna 
tankar och erfarenheter. Av de åtta enkätfrågorna handlar fyra om 
relationsskapande och de fyra resterande handlar om samspelets betydelse 
(Bilaga 3). Bryman (2011) belyser olika fördelar med enkätstudier då personalen 
får bestämma när de har möjlighet att svara på frågorna. Stukát (2011) 
beskriver en annan fördel då fler personal kan delta i undersökningen och 
resultatet kan bli omfattande under en kort period. Bryman (2011) beskriver 
också nackdelar med en enkätstudie då det är tidskrävande för både personal 
och forskare. För personalen kan det vara en nackdel med öppna frågor då det 
kan vara svårt att skriva svaret med egna ord och det tar längre tid att besvara 
hela enkäten. För forskaren kan det också vara en nackdel med enkäter då det 
tar tid att analysera och gå igenom alla beskrivningar från personalen.  

Både Stukát (2011) och Bryman (2011) skriver att deltagarobservationer innebär 
att observatören finns med i verksamheten under en längre tid för att skapa en 
uppfattning om vad som sker och sägs utan att påverka eller förändra något. 

Undersökningen har tagit hänsyn till Språkrådet (2008) genom att läsa och 
skapa en förståelse kring hur man skriver och utformar en text i ett arbete. 
Utifrån Språkrådet skapades kunskaper kring relevanta rubriker och upplägget i 
ett arbete, exempelvis vilka kapitel och uppdelningar som kan finnas med. 

3.1 Urval 

Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett urval där förskolor och 
personal är lättillgängliga. Undersökningen har utgått från ett 
bekvämlighetsurval då vi varit i kontakt med förskoleavdelningarna och 
personalen tidigare, vilket underlättade för undersökningens tidsbegränsning. 
Undersökningen har utgått från fem förskoleavdelningar i Sverige där 24 
verksamma personer som arbetar i förskolans verksamhet har deltagit oavsett 
kön. På verksamheternas avdelningar där undersökningen genomfördes är 
barnen mellan ett till fem år. 

3.2 Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet 

Undersökningens trovärdighet baseras på personalens enkätsvar och 
observationerna som genomfördes på de olika förskolorna, resultatet publiceras 
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för allmänheten och är tillgänglig för att läsas. Bryman (2011) beskriver 
trovärdighet som en betydande del då personalen ska informeras om att 
resultatet går att ta del av för att kunna säkerställa att de uppgifter som 
forskarna samlat in stämmer överrens med verksamhetens verklighet. För att 
undersökningen ska vara trovärdig har vi informerat personalen att de kan ta 
del av resultatet för att de ska kunna se att innehållet inte tolkats och uppfattats 
på fel sätt. Vetenskapsrådet (2011) beskriver tillförlitlighet som viktigt eftersom 
det är en del i undersökningen att bedöma resultatet utan att utvidga det utifrån 
sina egna erfarenheter och tankar. För undersökningens kvalitet är det en viktig 
aspekt att ta hänsyn för att resultatet ska vara trovärdigt och tillförlitligt.  

För att skapa en trovärdighet i undersökningen lästes enkätbeskrivningar och 
fältanteckningar igenom ett flertal gånger under analysarbetet. 
Datainsamlingen kategoriserades utifrån enkätbeskrivningar och observationer 
i olika kategorier för att koppla resultatet till undersökningens syfte och 
frågeställningar. Kategorierna skapades utifrån personalens beskrivningar och 
observationerna. Resultatet i undersökningen är redovisat utan ändringar och 
personliga tolkningar utifrån personalens beskrivningar i enkäter och 
fältanteckningar. 

3.3 Forskningsetiska aspekter 

Undersökning har tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har informerat förskolechefer och 
personalen på de olika förskolorna om studien och att det är frivilligt att delta i 
undersökningen samt att deltagarna har möjlighet till att avbryta sin medverkan 
när som helst.  

Ett missiv- och informationsbrev delades (se bilaga 1) ut till förskolechefer, 
personal och föräldrar innan undersökningen påbörjades för att förtydliga syftet 
med studien. Genom att informera om undersökingen och villkoren har vi och 
personal tagit del av informations- och samtyckeskravet. Utifrån 
undersökningens resultat kommer det inte gå att identifiera vilka förskolor som 
deltagit, vilket konfidentialitetskravet innebär. För att uppfylla nyttjandeskravet 
har både förskolechefer och personal blivit informerade om att 
undersökningens resultat endast kommer att användas i forskningssyfte. 
Utifrån resultatet ska det inte gå att ta reda på vilka som deltagit i 
undersökningen då inga personliga åsikter medtagits i resultatet. 

3.4 Genomförande 

Missiv- och informationsbrev samt enkätfrågor skrevs ner för ett godkännande 
av handledaren innan förskolechefer kontaktades genom mejl eller 
telefonsamtal. Efter godkännande av cheferna tog vi kontakt via mejl och 
telefon med förskolorna för att bestämma en tid för att lämna och hämta 
enkäterna samt att observera personalen i verksamheterna.  
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3.4.1 Enkäter 

Enkäterna som handlar om relationsskapande och samspelets betydelse skrevs 
ut och lämnades personligen till varje avdelning, som sedan hämtades efter 
fem-sex arbetsdagar. Frågorna i enkäten var öppna och ställda på ett sätt för att 
undvika ja och nej-svar. För att besvara undersökningens två forskningsfrågor 
som innefattar relationsskapande och samspelets betydelse bestod enkäten av 
åtta frågor. Några förskolor önskade en extra dag för att besvara enkäterna och 
av 27 utdelade enkäter var det totalt tre enkäter som inte besvarades. 

3.4.2 Observationer 

Observationerna genomfördes innan enkäterna lästes igenom för att inte 
observationerna skulle påverkas av personalens beskrivningar. Fem olika 
observationer skedde på förskolorna under flera förmiddagar där varje enskild 
observation varade i ungefär 90 minuter, observationerna genomfördes både 
inomhus och utomhus beroende på vad barngruppen skulle göra. 
Fältanteckningarna dokumenterades med hjälp av papper och penna under 
observationernas genomförande.  

Under observationerna användes två olika observationsroller, fullständig 
observatör och deltagare-som-observatör. Bryman (2011) beskriver att deltagare 
som observatör samspelar tillsammans med omgivningen i olika miljöer i 
verksamheterna. Den andra observationsrollen är fullständig observatör vilket 
innebär att verksamheten som observeras inte påverkas och att forskaren inte 
deltar i olika samspel.  

Observationerna jämfördes genom tidigare bestämda punkter utifrån Vygotskijs 
sociokulturella teori om relationer och samspel samt vad relationer och samspel 
betyder för oss. Fältanteckningarna lästes igenom flera gånger för att hitta 
likheter och skillnader i alla olika observationer. Tillsammans granskades alla 
observationer för att ta ut relevanta delar för att sedan kunna skriva ner en 
sammanfattande text utifrån det insamlade materialet.  

3.4.3 Bearbetning av material 

Sammanställningen av enkätsvaren och observationerna genomfördes efter 
datainsamlingen. Enkäterna granskades noggrant fråga efter fråga och svaren 
jämfördes, likheter och skillnader dokumenterades ner för att sedan 
sammanfatta beskrivningarna. Tillsammans läste vi igenom alla enkäter för att 
inte skapa missförstånd och tolkningar då det kan förstås på olika sätt. Stúkat 
(2011) skriver fram att enkätresultat inte ska presenteras fråga för fråga då det 
kan bli enformigt för läsaren och sammanställningen av alla frågor skrevs i en 
flytande text.  

4 Resultat 

Syftet med undersökningen var att belysa hur personalen i förskolans 
verksamhet arbetar med relationsskapande och samspel. Genom enkäter och 
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observationer besvarades forskningsfrågorna, hur personalen arbetar med 
relationer och hur de främjar samspel. 

4.1 Enkäten om relationsskapande och samspelets 
betydelse 

Relationernas betydelse utifrån personalen sammanfattades som en viktig del, 
genom relationer kan trygghet skapas. Goda relationer till barn, föräldrar och 
kollegor är grundförutsättningen för att verksamheten ska fungera. 
Verksamheten byggs upp genom relationer till varandra. Har man goda 
relationer är det lättare att utvecklas och lära sig nya saker. Det sociala 
samspelet är grunden till utveckling och om samspelet fungerar är 
möjligheterna till lustfyllt lärande mycket större. Resultatet visar sex kategorier 
av beskrivningar gällande relationsskapande och samspelets betydelse: vara 
förebild och skapa relationer, vägledning, samspel mellan personal och barn, 
uppmuntra till samspel, samspelets betydelse samt erfarenheter kring 
relationer och samspel. 

Vara en förebild och skapa relationer 

Personalen på förskolorna beskriver att de lägger stor tid och vikt till 
relationsskapande då de anser att de sker hela tiden genom den dagliga 
kontakten med varandra. Redan vid inskolning är det betydelsefullt och viktigt 
att lägga mycket vikt vid relationsskapande för att barnen ska bli trygga i sin roll 
på förskolan. Det är även viktigt att föräldrarna skapar en trygghet till personal 
för att det ska fungera för allas bästa. Relationsskapande ska vara en röd tråd 
och det är nödvändigt för att utveckla verksamheten. All tid tillsammans ska 
ägnas åt relationsskapande och relationsutveckling. 

Samtliga personal menar att arbetet för att bygga relationer tillsammans med 
barn i förskolan sker genom att som personal vara närvarande i barns lekar och 
olika aktiviteter, visa intresse och lyssna på deras språk och kroppsspråk för att 
skapa en förståelse. Det är viktigt att finnas nära barn i verksamheten för att 
kunna se, tolka och stötta dem i deras samspel tillsammans med andra. Något 
som också är betydande som personal är att lyfta det positiva hos varje barn för 
att bekräfta dem. Att vara personlig i relationerna med barn är betydelsefullt för 
att kunna samspela och samtycka tillsammans på ett bra och tryggt sätt. Det kan 
vara viktigt att personal vara en god förebild för barn, finnas där och vara 
närvarande samt att vägleda för att se när de behöver stöd och hjälp i samspelet 
med andra. Eftersom att alla barn är olika är det viktigt att lära sig att känna av 
läget och förstå att verksamheten behöver utgå ifrån varje individs behov och ge 
möjlighet till den tid och utrymme barnet behöver. Det är även viktigt att vara 
positiv i mötet med barn och se varje individ oavsett deras sinnesstämning. 
Genom att visa intresse och engagemang för barnets tankar och känslor kan det 
leda till att det skapas trygga och känslomässiga relationer.  

Vägledning i relationsskapande 

Enligt personalen när det gäller att stödja barn i deras relationsskapande med 
andra är det betydelsefullt som förskollärare att vara aktivt närvarande i 
aktiviteter och lek, och därigenom kan man vara en god förebild som visar på 
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alternativ och vägleder till positiva handlingar. För att stötta barn i sina 
relationer kan man dela in dem i mindre grupper för att få igång ett samtal. Att 
vistas i mindre grupper kan för barn som är osäkra vara bra för att skapa en 
trygghet. I mindre grupper kan barn samarbeta tillsammans och bli nyfikna på 
varandra. Vid konflikter kan man som personal finnas där och stötta genom att 
hjälpa till och uppmuntra det positiva för att stärka barns självkänsla.  

Några av personalen beskriver att det är betydelsefullt att finnas där för barn 
och vägleda dem vid konflikter, genom att exempelvis fördela barngruppen i 
verksamheten. Bland mindre barn är det viktigt att sätta ord på kroppsspråket 
och använda det för att skapa en förståelse kring barns relationer.  

Samspel mellan personal och barn 

Samspelet på de aktuella förskolorna mellan barn och personal varierar från dag 
till dag, beroende på vilka barn och personal som befinner sig i verksamheten. 
Vissa barn har lättare att samspela och vissa är mer tillbakadragna vilket gör det 
svårare som personal att nå fram. Personkemin påverkar samspelet för både 
barn och vuxna. Det är viktigt att se till alla barns personligheter och behov för 
att kunna bygga verksamheten utifrån det. Alla är olika och behöver olika 
mycket närhet och bekräftelse vilket är viktigt att ta hänsyn till. Det är ibland 
svårt att finnas tillhands för alla men det arbetas ständigt för att få alla barn 
bekräftade på något sätt. Barn ska ses som kompetenta individer och genom ett 
gott samspel tillsammans med andra kan utforma en lustfylld lärmiljö för barn 
och personal att vistas i.  

Uppmuntra till samspel 

De flesta av personalen menar att, för att skapa och stödja samspelet i 
verksamheten är det viktigt att uppmuntra och bekräfta alla barn och ge dem 
möjligheter för att stimulera samspelet, genom exempelvis material och miljön. 
Som personal är det betydelsefullt att ständigt diskutera och reflektera över hur 
man bemöter barnen. Ge tid för barn så de får kommunicera och samverka med 
varandra. Det är viktigt att låta barn uttrycka sina tankar och åsikter samt att 
utgå ifrån det positiva hos varje individ.  För att skapa och stödja samspelet kan 
även samarbetsövningar vara en bra del för både vuxna och barn. Som personal 
kan man planera aktiviteter där fokus ligger på att alla behövs, alla är lika 
viktiga och att alla kan bidra på något sätt, vilket leder till ett bra samspel 
mellan alla barn. Även genom att arbeta med barn i mindre grupper kan vara ett 
stöd för att utveckla och stödja samspelet där barn lär känna nya kamrater då de 
inte uppmärksammat varandra tidigare. Personalen beskriver att det är viktigt 
att tänka på sitt förhållningssätt till barnen för att kunna skapa en miljö som 
underlättar samspelet.  

Utifrån enkäten besvarade en personal hur de arbetar för att främja samspel i 
barngruppen i samband med samarbetsövningar: 

”För att vi ska kunna hjälpa andra måste vi först kunna samarbeta och skapa en vi-
känsla i gruppen. Detta tränar vi med hjälp av kamratbanor där fokus läggs på att alla 
behövs, alla är lika viktiga, alla kan bidra på olika vis. Detta skapar ett bra samspel 
mellan barnen.” 
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Samspelets betydelse 

Samtlig personal beskriver att samspelet har stor betydelse i verksamheten, det 
är viktigt för den dagliga trivseln och även genom hela livet. Det är viktigt att 
alla ska bli sedda och känna sig betydelsefulla i verksamheten. När barn är små 
övar de och lär sig hur samspelet fungerar så därför är det viktigt att i förskolan 
lägga vikt vid samspel. Genom positivt samspel förbättras chanserna till en god 
anknytning mellan barn och personal som i sin tur leder till trygga barn som 
vågar ta för sig och delta i lek och aktiviteter. Personalens förhållningssätt ger 
möjlighet till trygghet och utveckling för barn. Utan samspelet fungerar inte 
verksamheten. Det är A och O att kunna samspela med andra för att få kamrater 
och att vara en kamrat. Kamratrelationer stärker barnens självkänsla och 
självförtroende. Genom att kommunicera i samspelet leder till att språket 
utvecklas hos barn. I samspelet kan barn observera och imitera varandra för att 
sedan utveckla sin egen identitet vilket kan vara viktigt för att de ska lära sig 
respektera och bry sig om varandra. Barn ses som kunniga individer i 
verksamheten och eftersom samspel leder till utveckling har leken en betydande 
roll då relationer utvecklas mellan alla parter i förskolan genom lek och 
samspel. Barn kan tillsammans med personalens hjälp bygga upp en miljö som 
är utvecklande och lockar till nyfikenhet. 

En förskollärare beskriver i enkäten samspelets betydelse: 

”Samspelet är viktigt, har man ett gott klimat där alla är sedda och känner sig 
betydelsefulla får du ett bra läroklimat, där barnen kommer med egna idéer.” 

Erfarenheter kring relationer och samspel 

Utifrån personalens erfarenheter kring samspel och relationer är att det är 
viktigt att uppmuntra och bekräfta barn, att se det som fungerar för att kunna 
bygga upp en positiv miljö för barn att vistas i. Dela in barn i mindre grupper för 
att skapa förutsättningar för barn att upptäcka varandra. Genom glädje och 
omtanke skapas goda möjligheter till samspel och relationer, det är viktigt att ha 
roligt tillsammans och att bjuda på sig själv. Fokusera på det positiva hos varje 
barn. Som personal är det viktigt att vara lugn och professionell samt reflektera 
tillsammans för att ta del av allas tankar och åsikter. I arbetslaget är det 
betydelsefullt att kunna ge och ta av varandras kunskaper för att utvecklas inom 
arbetslaget och även genom att reflektera över sitt eget arbetssätt kan man som 
personal utvecklas som individ. För att skapa en lustfylld miljö är det viktigt att 
skratta och ha roligt tillsammans med barn.  

Utifrån enkätsvaren beskrev en förskollärare en tanke kring sitt arbete i 
verksamheten: 

”det är lätt att tycka hur det ska vara och hur man ska göra”. 

4.2 Observationer 

Närvarande personal och förtydligande kommunikation 

Genom observationerna som genomfördes på de aktuella förskolorna framkom 
det att personalen har en stor påverkan i verksamheten. Under några 
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samlingsaktiviteter uppmärksammades det att all personal var närvarande med 
barnen för att få alla delaktiga, bli sedda och få sin röst hörd genom att sitta 
tillsammans i en ring och sjunga, leka och samtala med varandra. När några 
barn blev otåliga försökte personalen använda sig av kroppskontakt för att 
skapa ett lugn i gruppen och även förklara med ord meningen med samlingen. 
En annan värdefull del som uppmärksammades var förtydligandet från 
personalens sida i både kommunikation och sång. I sångerna kunde barn 
imitera personalens kroppsspråk då de visade med kroppsliga handlingar 
sångens innehåll. Personalen stöttade kommunikationen med verbalt språk 
samtidigt som de använde förtydligande bilder som hjälpmedel för att 
underlätta förståelsen hos barn. I samband med kommunikation lät personalen 
barn ta tid på sig för att skapa förståelse och uppfattning kring sammanhanget. 
Resultatet av observationerna visade sju kategorier som beskriver personalens 
relationsskapande och samverkan: samspel och samarbete, delaktighet och 
vägledning, bekräftelse, vägledning i konflikter, medkänsla och kamratstöd, 
barns intresse samt uppmärksamhet. Nedan beskrivs respektive kategori. 

Samspel mellan barn och personal 

Något som framkom på samtliga förskolor var att personalen var lyhörd och 
närvarande tillsammans med barn i deras lek och aktiviteter. Några av 
personalen befann sig i barns lekar och deltog aktivt genom att vara en aktör 
eller bjuda in barn till samspel med sång och dans. En förskollärare samspelade 
och samarbetade med två barn vid datorn då de letade efter pyssel tillsammans. 
Under tiden samtalade och diskuterade dem med varandra. Förskolläraren 
lyssnade in vad barnen ville säga och utgick ifrån deras intressen.  

Delaktighet och vägledning 

Utifrån observationerna uppmärksammades leken där både barn och personal 
var deltagande. Barn gjorde personal delaktiga i deras lek genom att ge dem en 
roll samtidigt som barnen tog del av de personalens idéer kring leken. En 
händelse var då några barn satt i soffan och samspelade tillsammans i en lek. 
Barnen utgick från en gemensam lek men under tiden förändrades den utifrån 
deras olika idéer och åsikter. En i personalen stöttade leken då det behövdes och 
samtidigt var närvarande och delaktig i handlingen. Barn använde personalen 
som en del i samspelet. Efter en stund tröttnade ett barn på leken och ville 
avsluta medan det andra barnet ville fortsätta tillsammans med sin kamrat. 
Barn visade ett missnöje mot varandra men då gick en av personalen in och 
försökte lösa situationen med hjälp av barnen. Båda barnen fick sina röster 
hörda om vad som pågick samtidigt som personalen stöttade och vägledde dem 
vidare ut ur leken för att kunna påbörja en ny aktivitet. 

När konflikter uppstod diskuterade personal och barn tillsammans för att 
komma fram till varför konflikten uppstått och för att hitta en lösning för allas 
bästa. När barn själva hamnade i konflikter tillsammans i sitt samspel tillät 
personal barnen att lösa situationen på egen hand till en början och löstes inte 
konflikten stöttade och vägledde personal barnen vidare i leken.  

 

 



 18 

Bekräftelse 

Under en sångaktivitet fick fyra barn samspela och sjunga tillsammans inför 
övriga barn och personal på avdelningen. Personalen stärkte barn genom 
bekräftelse och bekräftande ord var något som uppmärksammades på de övriga 
förskolorna. Under olika aktiviteter var personalen stöttande och vägledande för 
barn när de inte samspelade tillsammans med någon. Genom att bekräfta barn 
med att förtydliga något som genomfördes stärktes dem och lockades till att 
utveckla sina kunskaper. Personalen hjälpte vissa barn in i lek och samspel med 
andra barn genom att locka med intressen och även genom att själva delta för 
att skapa trygghet och stärka relationerna. Personalens deltagande och närvaro i 
lekarna uppfattades som något roligt och spännande då barn skrattade med 
glittrande ögon.  

En situation där barn samspelar tillsammans var när två barn satt och pusslade. 
Barnen gjorde halva pusslet var och hjälptes åt för att klara av att hitta rätt bitar 
samtidigt som de skrattade och diskuterade med varandra. När båda halvorna 
var klara sattes hela pusslet ihop och barnen ville stolt visa upp det för 
personalen genom att ropa ”Titta fröken, titta fröken!”. När personalen såg 
deras pussel använde de bekräftande ord för att stärka barnen i deras process. 

Medkänsla och kamraters stöd  

Under en av observationerna uppstod en händelse i tamburen när barn skulle 
klä på sig och gå ut. En förskollärare befann sig i tamburen och var närvarande 
och tillgänglig för barn då ett barn klämde sig i dörren, eftersom förskolläraren 
var nära till hands när situationen uppstod kunde barnet tröstas och bli 
omfamnad direkt. På en annan förskola där en observation genomfördes 
uppmärksammades ett gråtande barn utan att någon olycka skett ute i 
tamburen. Personalen försökte trösta och ta reda på vad som hänt men barnet 
bara fortsatte att gråta. Medan de flesta andra barn gått ut på gården kom en 
kamrat fram till det gråtande barnet och visade medkänsla genom att stryka på 
armen och bjuda in till lek för att komma på andra tankar. Samspelet mellan 
barn och barn i den situationen bevisade att kamraters stöd och närhet är 
betydande för barn i förskolan. 

Barns intresse 

Under samtliga observationer arbetade personalen med att försöka få alla barn 
delaktiga i lek eller någon aktivitet tillsammans med andra barn. Personalen 
under samtliga observationer lät barn utgå ifrån sina egna intressen och vilja i 
samband med lek och aktiviteter men visade att de var närvarande och nära till 
hands om barn behövde stöttning. Ett exempel var när ett barn gick omkring för 
sig själv och varken lekte med något eller någon, då gick en personal fram till 
barnet och försökte få igång ett samtal. Personalen lockade med att samtala om 
och ge förslag på olika aktiviteter genom att försöka hitta ett intresse från 
barnets sida. Till slut efter en diskussion tillsammans samtidigt som de satt i 
soffan kom barnet fram till en intressant aktivitet och efter en stund kom fler 
och fler barn och var nyfikna på vad som hände. Genom aktiviteten uppstod det 
samspel mellan flera barn som samtalade och samspelade med ett leende på 
läpparna. Vid ett annat observationstillfälle uppmärksammades det vid en 
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samling att ett barn inte ville avbryta sin lek för att delta i samlingen. Personal 
på avdelningen försökte få barnet intresserad och vilja delta men till slut lät de 
barnet fortsätta leka på egen hand utan att störa samlingen. Personalen försökte 
bjuda in till deltagande men lät barnet bestämma själv utifrån sitt intresse. På 
en av förskolorna där observationerna ägde rum använde sig personal av att 
barnen fick vara delaktiga i planeringen av dagen. Barnen fick önska vad de ville 
sysselsätta sig med vilket ledde till att alla barn hade något att göra under 
förmiddagen. Samtliga barn på avdelningen samspelade tillsammans med 
någon eller använde sig av bredvid-lek. Tre barn satt med varandra kring ett 
bord, var och en hade fullt upp med sin aktivitet samtidigt som de tillsammans 
skrattade och inte lät sig störas av varandra. 

Uppmärksamhet 

På en av förskolorna är personalen noga med att hälsa på alla barn. När 
personalen kommer på morgonen går de runt till alla som befinner sig i 
verksamheten och säger hej för att alla ska känna sig sedda. Personalen i 
verksamheten ger barn närhet och uppmärksamhet genom att krama om dem 
och visa att man bryr sig. Ett exempel var när en i arbetslaget började senare 
och kom precis efter att observationen påbörjats, förskolläraren gick runt till 
alla barn för att säga godmorgon. Några barn närmade sig förskolläraren och 
kramade om benet för att visa sin uppskattning över att få bli sedd. 
Förskolläraren satte sig i soffan och några barn gick snabbt dit efter och satte sig 
tätt bredvid. Med kroppsspråket visade ett barn sin ilska och frustration över att 
det var andra barn som fick sitta närmare förskolläraren. Personal visade 
medkänsla och frågade vad som hänt och försökte sedan lösa problemet genom 
att ta barnet i famnen för att alla skulle kunna känna närhet. Alla barn verkade 
nöjda då det inte uppstod något mer problem i situationen. Efter en stund när 
barnen fått den närhet och uppmärksamhet av förskolläraren gick de vidare för 
att fortsätta sina lekar i verksamheten. 

5 Analys 

Undersökningens syfte var att synliggöra förskolepersonalens arbetssätt kring 
relationer och samspel. I undersökningens grund finns Vygotskijs teori som 
handlar om hur personal och barn samspelar och tar lärdom av varandra i 
verksamheten (Strandberg, 2006). Vygotskij menar att kommunikation och 
miljön kan användas som verktyg för utveckling och lärande. Kommunikation 
har betydelse i samspel tillsammans med andra för att kunna skapa förståelse 
och bilda relationer. 

Frelin (2012) skriver om relationsskapande i förskolans verksamhet som är en 
ständigt pågående process. Personalen ska arbeta för att skapa en trygg och 
lustfylld miljö där barn får möjlighet till utveckling och lärande. När barn 
befinner sig i en trygg miljö är det lättare att skapa tillitsfulla relationer. En 
likhet kunde ses i samband med Frelins beskrivning av relationers betydelse, 
utifrån resultatet belystes betydelsen av relationer i förskolan, personalen 
menar att genom trygghet skapas relationer. Vidare menar personalen att trygga 
och tillitsfulla relationer är grunden för lärande och utveckling.  
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Relationsskapande är enligt personalen något som skapas hela tiden mellan alla 
parter i den dagliga verksamheten. Genom att lägga ner mycket arbete och tid 
kring relationsarbete blir barn trygga och vågar då ta för sig mer. För att 
verksamheten ska kunna utvecklas måste relationsskapande vara en grundsten 
vilket också Williams (2006) och Lillemyr (2002) beskriver, personalens 
närvarande i verksamheterna är betydelsefullt för barns utveckling och lärande, 
eftersom barn ständigt befinner sig i relationsskapande med andra. Lillemyr 
lyfter också leken som en värdefull del i relationsskapandet mellan barn. I 
förskolans verksamhet får barn möjlighet till att skapa nya vänskapsrelationer 
genom att samtala och samspela. Utifrån resultatet framgick det att aktiviteter 
och lek har en betydande roll för att relationer ska bildas och utvecklas. 
Aktiviteter som är styrda av någon vuxen kan bidra till att alla barn blir 
delaktiga och där alla behövs. Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori 
kring den proximala utvecklingszonen där barn imiterar andra beteende och 
kroppsspråk för att utveckla sina egna färdigheter. En likhet kan ses med den 
proximala utvecklingszonen och resultatet i studien där barn under en 
samlingsaktivitet härmar personalens kroppsspråk och rörelser till sång. 

Personal ska utgå ifrån den nuvarande barngruppen när de planerar och 
utvecklar verksamheten för att alla barns intressen och behov ska främjas. 
Miljön är en värdefull del i förskolan då den ska tillfredsställa alla barn. För att 
personal ska få en inblick i barns liv och skapa en uppfattning om deras 
intressen för tillfället är det betydelsefullt att ha goda relationer med varandra. 
Som förskollärare är det viktigt att kunna se varje barn och vara lyhörd för 
önskemål och behov för att utveckla trygga relationer till varje individ 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). En liknelse mellan det Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) och det personalen beskriver är att miljön ska 
underlätta samspelet för barn och det är viktigt att fokusera på sitt 
förhållningssätt som förskollärare för att kunna bygga en miljö som passar alla. 
Genom uppmuntran, bekräftelse och en trivsam miljö skapas goda möjligheter 
för barn att utvecklas inom sitt samspel tillsammans med andra. I resultatet 
framgick samlingen som en samarbetsövning för barngruppen där alla blir 
delaktiga. Genom sång och dans skapades möjligheter för barn att skratta och 
ha roligt tillsammans med andra barn och personal. I samband med samlingen 
utvecklades ett samspel i hela barngruppen.  

Hundeide (2001) belyser hur personal samspelar tillsammans med barn genom 
att lyssna in barns åsikter samt visa sig intresserad för barns intresse. För att 
stärka relationen skriver han fram bekräftelse som något positivt då barns 
självförtroende stärks. Kroppsspråket personal sänder ut till barn har en 
betydelse för hur det uppfattas, genom ett spännande och inlevelsefullt vis kan 
barn lättare uppfatta vad personalen menar. För att skapa ett bra samspel 
mellan varandra krävs det att personal är intresserade och närvarande med 
barn för att uppfatta de olika situationerna som sker i verksamheten. En likhet 
mellan det Hundeide och personalen beskriver är att relationer i förskolan 
skapas genom att inta barns perspektiv, låta alla barn få sin röst hörd, använda 
sig av kroppsspråket i samtal och diskussion samt att vara intresserad och vara 
närvarande i lek och aktiviteter tillsammans med barn. Samtlig personal menar 
också att det är viktigt att vara en god förebild och vägledare i barns lek och 
samspel med andra då de kan behöva stöd. Personalen är noga med att lyfta 
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fram och bekräfta varje enskilt barn för att stärka deras självkänsla. Personalen 
uttrycker att det är värdefullt att ha personliga relationer med barnen för att 
kunna skapa ett tryggt och gott samspel. Personliga relationer uttrycks också 
vara bra för att kunna ge varje barn de möjligheter som behövs för att skapa 
utveckling och lärande. I en situation på en av förskolorna ville två barn få 
uppmärksamhet av personalen för att bli bekräftade i sin aktivitet och sitt 
samspel tillsammans. Det är viktigt att personal både bekräftar barnen i den fria 
leken och vid planerade aktiviteter. 

Bygdeson-Larsson (2010) skriver om hur arbetslaget ska göra när de ska stödja 
barn vidare i relationskapande och vänskapsrelationer i verksamheten. Ett sätt 
kan vara att personalen läser av leksignalerna för att observera vad som händer 
och sedan hjälpa barn in i samspel tillsammans med andra. När det gäller barn 
som är avvaktande och osäkra så vill de barn gärna observera andra barn innan 
för att känna av omgivningen. Personalens uppgift är då att med hjälp av 
varandra diskutera hur de ska gå vidare och göra när de gäller osäkra och 
otrygga barn i verksamheten. Ett sätt kan vara att personalen befinner sig med 
barn för att observera själva vad som händer i samspelen, genom det kan 
arbetslaget få en överblick vad som sker mellan barn i deras relationsskapande. 
Utifrån resultatet framgick det att för personal är det värdefullt att ständigt vara 
en god förebild för barn på förskolan. Det är viktigt att stödja deras 
relationsskapande genom att vara tillgänglig och befinna sig nära barn under 
deras lek och aktiviteter för att skapa en trygghet i barngruppen. För att få 
osäkra barn att bli tryggare i sig själva kan även mindre grupper i verksamheten 
då och då underlätta. Genom mindre grupper får alla barn chansen till att få sin 
röst hörd och få synas. I en liten grupp kan det vara lättare för barnen att få 
igång ett samtal tillsammans och därigenom upptäcka nya kamrater. Utifrån 
enkätsvaren framkom det att mindre grupper i verksamheten kan vara bra för 
samspelet. I små grupper kan barnen lära känna nya kamrater och utveckla sina 
sociala färdigheter tillsammans. Personalen beskriver hur de gör för att skapa 
och stödja barns samspel, genom att bekräfta och lyfta det positiva hos barn kan 
samspelet i verksamheten stärkas. Personalen menar att det är viktigt att ge 
barn tid för att kommunicera och samarbeta tillsammans med andra barn. 
Samarbetsövningar kan vara positivt för samspel och samverkan i förskolan. 
Det är värdefullt att skapa aktiviteter som gynnar alla barn i barngruppen 
genom att alla behövs och kan bidra med något. Samarbetsövningar kan leda till 
goda samspel mellan både barn och personal. En likhet i samband med samspel 
och samarbete kan kopplas till Säljö (2000) som skriver utifrån Vygotskijs 
sociokulturella lärandeperspektiv där barn och personal ständigt är i olika 
utvecklingsprocesser. I samspel med barn och personal tillsammans utvecklas 
ett lärande genom att de får ta del av varandras kunskaper, samtidigt som 
kamraterna byter kunskaper med varandra i olika aktiviteter som sker på 
förskolan. Genom barns olika erfarenheter och färdigheter kan personal forma 
aktiviteter i verksamheten som är utvecklande för varje individ. Samspel sker 
genom utbyte med sina kamraters lärande och kunskaper. I 
Utbildningsdepartementet (2010) står det att arbetslaget ska använda sig av 
samspel i verksamheten för att barn ska kunna utvecklas genom samarbete och 
kommunikation tillsammans med övriga barn i barngruppen. 
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I både enkätsvaren och observationerna lyftes kommunikation som en stor del i 
verksamheten då barn samtalar med varandra i både lek och samspel under sin 
vistelse. Personalen beskriver att barngruppen kan delas in i mindre grupper för 
att skapa en trygg miljö och ett samtal mellan barn. Mindre grupper bland barn 
kan vara en fördel då de kan finna nya kamrater och våga kommunicera 
tillsammans. Mindre grupper är något Johnson och Johnson (1998) beskriver 
då den fysiska närheten mellan barn är en betydelsefull del för deras 
samarbetsförmåga ska utvecklas. 

Utifrån resultatet framkom det att i leken gav barn personal en egen roll för att 
vara med, samtidigt gav personalen idéer och kunskap till barn i leken. För att 
som personal kunna utveckla barns relationer och samspel beskriver Hundeide 
(2001) betydelsen av engagerad personal i verksamheten för att främja barns 
intressen. 

Williams (2006) belyser konflikter som något barn kan dra nytta av i relationer 
tillsammans med andra i förskolan. Lärandet behöver inte bara utvecklas i 
samband med vänskap utan barn kan ta lärdom genom konflikter med andra 
och på så sätt utveckla sig själv. Utifrån resultatet var konflikter i verksamheten 
något som skapades när det befann sig för många barn tillsammans, för att 
undvika konflikter mellan barn delades barngruppen in i mindre grupper. En 
annan situation där barn hamnade i en konflikt var då två barn var oense om 
intresse kring en lek. Personal gick in och vägledde barn vidare för att avbryta 
konflikten genom att låta båda barn berätta varför situationen uppstått. Frelin 
(2012) skriver att det är värdefullt som personal att vara lyhörd för barn i alla 
situationer i förskolan och se alla barn. I resultatet uppstod en händelse då en 
personal satte sig i soffan efter att ha gått runt i verksamheten och sagt hej till 
alla. Några barn kom och satte sig bredvid förskolläraren för att få närhet och då 
ett barn kände sig lite utanför blev det en konflikt mellan barn. Förskolläraren 
löste situationen genom att vara lyhörd för vad som hänt och försökte få alla 
nöjda.  

Jonsdottir (2007) menar att kamratrelationer är grunden för att barn ska 
stärkas i sin utveckling, sin självkänsla och sitt självförtroende. Genom 
medvetenhet och kunskap kring relationer kan samspelet lättare utvecklas. En 
personal uttryckte att det är betydelsefullt att ha en kamrat för att kunna 
samspela och bygga upp relationer. Samtidigt som en kamratrelation är viktig 
för samspelet är det också värdefullt för individen att utveckla sin självkänsla 
och sitt självförtroende. 

Kamratrelationer handlar inte bara om att leka och samspela tillsammans utan 
också att stötta och finnas där när det behövs vilket Öhman (2013) beskriver. 
Ibland behöver ett bars kamrater stöttning när något är jobbigt eller ledsamt i 
förskolans verksamhet. Utifrån resultatet framgick det att ett barn kände 
hemlängtan och därmed var ledsen. Barnet fick tröst och stöttades av en kamrat 
i barngruppen genom att få en klapp på axeln och en kram. 

Utifrån det Knutsdotter Olofsson (2011) skriver om personalens delaktighet och 
närvaro i barns lek och samspel kan vi se en likhet utifrån det personalen 
beskriver i enkäterna. Personalen kan vara en god förebild för barn genom att 
närvara och delta i samspelet tillsammans med dem för att skapa en lustfylld 
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och fantasirik miljö. Det är betydelsefullt som personal att kunna använda sig av 
sin fantasi i leken för att få barn delaktiga. 

De tre dimensionerna, innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 
samspelsdimensionen som Illeris (2007) belyser innebär att förståelse, 
nyfikenhet, vilja, känslor, samarbete och kommunikation är några centrala 
begrepp som behövs för att utveckla och skapa nya kunskaper. I förskolans 
verksamhet är samspel en viktig del för att barn och personal ska kunna skapa 
en förståelse för varandra och kunna samtala tillsammans. Utifrån resultatet 
lyfts samspel fram som en betydande del då barn och personal kan skapa 
nyfikenhet och samarbeta med varandra i olika lekar och aktiviteter.  

6 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att belysa personalens arbete med relationer 
och samspel i förskolan. De övergripande forskningsfrågorna var att synliggöra 
hur personal i förskolans verksamhet arbetar med att skapa relationer och hur 
personal främjar samspelet och vilken betydelse har det i förskolan. Nedan 
beskrivs och diskuteras det hur syftet och forskningsfrågorna i studien besvarats 
under olika kategorier. 

Relationers betydelse 

Några av personalen menade på att relationer i förskolan ständigt utvecklades 
och var grunden till allt arbete, utan relationer finns ingen verksamhet. 
Relationsarbete för oss är en viktig del i vår framtida yrkesroll då alla behöver 
känna tillhörighet till någon för att kunna bygga upp en trygghet inom sig själv. 
Genom observationerna synliggjordes det i de olika verksamheterna att 
relationer skapades hela tiden mellan alla parter och i 
Utbildningsdepartementet (2010) står det att personalen ska ge barn möjlighet 
till att skapa fram och utveckla relationer för att bygga en trygghet i 
barngruppen. Trygghet och goda relationer i förskolan är enligt oss värdefullt 
för att våga samspela och samarbeta tillsammans med andra. Personalen visade 
både verbalt och genom kroppsspråket deras bekräftelse till barn för att stärka 
deras självförtroende och självkänsla. I resultatet framgick det att samtlig 
personal strävar efter att utveckla trygga och säkra barn i förskolan för att det 
ska skapas tillitsfulla relationer, vilket kan vara betydelsefullt att arbeta med 
som förskollärare.  

För att bygga upp en trygg miljö på förskolan krävs det att alla barn känner sig 
betydelsefulla och lika mycket värda. I resultatet belystes det att verksamheten 
ska utgå ifrån varje individ för att främja alla barns behov och intressen. 
Personalen lyfter barns delaktighet som en viktig del då alla ska få sin röst hörd 
och bli sedda vilket leder till en trygg och lustfylld verksamhet. Att utgå från 
barns åsikter och tankar i barngruppen kan vara betydelsefullt för att skapa en 
god och lärorik miljö. För att samspelet i förskolan ska fungera och utvecklas 
kan samarbetsövningar vara en bra och positiv aktivitet för barn och personal. 
Genom att samarbeta i olika situationer kan barn finna nya kamrater och 
utveckla relationer. Utifrån observationerna uppmärksammades det att 
samarbetsövningar var något som användes då barn tillsammans med personal 
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samverkade i sång och dans, vilket upplevdes av barn som något uppskattande 
då de skrattade och var glada. Genom samlingen där sång och dans var fokus 
skapades utifrån oss en känsla av att samspelet i barngruppen utvecklade en 
gemenskap där alla fick möjlighet till delaktighet. 

Vägledning och stöd 

Utifrån resultatet nämnde personalen att osäkra och otrygga barn i 
verksamheten kan behöva extra stöd av både personal och barn i samspel och 
relationsskapande. För att stötta barn vidare i deras samspel med andra kan 
personal vara närvarande i lek och aktivitet. Genom att befinna sig nära i leken 
kan personalen stödja och vägleda barn in i samspel tillsammans med andra 
barn. Frelin (2012) beskriver vikten av att personal ska vara närvarande för att 
kunna vägleda och stödja barn i relationsskapandet tillsammans med andra. I 
vårt blivande yrke vill vi arbeta för att alla barn ska få känna delaktighet och 
trygghet i verksamheten för att våga ta sig och utveckla relationer med både 
barn och personal. Det är värdefullt för varje individ att ha en kamrat och få 
känna sig behövd för att kunna uttrycka känslor och stötta varandra. Barn kan 
med hjälp av att stötta och finnas där för varandra utveckla känslomässiga 
relationer tillsammans och kan på egen hand försöka hjälpa varandra utan 
personals vägledning.  

Närvarande personal och deltagande 

Det positiva var att barn bjöd in personalen för att delta i lek och aktivitet. Barn 
gjorde personal delaktiga genom en roll i leken. Personalens deltagande och 
närvarande i barns lek och aktivitet kan vara värdefullt i verksamheten, för att 
personalen lättare kan se vad som sker i samspelet mellan barn. För att utveckla 
samspel och relationer tillsammans i förskolan kan det enligt oss vara 
betydelsefullt som förskollärare att arbeta för att vara nära barn i deras lek. 

Strandberg (2006) belyser Vygotskijs proximala utvecklingszon där barn lär 
genom att imitera personal och andra barn i omgivningen, vilket synliggjordes 
under några observationer då barngruppen tillsammans med personal övade 
sånger i verksamheten. Det är både utmanande och värdefullt för barns lärande 
och utveckling att ta del av varandras kunskaper för att sedan försöka på egen 
hand. I samband med att personalen är aktivt närvarande i barns aktiviteter, 
vilket innebär att de är deltagande i leken, är något som tolkas och upplevs 
positivt av barn och flera av personalen uttryckte sig att personal ska vara goda 
förebilder för barn i förskolan. Genom att befinna sig tillsammans med barn i 
verksamheten, komma med idéer till barns lekar och finnas där som stöd kan 
personal stärka relationerna mellan barn och personal. Av erfarenhet har vi lagt 
märke till att barn inte gör som vuxna säger utan gör som vuxna gör. Barn ser 
personalen som förebilder och därför är det värdefullt att vara en god förebild 
genom att både vara allvarlig när det gäller regler och rutiner men samtidigt 
kunna vara framåt och en del i barns lek. För barn kan det vara lustfyllt och 
lärorikt att personal befinner sig i närheten och bjuder in till lek och samspel 
med idéer kring innehåll och roller. 
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Personalens närvaro och allas lika värde 

I resultatet framkom det att samspelet påverkas i verksamheterna beroende på 
vilka personal och barn som vistas på förskolan eftersom personalens 
förhållningssätt och personligheter har betydelse. Enligt oss ska inte samspelet 
påverkas oavsett vilka barn som befinner sig i verksamheten då hela 
barngruppen ska kunna samspela tillsammans. Det ska inte ha någon betydelse 
att några barn är frånvarande eftersom alla är lika värda och personalen ska 
arbeta för att det skapas nya relationer. Utifrån ett personalperspektiv kan 
barngruppen påverkas om en eller flera ordinarie personal är borta under en 
dag på grund av att barn inte känner trygghet till vikarier och samspelet kan 
försvåras. Som vikarie kan det vara problematiskt att komma in i samspelet i 
verksamheten då man inte känner till barns personligheter och behov, vilket är 
något som kan försvåra relationsskapande. När det gäller arbetslaget tycker vi 
att det är betydelsefullt som förskollärare att bilda tillitsfulla relationer till alla 
barn i barngruppen för att de ska kunna känna trygghet till all personal. Frelin 
(2012) beskriver relationsarbete som en betydelsefull del i förskolan eftersom 
barn behöver känna trygghet och tillit till personal. Då någon ur arbetslaget är 
frånvarande ska barn enligt oss fortfarande kunna känna tillit till någon i 
personalen som finns i verksamheten.  

Konflikthantering 

När det gäller konflikter mellan barn i förskolan kan det betydelsefullt att låta 
barn själva försöka lösa situationen på egen hand för att relationen mellan barn 
ska utvecklas och stärkas. Williams (2006) skriver att barn utvecklas och skapar 
kunskaper genom konflikter vilket kan leda till starkare vänskapsrelationer. Då 
personal går in och försöker hjälpa till direkt kan relationen och kunskapen 
förstöras eftersom barn befinner sig i en lärandeprocess där de ska få möjlighet 
till att lära sig hantera konflikter. Vi håller med personalen om att barn ska få 
försöka själva till en början men att personal går in och stöttar med idéer om 
inte konflikten löses upp. En viktig del enligt oss är att låta barn uttrycka sina 
tankar och åsikter för att de ska känna sig sedda och bekräftade i samspelet. Vid 
konflikter kan ett alternativ vara att personal på förskolan kan dela upp 
barngruppen i mindre grupper eller komma med idéer om aktiviteter som kan 
genomföras för att avleda diskussioner kring konflikterna. Det kan ses som 
positivt att som personal att använda sig av mindre grupper i verksamheten 
ibland för att barnen ska få möjlighet att skapa nya kamratrelationer och 
kommunicera med andra barn. 

Kommunikationens betydelse 

För att verksamheten ska fungera lyfter några av personalen kommunikation 
och samspel mellan barn och personal som ett verktyg, vilket också Vygotskijs 
teori beskriver (Strandberg, 2006). Kommunikation och samspel leder till 
kunskap och utveckling för att skapa förståelse för varandra. Enligt oss behövs 
en trygg och lugn miljö för ett fungerande samspel, vilket kan vara något att 
arbeta för i vår blivande yrkesroll. Genom att använda tydlig kommunikation 
och diskutera tillsammans med barn i verksamheten kan en miljö som passar 
alla skapas. En personal delade med sig av erfarenhet och kunskap där det 
beskrevs att personal ska vara lugn, trygg och en god förebild i sitt arbete med 
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barn. Utifrån en beskrivning av personalen tros det att barn och personal genom 
samspel kan utveckla en lustfylld och lärorik miljö tillsammans.  

Reflektion i arbetslaget 

En personal lyfte vikten att stötta varandra i arbetslaget för att kunna reflektera 
tillsammans. Genom att diskutera i arbetslaget kring hur arbetet med 
relationsskapande ser ut med barn kan personal ta del av varandras 
erfarenheter och kunskaper för att utveckla sitt eget arbetssätt. Det kan vara 
värdefullt om personal känner sig trygg och behövd i arbetslaget för att våga 
diskutera och reflektera tillsammans över händelser i verksamheten. På så sätt 
tror vi att relationerna stärks i arbetslaget vilket barngruppen kan känna av, är 
personal trygga med varandra kan förskolans miljö också stärkas och bli 
tryggare. För förskollärare kan det vara viktigt att våga bjuda på sig själva, 
skratta och ha roligt tillsammans i verksamheten med både barn och personal. 

Betydelsefulla begrepp 

I resultatet beskriver personalen några begrepp som innefattar 
relationsskapande och samspel i förskolans verksamhet, några begrepp som 
lyftes fram var goda relationer, närvarande, bekräftelse, god förebild och 
vägledning. För en lustfylld miljö och ett fungerande samspel i verksamheten 
kan det vara viktigt att arbeta efter att skapa relationer, bekräfta barn, vara 
förebilder genom att vara närvarande och vägleda barn i deras lek och aktivitet. 

Relationer och samspel 

Utifrån enkäter och observationer framkom personalens arbetssätt kring 
relationsskapande i förskolan. Relationer är grunden för trygghet då samtlig 
personal lyfter en trygg miljö som en viktig del för både barn och personal. 
Utveckling och lärande underlättas för barn genom trygga och goda relationer. 
För att relationer ska skapas mellan barn och personal krävs det som personal 
att vara lyhörd och delaktig i lekar och aktiviteter för att kunna bekräfta och 
vägleda barn vidare i deras utveckling. Relationsskapande och samspel går hand 
i hand eftersom relationer skapas genom samspel. Samspelets betydelse 
beskriver personalen från de fem olika förskoleavdelningarna som värdefullt i 
verksamheten. Personkemi har en påverkan i samspel mellan barn och personal 
och samspelet är varierande. Personalen beskriver betydelsen av att se alla barn 
och deras behov för att kunna utveckla verksamheten utifrån varje individ. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser vikten av att personal ska 
utgå ifrån barngruppen i planering och utveckling av verksamheten för att 
främja alla barns olika behov och intressen. Barns vistelse på förskolan är 
värdefull då de tillsammans med andra barn får möjlighet till samverkan och 
kommunikation. För att skapa ett gott samspel utgår personalen från det 
positiva hos varje barn och alla ses som viktiga och betydelsefulla. 

Metodval 

När det gäller metodvalet i undersökningen valde vi både enkät och observation 
för att lyfta olika perspektiv och synliggöra personalens arbetssätt i 
verksamheterna. Fördelar med att använda sig av två olika 
datainsamlingsmetoder tycker vi har varit betydelsefullt för att kunna 
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synliggöra hur personalen beskriver arbetet med relationer och samspel 
samtidigt som vi kunde observera hur personal gick tillväga i praktiken. Genom 
att använda enkäter nådde vi ut till många förskollärare och barnskötare på kort 
tid samtidigt som vi skapade kunskaper kring en enkätstudie. En enkätstudie 
tycker vi är ett bra val då personalen på egen hand kan välja när de känner att 
tid finns till att besvara frågorna. Fördel med observationer var att vi fick en bild 
av hur de olika arbetslagen arbetar i verksamheten för att stödja 
relationsskapande och samspelet. Genom observationer behövde inte 
personalen boka upp en tid för samtal då vi var en del av verksamheten och inte 
påverkade deras arbete.  

Nackdelen med att använda två metoder utifrån oss var tidsåtgången och 
svårigheten att få tillträde till förskolor eftersom varje verksamhet har sin egen 
planering. Sammanställningen av resultaten utifrån enkäterna och 
observationerna var tidskrävande då det var mycket information att analysera.  

Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att intervjua och/eller observera barn i 
förskolans verksamhet utifrån barns perspektiv för att ta reda på hur de bygger 
relationer och samspel tillsammans med andra. Alla barn är olika och det kan 
vara intressant att se hur barn går tillväga när de tar kontakt och binder 
relationer. Genom intervjuer med barn kan deras tankar och åsikter lyftas och 
genom observationer kan observatören se hur barn skapar relationer och 
samspel i praktiken. Det ses som positivt enligt oss att låta barngruppens tankar 
synas för att kunna skapa en verksamhet som utgår ifrån alla barns behov och 
åsikter. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis utifrån undersökningen är relationsarbetet i förskolan en 
ständig process som sker mellan barn och personal. Goda relationer är en viktig 
del för att utveckla verksamheten där alla barns behov ska främjas. Samspelet 
har en betydande roll för utveckling och lärande eftersom barn genom samspel 
ger och tar kunskaper av varandra, vilket beskrivs i Vygotskijs sociokulturella 
teori (Strandberg, 2006). 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola i Västerås. Vi är nu 
inne på vår sista termin på utbildningen och ska skriva vårt examensarbete. Det 
ämne vi har valt att inrikta oss på är relationsskapande och samspel i förskolan, 
ur ett personalperspektiv. 

Syftet med arbetet är att fokusera på hur förskollärare och barnskötare arbetar 
för att skapa relationer tillsammans med barn och hur de stödjer barn i deras 
relationsskapande. Vi vill även undersöka samspelets betydelse i 
verksamheterna. 

Vi är intresserade av ett samarbete tillsammans med er genom att utföra 
enkäter och observationer. Enkäten kommer att bestå av åtta frågor som ni 
gärna får besvara om tid finns. Vi tänkte också genomföra observationer i 
verksamheten där vi fokuserar på personalens arbete med relationsskapande i 
olika situationer.  

Vid genomförandet av enkäterna och observationerna har vi tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Detta innebär att det 
är frivilligt att delta och allt material kommer vara anonymt och behandlas 
konfidentiellt samt att denna studie endast sker i forskningssyfte. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Mälardalens högskolas databas och det innebär att 
den är tillgänglig för allmänheten.  

 

Har ni frågor kring deltagandet eller vårt arbete kan ni nås oss via mejl eller 
telefon. 

Med vänliga hälsningar 
Victoria Berglind   Madeleine Wieweg 
vbd11001@student.mdh.se  mwg11002@student.mdh.se  
    

 
 

Handledare: Martina Norling 
martina.norling@mdh.se 
021-107067 

 

 

 

 
 

http://www.vr.se/
mailto:vbd11001@student.mdh.se
mailto:mwg11002@student.mdh.se
mailto:martina.norling@mdh.se
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola i Västerås. Vi är nu 
inne på vår sista termin på utbildningen och ska skriva vårt examensarbete. 
Vårt arbete handlar om relationer och samspel i förskolan ur ett 
personalperspektiv. 

Vi har tänkt utföra observationer i verksamheten där fokus ligger på 
personalens förhållningssätt kring relationsskapande. Det vill säga att era barn 
kommer att finnas med i verksamheten när observationerna genomförs men det 
är inte barnen i sig vi observerar.  

Vill ni inte att era barn medverkar i observationerna av personalen så får ni 
gärna kontakta personalen på avdelningen, så tar vi hänsyn till det i vårt arbete. 

Har ni frågor kring vårt arbete går det bra att kontakta oss via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 
Victoria Berglind   Madeleine Wieweg 
vbd11001@student.mdh.se  mwg11002@student.mdh.se 
 
 

Handledare: Martina Norling 
martina.norling@mdh.se 
021-107067 
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Bilaga 3 

Enkätfrågor 

 

1. Beskriv vilken betydelse relationer har i verksamheten. 

 

2. Hur mycket vikt och tid lägger du till relationsskapande i förskolan? 

 

3. Hur arbetar du för att bygga upp relationer tillsammans med barn? 

 

4. Hur gör du för att stödja barn i deras relationsskapande med andra? 

 

5. Hur tycker du att samspelet mellan barn och personal fungerar? 

 

6. Hur gör du för att skapa och stödja samspel i verksamheten? 

 

7. Beskriv samspelets betydelse i verksamheten. 

 

8. Dela gärna med dig av egna idéer eller erfarenheter kring 

relationsskapande och samspel i förskolan.  


