
 

 

 

SAMSPEL I FÖRSKOLAN 

Mellan barn och förskollärare 

LINNEA KARLSSON 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Anette Sandberg 

 

Examinator: Niclas Månsson 

 

Termin 7                                     År 2016 

 



 

  

Akademin för utbildning  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation  Kurskod PEA079 15 hp 

  Termin HT År 2016 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Linnea Karlsson 

Samspel i förskolan 

Mellan barn och förskollärare 

Interaction in preschool 

Between children and preschool teacher 

 

Årtal 2016 Antal sidor: 20 

_______________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare från en förskola i en 
mellansvensk kommun har för uppfattning om samspel med barn i förskolan. 
Metoder som har använts är intervjuer och observationer. Tre intervjuer och 
fyra observationer har genomförts. Resultatet visar att de intervjuade förskollä-
rarna har samma synsätt gällande samspel med barnet/barnen. Förskollärarna 
betonade hur viktig kommunikationen är för samspelet men även att både förs-
kolläraren och barnet är delaktiga i det som görs eller sägs. Det som framkom i 
intervjuerna syntes vid observationstillfällena, vilket innebär att förskollärna i 
denna studie arbetar som de berättar i intervjuerna. Slutsatsen av det här arbe-
tet är att förskollärarna är medvetna om vad ett samspel är och vilka faktorer 
som påverkar samspelet mellan barn och förskollärarna. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) är det styrdokument som ligger till grund 
för verksamheten. De strävansmål som finns i läroplanen är det som arbetslaget och 
förskolläraren har ansvar för att skapa en verksamhet utifrån. Verksamheten ska in-
spirera barnen att utforska sin omvärld. Barnen ska i förskolan få möta vuxna som 
ser varje enskilt barns möjligheter till utveckling samt är engagerade i samspelet både 
med det enskilda barnet och hela barngruppen.  

Nilsson och Waldermarson (2007) poängterar att förskollärare måste se vad kon-
sekvenserna blir och vad som faktiskt sägs i kommunikationen för att ett samspel ska 
fungera. I samspel med andra är därför kunskap och medvetenhet om att männi-
skorna skapar olika tolkningar av den sociala verkligheten viktiga faktorer.  

Förskolans arbete grundar sig på en kunskapssyn som innebär att barnen lär sig 
och utvecklas i samspel med andra. Verksamma inom förskolan behöver ta ansvar för 
att samspelet med varje enskilt barn utvecklas på ett bra sätt. I ett sociokulturellt per-
spektiv sker lärandet tillsammans med andra och med omgivningen. Det betyder att 
det är betydelsefullt om förskollärare har en medvetenhet kring vad samspel är och 
vilken roll det spelar i förskolan.   
 Under den verksamhetsförlagda utbildningen har mitt intresse för samspelet 
mellan barn och förskollärare vuxit fram. Vad är det som gör att det blir ett bra eller 
mindre bra samspel? Vilka faktorer påverkar och vilka förutsättningar behövs för att 
det ska uppstå samspel i verksamheten? 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att belysa vad förskollärare i en förskola har för uppfattningar om samspelet 
med barn i förskolan och i vilka situationer samspelet påverkas mellan barn och förs-
kollärare. 
 

Forskningsfrågorna är: 

1. Vad innebär samspel med barn i förskolan för förskollärare? 

2. Vilka faktorer påverkar samspelet mellan barn och förskollärare? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Under rubriken bakgrund beskrivs tidigare litteratur och teoretisk utgångspunkt för 
uppsatsen. I kapitlet metod redogörs för metodval, datainsamlingsmetoder och urval. 
I detta kapitel behandlas även analysprocess och databearbetning samt de forsk-
ningsetiska principerna. I slutet av metodkapitlet redogörs för undersökningens vali-
ditet och reliabilitet. I nästkommande kapitel beskrivs resultatet. Efter resultatka-
pitlet kommer analyskapitlet. Under rubriken diskussion diskuteras därefter under-
sökningens resultat utifrån litteratur och teori. I det här kapitlet redogörs även för 
relevansen till förskolläraryrket utifrån undersökningen, samt för förslag till fortsatt 
forskning och slutsats. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Samspel 

Nationalencyklopedin (2015) definierar samspel som ett gemensamt handlande med 
flera deltagare. I denna undersökning handlar samspel om möten mellan barn och 
förskollärare. 

Kommunikation 

Nationalencyklopedin (2015) definierar kommunikation som ett ömsesidigt utbyte av 
information mellan människor.  

Dialog  

Nationalencyklopedin (2015) definierar dialog som ett samtal som sker mellan två 
personer där olika åsikter respekteras och utbyts. 

1.4 Sökning i databaser 

Sökningar har skett i databaserna ERIC, SWEPUB och Google Scholar för att få fram 
litteratur som är relevant för undersökningen. Sökord som har använts är exempelvis 
samspel, förskola, barn och förskollärare både på svenska och engelska. Sökningar-
na har begränsats med ”Peer reviewed” och ”Full text”. Avhandlingar och vetenskap-
liga artiklar har även hittats genom att läsa i andra arbetens referenser. 

2 Bakgrund 

I bakgrunden nedan beskrivs tidigare forskning kring samspel samt den teoretiska 
utgångspunkten. 

2.1 Samspel  

Samspel, vad innebär det? Nilsson (2005) anser att grunden till allt samspel är kom-
munikation, vilket innebär att människor delar och meddelar något till varandra, ex-
empelvis tankar, känslor och upplevelser. Samspelet sker bland annat genom kropps-
språk, tystnad och ögonkontakt.  

Öhman (2008) beskriver tre olika aspekter på samspelet och dessa är handling, 
det relationella och det verbala. Handlingsaspekten handlar om vad vi gör och sam-
spelar kring. Den relationella aspekten handlar om hur barn har det i samspelet, dvs 
kvalitén. Den verbala aspekten handlar om hur barnen sätter ord på och reflekterar 
över vad de gör tillsammans, men även hur de har det med varandra i samspelet. 

Öhman (2008) poängterar att om det ska bli ett möte eller ett icke möte beror på 
hur vi tänker och betraktar människor som finns omkring oss. Mötet som sker i ett 
samspel har att göra med ömsesidighet och ömsesidighet handlar om ärlighet, öp-
penhet och ödmjukhet. Viljan att mötas grundar sig i att upprätthålla, skapa och vara 
delaktig i en relation. Redan vid födseln finns en förmåga hos människan att mötas 
och utveckla sitt samspel med andra. Öhman (2008) skriver att vuxna som finns om-
kring barnet blir förebilder och kvalitén i samspelet grundar sig då på de vuxna som 
finns kring barnet, genom att de uppmuntrar och stimulerar barnens relationsskap-
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ande, dvs. vilja att mötas igen. De möten som upplevs som givande med pedagogerna 
skapar en förväntan om nya positiva möten i samspel med andra personer.  

Björklid och Fischbein (2012) beskriver att när samspelsrelationer ska analyseras 
finns det två inriktningar som är övergripande. Den ena inriktningen utgår ifrån per-
sonens beteende och den andra fokuserar på relationen mellan individen och miljön. 
Den kan ses ur två synvinklar. Samspelet utgår ifrån personen men även från omgiv-
ningen. Det som är vanligast är att flera personer är med i ett samspel, indirekt och 
direkt. Den relation som finns mellan två personer påverkar relationen till den tredje. 

Nilsson och Waldermarson (2007) menar att risken finns att vi blir självmed-
vetna om samspelet är inriktat på att bli accepterad på motpartens villkor. Det vi sä-
ger blir inte viktigt, det blir viktigare hur motparten värderar det som sagts. Kommu-
nikationen blir lidande, vilket leder till att samspelet får fokus på det som fattas. 
Detta skapar osäkerhet och det blir ännu viktigare för oss att motparten ska få en po-
sitiv känsla.  

Nilsson (2005) tar upp att en orsak till att vara med i en grupp med människor är 
för att där kan man få sitt behov av samspel tillfredsställt. Ögonkontakt och leenden 
är ett bra redskap för ett samspel då detta är en form av kommunikation som skapar 
relationer mellan människor.  

2.2 Samspel i förskola 

Vad innebär ett samspel i förskolan? Niss, Hindgren och Westin (2012) belyser att 
det är viktigt för barnen i förskolan att den vuxne förstår barnet och kan ta barnets 
perspektiv, då utvecklas ett samförstånd. Vidare poängterar Niss, Hindgren och Wes-
tin (2012) att när barnen visar en  känsla över något de klarat av och pedagogen be-
kräftar dem med ett leende blir barnen bekräftade. Hos barnen skapas det ett hopp 
när de bär med sig positiva samspelsupplevelser, vilket leder vidare till en insikt om  
att också klara av andra samspelssituationer. Genom de positiva erfarenheterna kän-
ner sig barnen trygga och kompetenta. Det skapas mod hos barnen att våga närma sig 
främmande och nya situationer. Bygdesson- Larsson (2010) hänvisar till Internat-
ional Child Development Programme (ICDP), när hon menar att vägledande samspel 
syftar till att skapa en uppväxtmiljö som är utvecklingsfrämjande. Skillnaden med 
ICDP jämfört med andra program är att den är inriktad mot barnets miljö. Syftet med 
ICDP är att vuxnas förhållningssätt ska förändras genom undervisning i tre olika 
samspelsdialoger, dessa är: den emotionella, den meningsskapande och den gräns-
sättande.  

Niss, Hindgren och Westin (2012) skriver om programmet ICDP som utgörs av 
åtta samspelsteman och dessa är indelade i tre olika dialoger. I den känslomässiga 
dialogen ingår dessa teman: visa kärleksfulla känslo- visa att du tycker om barnet, 
visa följsamhet med barnet- följ barnets initiativ, ha en god dialog med barnet- utbyt 
positiva känslor, uppmuntra barnet och bekräfta barnet. I tema 1-4, i den menings-
skapande dialogen ingår det att hjälpa barnet samla sin uppmärksamhet- få gemen-
samt fokus, förklara och ge innehåll åt det som händer med entusiasm, utvidga bar-
nets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser, tema 5- 7 och i den 
reglerande dialogen ingår att vägleda barnets handlingar steg för steg- hjälp barnet 
till självreglering, tema 8. De förklarar att den känslomässiga dialogen inte handlar 
om att älska alla, utan att pedagoger ska visa varje enskilt barn respekt, vara positivt 
engagerad i det som det enskilda barnet gör och visar intresse för det. Den menings-
skapande dialogen handlar om att pedagoger vägleder barnen i deras eget utfors-
kande och hur de kommer att förstå världen. Den reglerande dialogen handlar om att 
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barnen ska utveckla sin självkontroll. Barnen behöver både vägledning, kärlek och få 
reda på vilka regler som gäller i samvaro med andra i förskolan, men även i livet.  

Lärande pågår överallt och ständigt. Samspelet mellan barnen blir olika beroende 
på vilken grupp de befinner sig i. Dysthe (2003) menar att lärande och samspel har 
ett samband. Därför blir det viktigt hur samspelet fungerar i gruppen för att ett lä-
rande ska kunna ske, finns det ett samspel som stödjer ett lärande eller finns det nå-
got som hindrar lärandet? Människor har inte tillräckliga kunskaper gällande sam-
spelsprocesser som ska kunna leda till ett lärande eller så är det för att vi inte har ar-
betat med det grundläggande för att ett samspel ska bli fungerande. Björklid och 
Fischbein (2002) menar att vuxna och barn oftast är involverade i socialt samspel. 
Detta sker bland annat genom att den vuxne hjälper barnet att utvecklas genom att ge 
instruktioner. I dessa situationer kan barnet göra mer än det kan på egen hand. 

Öhman (2008) beskriver ett tillitskontrakt som ett positivt samspel. Samspelet 
byggs upp där en vuxen bekräftar ett barns upplevelser samt visar intresse för det 
barnet gör. Den vuxne är lyhörd, följer och deltar på ett positivt sätt i den aktivitet 
som barnet är involverad i. 

Bygdeson-Larsson (2010) anser att samspelet mellan barn och förskollärare fun-
gerar bättre om förskolläraren är medveten om vad barnet gör. Genom att vara med-
veten och bemöta barnet på dess föreställningsnivå blir det lättare för förskolläraren 
att inte agera direkt i situationen. För att förskolläraren ska förstå barnens upplevel-
ser är en förutsättning att följa samspelsprocessen och använda dessa iakttagelser för 
att sedan kunna tolka barnens perspektiv. Något som leder till avbrott i barnens lek 
är att komma in i rummet och ingripa i det som händer, utan att tolka och iaktta situ-
ationen först.  

Bygdeson-Larsson (2010) menar att i explorativa samspel skapar förskolläraren 
miljöer som ger barnen möjlighet att vara kreativa och använda sin fantasi. I de sam-
spel som är berättande är förskollärarens uppgift att skapa sammanhang som ger 
barnen ett stöd till utveckling med hjälp av gestaltning och berättelser. 

Johansson (2003) skriver att i livsvärldsfenomenologi diskuteras närheten till 
barnen i fysisk och psykisk bemärkelse som en viktig förutsättning för ett perspektiv-
byte. Det i sin tur innebär att det är betydelsefullt att se på vilket sätt distans och när-
het till barnens erfarenheter, kommer till uttryck i pedagogers samspel med barnen. 
Det som visar sig för barnet tar uttryck i barnens sätt att vara både kroppsligt och 
sinnligt, även det språkliga, till exempel tonfall och gester i ett sammanhang där pe-
dagogen finns med. Det krävs att pedagogen bidrar med sin livsvärld för att kunna 
skapa närhet. En viktig aspekt är tiden. Vuxna diskuterar med barnen och agerar inte 
mot barnens vilja, istället lyssnar, samtalar och försöker de skapa en överenskom-
melse med barnen.  

Williams och Pramling Samuelsson (2000) nämner att när barnen kommunice-
rar om vad som hänt i olika situationer skapas det en delaktighet i hur andra männi-
skor förklarar och uppfattar olika händelser. Barnen tar till sig dessa uppfattningar 
för att ha en möjlighet att skapa nya kontakter med andra, vilket innebär att i sam-
spel med andra så tänker barnet med och genom de intellektuella redskapen som är 
det språkliga uttrycken. Idag har pedagoger i förskolan kravet på sig att hitta olika 
modeller så att alla barn ska kunna samspela och kommunicera med varandra. I en 
barngrupp finns det olikheter när det gäller att tänka, lösa problem, uppfatta inform-
ation kommunicera med andra vuxna och barn.  

Williams och Pramling Samuelsson (2000) menar att om kunskap är något som 
utvecklas i samspel och finns mellan människor redan så blir kommunikationen och 
samspelet en viktig faktor för barnens lärande. Vidare skriver de att i dag betonas 
vikten av ett livslångt lärande men även utveckling av vardagskunskaper, det kan 
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handla om kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och samarbete för samhällets 
utveckling och fortbestånd. Genom kommunikation förmedlas förväntningar och 
olika samspelsmönster blir synliga mellan barn och pedagoger.  

Samspel och lek hör ihop och Einarsdottir (2014) benämner olika studier som 
handlar om att barnen vill att de vuxna ska finnas där för att lösa konflikter, vara med 
i leken om det inte finns andra barn att leka med och få hjälp att vara med i olika le-
kar. Dessa studier visade även att barnen vill ha de vuxnas stöd men att de vuxna inte 
alltid var närvarande och de vet då inte vad som pågår. Pedagogerna avslutar även 
leken för måltider eller andra aktiviteter som ska genomföras. De vuxna hade även 
gripit in i leken utan att det hade varit nödvändigt. En av dessa studier är gjord av 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009). De tar upp fem orsaker till att barnen 
vill att den vuxna ska vara med i leken. Dessa är att bli sedd som kompetent, få hjälp, 
göra den vuxna medveten om att regler inte följs, kunna få information och bekräf-
telse på hur saker och ting fungerar samt involvera den vuxna i leken. 

Lindahl (2015) tar upp sitt projekt som heter Undrar tillsammans, där utgångs-
punkt för projektet har varit att barn och lärare ska vara delaktiga i något som känns 
meningsfullt här och nu, men även att vara lyhörda för barnens frågor. Ska vuxna 
lyssna och följa barnen i deras samtal eller delta med egna funderingar? Det är viktigt 
att tänka på vad som är bäst för barn i den uppkomna situationen. Vad kräver sam-
spelet med barnen för att det ska anses etiskt? Detta har lett till begreppet situations-
känslighet. Begreppet handlar om att våga lita på, försöka känna trygghet i osäker-
heten samt vara öppen inför det okända. Detta bygger på erfarenheter och det i sin 
tur kräver utbildning och kunskap. Lindahl (2015) skriver att lyhördhet innebär att 
kunna lyssna i en situation som händer för stunden under ett samspel med andra och 
att inte stressa.  

Öhman (2008) beskriver att pedagogerna blir både omsorgsgivar och viktiga 
samspelspartners när barnen kommer till förskolan, särskilt när det gäller att vägleda 
barnen i deras kunskapande och lärande. I mötet med andras sätt att vara lär sig bar-
net att förstå andra.  

Björklid och Fischbein (2012) menar att barn lär sig gradvis i umgänge med 
andra människor att förstå att omvärlden inte endast styrs av barnens egen vilja. 
Barn lär sig att komma överens om regler, normer och att samarbeta.  

2.3 Teoretisk bakgrund 

Undersökningen baseras på det sociokulturella perspektivet. Lev Semenovich 
Vygotskij (1896-1934) var en filosof och pedagog i Ryssland. Vygotskij arbetade med 
frågor som rörde barns utveckling och lärande (Säljö, 2012). 

Säljö (2000) betonar att ur ett socialkulturellt perspektiv ses utveckling och lä-
rande som att vi socialiseras in i en gemenskap. Detta sker genom ett kommunikativt 
kulturellt samspel som sker genom gemensamma handlingar och uppfattningar. Säljö 
beskriver vidare att eftersom människor förändras och får mera erfarenheter kan 
människor i samspel med andra få nya kunskaper, i den sociokulturella teorin kallas 
detta för att appropiera. 

Dysthe (2003) poängterar att för Vygotskij utgör den sociala samverkan själva 
utgångspunkten för lärande och utveckling, inte bara ramen runt individuella proces-
ser. Säljö (2000) beskriver att Vygotskij understryker att den sociala samverkan in-
nebär att sociala aktiviteter och kulturella handlingsmönster, som är historiskt be-
tingade, ligger till grund för bildandet av det individuella medvetandet. Vidare be-
skriver Säljö att för Vygotskij var det viktigt hur människor genom det språkliga me-
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dierar världen och genom att skaffa sig språkliga kategorier har individer möjlighet 
att medverka i sociala samspel som även skapar vårt sätt att tänka på. 

Säljö (2012) skriver att enligt Vygotskij är kommunikationen med människor ett 
sätt att uttrycka sig. Med hjälp av olika språkliga begrepp kan människor organisera 
sin omvärld. Vygotskij ansåg att länken mellan människor är kommunikation och 
språk, därför blir kommunikation och språk ett viktigt verktyg för människor. Säljö 
beskriver vidare att människor lär sig genom att medverka i kommunikativa samspel 
med andra. De sätt människor tolkar och resonerar om verkligheten i samspel med 
andra används senare för att kunna kommunicera och förstå nya situationer. 

Säljö (2000) betonar att Vygotskij menade att utveckling sker i zoner men även i 
samspel med andra. Den proximala utvecklingszonen är den zon människor befinner 
sig i under sin utveckling. Det innebär att genom handledning av en mer kunnig per-
son kan den som vill lära sig något klara av det själv så småningom, för i samspelet 
mellan individer har den kunnige väglett och stöttat den andra till ett lärande.  

Säljö (2000) skriver också om begreppet situerat lärande. Det handlar om ett lä-
rande genom handlingar som skapar ett sammanhang. Handlingarna är en del av det 
situerande lärande som är bundet till vilka förutsättningar som finns i en viss situat-
ion. Säljö (2000) anser att människor bildas som sociokulturella varelser och i de 
kommunikationer som är situerande lär människorna sig kunskaper som behövs se-
nare i livet. 

3 Metod 

I det här kapitlet kommer metodval att presenteras och  de två olika datainsamlings-
metoderna samt urvalet med förklaring av hur analysprocessen och databearbetning 
har genomförts. Efter det kommer etiska överväganden. I slutet presenteras frågan 
om undersökningens validitet och reliabilitet.  

3.1 Metodval 

I den här undersökningen är syftet att undersöka vad förskollärare har för uppfatt-
ning om samspel med barn i förskolan.  

Enligt Bryman (2011) har forskaren i en kvalitativ undersökning möjlighet att 
komma närmare människors erfarenheter och tankar. Därför passar en kvalitativ 
undersökning till det här arbetet. Det ger möjlighet att undersöka hur förskollärarna 
beskriver vad samspel innebär för dem samt i vilka situationer som samspelet mellan 
barn och förskollärarna påverkas. Bryman (2011) skriver även att i en kvalitativ 
undersökning kan forskaren välja det som är viktigt och relevant för undersökningen.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I denna undersökning har två datainsamlingsmetoder använts till datainsamlingen. 
Tre förskollärare har intervjuats och fyra observationer har genomförts på en för-
skola.  

3.2.1 Intervju 

Som datainsamlingsmetod till intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer 
(bilaga 2). Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer inte har någon 
speciell ordning. Deltagarna får möjlighet i semistrukturerade intervjuer att komma 
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med egna tolkningar utifrån ett bestämt område. Därför passar semistrukturerade 
intervjuer i denna undersökning om vad förskollärarna har för uppfattningar avse-
ende samspelet mellan förskollärare och barn i förskolan, eftersom förskollärarna har 
möjlighet att svara utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar kring samspel. 
Frågorna som ställts har varit öppna frågor. Bryman (2011) skriver att öppna frågor 
inte har något förutbestämt svar men ett bestämt ämnesområde. Forskningsfråga  1 
“vad innebär samspel med barn i förskolan för förskollärare? Som svarar mot inter-
vjufrågorna 1-5. Forskningsfråga 2 “I vilka situationer påverkas samspelet mellan 
barn och förskollärare? svarar mot intervjufrågorna 6 och 7 (Bilaga 2) 

3.2.2 Observation 

Stukát (2005) menar för att kunna undersöka hur personer agerar är observation 
lämpligast att använda. Forskaren kan få en mer sanningsenlig bild genom att titta, 
observera och anteckna det som informanterna gör. En fördel med observation är att 
forskaren får kunskap som kommer direkt ifrån ett sammanhang. Stukát (2005) skri-
ver att osystematiska observationer innebär att forskaren observerar och antecknar 
med egna ord det som händer. Detta arbetssätt har använts i denna undersökning. 
Observationerna skedde på de avdelningar där de intervjuade förskollärarna arbetar. 
Observationerna baserades på vilka faktorer som påverkar samspelet mellan barn och 
förskollärare. 

3.3 Urval 

I undersökningen deltog tre förskollärare från samma förskola men från olika avdel-
ningar. De tre förskollärarna som deltog i undersökningen och valet av förskola val-
des utifrån ett bekvämlighetsurval, detta för att tiden för undersökningen var begrän-
sad. Bryman (2011) beskriver det som att forskaren väljer personer som finns till-
gängliga i närmiljön.   

3.4 Genomförande  

Förskolechefen kontaktades via mail där missivbrevet bifogades (bilaga 1). Därefter 
kontaktades de förskollärare som var tilltänkta att medverka i undersökningen munt-
ligt på förskolan där de arbetar. I samband med det delades missivbrevet (bilaga 1) ut 
till dem och samtliga som tillfrågades valde att medverka.  

Förskollärarna kontaktades igen muntligt för att bestämma dag och tid för inter-
vju och observationerna. Antalet intervjuade förskollärare är tre och antalet observat-
ioner är fyra. Intervjuerna ägde rum på den deltagande förskolan. 

Totalt är det tre intervjuer istället för fyra. Detta beror på att det var svårt att 
hitta en ny tid som fungerade för en förskollärare. Det var även svårt att hitta en an-
nan förskollärare som hade tid att delta i studien. 

Deltagarna hade inte sett frågorna på förhand men de hade fått information om 
att det skulle tänka ut en situation där de upplevt ett bra respektive mindre bra sam-
spel med barnen/barnet. Detta för att de i förväg skulle hinna tänka ut situationer för 
att de inte skulle bli stressade att välja en under själva intervjun.  

Två observationer skedde både ute på gården och inne på avdelningen, en obser-
vation skedde enbart inne och en observation skedde i skogen. Antal närvarande för-
skollärare varierade från en till två under observationstillfällena. Samtliga observat-
ioner ägde rum på förmiddagen. Det som observerades var samspelssituationer mel-
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lan barnen och förskollärarna. De olika situationerna var fri lek, olika planerade akti-
viteter och samling.   

3.5 Analysprocess och databearbetning 

Bryman (2011) återger att inspelning av intervjuer är en fördel eftersom analysen av 
materialet underlättas. Samtliga intervjuer transkriberades för att få en djupare in-
blick i svaren. Svaren analyserades för att kunna se likheter och skillnader samt för 
att kunna sålla bort det som var irrelevant för arbetet. Samtliga observationer sam-
manställdes efter ett observationsschema för att kunna se likheter och skillnader. In-
tervjuer och observationer jämfördes för att se om det fanns något samband mellan 
det som framkom i intervjuerna och det som framkom vid observationerna.  Syftet 
med detta var att få fram variationer i svaren. 

Tabell 1: Observationsschema 

Avdelning Var Tid Situation Närvarande 

4 Ute  5 minuter Avdelningen 
har varit ute 
och lekt och 
ska nu gå in 

5 barn 1 för-
skollärare 

1 Lekhall 20 minuter Fri lek 3 barn 1 för-
skollärare 

4 Hallen 25 minuter Påklädning 5 barn 1 för-
skollärare 

2 Matrum 60 minuter Bakning 7 barn 1 för-
skollärare 

3 Skogen 15 minuter  Titta på stort 
träd 

2 barn 1 för-
skollärare 

4 Lekhall 30 minuter Tävling 8 barn 1 för-
skollärare 

1 Pysselbordet 60 minuter Pyssel 4 barn 2 för-
skollärare 

 

Observationsschemat visar olika situationer som observerades på de fyra olika avdel-
ningarna. Två till åtta barn och 1-2 förskollärare deltog under de olika observations-
tillfällena. Observationerna varade mellan 5 minuter till 60 minuter. Samtliga obser-
vationer skedde under förmiddagen under fyra olika dagar. Observationerna skedde 
både inomhus och utomhus i förskolemiljön. 

3.6 Etiska överväganden 

I undersökningen har de fyra forskningsetiska principerna beaktats, som Vetenskaps-
rådet (2011) tagit fram, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
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tetskravet och nyttjandekravet. Så här beskriver Vetenskapsrådet (2011) dessa prin-
ciper: 

Informationskravet innebär att forskaren har gett information om syftet med 
undersökningen till de personer som ska medverka. Genom att det delades ut ett 
missivbrev där det framgick vad syftet med arbetet var fick förskollärarna informat-
ion.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. I missivbrevet som delades ut fanns det information 
om att det var frivilligt att medverka och att det gick att avbryta sin medverkan när 
som helst.  

Konfidentialitetskravet innebär för de personer som ska medverka i undersök-
ningen att deras namn och verksamheten inte nämns. Detta togs hänsyn till genom 
att förskolan och förskollärarna är anonyma i arbetet. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas till 
undersökningen. Hänsyn har tagits till det genom att allt insamlat material bara an-
vänds i det här arbetet och tas bort när det är färdigt.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) benämner att validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är 
två kriterier för att det ska vara möjligt att göra en värdering av undersökningen. 

3.7.1 Validitet 

Validitet beskriver Stukát (2005) som giltighet, alltså har forskaren verkligen under-
sökt det som skulle undersökas. Bryman (2011) skriver att validiteten ökar om under-
sökningen utgår ifrån det som avses med undersökningen. Under arbetets gång i 
denna studie har tillbakablickar på syfte och forskningsfrågor gjorts för att säkerställa 
att arbetet har fokus på syftet och forskningsfrågorna. Vilket synliggörs i resultat, 
analys och diskussionsdelen där utgångspunkten utgår ifrån syfte och forskningsfrå-
gor. 

3.7.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om hur det material som är insamlat bear-
betas. De som har intervjuats är verksamma inom förskolan och har erfarenhet av 
ämnet, vilket gör att svaren blir mer tillförlitliga. Samtliga intervjuer med förskollä-
rarna skedde enskilt och på en plats där det inte fanns något som störde. Alla inter-
vjuer spelades in och lyssnades igenom flera gånger och noggrant för att säkerställa 
att allt som ansågs relevant kom med och inget viktigt föll bort. Tillförlitligheten ökar 
i arbetet eftersom förskollärarna har haft möjlighet att svara utifrån sina egna tankar 
och erfarenheter. Observationerna renskrevs och sammanställdes utifrån ett obser-
vationsschema (tabell 1).  

4 Resultat  

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att redovisas, om vad förskollärarna 
anser om samspel och vad observationerna visar gällande samspelet mellan barnen 
och förskollärarna. Efter att intervjuerna hade genomförts med förskollärarna har 
dessa sammanställts och variationer i svaren har synliggjorts utifrån forskningsfrå-
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gorna. Observationerna har sammanställts för att tydligare se hur samspelet påverkas 
i olika situationer.  

4.1 Läroplanen 

4.1.1 Förskollärares syn på samspel i läroplanen 

Det förskollärarna lyfter fram gällande samspel i läroplanen är turtagning, att visa 
hänsyn, och att vara lyhörd. 

En förskollärare säger att det står i läroplanen att barnen ska fungera enskilt och i 
grupp, lära av varandra, det är det de arbetar med i deras handlingsplaner, normer 
och värden. 

En förskollärare berättar att det handlar om att bli social, socialt samspel och att 
hitta olika former för det så att barnen kan träna på det sociala samspelet och att 
barnen ingår i det sociala som finns på avdelningen. Detta tränas hela tiden i leken, 
vardagsituationer och i hur barnen och personalen är mot varandra. 

Får barn möta vuxna som vill samspela och vill stötta dem i sitt samspel tror för-
skolläraren att barnen tar mera kontakter. Barn gör oftast som vuxna gör, barn kopie-
rar vuxnas sätt att vara. Det gäller att vara tydlig som vuxen, att använda ett förhåll-
ningssätt som man vill att barnen ska ha mot varandra. Förskollärare lägger grunden 
för barnen, därför är det viktigt att ha erfarenhet av detta från det att barnen är små, 
då kan barnen de sociala lekkoderna. Hur gör man när man går in i en lek med andra 
barn, hur leker man den här leken man vill vara med i?   

Där måste vi som jobbar tidigt med småbarn visa på att såhär gör jag när jag går in i en lek när 
jag vill leka med en kompis. Så här bestämmer man tillsammans hur leken går till. 

4.2 Förskollärares definition om bra samspel samt bra sam-
spel som framkom i observationerna 

4.2.1 Förskollärares definition av bra samspel 

Ett bra samspel för en förskollärare handlar om att både barnet och hon själv är del-
aktiga, att båda driver det som görs eller sägs framåt. En förskollärare lyfter att 
kommunikationen är en viktig del för samspelet och att det inte blir en envägskom-
munikation. En samspelssituation som upplevts bra av den här förskolläraren var när 
både förskolläraren och barnen var delaktiga i ett samtal. Både förskolläraren och 
barnen diskuterade olika saker och detta ledde vidare till ett helt annat samtalsämne.  

För en annan förskollärare handlar ett bra samspel om att barnen ska våga 
komma till tals och att det blir en dialog mellan henne och barnet, båda är delaktiga i 
det som sägs eller görs. Ett bra samspel för den här förskolläraren är när hon får 
ögonkontakt med barnet hon pratar med. Att de lyssnar på varandra, att förskollära-
ren bekräftar barnet för att barnet ska känna att hon lyssnar på vad barnet säger. En 
samspelssituation som förskolläraren upplevt som bra berodde på att de lyssnade på 
varandra, hon bekräftade de förslag barnet hade, så provade de tillsammans om det 
gick att göra så eller om de skulle göra på något annat sätt. Efteråt kunde de samtala 
om hur de hade gjort och att de hade hjälpts åt. 

4.2.2 Observationer med bra samspel 

Ett av observationstillfällena skedde i skogen. Ett bra samspel som då uppstod mellan 
två barn och en förskollärare var när de här två barnen pratade om ett stort träd.  
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Barnen ville att förskolläraren skulle ta kort på det stora trädet med iPaden. För-
skolläraren frågade vilket träd barnen menade. Barnen pekade på ett träd. Förskollä-
raren tog kort på trädet och frågade barnen om det blev bra men ett barn sa“ ta kort 
på det här trädet också“, ett annat stort träd bredvid. Förskolläraren tog kort på det 
trädet också sedan visade hon bilderna för barnen som var nöjda med korten. I den 
här situationen tog förskolläraren hänsyn till barnens önskemål, deras tankar och 
åsikter. 

Vid ett observationstillfälle där barnen var på väg in efter att ha varit ute på går-
den hade några barn ”springtävling” till dörren. Problemet var att alla barn inte visste 
att det var tävling, ingen hade sagt något om det och ett barn blev ledset. Förskollära-
ren förklarade för barnen att om det är en tävling så måste alla veta om det och vilka 
regler det finns och att det kan finnas en domare. Inne uppstår det samma problem 
igen och ett barn säger “jag vann“ men de andra som var med hade ingen aning om 
att det var en tävling. Förskolläraren återkopplar till det hon sagt tidigare om tävling-
ar. Förskolläraren styr upp en hopptävling. Barnen får ställa sig vid en vägg och hon 
står på andra sidan och säger ”klara, färdiga, gå”, sen ska barnen hoppa till henne, 
först dit vinner. Fler och fler barn ansluter sig till leken. Några barn försöker fuska 
genom att springa men då säger förskolläraren att så hade vi inte bestämt att vi skulle 
göra. Barnen uppskattar den här leken. Här skapar förskolläraren ett samspel med 
barnen genom att förklara hur en tävling går till och skapar sedan en hopptävling för 
att visa barnen. Alla som var med visste vilka regler som gällde i hopptävlingen och 
alla kunde vara med på samma villkor. Förskolläraren har tagit hänsyn till det barnen 
visar intresse för men förskolläraren styr så att det inte ska uppstå onödiga konflikter 
mellan barnen.  

Under en observation skedde ett bra samspel mellan en förskollärare och flera 
barn, sedan med ett barn. Förskolläraren pysslade och några barn ville göra likadant 
och undrade hur man skulle göra. Förskolläraren visade och förklarade hur man 
kunde göra. Hon bekräftade barnens funderingar på hur de skulle göra genom att 
säga “prova om det fungerar“. Ett barn satt kvar lite längre och undrade hur man 
skulle göra och ville att förskolläraren skulle hjälpa till. Förskolläraren svarade “vad 
tror du fungerar?“ Förskolläraren uppmuntrar barnet att prova själv när barnet säger 
“jag kan inte, det blir inte bra“. Att samspelet blir bra är för att förskolläraren bekräf-
tar det barnet säger, men stöttar barnet att prova själv istället för att göra det åt bar-
net. Förskolläraren utmanar barnets tankar och idéer på hur barnet kan göra.  

4.3 Förskollärares definition på mindre bra samspel samt vad 
som framgick i observationer  

4.3.1 Förskollärares definition om mindre bra samspel 

En förskollärare menar att ett mindre bra samspel är när det blir envägskommunikation. 
När förskolläraren inte når fram och inte vet vad barnet vill. 

Försöker förklara något eller göra något när man inte riktigt får ihop kugghjulen. 

Två förskollärare lyfter problemet att bli avbruten, och tiden, som något negativt för sam-
spelet eftersom det skapar ett avbrott och det kan bli svårt att hitta tillbaka. De anser att 
det är bättre om en kollega kan ta över, för att de inte ska bli avbrutna men ibland så fun-
gerar det inte och de måste gå ifrån istället. 

När man blir avbruten av något, man släpper det här fokuset på just det barnet, att man kanske 
måste rusa iväg för det händer något annat i ett annat rum. 
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Det här problemet om att bli avbruten tar en förskollärare upp i en situation som upplevts 
som ett mindre bra samspel. Det var ett bra samspel i början men sen hände det något i ett 
annat rum och det var bara den här förskolläraren där, vilket gjorde att hon var tvungen att 
lämna barnet och det som de höll på med. Hon talade om för barnet att hon snart skulle 
komma tillbaka. När hon kom tillbaka vill barnet inte fortsätta. Förskolläraren försöker 
fortsätta genom att tala om hur bra det hade gått innan hon gick, men barnet ville inte och 
hade tappat fokus. 

4.3.2 Observationer med mindre bra samspel 

Som förskollärarna tog upp i intervjun om att bli avbruten i olika situationer, vilket 
syntes tydligt vid två observationstillfällen. I den ena situationen kom det en förälder, 
vilket gjorde att förskolläraren fick lämna barnen och det som höll på att byggas, för 
att gå och prata med föräldern. Barnen fortsatte att bygga vidare. Ett barn ropade på 
förskolläraren men fick inget svar. När förskolläraren hade pratat färdigt med föräl-
dern och kom tillbaka hade barnen börjat leka med några andra barn istället och till-
fället för samspel hade försvunnit. I den andra situationen satt förskolläraren och 
spelade spel med några barn när det uppstod en konflikt med några andra barn. Ef-
tersom förskolläraren var ensam på avdelningen fick hon lösa konflikten som hade 
uppstått. Barnen som spelade väntade men ropade “fröken din tur, kommer du inte 
snart?“. Förskolläraren svarade inte och när hon kom tillbaka hade ett annat barn 
tagit hennes plats. Detta barn var med en liten stund innan förskolläraren tog över 
igen eftersom barnet gick iväg. I denna situation syns det att ibland måste förskollä-
rarna gå ifrån för att det händer andra saker som måste tas reda på direkt, och när 
förskolläraren är ensam där, får förskolläraren lov att gå ifrån ändå och avbryta sam-
spelet.  

Vid några situationer under observationstillfällena talade förskollärarna om för 
barnen vad som skulle göras och gick sedan därifrån, istället för att vara kvar och 
fortsätta samtalet. Ibland blev det så att barnen fick fråga igen om hur de skulle göra.  

4.4 Samspel mellan barn och förskollärare 

4.4.1 När tycker förskollärare det uppstår ett samspel? 

En förskollärare anser att samspel uppstår när hon är närvarande och ser barnet. Att hon 
bjuder in till kommunikation och lyssnar på barnet för att få veta mera och frågar saker 
som förskolläraren vill att barnet ska berätta om.  

Det här korta mötet, att man behöver ha hjälp med något, ha svar på en fråga men att man är 
närvarande så att man inte säger jo men du att det är och så är man på väg någon annanstans.  

Vidare pratar den här förskolläraren om att ifall man inte kan svaret just då på bar-
nets fråga eller inte har möjlighet att hjälpa till, så kan man säga att“ jag ska ta reda 
på det“ eller att “jag ska göra klart det här, sen kommer jag och hjälper dig”. Det är då 
viktigt att förskolläraren går tillbaka till barnet för att kunna skapa ett förtroende till 
barnet för att kunna bygga vidare på samspelet. Barnet känner då att den här perso-
nen kan barnet lita på. 

Samspelet handlar om att skapa ett samtal eller diskussion kring det barnen visar 
intresse för, att vidareutveckla det barnen pratar om. Det kan leda till många samtal 
om helt skilda saker. Som en förskollärare tar upp gäller det att vidareutveckla det 
barnen visar intresse för fast aktiviteten var styrd från början.  

Det går att spinna vidare åt olika håll fast aktiviteten är styrd från början. 
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En förskollärare tycker att samspel uppstår när hon pratar med barnen och visar intresse 
för det barnen gör för stunden.  

4.4.2 Samspel mellan barn och förskollärare vid observationstillfällena  

På den avdelningen där barnen var äldre började oftast samspelet mellan förskollära-
ren och barnen genom att förskolläraren började göra något, exempelvis bygga. Bar-
nen kommer för att se vad förskolläraren gör och vad det kan bli för spännande av 
det. Då uppstår ett samtal om vad som ska byggas, hur och varför. På den avdelning 
där barnen var yngre började samspelet oftast med att förskolläraren ställde en fråga 
till barnen, exempelvis “vad har hänt“, “vad är detta“, “hur vet man det?”. Genom att 
ställa dessa ledande frågor skapas det ett samtal som leder till ett samspel. Barnen 
börjar samspelet med förskolläraren genom en fråga, en fundering eller att barnen 
vill ha med förskolläraren i leken. Samspel är också att hjälpa barnen när det uppstår 
konflikter eller problem som barnen själva inte kan lösa. 

Vid samtliga observationstillfällen uppstod många korta samspel i den fria leken. 
Det handlade om att förskolläraren kontrollerade vad barnen lekte genom att de frå-
gade vad barnen gjorde och blev med i leken en kort stund. 

4.4.3 Faktorer som påverkar samspelet 

I samtliga observationer bekräftar förskollärarna barnen genom att nicka eller ha 
ögonkontakt. I intervjuerna framgick det från samtliga förskollärare att det är viktigt 
att bekräfta barnen och ha ögonkontakt med dem för att samspelet ska fungera och 
utvecklas. 

Förskolläraren skapar ett samspel i den fria leken genom att styra så att leken 
inte blir för våldsam eller för besvärlig för någon och att alla som vill kan vara med. 
Samspelen börjar oftast med att förskolläraren gör eller säger något som fångar bar-
nens intresse eller nyfikenhet.  

Detta blev synligt i observationerna genom att när det var mycket att göra hade 
förskollärarna ingen direkt ögonkontakt med barnen/barnet när de pratade med dem 
vilket kan leda till att barnen inte uppfattar det som sägs eller inte förstår att det som 
sades var riktat till dem. Detta kan då leda till missförstånd som kan skapa nya pro-
blem. Detta kunde lätt ha undvikits genom ögonkontakt och ett bra samspel. 

En förskollärare tar upp att beroende på hur många barn det är så påverkas sam-
speletmen även om det är vikarier eller ordinarie som jobbar. Vidare så pratar den 
här förskolläraren om att samspelet även påverkas av hur barngruppen fungerar, om 
det är det en lugn grupp eller en grupp med mycket fart. 

Något som påverkar samspelet enligt en förskollärare är om förskolläraren är 
närvarande, ger barnet tid och är beredd att lyssna på vad barnet säger samt att tänka 
på vad man kan göra för att hjälpa barnet vidare i sin utveckling.   

4.4.4 Förutsättningar för samspelet  

I både intervjuerna och observationerna framgick det att samspelet avbryts på grund 
av att någon kollega ropar eller att ett annat barn behöver hjälp.  

I observationerna framgick det att när förskolläraren var med barnen/barnet och 
blev avbruten och när förskolläraren kom tillbaka blev det svårt att återuppta det som 
gjorts eftersom barnen/barnet fortsatt eller börjat med något annat istället.  

En förskollärare beskriver att det som påverkar samspelet är om det finns vika-
rier eftersom det inte blir samma lugn i gruppen och förskollärare inte kan sitta ner 
med barnen lika mycket. 
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Är jag här och donar med det praktiska ser jag inte barnen lika mycket. Alltså det gäller för att få 
ett samspel att man går ner på barnens nivå och är där, närvarande. 

En av förskollärarna nämner att det i ett arbetslag kan finnas olika åsikter och att dessa 
åsikter påverkar barnen. Förskollärare kan tycka olika men de måste ändå hitta ett gemen-
samt förhållningssätt och att skapa en trygghet genom att ha samma förhållningssätt.  

Hur samspelar vi med barnen så att vi inte sänder ut fel signaler, att jag vill göra på det här sä-
tet, det blir förvirrande för barnen. 

I två av observationerna syntes det att barnen ville ha hjälp att lösa konflikter som 
uppstod. Vid dessa tillfällen fanns det ingen förskollärare närvarande så barnet som 
kände att det behövde hjälp, hämtade en förskollärare och förklarade situationen. 
Förskolläraren förklarade då att så gör man inte, utan man kan istället säga eller göra 
så här.  

När barnen inte vet hur de ska göra något frågar förskollärarna vad de tror de kan 
göra och på så sätt får barnen själva tänka ut olika lösningar och det skapas diskuss-
ioner om vad som kan vara bra eller dåligt och varför. En förskollärare säger: 

jag kan tycka om de spontana samspelen som sker i den fria stunden men även spontana dis-
kussioner och funderingar att spinna vidare på tillsammans, hur ska vi lösa det här. 

Vid ett observationstillfälle frågar förskolläraren ett barn om det behöver hjälp, bar-
net svarar inte och förskolläraren hjälper ett annat barn. Barnet som tillfrågades först 
om hjälp blir ledsen. Förskolläraren säger till “barnet vill du att jag ska hjälpa dig?". 
Barnet svarar då ja och förskolläraren hjälper barnet som blir glad igen.  

I hallen ges det möjlighet till samspel på olika sätt men det tas inte alltid tillvara 
på. På de yngre barnens avdelningar finns det bilder på i vilken ordning som de ska ta 
på sig kläderna. När barnen börjar prata om annat så svarade förskolläraren men 
återkopplade till bilderna och skapade samtal om vad och i vilken ordning kläderna 
ska på. På de större barnens avdelningar när barnen pratade, svarade förskolläraren, 
men fortsatte sedan med att säga “nu får du börja klä på dig“.  

5 Analys 

I det här kapitlet kommer analysen presenteras med kopplingar till resultatet och littera-
tur.  

5.1 Förskollärares synsätt på samspel  

I undersökningens resultat från både interjuver och observationer framkom det att 
kommunikationen var en viktig del för samspelet för samtliga förskollärare. Detta 
belyser Nilsson (2005) som att kommunikationen är grunden till samspelet vilket 
innebär att kommunikationen har en viktig del för hur samspelet blir och utformas. 
Säljö (2000) beskriver att för Vygotskij var kommunikationen och språket ett viktigt 
verktyg. Beroende på hur förskollärare förklarar och hur tydliga de är till barnen visar 
de på hur viktig kommunikationen är för samspelet. Williams och Pramling Samuels-
son (2000) skriver om att kunskap utvecklas i samspel med andra och att kommuni-
kationen och samspelet är viktigt för barnens lärande. Detta visar sig också i denna 
studie, en förskollärare tog upp vikten att ta tillvara på de korta samspelssituationer 
som uppstår i verksamheten, vilket är betydelsefullt för lärandet.  
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I likhet med det Öhman (2008) skriver om tillitskontrakt, där den vuxne bekräf-
tar barnens intressen och upplevelser, men även är lyhörd och delaktig i det barnen 
gör, betonar förskollärarna i intervjuerna att de måste vara närvarande och delaktiga 
i det som barnen gör för att det ska bli ett bra samspel. I observationer inleder förs-
kollärarna samspelet genom att vara delaktiga i barnens lek, bekräfta barnen genom 
att ha ögonkontakt och börjar ett samtal om något som barnen visar intresse för eller 
funderar över. 

Johansson (2003) beskriver att den vuxne behöver bidra med sin egen livsvärld 
för att det ska skapas en närhet, men detta kräver tid. I enlighet med det som fram-
kom i intervjuerna och i observationerna är tid något som påverkar samspelet.  

I likhet med det Nilsson (2005) betonar gällande ögonkontakt som något viktigt 
så är det något förskollärarna använder sig av för att få kontakt med barnen. Som en 
förskollärare poängterade; för att det ska kunna uppstå ett samspel, behöver hon titta 
på barnet och få ögonkontakt. Men ögonkontakt blir det inte alltid. Det är oftast när 
det är stressigt som det inte finns ögonkontakt men som det visade sig i observation-
erna försöker förskollärarna ha ögonkontakt med barnet/barnen. Det handlar om att 
när parterna har ögonkontakt bekräftar de varandra, då vill förskolläraren lyssna och 
höra vad barnet säger eller tvärtom. Nilsson (2005) skriver att ögonkontakt är en 
form av kommunikation som skapar en relation mellan parterna. 

Niss, Hindgren och Westin (2012) belyser att i förskolan är det viktigt för barnen 
att den vuxne förstår barnet och kan ta barnets perspektiv, då utvecklas ett samför-
stånd. Det framkom vid observationerna att förskollärarna försöker förstå barnens 
perspektiv för att kunna samspela och hjälpa barnet. Vidare poängterar Niss, Hind-
gren och Westin (2012) att när barnen visar en känsla över något det har klarat av 
och pedagogen bekräftar det med ett leende, blir barnet bekräftat. När barnen hade 
klarat av det de tyckte var svårt eller sagt att de inte kunde, bekräftade förskollärarna 
barnet genom att säga att barnet kunde fast barnet hade sagt att det inte kunde. Niss, 
Hindgren och Westin (2012) nämner att hos barnen skapas det ett hopp när de får 
uppleva positiva samspelsupplevelser vilket leder vidare till en tro att klara av andra 
samspelssituationer. Författarna skriver att genom de positiva erfarenheterna barnen 
upplever lär de sig att känna trygghet och kompetens att klara av en situation, barnen 
vågar närma sig nya och främmande situationer.  

Niss, Hindgren och Westin (2012) skriver vidare om programmet ICDP, där det 
finns tre olika dialoger utifrån åtta samspelsteman. Förskollärarna pratar inte om 
dessa tre olika dialoger, men det finns omedvetet. Detta märktes i intervjusvaren och 
vid observationstillfällena. Den känslomässiga dialogen handlar om att inte älska alla 
utan att visa varje enskild individ respekt och visa intresse för det barnen gör. Det gör 
förskollärarna genom att vara delaktiga i det barnen gör och visar intresse för 
det. Den meningsskapande dialogen handlar om att vägleda barnen i det de utfors-
kar. I intervjuerna talar förskollärarna om att de tar reda på saker som barnen undrar 
över om de inte kan svara på barnets fråga. Sista dialogen är den reglerande som 
handlar om hur barnen utvecklar självkontroll. Barnen behöver få veta vilka regler 
som finns i samvaro med övriga på förskolan. Vid observationerna fick förskollärarna 
hantera konflikter. De talar om för barnen vad de får och inte får göra samt talar om 
för barnen vad de kan säga för att försöka lösa det själva. Det handlar om att ge bar-
nen verktyg och vägleda barnen. 

Björklid och Fischbein (2002) menar att vuxna och barn ofta är involverade i so-
cialt samspel. Detta sker genom att den vuxne hjälper barnet att utvecklas genom in-
struktioner. I dessa situationer så kan barnet göra mer än på egen hand tack vare 
hjälp av en vuxen. I observationerna syntes detta genom att istället för att hjälpa bar-
nen direkt när de säger att de inte kan så talar förskolläraren om hur man kan göra 



 16 

och låter barnen prova själv först. Förskolläraren finns till hands för att stötta och 
vägleda.  

Öhman (2008) beskriver tillitskontrakt som ett positivt samspel. Samspelet 
byggs upp där en vuxen bekräftar ett barns upplevelser samt visar intresse för det 
barnet gör. Den vuxne är lyhörd, följer och deltar på ett positivt sätt i aktiviteten bar-
net håller på med. I resultatet framkom det från en förskollärare att en bra samspels-
situation var när hon bekräftade och lyssnade på barnet, vilket går att tyda att hon 
medverkade på ett positivt sätt. De samspelade med varandra för att kunna lösa pro-
blemet.  

Lindahl (2015) skriver att lyssna och vara lyhörd innebär att vara lyhörd i en situ-
ation som händer för stunden, i samspel med andra och att inte stressa. Det är inte 
alltid lätt att uppfylla, förskollärarna försöker i den mån det går men det är många 
barn som ibland vill ha uppmärksamhet och det händer andra saker i verksamheten, 
vilket kan betyda att förskolläraren behöver lämna den situationen. Det innebär att 
förskolläraren inte är lyhörd i den situationen och kanske jäktar för att kunna göra 
något annat som behöver fixas eller hjälpa till med något.  

Genom att inte hjälpa barnen direkt utan istället visa och samtala om hur barnet 
ska gå tillväga för att lösa problemet. Björklid och Fischbein (2002) anser att barn 
och vuxna ingår i ett socialt samspel, detta för att den vuxna hjälper barnet att ut-
vecklas genom instruktioner, vilket den proximala utvecklingszonen handlar om, att 
få hjälp av en mer kunnig person, i det här fallet en förskollärare. Vid observationer 
där barnen behövde hjälp med något, vägledde och stöttade förskolläraren barnen i 
vad de kunde göra genom att komma med förslag eller frågade barnen vad de tror 
kunde fungera och inte fungera vilket ger barnen möjlighet att tänka själv och ut-
veckla sin förmåga att lösa problem.  

Säljö (2000) beskriver situerat lärande som de handlingar och lärande som bildar 
ett sammanhang och är kopplat till vilka förutsättningar som finns i en situation. 
Människor bildas som sociokulturella varelser. Människor lär sig kunskaper som be-
hövs senare i livet i kommunikation som är situerande. En förskollärare tog upp att ta 
reda på det barnen undrar över om förskolläraren inte kan svaret på barnets fråga. 
Samspel handlar om att skapa en diskussion kring det barnen visar intresse för och 
att vidareutveckla det så det finns möjlighet till ett lärande.  

6 Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatdiskussionen, där diskuteras resultatet kopplat till frå-
geställningar och syfte. I metoddiskussionen diskuteras metodvalet till undersökningen. 
Sen kommer avsnittets om relevans för yrket. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet var i den här undersökningen att undersöka vad förskollärare hade för uppfattning 
om samspel med barn i förskolan. Forskningsfrågorna var: “vad innebär samspel med barn 
i förskolan för förskollärare?”,“ i vilka faktorer påverkar samspelet mellan barn och förskol-
lärare?”.  
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6.1.1 Vad innebär samspel med barn i förskolan för förskollärare? 

Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna har samma, mer eller mindre 
samma, syn på vad ett samspel är mellan dem och barnen.  

För förskollärarna handlar det om att kommunicera, vara delaktiga och närva-
rande i det barnen gör. Även i observationerna blev det tydligt att samspelet mellan 
barn och förskollärare baserades på kommunikation och på hur delaktiga förskollä-
rarna var i det barnet/barnen sade eller gjorde för stunden. Vid några observations-
tillfällen när förskollärarna inte var närvarande i det barnet/barnen gjorde, talade 
förskollärare om vad barnen skulle göra men gick sedan iväg, vilket gjorde att bar-
net/barnen fick fråga igen. Detta kunde ha undvikits genom att förskolläraren stan-
nade kvar och var delaktig och närvarande för att säkerställa att barnet/barnen verk-
ligen har förstått den information som getts, ibland kanske det inte gick att vara kvar, 
men då kan förskolläraren säga att jag kommer tillbaka snart och förklara situation-
en. Nilsson (2005) poängterar att grunden till ett samspel är kommunikation, vilket 
betyder att människor meddelar något till varandra. Samspelet sker bland annat ge-
nom kroppsspråk, tystnad och ögonkontakt. Tankar, känslor och upplevelser ingår 
också i ett samspel. Säljö (2012) beskriver kommunikation som ett sätt att utrycka 
något med hjälp av språkliga begrepp.  Genom att vara delaktig i kommunikativa 
samspel utvecklas människor. 

Öhman (2008) beskriver tre olika aspekter av samspel och dessa är handling, re-
lationell och verbalt. Handlingsaspekten handlar om vad vi gör och samspelar kring. 
Den relationella aspekten handlar om hur barnen har det i samspelet, alltså kvalitén. 
Den verbala aspekten handlar om hur barnen sätter ord och reflekterar över vad de 
gör tillsammans, men även hur man har det med varandra i samspelet.   Förskollä-
rarna lyfter att det krävs att de är delaktiga för att det ska kunna bli ett bra samspel 
och att det skapas en dialog samt att både förskolläraren och barnet/barnen är del-
aktiga i det som görs eller sägs. Detta betyder att det måste finnas tid för att kunna 
sitta med barnet/barnen i lugn och ro för att kunna avsluta det som görs eller sägs, 
att inte bli avbruten för det skapar inte ett bra samspel. 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det livslånga lärandet be-
tonas men även en utveckling av vardagliga kunskaper, till exempel samarbetsför-
måga och den kommunikativa förmågan. Detta betyder att förskollärarna behöver 
kommunicera med barnen och vara delaktiga i det barnen gör för att kunna skapa en 
dialog som kan leda till ett lärande. Det blir även viktigt att inte behöva bli avbruten 
men det är svårt i verksamheten eftersom det ibland händer andra saker som måste 
tas om hand, vilket förskollärarna tar upp i intervjun och det blev även tydligt vid ob-
servationerna. I denna studie blev det tydligt att avbrotten sker på grund av att det 
händer något annat som måste tas omhand och det finns ingen annan kollega till-
gänglig för stunden.  

Öhman (2008) beskriver att när barnen kommer till förskolan blir pedagogerna 
både omsorgsgivare och viktiga samspelspartners när det gäller att vägleda barnen i 
deras kunskapande och lärande. I denna studie så framgick det att barn lär sig det 
sociala samspelet genom att studera andra barn och vuxna i sin vardag. Det blir vik-
tigt att som förskollärare finnas där för barnen och skapa trygghet.  

Genom att skapa en trygghet blir det lättare att skapa ett samspel eftersom om 
barn känner sig trygga pratar de och det går att skapa ett samtal. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det att i förskolan ska bar-
nen få träffa personal som ser varje barns möjligheter och är engagerad i samspelet 
med det enskilda barnet men även barngruppen, vilket då innebär att förskollärna 
behöver vara närvarande och lyhörda. Det förskollärarna svarade på vad det står i 
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läroplanen gällande samspel, var turtagning, visa hänsyn och vara lyhörd. Förskol-
lärna har gjort en egen tolkning av det som står i läroplanen. Detta kan bero på hur 
förskollärarna själva tolkar vad ett samspel är och vad det innebär.  

Det förskollärarna utrycker avseende ett bra samspel är det samma som de upp-
ger när ett bra samspel uppstår. Kommunikation och delaktighet i samtalen är det 
som är mest framträdande. Det finns en medvetenhet kring vilka faktorer som ger ett 
bra samspel mellan förskollärarna och barnen, därför blir svaren nästa likadana. 
 

6.1.2 Vilka faktorer påverkar samspelet? 

I observationerna syntes att det är lätt att skapa ett samspel i olika situationer men 
det kan vara svårt att avsluta samspelet på ett bra sätt för att det uppstår oväntade 
situationer. När det händer något annat i verksamheten och förskolläraren måste 
lämna det som de håller på med bryts samspelet. Det kan handla om att något barn 
blir ledsen eller att det kommer en förälder som vill prata. När förskolläraren kom-
mer tillbaka, kan barnet ha tappat fokus eller börjat med något annat. Då har man 
förlorat det samspel som fanns och det går inte alltid att återuppta ta det. Förskollä-
rarna tycker det är bra om någon kollega tar hand om det som uppstår om det är möj-
ligt, så att det inte behöver avbryta det som de håller på med. 

En förskollärare beskriver att något som påverkar samspelet är om det finns vika-
rier. Är det vikarie på avdelningen innebär det att de ordinarie behöver göra mer, vil-
ket innebär att det blir mindre tid för samspel med barnen. Tid med barnen är viktigt 
även om det blir en kort stund så att barnet/barnen kan uppleva det som ett positivt 
samspel. Niss, Hindgren och Westin (2012) betonar att genom positiva samspelserfa-
renheter känner sig barnen trygga och kompetenta.  

Johansson (2003) påpekar för att kunna skapa en närhet krävs det att den vuxne 
bidrar med tid. Den vuxne samtalar och lyssnar på vad barnet säger. Samtliga förs-
kollärare anser att tiden påverkar hur samspelt blir, är det något annat som måste 
göras och behöver de avbryta det de håller på med vilket gör att det inte alltid finns 
tid att sitta ner och samtala eller diskutera med barn så mycket som förskollärarna 
skulle önska. Vilket gör att de kan bli svårt att skapa en närhet till barnet.  

Vägleder förskolläraren barnen eller löser förskolläraren konflikten åt barnen? 
Låter förskollärarna barnen lösa konflikten med stöd så att det blir ett positivt sam-
spel och barnen får en känsla av att de kan klara av det själva?  

Björklid och Fischbein (2002) poängterar att om en vuxen ger barnet instrukt-
ioner utvecklas barnet och i dessa situationer klarar barnet av att göra mer på egen 
hand med hjälp av den vuxne. När barnet/barnen löser en konflikt tillsammans med 
förskolläraren ger detta barnen en möjlighet att lösa det själva nästa gång. Genom att 
samtala och lösa konflikten som uppstod blir det ett samspel mellan barnet/barnen 
och förskolläraren. Beroende på hur de vuxna löser konflikter gör barnen på samma 
sätt, alltså blir medvetenheten om hur man gör och säger vid en konflikt viktig. I ob-
servationerna blev detta synligt eftersom konflikterna löste sig på ett bra sätt för att 
förskollärarna kommunicerade på ett sätt så att barnen förstod och kunde lösa kon-
flikten som uppstod själva med hjälp av förskolläraren. 

Vid påklädning har förskolläraren möjlighet att skapa ett samspel utifrån bilder 
på vilka kläder och i vilken ordning kläderna ska tas på. När det inte finns bilder 
skapas samspelet genom en dialog men det blir oftast att förskolläraren säger exem-
pelvis ”nu får du ta på dig jackan“. Det finns inte tid att lyssna vilket blir en mindre 
bra samspelssituation.  
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Det kan vara bråttom när barnen ska klä på sig för att gå ut, men vad är det bråt-
tom ut till? Ska barngruppen gå iväg är det en helt annan sak men ska barngruppen 
bara ut på gården, kan förskolläraren lyssna på barnet en stund och till exempel säga 
att“ jag kan fortsätta lyssna på dig när du har satt på dig ytterkläderna och kommit ut 
på gården“.  

Begreppet situerat lärande beskriver Säljö (2000) som människors lärande och 
handlingar som skapar ett sammanhang, dessa handlingar är knutna till vilka förut-
sättningar som finns i en situation. I de dialoger som är situerade så får människor 
kunskaper som kan användas senare i livet. Därför blir det viktigt att förskollärarna 
finns där för att stötta och vägleda barnen med de frågor de har. Om förskollärna inte 
kan svaret bör de ta reda på svaret för att barnet ska få svar på sin fråga eller funde-
ring. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) poängteras att förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande.  

Säljö (2000) beskriver att den proximala utvecklingszonen är där människor be-
finner sig under sin utveckling och det innebär att genom stöttning och handledning 
av en mer kunnig person, kan den som vill lära sig klara av det själv. I samspelet har 
den person som är mest kunnig väglett den andra personen till ett lärande. Därför 
blir det viktigt att som förskollärare finnas där, när barnen undrar över något, visa 
hur barnet kan göra istället för att göra det åt barnet. Vid observationen vid pyssel-
bordet när ett barn säger att det inte kan gäller det att som förskollärare visa barnet 
hur det kan göra istället för att själv göra det. Förskolläraren stöttar barnet genom att 
inte göra det åt barnet, utan istället kommunicera och visa hur barnet ska gå till väga. 
Barnen behöver testa och få veta att det inte gör något om det inte blir bra första 
gången. Den här förskolläraren bekräftade barnet genom att utmana barnets tankar 
och idéer på hur pysslet skulle göras. Detta gör att nästa gång barnet ska göra samma 
aktivitet, kan barnet göra det själv utan hjälp av en förskollärare. 

Vid några observationstillfällen uppstod det konflikter mellan barnen. Vid dessa 
konflikter är det viktigt att förskolläraren inte löser konflikten åt barnen utan vägle-
der och stöttar barnen till att lösa konflikten själva. Det ger barnen verktyg och möj-
ligheter att lösa en konflikt själva utan hjälp av en förskollärare. 

6.2 Metoddiskussion 

Jag anser att kvalitativ forskning med intervju och observation som metod gav inblick 
i vilken uppfattning förskollärare har om samspel samt i vilka situationer som sam-
spelet påverkas. Intervjuerna spelades in och detta ser jag som en fördel. Detta för att 
det blev lättare att få en tydligare bild av svaren vid transkriberingen men också för 
att kunna lyssna flera gånger och bedöma att svaret uppfattats korrekt. 

Nackdelen med observationerna var att det blev svårt att få en bra bild av sam-
spelet. Observationerna borde ha utförts under en längre period för att få en tydligare 
bild av samspel mellan barn och förskollärare. 

Vid intervjuerna följdes intervjufrågorna upp med ett fåtal följdfrågor, vilket 
gjorde att bearbetningen blev tydligare av vad förskollärarna menade och att det inte 
behövdes kontaktas igen för att få komplettera sina svar. Några frågor gick in i 
varandra och förskollärarna svarade mer eller mindre lika på dessa frågor, dock gick 
det att urskilja olikhet och se olika vinklingar på svaren.  

Det förskollärarna berättade om i intervjuerna, såg jag sedan i observationerna. 
På så sätt såg jag att förskollärarna inte har förskönat det som de hade sagt. 

Observationsschema användes för att lättare kunna sammanställa och även för 
att vid samtliga observationstillfällena ha samma struktur och fokus. 
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6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Ämnet är relevant för förskolläraryrket för att det väcker tankar kring hur samspelet mel-
lan barn och förskollärare påverkas av olika förutsättningar i verksamheten samt relation-
en mellan parterna.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

För att tydligare se samspel mellan barn och förskollärare under en längre period kan man 
utgå ifrån en annan vinkling på samspelet, genom att välja en specifik situation som åter-
kommer dagligen i verksamheten, till exempel måltider, påklädning eller vid samling. Uti-
från det som händer och kan observeras vid dessa situationer kan forskaren intervjua förs-
kolläraren som var närvarande vid situationen och få fram ett situerat lärande. Detta torde 
vara ett intressant område för fortsatt forskning.  

6.5 Slutsats 

Slutsatsen utifrån denna studie är att förskollärarna överlag har samma synsätt gällande 
samspel i verksamheten mellan förskollärna och barnen. Det finns en medvetenhet kring 
vilka faktorer som påverkar samspelet. De faktorer som påverkar samspelet som var mest 
framträdande både i intervjuerna och i observationerna var avbrott samt kommunikations-
situationen, vilket innebär att förskollärna bör ha en medvetenhet om hur viktigt det är att 
försöka undvika avbrott i verksamheten. Gällande kommunikationen så blev det tydligt att 
det påverkar samspelets utformning beroende på hur kommunikationen var mellan förs-
kollärarna och barnen och mellan förskollärare och kollegor i verksamheten. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om samspel mellan barn och förskollärare 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Jag heter Linnea och går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna och ska skriva mitt examensarbete. Arbetet kommer handla om 
samspel mellan barn och förskollärare.  

Syftet med min undersökning är att studera hur barn och förskollärare samspelar 
med varandra samt vad förskollärare beskriver är ett bra respektive mindre bra sam-
spel.  

För att jag ska kunna få en förståelse för samspel mellan barn och förskollärare är jag 
tacksam för att du ställer upp på en intervju. Intervjun kommer vara mellan 30-60 
min. Intervjun kommer att spelas och bara användas av mig och raderas när arbetet 
är klart.  

Innan intervjun vill jag gärna att du tänker ut en situation där du har upplevt ett bra 
samspel samt en situation där du upplevt ett mindre bra samspel. Situationerna ska 
vara när samspelet är mellan dig och barnen/barnet. 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Vilket innebär att 
ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst av-
bryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 
för dig. Ditt namn och förskolan du är verksam på kommer vara anonyma, inga namn 
kommer nämnas.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högs-
kola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Jag hoppas att du vill medverka i min undersökning. Tack på förhand 

 

Hälsningar 

Linnea Karlsson 070-XXXXXXX lkn12004@student.mdh.se 

Handledare: Anette Sandberg anette.sandberg@mdh.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1 Vad definierar du som ett bra samspel? 

 

2 Beskriv ett bra samspel 

Varför uppfattar du det som ett bra samspel  

 

3 Vad definierar du som ett mindre bra samspel? 

  

4 Berätta om ett mindre bra samspel 

Varför uppfattar du det som ett mindre bra samspel? 

 

5 När tycker du att det uppstår ett samspel mellan dig och bar-
nen/barnet? 

 

6 När anser du att det ges förutsättningar för ett samspel i 
verksamheten? 

 

7 Vad påverkar samspelet? 

 

8 Hur har du uppfattat det som står i läroplanen gällande sam-
spel? 

 

 


