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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla pedagoger som ställde upp genom att vara med i vår studie. Utan 

er hade det aldrig gått att genomföra denna studie. Vi som författare av studien har under hela 

processen samarbetat och stöttat varandra samt kompletterat varandra väldigt bra genom att ha 

en daglig kontakt. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gunilla som under tiden har gett 

konstruktiv kritik och som har trott på våra idéer och på oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Vår studie handlar om att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i 

förskolan. Den tidigare forskningen behandlar samspel i förskolan, pedagogers förhållningsätt 

gällande samspel i förskolan och relationer som påverkande faktorer i samspelet. Studien tar 

sin teoretiska utgångspunkt i den relationella pedagogiken. Vi har utgått från kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer och intervjuat fem utbildade pedagoger som arbetar på samma 

förskola. Materialet har transkriberats och sedan analyserats utifrån analysmetoden 

Meningskoncentrering. Därefter diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och den 

relationella pedagogiken. Utifrån intervjuerna menar samtliga pedagoger att det sker ett samspel 

hela tiden i förskolan. Resultatet vi fick från våra intervjuer belyste vikten utav att barnen 

utvecklar goda samspelsstrategier. Goda samspel i verksamheten är inte bara viktigt för barnen 

i deras utveckling, det är minst lika betydelsefullt för pedagogerna. För att utveckla 

samspelsstrategier gäller det att pedagogerna lyssnar och tolkar barnen vilket påverkar att 

barnen bemöts på ett respektfullt sätt. 

Nyckelord: samspel, pedagoger, pedagogers förhållningsätt, relationer. 
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Inledning 
Föreliggande studie behandlar pedagogers syn gällande samspelet i förskolan. Lpfö (2016, s.6–

7) betonar att barnen i verksamheten ska möta vuxna som engagerar sig och ser möjligheterna 

i samspelet med det enskilda barnet likväl som i barngruppen. Av egna erfarenheter under vår 

verksamhets förlagda utbildning har vi upplevt att samspelet inte alltid värdesätts i 

verksamheten, det vill säga att pedagoger ibland svarar barnen omedvetet på deras frågor. 

Fredriksson-Sjöberg (2014, s.28) menar att en kvalitativ interaktion innebär att pedagogen ska 

vara närvarande och ge tid till barns egna initiativ och agerande. 

Lpfö (2016, s.6) belyser att förskolan ska utgå från en levande social miljö, som stimulerar 

barnen till att vilja utforska, samt utvecklar deras kommunikativa och sociala kompetens. 

Forskning om samspel mellan barn och pedagog visar att samspel påverkar relationen mellan 

barn och pedagog, vilket i sin tur har påverkan för barns lärande (Fredriksson-Sjöberg, 2014, 

s.2). Askland & Sataøen (2014, s.36) belyser att samspelen som barnen är med i under vardagen 

är central för deras utveckling. Därför menar vi att detta kunskapsområde är viktigt att 

undersöka. 

I en Skolverksstudie (2015, s.7) framkommer att den mest betydelsefulla faktorn i barnets 

utveckling är samspelet mellan förskolläraren och barnet i verksamheten. Att relationen mellan 

barnet och förskolläraren är av stor betydelse för barnets utveckling är något som följt oss under 

hela vår utbildning, speciellt belystes detta under kursen Sociala relationer i förskolan där vi 

tog del av Aspelins bok Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010) som behandlade just 

detta ämne. När vi diskuterade vår kommande studie synliggjordes hur våra egna uppfattningar 

kring begreppet samspel kopplat till barn och pedagoger skilde sig. Trots att vi hade samma 

utbildning så hade vi inte samma uppfattning kring vad samspel är och när en situation benämns 

som ett samspel. Detta intresserade oss vilket ledde fram till att vi ville få en insyn kring hur 

pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i förskolan. Studien kan ligga till grund för 

kvalitetsutveckling i vår yrkesutövning, då resultatet av denna studie kan leda till diskussioner 

i arbetslag kring samspel samt hur verksamheten arbetar med detta, något som kan påverka 

verksamhetens utformning och möjligheter till att stödja barnens utveckling. Vår förhoppning 

är också att vår studie kan tjäna som ett bidrag vad gäller kunskap i allmänhet kring hur 

pedagogerna ser på samspel i förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i 

förskolan. Nedan följer våra frågeställningar som studien söker svar på: 

 Hur uppfattar pedagogerna samspelet i förskolan? 

 Vilka faktorer av samspel uttrycker pedagogerna som viktiga? 

 Hur beskriver pedagogerna sina möjligheter att påverka samspelet i förskolan? 

Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt förklaras begreppen samspel och pedagoger utifrån studiens tolkning av 

begreppen. Dessa två begrepp ses som centrala då forskningen grundar sig i samspelet och i 

pedagogernas tankar. Eftersom dessa begrepp är tolkningsbara och kan betyda olika för olika 

personer så anser vi att det är relevant att förtydliga hur begreppen används och tolkas i studien. 

Samspel - i denna studie förstås begreppet samspel som alla situationer där pedagog och barn 

för diskussioner eller på annat sätt kommunicerar med varandra, verbalt eller via någon annan 

kommunikationsform. I studien tolkas begreppet samspel som en kommunikation som sker 

mellan pedagog och barn, något som är en förutsättning för att verksamheten ska vara 

innehållsrik, en tolkning som också Fredriksson-Sjöberg (2014, s.3–4) gör i sin licentiatuppsats. 

Pedagoger - i förskolans verksamhet finns en rad olika arbetskategorier så som vikarier, 

barnskötare och förskollärare. I denna studie benämns verksamhetens anställda personal för 

pedagoger. Studien stöder sig på Skolverkets tolkning där benämningen pedagoger omfattar de 

i förskolans verksamhet med någon slags utbildning, barnskötare eller förskollärare, och som 

på något sätt interagerar med barn med pedagogiska intentioner (Skolverket, 2015, s.53). 

 

Bakgrund 
Lpfö (2016, s.5-6) betonar att i förskolan ska barnen bemötas av vuxna som ser varje barns 

förmågor och som intresserar sig för samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Lärandet ska grundas såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

tillsammans med andra. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv föreställning om 

sig själva som lärande och skapande människor (Skolverket, 2016, s.6–7). Lpfö belyser vidare 

att barnen ska få möjligheter att utveckla sitt kunnande att agera och reflektera. Förskolan ska 

vara en levande social och kulturell miljö, som stimulerar barnen att ta första steget till att 

utveckla deras sociala och kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016, s.6). 
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Utbildningsdepartementet (2010, s.8) beskriver att barn deltar i öppna samspel när innehållet 

väcker intresse hos dem och deras uppmärksamhet och intresse delas av andra. I samspel med 

omgivningen lär sig barn i förskolan att prata, beskriva, resonera och förstå andras argument. 

Barn lär både av varandra och tillsammans. För att kommunikation ska fungera måste barnen 

kunna förstå och se andras perspektiv (Utbildningsdepartementet, 2010, s.13). 

Utbildningsdepartementet menar vidare att verksamhetens kvalitet bygger på att 

kommunikation och delaktighet finns med i samspelet mellan vuxna och barn, mellan barn och 

barn. Det innebär också att de vuxna ska hjälpa och utmana varje barns utveckling och lärande. 

Verksamheten utgår från att omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.18). 

Förskolans läroplan beskriver ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv att barnets utveckling 

sker i samspel mellan barn och vuxna. Det ger barnet förutsättning att anpassa sig till andra 

människor. Samspelet som barnen är med i under vardagen är centralt för deras utveckling 

(Askland & Sataøen, 2014, s, 36). 

Tidigare forskning 

I följande del av studien kommer de utvalda avhandlingar utifrån forskningsområdet 

presenteras i tematiker. Inledande redogörs tillvägagångssättet för urvalet av avhandlingarna. 

Sökning av tidigare forskning 

För att söka tidigare forskning rörande samspel användes databaserna Libris, Summon samt 

Google Scholor. Sökorden som användes var samspel förskola* som gav 88 träffar, interaktion 

förskola* som gav 67 träffar samt delaktighet förskola* som gav 94 träffar. Begreppet förskola 

valdes att läggas till i samtliga sökningar, för att på så sätt kunna avgränsa sökträffarna. 

Begreppen samspel och interaktion söktes för sig, detta resulterade i allt för många 

avhandlingar, som inte kunde kopplas till vårt intresseområde Sedan avgränsade sökningen till 

enbart avhandlingar skrivna på svenska. Detta för att kunna förstå texten och dess innehåll 

ordagrant. Sedan valdes fyra avhandlingar ut som ansågs som relevanta till vår kommande 

studie. De valda avhandlingarna innefattar två doktorsavhandlingar och två 

licentiatavhandlingar. 

 

Valet föll på dessa avhandlingar då samtliga är relativt nyutgivna (2011–2017) samt då de alla 

undersöker samspelet och dess påverkande faktorer kopplat till barn och pedagoger i 

verksamheten. 
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Samspel i förskolan 

Dalgren (2017, s.5–6) har i sin studie fokuserat på hur samspelet mellan pedagog och barn 

fungerar i vardagliga aktiviteter, samt att belysa hur verksamheten synliggör samspelet mellan 

pedagoger och barn (Dalgren, 2017, s.57). Dalgren (2017, s.5) menar därmed att det finns en 

avsaknad i förskolans styrdokument kring hur förskoleverksamheten konkret arbetar med det 

sociala samspelet mellan pedagoger och barn. Författaren menar vidare, att utifrån studien 

framkom det konkret, hur pedagoger och barns samspel genomförs, och hur alla bidrar till 

samspel i verksamheten, att det förekom gemensamma aktiviteter. Dalgren (2017, s.199) menar 

att även yngre barn kunde vara delaktiga i måltiden trots att de inte kunde prata. Dalgren (2017, 

s.53) har i sin studie använt sig av videoobservationer som metod för att samla in data. Dalgren 

har studerat och analyserat samspel mellan förskole pedagoger och barn i åldrarna 1–5 år 

(Dalgren, 2017, s.56). Urvalet blev tre avdelningar på tre förskolor där två förskollärare och två 

barnskötare deltog i studien. Antal barn som förekom i studien var 53 stycken (Dalgren, 2017, 

s.56–59). 

Luttropp (2011, s.17) belyser att det finns tidigare forskning kring samspel och delaktighet 

internationellt men lite forskning nationellt. Utifrån bristen av forskning nationellt, valde 

Luttropp att undersöka om det fanns skillnader i samspel- och delaktighetsituationer i den 

svenska förskolan, och hur pedagogerna ser på dessa två begrepp (Luttropp, 2011, s.17). 

Studien kom att främst fokusera på barnens samspel och delaktighet, men även pedagogernas 

tankar kring hur de aktivt och medvetet arbetar med delaktighet och samspel. Som 

undersökningsmetod valde Luttropp att genomföra en så kallad triangulering, det vill säga 

observationer, enkäter, intervjuer och dokumentation (Luttropp, 2011 s.44). Tjugo barn 

omfattades i studien i åldersspridningen 2–6 år, pedagoger intervjuades och fick möjligheten 

att svara på enkäter, dock finns det inget direkt antal hur många pedagoger som deltog i studien 

(Luttropp, 2011, s.45). 

Inom en interindividuell nivå framhålls att barn inte alltid är socialt delaktiga i det som sker i 

förskolan, speciellt barn som är i behov av stöd (Melin, 2013, s.17). Melin (2013, s.17) menar 

vidare att detta är ett problem och ville därför titta närmare på barns sociala delaktighet. Utan 

denna sociala delaktighet skulle barn inte kunna dela erfarenheter av känslor och meningar med 

andra, vilket är nödvändigt eftersom gemenskap är viktig i den mänskliga tillvaron. Barns 

sociala delaktighet beror alltså till stor del på hur vuxna innefattar dem, och social delaktighet 

kan därför inte ses som självklart (Melin, 2013, s.17). 
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Fredriksson-Sjöberg (2014, s.5) beskriver att pedagoger i förskolan ska ha ett nära samspel med 

varje barn, att vara öppen och kunna ställa utmanande frågor som är riktade mot vad barnet är 

intresserat av. Hen menar vidare att det innebär att pedagogerna ska samspela med cirka 26 

barn som kan finnas i en barngrupp. Forskning visar vidare att pedagoger känner att de inte 

hinner med att bemöta varje barn och därför upplevs pedagogerna som stressade (Fredriksson-

Sjöberg, 2014, s.5). 

Fredriksson-Sjöberg (2014, s.5) menar vidare utifrån det som beskrivs ovan, att det handlar om 

mer än att fysiskt möta barnen i förskolan, utan det innebär att pedagogerna ska bemöta barnen 

utifrån ett dialogiskt möte, där pedagogerna ger sig tid till att lyssna på vad barnen berättar. 

Forskning visar samtidigt att det är av vikt att den dialogiska interaktionsformen tas till vara 

även om fler barn ansluter i en pågående dialog (Fredriksson-Sjöberg, 2014, s.5). Fredriksson-

Sjöberg (2014, s.55) har i sin studie använt sig av videoinspelningar för att få fram data. Urvalet 

i denna studie utgår från att filma pedagoger och barn som interagerar vilket oftast förekommer 

på förskolor, samt filma dialoger mellan barn och pedagoger. 

I studien blev alla barn deltagare, eftersom samspel mellan verbala och kroppsliga handlingar i 

interaktion med andra kan vara mer förekommande (Fredriksson-Sjöberg, 2014, s.55–56). 

Luttropps (2011, s.15) forskning visar att samspel mellan barn är positivt för barns utveckling. 

Samspelet bidrar till barns moralutveckling, men kan även stärka språk och 

kommunikationsutvecklingen samtidigt som det underlättar utvecklingen av sociala- och 

kognitiva processer. 

Luttropp (2011, s.15) menar vidare att ett samspel sker med andra personer eller föremål. Dessa 

faktorer går hand i hand, och kan på så vis påverka barnens kommunikation, genom att 

underlätta eller försvåra. Hen menar vidare, att för att kunna göra en rätt analys gällande 

samspel måste det ske på fler nivåer. Den första nivån är på individnivå som redogör för barnets 

egenskaper och även språkliga förmåga. Den andra nivån är interaktionsnivån som belyser 

växelspelet som finns mellan barnet och miljön. Den tredje nivån är relationsnivån, där 

framhålls vänskapsförhållande som viktigt, och den sista är gruppnivån där gruppen runt barnet 

ses som betydelsefull (Luttropp, 2011, s.15). Det finns skillnad mellan kommunikation och 

samspel. Kommunikation behandlar formen, att ge information till någon. Samspel däremot 

innefattar kommunikation och innebär ömsesidighet. Samspelet behandlar turtagning, 

bekräftelse att pröva olika sätt för att nå fram (Luttropp, 2011, s.15). 
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I Luttropps avhandling framkom hur kommuner prioriterade språk och utveckling, medan 

samspel och delaktighet inte belystes på samma sätt. Anledningen kan vara att förskolorna ser 

barns språk och språkutveckling som mer viktig, än att arbeta med samspel mellan barn 

(Luttropp, 2011, s.59). Luttropp (2011, s.21) belyser att barnet ses som en kompetent individ 

som aktivt deltar i sin utvecklingsprocess och utvecklas genom samspel med andra människor 

i sin omgivning. 

Pedagogers förhållningssätt gällande samspel i förskolan 

En förskollärare med ett förskole didaktiskt förhållningssätt är av stor betydelse för barnets 

utveckling i samspelet med den vuxne menar Dalgren (2017, s.34–35). Att medvetet kunna 

styra innehållet, den didaktiska tonen och samtidigt kunna utmana barnen i samspelet kräver 

både kunskap och medvetenhet inför betydelsen av sitt eget agerande (Dalgren, 2017, s.34–35). 

Vikten av en medveten dialog mellan pedagogen och barnet visade sig även spela en central 

roll i Fredriksson-Sjöbergs resultat i hens licentiatuppsats. Studien syftade till att undersöka 

vilka faktorer som kunde ses som påverkande i samspelet mellan barn och pedagog 

(Fredriksson-Sjöbergs 2014, s.10). Resultatet visade att pedagogens agerande var av stor 

betydelse för hur samspelet upplevdes, när barn tillkom i samspelet så blev situationen inte alls 

av den karaktär som först var tänkt. Detta kan bero på att pedagogerna hade svårt att styra den 

didaktiska tonen då barnen som tillkom inte närvarade vid hela konversationen. De kunde på 

så sätt inte diskutera utifrån samma utgångspunkt, något som pedagogen inte heller bjöd in till 

(Fredriksson-Sjöberg, 2014, s.123). 

Melin (2013) har i sin avhandling fördjupat sig i barns samspel med varandra och hur 

pedagogerna ser på samspelet. Det gäller även hur pedagogerna själva samspelar med barnen 

och hur de tänker kring samspel och social delaktighet i förskolan. Som metod valde Melin att 

göra en flerfallsstudie på fyra avdelningar på en förskola där delar av verksamheten 

observerades och pedagogerna intervjuades (Melin, 2013, s.65). Fyra barn och två personal, 

varav minst en utbildad förskollärare valdes ut för att observeras noggrannare. Dessa 16 

slumpmässigt utvalda barn var i åldern 4–5 år och utav dessa 16 så var 5 barn diagnostiserade 

med Down syndromen, (Melin, 2013, s.66). Melin (2013, s.2) inleder sin studie med att 

beskriva vikten av kamratgemenskap och att känna en tillhörighet. För att kunna få en god 

kamratgemenskap krävs att barnen erbjuds och möjliggörs att vara socialt delaktiga i vardagen. 

Genom att möjliggöra detta för barnen krävs att pedagogerna har en förståelse för delaktigheten 

som fenomen. Pedagogerna ska ha kunskap om vad barnet behöver i samspelet för att barnet 

ska bli delaktigt (Melin, 2013, s.196). För att social delaktighet ska kunna ske i situationer både 
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med pedagoger och med barn gäller det att pedagogerna har en kompetens och en öppenhet för 

barnet som aktör men också att pedagogerna har en medvetenhet kring sin egen roll (Melin, 

2013, s.196). Melin (2013, s.203) poängterar att delaktighet i samspelet börjar i vuxnas syn på 

barn och på så sätt också i vuxnas syn på sig själva. 

Luttropps (2011, s.60) avhandling togs inledande från ett annat perspektiv då förskolans 

utformning synliggjordes som en påverkande faktor i barnets lust till att samspela och vara 

delaktig både med pedagoger men också med andra barn. Luttropp (2011, s.58) menar att även 

förskolemiljöns utformning påverkades av pedagogernas förhållningssätt. Detta då 

pedagogerna formade miljön utifrån sin syn på barngruppen och deras behov och 

efterfrågningar. Genom att arbetslaget medvetet hade ett barnperspektiv med fokus på det 

enskilda barnet i grupp så ökade möjligheterna för att omgivningen skulle anpassas till barnens 

behov (Luttropp, 2011, s.58). Olikt från de övriga studierna kopplade till förhållningsätt så 

kunde Luttropp (2011, s.49) se hur pedagogers tankar kopplat till samspel tillsammans med 

barnen skilde sig från deras faktiska agerande. I enkäter framgick hur pedagogerna själva ansåg 

att det inte förekom någon skillnad i samspelet med olika barn utifrån olika situationer i 

verksamheten, dock visade observationerna något annat. Där synliggjordes hur pedagogerna 

ändrade sitt tillvägagångssätt vid samspelet med olika barn (Luttropp, 2011, s.50). 

Antalet frågor och gånger som pedagogen initierade samspel skilde sig från barn till barn. Även 

kommunikationsformen förändrades beroende på barn, pedagogen använde kortare meningar 

och enklare satser. Då förskolläraren förändrade kommunikationen menar Luttropp (2011, s.50) 

att det beror på att förskolläraren utgick ifrån barnets perspektiv. Det vill säga att barnets 

mognad, ålder och kunskap togs i beaktning för att på så sätt kunna få en sådan utvecklande 

situation som möjligt. Slutligen belyser Luttropp (2011, s.60) vikten av att pedagogerna är 

medvetna om sitt eget agerande, och sin tolkning av samspel för att kunna planera och ta tillvara 

samspelet mellan barnen men även mellan barnen och sig själva. 

Relation som en påverkande faktor i samspelet 

Alla sociala sammanhang omfattas av relationer och positioner. Samspelet mellan barn och 

vuxna är något som funnits sedan människans existens (Melin, 2013, s.11). Utifrån dessa roller 

och positioner har anpassning till handlingsmönster skapats, i samspelet mellan dessa två parter 

ges historiskt en auktoritär position till den vuxne automatiskt. Melin (2013, s.11) påvisar i sin 

avhandling hur denna ojämlika maktrelation ofta placerar barnet i en passiv beroendeposition 

av den vuxna. Detta påverkar utvecklingen men också synen på den jämlike medborgaren. 



8 
 

Melin (2013, s.10) åskådliggör hur barns rättigheter att delta i den sociala sfären kan skapa 

konsekvenser i relationen mellan barnet och den vuxne. Detta då relationen kan underbyggas 

av misstro hos bägge parter mot varandra, vilket innebär att aktivt deltagande barn i sociala 

sammanhang kan skapa konflikter samt utmana pågående maktpositioner (Melin, 2013, s.10). 

Genom att utveckla goda omsorgsrelationer med pedagogerna lär sig barnet både att känna in 

sin omgivning och läsa av den samtidigt som barnet utvecklar en tillit till den egna förmågan. 

Barnet vågar då ta plats, argumentera och uttrycka sin vilja. Utifrån dessa omsorgsrelationer 

skapar barnet en samvarokompetens, något som Melin (2013, s.39) menar är fundamentalt för 

delaktighet i samspelet mellan barn och pedagoger. För att skapa en ömsesidig omsorgsrelation 

ställs stora krav på båda parter menar Melin (2013, s.39). Barnet kan inte uppnå sitt mål, det 

vill säga att få trygghet om det inte samspelar med pedagogen. Pedagogen kan inte uppnå sitt 

mål, det vill säga ge omsorg om den inte samspelar med barnet (Melin, 2013, s.29). Det gäller 

vid denna typ av relation att båda parter tar hänsyn till och upprätthåller relationen som byggts 

upp för att målen ska kunna uppfyllas och delaktighet i verksamhet ska ske. Utifrån pedagogens 

roll gäller det här att vara medveten på barnets tankar, känslor och agerande för att kunna 

påverka barnets vilja till samspel och delaktighet i så stor utsträckning som möjligt (Melin, 

2013, s.39). 

Melin (2013, s.21) framhåller i sin avhandling hur delaktighet i samspel inte enbart kan 

förklaras utifrån barnets individuella funktioner eller förståelser av andra i sammanhanget. 

Mycket kan istället analyseras utifrån relationen mellan relationella strukturer och handlingar i 

verksamheten. Något som också Luttropp (2011, s.26) poängterar i sin avhandling, när ett 

beteende förklaras utgår det ofta ifrån personens egenskaper, till exempel lättirriterad och trött. 

Luttropp (2011 s.26) menar istället att ett beteende bör ses utifrån den specifika situationen i 

relation till dessa egenskaper för att lättare kunna se vad man kan förvänta sig av barnet vid den 

specifika situationen. Det gäller att verksamheten omfattas av en medvetenhet inför att 

relationer påverkar barnets samspelsgrad (Luttropp, 2011, s.14). Om barn och pedagog 

utvecklar en öppen och respektfull relation sinsemellan så skapas även potential för att 

utvecklas i samspelet med varandra (Luttropp, 2011, s.19). 

Sammanfattning 

Samtliga avhandlingar behandlar ämnet samspel i förskolan. De har alla utgått ifrån 

pedagogernas agerande, data har insamlats genom observationer, videoobservationer, enkäter 

och intervjuer. Jämförs avhandlingarnas centrala resultat framkommer det att samtliga påpekar 
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pedagogernas synsätt och attityder som betydande för utvecklingen och delaktigheten för 

barnen. Dalgren (2017, s.8) belyser i sin avhandling hur samspel mellan barn och pedagoger 

ibland riskerar att tas förgivet i verksamheten då samspelet blir allt för vardagligt. Både Melin 

(2013, s.11) och Luttropp (2011, s.14) poängterar relationers påverkan för barnets utveckling. 

Om barn och pedagoger utvecklar en öppen och respektfull relation sinsemellan så skapas även 

potential för att utvecklas i samspelet med varandra (Luttropp, 2011, s.19). Även Fredriksson-

Sjöberg (2014, s.5) belyser vikten av en medveten pedagog som engagerar sig i mötet med varje 

barn och som öppet och intresserat ställer frågor och skapar diskussioner om det som intresserar 

barnet. 

Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med studien är att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i 

förskolan. Utifrån detta valdes Aspelins (2013, s.13) relationella pedagogik för att tolka och 

analysera vårt material. 

Relationell pedagogik 

Aspelin (2013, s.13) beskriver att relationell pedagogik innebär att det som händer mellan 

människor påverkar relationen mellan dem. Aspelin beskriver vidare relationell pedagogik i två 

nivåer. I första nivån är relationell pedagogik liktydig med aktiviteter som formar 

verksamhetens sociala liv. I den andra nivån ses relationell pedagogik mer som uppehåll eller 

genombrott i vardagslivets mönster. 

Relationell pedagogik handlar vidare om ett personligt möte, en händelse som är oförutsägbar 

eller oplanerad (Aspelin, 2013, s.13). Den pedagogiska relationen mellan pedagog och barn ses 

som central. 

Ordet ”relationell” innebär att pedagogiska fenomen är minst tvåsidiga menar Aspelin (2013, 

s.14-15). Det kan inte förstå till hundra procent genom bara en aspekt. Pedagoger måste utgå 

från flera aspekter som kan vara att koncentrera sig på barnens kunskaper, pedagogiska syften, 

och gruppers mönster. Grundbegrepp inom denna pedagogik är relation, kommunikation, 

interaktion, dialog och mänskliga möten, det vill säga. fenomen som existerar människor 

emellan (Aspelin, 2013, s.14–15). Relationer är inte bara något som pedagoger arbetar med 

under vissa tider på dagen eller i vissa sociala situationer. Som pedagog och barn inträder de 

alltid i relationer oavsett om de vill det eller inte. När alla befinner sig i verksamheten blir alla 

en del i mångfaldens nät av samverkan (Aspelin 2013, s.23). Aspelin (2013, s. 17) belyser hur 
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pedagogens aktivitetsinnehåll inte bör ses som det väsentliga i relationell pedagogik, det är 

istället vad som sker mellan parterna (barn-barn, barn-pedagog) som är betydelsefullt. 

Relationell pedagogik möjliggör att kunna uppmärksamma problem och dess lösningar på ett 

mer individuellt sätt (Aspelin, 2013, s.17). Relationerna mellan barn-barn, pedagoger-barn, 

barn-miljö ses som en påverkande faktor i barnets agerande. Denna medvetenhet kan underlätta 

för pedagogerna att förstå och sätta in ”rätt” resurser på ”rätt” plats, utifrån ett större perspektiv 

(Aspelin, 2013, s.17).  För att kunna förstå och tolka situationer och handlingar är det av stor 

betydelse att pedagogen har kunskap i teorins grundläggande relationsformer menar Aspelin 

(2013s, s.19). Förskolans verksamhet består av olika möten individer emellan. Dessa möten 

förekommer i olika relationsformer, något som påverkar situationens utvecklingspotential för 

barnen. Samspelet kan vara antingen av samverkans- eller av samvaro karaktär. Situationer av 

samverkans karaktär menar Aspelin (2013, s.19) är en process mellan två eller flera individer 

som koordinerar sina handlingar. Den processen kännetecknas av förutsägbarhet, situationen 

har alltså koordinerats utifrån en målmedveten aktivitet. Samvaro situationer kännetecknas 

istället av spontanitet. Det är spontana möten som sker mellan personer och som avviker från 

verksamhetens struktur, med det menas att de inte planeras eller på något annat sätt struktureras 

av pedagoger eller material (Aspelin, 2013, s.19).  Utifrån detta synliggörs hur situationers 

karaktär står i direkt beroende av yttre påverkan, det vill säga om situationerna är spontana eller 

medvetet sammansatta av pedagog eller annan vuxen. Detta leder oss därför in på de två 

grundläggande förhållningssätten som finns inom den relationella pedagogiken, dessa två är 

pedagogiskt tillvägagångssätt och pedagogiskt möte (Aspelin, 2013, s.21). Pedagogiskt 

tillvägagångssätt handlar om en målmedvetenhet, där pedagogen medvetet försöker involvera 

barnen i kunskapsalstrande kommunikation. Det gäller att pedagogen skapat en relation till 

barnen som möjliggör att deras individuella kunskaper synliggjorts, utifrån det kan pedagogen 

sedan målmedvetet konstruera utvecklande situationer för barnen (Aspelin, 2013 s.22.). 

Pedagogiskt möte innefattar istället de spontana situationerna där pedagogen är närvarande och 

delaktig tillsammans med barnet. Dessa situationer styrs inte av några medel eller något uttalat 

mål, utan pedagogen finns med och bekräftar barnet i det som den befinner sig i just där och 

då. Att få möjlighet att erfara dessa unika inblickar i barnets tankar och intressen menar Aspelin 

bör ses som betydande för verksamheten då de kan ligga till grund för målstyrda aktiviteter som 

kan fånga upp barnens intressen och på så sätt göra dem delaktiga (Aspelin, 2013, s.22). 

Tillvaratagande av verksamhetens relationer för att kunna anpassa verksamheten till dess 

individer har stor inverkan på barnens utveckling anser Aspelin (2013, s.22). Senare i uppsatsen 
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analysera och diskutera vårt insamlade material kopplat till relationell pedagogik. Denna analys 

och diskussion redovisas främst i avsnittet Resultatdiskussion under rubriken Relationell 

pedagogik i Diskussionen. 

Metod 
Under detta avsnitt kommer val av metod beskrivas, och motiveras utifrån vårt syfte för att 

kunna besvara våra frågeställningar (se sidan 2). Sedan kommer urval, genomförande, 

bearbetning av material, forskningsfrågor och studiens trovärdighet att beskrivas. Materialet 

har bearbetats utifrån Kvales och Brinkmann (2014) meningskoncentrering. 

Val av metod 

För att få en insyn kring pedagogers arbete och tankar kring samspelet och dess påverkan i 

verksamheten, valde vi att intervjua verksamma pedagoger. Efter att ha läst igenom 

metodlitteratur, togs beslutet att använda kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för 

insamlandet av data. Kvale och Brinkmann (2011, s.15) menar att forskaren genom kvalitativa 

intervjuer får kunskap om individens erfarenheter, känslor och attityder mot det valda ämnet. I 

intervjun möjliggörs att få en inblick i personens vardagsvärld och dess perspektiv. Kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer kan liknas ett slags vardagssamtal, där båda parter lyssnar och för 

en konversation med varandra, men för att göra situationen professionell gäller det dock att 

intervjuaren har ett syfte, ett medvetet angreppssätt och frågeteknik för att hålla kvar fokus vid 

ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s.45). För att intervjun ska kunna ses som kvalitativ är det 

av stor betydelse att det finns ett klart syfte för intervjun. Det ska också finnas en tydlig struktur, 

både för intervjuaren och för den person som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2011, s.19). 

Detta ställer därför höga krav på intervjuarens förkunskaper kring både ämnet och 

intervjuformen. Det gäller att intervjuaren har ett öppet sinne för att kunna ställa bra följdfrågor, 

för att kunna få sådan god kvalité som möjligt på det insamlade materialet menar Kvale och 

Brinkmann (2011, s.98). Detta har tagits i beaktning då vi har tagit del av litteraturen och 

därefter diskuterat med varandra för att öka medvetenheten hos varandra för att på så sätt få så 

bra intervjusituationer som möjligt. Intervjufrågor har formulerats efter studiens syfte och 

frågeställningar. 

Då beslutet togs att intervjua pedagoger på en förskola där vi har god insyn och kunskaper om 

verksamheten, så påverkar även det maktsymmetrin mellan oss som intervjuare och 

undersökningspersonerna. Kvale och Brinkmann (2014, s.51) beskriver hur 

forskningsintervjuer direkt skapar olika maktpositioner, något som kan påverka data och 
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resultatet. När vi nu valt att genomföra kvalitativa intervjuer på en förskola som för oss redan 

var känd, så finns det redan en grundläggande trygghet och tillit som kan påverka intervjun 

positivt, då någon tillitsprocess inte behövs. Dock beskriver Kvale och Brinkman (2014, s.53) 

hur dessa maktpositioner inte direkt bör ses som ett hot som enbart förstör och därför bör 

avlägsnas från forskningsintervjun. De menar att maktpositioner vid intervjuer är ofrånkomliga 

och bör därför reflekteras kring och tas i beaktning vid sammanställning och resultatet som en 

påverkande faktor (Kvale & Brinkmann, 2014, s.53). En maktposition kan handla om att de 

intervjuade pedagogerna ger oss de svar som de tror är rätt, och som de menar passar in i 

förskoleverksamheten. 

Studiens deltagare 

Pedagogerna som deltog i studien arbetar på en förskola som ligger i Dalarna. Förskolan är 

känd av oss sedan tidigare och valdes på grund av att det skulle kännas bekvämt för oss och de 

som skulle bli intervjuade. Bekvämlighetsurvalet beskrivs som ett urval som passar forskaren 

och vilka objekt som är möjliga och som ligger forskaren nära (Forskningsstrategier, 2017). 

Vårt val var också strategiskt då det redan innan fanns en trygg relation med pedagogerna och 

därför behövdes ingen process gällande att få tillit och tillgång till pedagoger. Stensmo (2002, 

s.30) beskriver hur ett strategiskt urval är betydande för forskningen då det utgår ifrån att 

intervjuaren och den intervjuade har en koppling till varandra men också till ämnet. 

Valet föll på att intervjua fem stycken pedagoger som arbetar i samma verksamhet men på olika 

avdelningar. Motivet till de fem informanter är för att kunna avgränsa materialets storlek så att 

studien skulle kunna färdigställas inom den givna tidsramen. Orsaken till att det blev enbart 

utbildade förskollärare samt fritidspedagoger är att de innehar en grundkompetens genom sin 

utbildning kring samspelets vikt i förskolan. Pedagoger har olika arbetssätt något som innebär 

att olika föreställningar om samspel kan förekomma i samma arbetslag, något som kan påverka 

barngruppens möjligheter till utveckling. 

Genomförande 

Inledande togs kontakt med pedagogerna på den aktuella förskolan om vår studie och om de 

var intresserade att delta. Efter att de gett oss svar att pedagogerna ville medverka i vår studie 

kontaktades förskolechef för att få hennes godkännande. Sammanlagt var det fem pedagoger 

som deltog i de individuella intervjuerna. 

Innan intervjuerna inleddes berättades det kort om vår studie och varje pedagog hade möjlighet 

att gå igenom informationsbrevet där ytterligare information om studien fanns. Därefter 
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informerades det även om att deltagandet var frivilligt, samtliga pedagoger signerade sedan 

informationsbrevet för att godkänna sitt deltagande (se bilaga 1) Vetenskapsrådet (2002, s.5) 

beskriver att vid forskning är information till och samtycke av intervjupersonerna väsentliga 

delar i att få en trovärdig och tillförlitlig studie. 

Intervjuerna genomfördes i verksamheten och tog cirka 10 minuter per intervju. Vid samtliga 

intervjuer närvarade vi båda som intervjuledare. Under intervjuerna antecknades stödord för att 

kunna gå tillbaka till våra anteckningar ifall något som sagts skulle vara oklart. Intervjuerna 

spelades även in med hjälp av röstinspelning från våra mobiltelefoner. Detta för att kunna 

transkribera intervjuerna på ett sådant tillförlitligt sätt som möjligt. Därför kunde vi gå tillbaka 

samt pausa i samtalet för att få med alla språkliga detaljer. 

Bearbetning och analys av materialet 

Som tidigare nämnts valde vi att spela in samtliga intervjuer med hjälp av mobiltelefoner. Kvale 

och Brinkmann (2011, s.194) belyser vikten av att spela in samtalet och hur det möjliggör att 

intervjuaren i situationen kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken mellan intervjuare och 

intervjupersonen. Det är också betydelsefullt att spela in då tonfall, ord och pauser registreras 

kontinuerligt och möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka och lyssna på samtalet flera gånger i vår 

tolkning och analys (Kvale & Brinkmann, 2011, s.195). Inledande lyssnade vi tillsammans 

igenom samtliga intervjuer några gånger för att höra att vår inspelning var av god kvalité, 

därefter transkriberades intervjuerna av oss båda. Att transkribera innebär att transformera en 

form till en annan, i detta fall från muntligt till skriftligt (Kvale & Brinkmann, 2011, s.193). 

Vid transkribering inleds en parallellt tolkande process av den intervjuade personens svar. 

Kvale och Brinkmann (2011, s.194) påpekar dock hur själva transkriberingen kan påverka 

resultatet då den som utför transkriberingen överger den intervjuades röst, kroppsspråk och 

tonfall. Den levande och betydande intervjusituationen står under direkt påverkan utav 

intervjuarens tolkning vid transkribering (2011, s.194). Vi uppfattade dock inte detta som ett 

stort problem då vi var två under intervjusituationen och lätt kunde återkalla och levandegöra 

intervjun utifrån våra minnen. 

Vi valde att fokusera på en meningskoncentrerad transkription, vilket innebär att man drar 

samman den intervjuades svar till kortare formuleringar. Samtalet blir på så sätt koncentrerat 

till huvudinnebörden i några få ord. Detta möjliggör att det blir lättare att göra omfattande 

tolkningar och teoretiska analyser (Kvale & Brinkmann, 2011, s.223). 
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För att förtydliga vår analysprocess ges här nedan ett exempel på meningskoncentrering utifrån 

en av pedagogernas svar från intervjuerna. 

 

Hela tiden är det ju ett samspel, barnen är ju här och nu, det gäller att lyssna av. Det är mat, lek, påklädning 

och alla andra rutinsituationer sker ett samspel. Att man ska försöka få dem att vara så kreativa som 

möjligt och inte vara passiva, utan det är min roll att kunna läsa av när dom kan och inspirera dem till att 

försöka göra själv. Och bli självständiga individer (Pedagog 5). 

 Meningskoncentrering: Det sker ständigt, alla verksamhetens situationer är kopplade 

till samspel. 

 

Efter transkribering ställdes de registrerade intervjuerna mot varandra för en strukturerad 

analys. Det är under analysen som intervjuaren får en inblick i personens perspektiv och egna 

uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2011, s.212.). Därefter jämfördes sedan transkriptionerna 

med varandra för att kunna hitta likheter och skillnader mellan dem. Deltagarnas namn togs vid 

transkriptionerna bort för att förhindra eventuell identifikation och ersattes istället med fiktiva 

namn (Pedagog 1,2,3 osv.). 

Forskningsetiska överväganden 

För att forskning ska upplevas som väsentlig och yrkesmässig krävs att forskningen bedrivs på 

ett sådant sätt, att de individer som deltar i forskningen inte utsätts för någon typ av kränkning, 

eller att forskningen hamnar i fel händer för att på så sätt kunna skada. Därför går detta 

examensarbete likt all övrig forskning genom de forskningsetiska principerna för att 

forskningen ska bli så trovärdig som möjligt samt att ingen ska komma till skada 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Nedan förklaras hur vi beaktat följande krav i vår studie. 

I vetenskapsrådets texter förekommer följande krav: Informationskravet och samtyckeskravet 

vilket innebär att information ges ut kring det berörda syftet. Deltagandet är frivilligt och det är 

möjligt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s.7,9). Detta togs i 

beaktning när pedagogerna innan intervjun fick ta del av studiens syfte och frivillighet till 

deltagande, pedagogerna fick även ge sitt skriftliga medgivande till att vara med i studien. 

Konfidentialiteskravet innebär att deltagarna i intervjuerna och deras förskola inte nämns vid 

namn eller liknande för att undvika identifikation av personer så långt det är möjligt och på så 

sätt inte skapa obehag för individerna (Vetenskapsrådet, 2002, s.13). Detta uppnås i denna 

forskning då pedagogerna inte nämns vid namn, fotas eller liknande som möjliggör att deras 

identitet avslöjas. Nyttjandekravet innebär att forskningen endast får användas i forskningsbruk 
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och får inte lämnas ut i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Detta tas i beaktning 

då denna forskning kommer granskas av lärare och studenter vid ventilering av uppsats. 

Råmaterialet, det vill säga ljudinspelningarna kommer att förstöras efter att studien är 

avrapporterad. 

Trovärdighet 

En studie med trovärdighet innehåller en giltighet i sin slutsats, att den är välgrundad och hållbar 

utifrån resultatet, samt att metoden undersökt det som var syftet (Kvale & Brinkmann, 2011, 

s.264). Studie har en trovärdighet då den utgår ifrån kvalitativ halvstrukturerad intervju som 

metod, vilket tillät oss ta del av pedagogernas egna tankar kring arbetet med samspel i 

verksamheten. Att genomföra intervjuerna möjliggjorde även att vi kunde tolka in personens 

kroppsspråk och individuella uttrycksformer. Samtidigt som vi genom inspelningarna kunde gå 

tillbaka till samtalet flera gånger för att tolka in vad som egentligen sades ordagrant. 

Kvale och Brinkmann (2011, s.263) belyser hur transkriberingen kan utgöra ett hot för studiens 

validitet, detta genom att personliga tolkningar kan påverka transkriberingen vilket också 

påverkar att studien inte blir trovärdig. Transkriberingen av våra intervjuer skedde individuellt, 

dessa sammanställdes och diskuterades sedan tillsammans. Orsaken till detta är att förhindra att 

egna tolkningar gjordes. Vi kunde direkt se vad som inte stämde överens, vilket gjorde att vi 

kunde gå tillbaka till samtalet och se vad som gjorde att vi hade tolkat olika. Detta menar även 

Kvale och Brinkmann (2011, s.263) ökar en studies validitet och tillförlitlighet avsevärt. Att 

fråga samma frågor till de intervjuade personerna spelar också in för att få ett sådant trovärdigt 

och tillförlitligt resultat som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2011, s.271).  För att öka studiens 

validitet uteslöts följdfrågor i samtliga intervjuer för att säkerställa att samma frågor ställdes till 

alla informanter. 

Vi har tidigare i studien benämnt vilken metod meningskoncentrering som valts att bearbeta 

vårt material utifrån. Bearbetningsprocessen har förklarats och konkretiserats genom att ge ett 

exempel på hur vår bearbetning gått till (se sidan 14). Kvale och Brinkman (2011, s.297) belyser 

hur metodiska steg tydligt bör beskrivas i studier för att få kvalitet och validitet. 

Den unika naturen hos en kvalitativ intervjustudie ställer forskaren inför utmaningar att ge omsorgsfulla 

kvalitativa beskrivningar av stegen, procedurerna och besluten i den specifika studien (Kvale & 

Brinkmann, 2011, s.297). 
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Resultat 
I resultatdelen bearbetas och sammanställt de fem genomförda pedagogintervjuerna utifrån 

intervjufrågorna som grundar sig i våra frågeställningar. Dessa frågor (se bilaga 2) har sedan 

omvandlats till rubriker för att förenkla läsningen av resultatet. Denna redovisningsform valdes 

även för att kunna redovisa tydligt vad pedagogerna sa utifrån varje fråga, på så sätt undveks 

egna tolkningar av intervjusvaren. Pedagogerna refereras till som Pedagog 1, 2, 3, 4 och 5. 

Detta görs för att undvika identifiering av enskilda pedagoger. 

Samspelets innebörd för pedagogerna 

Samtliga pedagoger belyser att det är viktigt att lyssna till barnen. Lyssnandet var ett viktigt 

ledord för alla pedagoger. Det är pedagogerna som ger barnen förutsättningar att lyssna in vad 

de vill göra och vad de tänker. Samspelet är en interaktion mellan vuxna och barn. Det är inte 

bara den vuxna som styr hela tiden, pedagogen måste uppfatta barnens signaler för att kunna 

möta barnen efter deras behov. 

Samspel betyder att det är något som sker i en grupp eller mellan två personer. Samspel behöver 

inte bara vara verbalt utan det kan vara med tecken och små barn kan samspela med kroppen. 

Pedagog 2 uttrycker även vikten av att ha ett ömsesidigt samspel barn och vuxna emellan, detta 

redovisas nedan. 

Det är viktigt att vi känner in barnet och lyssnar på barnet. De måste även lyssna på oss pedagoger, att vi 

kan tala om vad vi känner och vill. Det blir ett samspel som blir bra för oss. Det går inte alltid att lyssna 

och göra det som barnet vill för då kanske det inte blir bra för hela gruppen, man måste anpassa så att det 

stora hela blir bra (Pedagog 2). 

Pedagog 3 belyser att det krävs att både barn och vuxna ansvarar för samspelet för att det ska 

fungera. Samtidigt har den vuxna större erfarenheter och större kunskap, och måste därmed ta 

ett större ansvar för samspelet. Pedagogerna understryker hur vuxna måste försöka lyssna in 

och ställa frågor för att kunna göra en tolkning om vad barnet egentligen menar. 

Samspel i verksamheten 

Alla intervjuade pedagoger var överens om att det sker ett sampel i verksamheten hela tiden. 

Samspel sker vid maten, leken, påklädningen och alla andra rutinsituationer. Barn samspelar 

med varandra men de samspelar också med de vuxna. Att vara med i barnens lek är viktigt då 

pedagogen i leken lättare kan erbjuda verktyg för att underlätta och stimulera samspelet. Barnen 

samspelar med varandra, så fort det kommer in ett barn i ett rum så samspelar barnet endera 
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med miljön, andra barn eller vuxna. En av pedagogerna belyser hur det i förskolan men också 

i samhället är svårt att inte samspela alls, eftersom alla rum och vrår förmedlar något. 

Samspel sker ofta och samspel sker mellan en grupp eller enskilda barn. Ett samspel kan vara 

planerat eller icke planerat av pedagog eller barnen själva. För att få så goda samspel som 

möjligt är det av betydelse att dela på barngruppen, men det är minst lika viktigt att göra 

aktiviteter och lärorika situationer i helgrupp, för att skapa en gruppkänsla. Vid intervjuerna 

framkommer det hur pedagogerna anser att det är viktigt att se sig själva som en igångsättare 

av situationer och samspel, men det är minst lika viktigt att man ser barnen som de viktigaste 

aktörerna. Genom barnens lekar och samspel kan pedagogerna uppfatta barnens intresse och 

nyfikenhet, något som kan ligga till grund för den kommande planeringen och 

kunskapsutvecklingen. 

Betydelsen av samspelet för barns utveckling 

Pedagogerna är eniga om att samspelet är viktigt för barns utveckling och lärande. Samspelet 

bidrar ständigt till barns utveckling och lärande genom att pedagogen är lyhörda och 

intresserade. En viktig faktor är att lyssna in alla barn även de som inte hörs mest i gruppen. 

Pedagogerna anser att det är av stor vikt att barnen lär sig att samspela och fungera i grupp för 

att kunna utvecklas. Att barnen är snälla och respektfulla mot varandra är något som är 

grundläggande för verksamheten menar pedagogerna. Samspelet är viktigt för barns utveckling 

och lärande, barnen tittar på varandra när de leker och det handlar om att ge och ta. Flera av 

pedagogerna menar att åldersvariation är en fördel i verksamheten, detta då de kan lära av 

varandra då de befinner sig i olika utvecklingsstadier. Pedagog 1 menar att i verksamheten går 

det inte att inte vara social då det hela tiden finns barn och vuxna kring dem som på ett eller 

annat sätt samspelar med dem. 

Trots att pedagogerna belyser hur viktigt det är att barnen i verksamheten behandlar varandra 

på ett schyst sätt menar pedagogerna att det största ansvaret ligger hos dem när det kommer till 

utveckling och lärande, något som tydliggörs i citatet nedan. 

Det är vi som pedagoger som ska utmana barnen i sitt lärande och utveckling. Om vi ser att barnen klarar 

av något är det viktigt att uppmuntra och vara positiva så att lärandet blir roligt. Ibland kan samspelet bli 

av negativ art, det vill säg att pedagogerna säger nej i principsaker så som att sitta i knä. Visst ska barnen 

lära sig gränser men det är viktigt att inte fastna i det beteende utan vi måste se det positiva hos varje 

individ och bejaka barnets behov (Pedagog 4). 
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Vikten av samspel i förskolan 

Verksamhetens samtliga pedagoger uttryckte starkt vikten av att samspel sker och utvecklas i 

förskolan tillsammans med barn och pedagoger. Att samspela i förskolan är inte enbart 

betydelsefullt för själva verksamheten utan även för samhället i stort. Det är i förskolan som 

barnen ska utveckla demokratiska värden och en likvärdighet inför människors olikheter. 

Därför måste pedagoger sätta ett exempel och kunna samspela med barnen på ett fungerande 

sätt, vilket kräver att de lyssnar, känner in och tolkar barnet, enligt pedagogerna. Pedagogerna 

menar vidare att för att utveckla en känsla av att alla är likvärdiga är det viktigt att pedagoger 

uppmärksammar och samspelar med alla barn i verksamheten. Att ha en medvetenhet kring när 

och hur pedagoger samspelar med barnen och med vilka barn pedagogerna samspelar med är 

av stor betydelse menar Pedagog 2. 

Som pedagog skickar vi ständigt signaler till barnen och om vi ska förmedla allas likavärde är det också 

viktigt att vi ser, uppmärksammar och samspelar med alla barn i förskolan. Att utveckla en förmåga till 

samspel utgör grunden för att kunna vidare utvecklas och känna en glädje inför att utvecklas tillsammans 

med andra. Det är viktigt att barnen känner sig lyssnade på för att kunna lyssna till andra (Pedagog 2) 

För att kunna uppmärksamma och utveckla samspelet mellan barnen är det av betydelse att vara 

utbildad pedagog menar pedagog 4. Genom sin utbildning får pedagogerna en större förståelse 

för samspelets påverkan hos barnen men också att pedagogerna på ett mer medvetet sätt kan 

möta barnet. Genom en medveten pedagog blir inte samspelet bara ett samtal utan en 

kompetensutveckling både för barnet och pedagogen. 

Arbetet med samspel i förskolan 

De intervjuade pedagogerna hade en relativt enhetlig bild kring hur de arbetar med samspelet 

med barn i verksamheten. Medvetenhet, intresse och inspiration blev ledorden i samtliga svar, 

men hur dessa begrepp sedan användes i själva samspelet skilde sig dock en aning mellan de 

olika pedagogerna. Pedagog 1 och 5 förklarade hur de ansåg att förskolans miljö hade en stor 

påverkan på barnens samspel och därför valde de att fokusera på att skapa medvetna, intressanta 

och inspirerande miljöer för barnen. Pedagog 2 och 4 däremot såg den gemensamma leken som 

ett sätt att uppmärksamma och utveckla samspelet och lärandet och valde då istället att fokusera 

på att skapa men också att intressera sig mer för barnens lekar för att kunna uppmärksamma 

utvecklingspotential. Utöver det som tidigare nämnts så påpekade även samtliga pedagoger 

vikten av att barnen fick möjligheterna att testa sig fram när det gäller samspel. Samspelet kan 

då ske mellan ett barn och ett föremål eller mellan barnet och pedagog/barn. Huvudsaken är att 

en pedagog alltid ska finnas till hands för barnen för att ge dem de verktyg som krävs vid 
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situationen. Intervjuerna gav en inblick i att samspel ständigt pågår i förskolans verksamhet 

från lekar, rutiner till förskolans utformning miljömässigt. 

Flera av pedagogerna framhöll även vikten av att medvetet samspela med barnen för att kunna 

utveckla verksamheten. I samspelet fick pedagogerna en inblick i barnens intressen och 

kunskaper, något som kan ligga till grund för planeringen av verksamheten. Planeringen 

förenklas på så sätt då pedagogerna lättare kunde anpassa aktiviteter och miljön efter barnens 

behov och vilken utveckling som det finns ett behov utav. Att utgå ifrån barnens 

samspelsinnehåll var något som pedagog 1 tog upp under sin intervju. Där förklarades hur 

pedagogerna iscensatte situationer för barnen som skapade intresse och hur detta sedan smittade 

av sig till barnen. Denna händelsekedja kunde enbart påbörjas då pedagogen utgick ifrån barnets 

eget intresse, något som framkommit i samspelet med pedagogerna i verksamheten. För att 

kunna få dessa innehållsrika samspel krävs att pedagogerna både känner sin barngrupp men 

också att de tillsammans utvecklat ett bra socialt klimat, där alla vågar komma till tals och 

presentera sina idéer och tankar. 

Utveckling av samspelet med barngruppen 

Att samspela med hela barngruppen samtidigt menade pedagogerna var svårt. Att bryta upp 

gruppen i små grupper beroende på intresse och utvecklingsmål var att föredra menade 

pedagogerna. På det sättet möjliggjordes att fler barn kom till tals eller på annat sätt samspelade 

med varandra. Pedagog 5 poängterade hur en barngrupp inte är någon homogen grupp trots att 

de kan vara i samma ålder, alla individer är olika och det kan på så sätt vara svårigheter med att 

fånga alla barn i samma situation och få dem att samspela med den vuxne eller med sina 

kompisar. Svaren i intervjuerna pekar också på att alla verksamhetens barn måste få komma till 

tals i sammanhang där hela barngruppen förekommer. Med det menar specifikt pedagog 2 att 

alla verksamhetens barn ska ha samma möjligheter att få sina åsikter framförda, det oberoende 

av vem som är mest eller minst verbal eller kommunikativ på annat sätt. 

Trots att pedagogerna inledningsvis påpekade den positiva effekten av att bryta upp gruppen i 

mindre delar påtalar även pedagogerna 1, 2 och 5 specifikt vikten av att göra gemensamma 

aktiviteter med hela barngruppen. Att delta i samspel och sammanhang med andra skapar 

positiva erfarenheter. Utifrån dessa erfarenheter menar pedagog 1 att en gruppkänsla, en vi-

känsla utvecklas hos barnen. Att barngruppen innefattas av en gruppkänsla menar pedagog 4 

utvecklar en annan sorts respekt mellan barnen. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultat och metod diskuteras. Diskussionen har delats upp i två delar, 

först diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning relaterat till studiens syfte och 

frågeställningar. Den avslutande delen i resultatdiskussionen ägnas åt den relationella 

pedagogiken. Diskussionen struktureras upp utifrån de tematiker som används vid 

presentationen av den tidigare forskningen, för att på så sätt förtydliga de betydande delarna i 

samspelet. Sist kommer studiens metod att diskuteras. 

Resultatdiskussion 

I kommande del i studien kommer studiens resultat diskuteras och ställas i relation till den 

tidigare forskningen och Aspelins relationspedagogik. 

Samspel i förskolan 

I vår studie framkom hur pedagogerna var eniga om att det är viktigt att lyssna på barnen. En 

av informanterna ansåg att det är pedagogerna som ger barnen förutsättningar att lyssna in vad 

de vill göra och vad de tänker. Fredriksson-Sjöberg (2014, s.5) menar vidare att det handlar om 

mer än att fysiskt möta barnen i förskolan, utan det innebär att pedagogerna ska bemöta barnen 

utifrån ett dialogiskt möte, där pedagogerna ger sig tid till att lyssna på vad barnen berättar. En 

pedagog i vår studie menar att samspelet är en interaktion mellan vuxna och barn. Enligt en av 

informanterna är det inte bara den vuxna som styr hela tiden utan att pedagogerna måste 

uppfatta barnens signaler och hur de sedan förhåller oss till dem. 

Dalgren (2017, s.57) har i sin studie fokuserat på hur samspelet mellan pedagog och barn 

fungerar i vardagliga aktiviteter, samt belyst hur verksamheten synliggör samspelet mellan 

pedagoger och barn. Författaren menar vidare att utifrån studien framkom det konkret hur 

pedagoger och barns samspel genomförs och hur alla bidrar till samspel i verksamheten, att det 

förekom i gemensamma aktiviteter. Pedagogerna i föreliggande studie var överens om att det 

förekommer samspel hela tiden i verksamheten. En pedagog utryckte att samspel sker vid 

maten, leken, påklädningen och alla andra rutinsituationer. En annan pedagog menar vidare att 

det är svårt att inte samspela alls i verksamheten. 

Luttropp (2011, s.21) belyser att barnet ses som en kompetent individ som aktivt deltar i sin 

utvecklingsprocess och utvecklas genom samspel med andra människor i sin omgivning. 

Utifrån våra intervjuer framkom det hur en av pedagogerna menar att samspel innebär att både 

barn och vuxna har ett ansvar för att det ska fungera. Samtidigt som den vuxne har större 

erfarenheter och större kunskap, och måste därmed ta ett större ansvar för samspelet. 
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Vi fick uppfattningen om att informanterna var eniga om att samspelet är viktigt för barns 

utveckling och lärande. Luttropps (2011, s.15) forskning visar att samspel är positivt för barns 

utveckling. Pedagogerna i föreliggande studie belyste att samspelet bidrar ständigt till barns 

utveckling och lärande genom att pedagogen är lyhörda och diskuterar. De intervjuade 

pedagogerna framhöll vikten av att vara lyhörd och att se varje barn och att man lyssnar och 

tolkar in vad de säger.  Dalgren (2017, s.5) menar att det som saknas är hur 

förskoleverksamheten konkret arbetar med det sociala samspelet mellan pedagoger och barn. 

Utifrån våra intervjuer ses det som att pedagogerna är överens om hur de ska arbeta med 

samspel och de går mot samma riktning i verksamheten. 

Pedagogerna i vår studie visar medvetenhet om att det är pedagogerna som ska utmana barnen 

i sitt lärande och sin utveckling. Några av de intervjuade pedagogerna visade på vikten av att 

uppmuntra och vara positiv så att lärandet blir roligt. Melin (2013, s.17) menar att barns sociala 

delaktighet alltså till stor del beror på hur vuxna innefattar dem och social delaktighet kan därför 

inte ses som självklart. Utifrån våra intervjuer tycks det som att pedagogerna förstår hur de ska 

bemöta barnen. Ett fåtal pedagoger bekräftade vid intervjun att samspelet ibland kan bli av 

negativ art, det vill säga att pedagogerna säger nej till principsaker såsom att sitta i knä. 

Pedagogerna tyckte istället att varje situation bör ses utifrån varje enskild situation där barnets 

behov ses i första läget och inte deras agerande, något som också Luttropp (2011, s.26) 

beskriver i sin avhandling. 

Alla intervjuade pedagoger var överens om att det sker ett samspel hela tiden i verksamheten. 

Barn samspelar med varandra men de samspelar också med vuxna. Genom att vuxna kan delta 

i en lek med barnen kan pedagogerna hjälpa barnen med att samspela. I intervjuerna framkom 

hur pedagogerna värdesätter verksamhetens olika samspel (barn-barn, barn-pedagog, barn-

miljö) och ger dessa tid och möjligheter för att utveckla samspelssituationerna i så stor 

utsträckning som möjligt. När detta ställdes mot den tidigare forskningen synliggjordes hur 

Fredriksson-Sjöbergs (2014, s.5) avhandling visade motsatsen. I hens forskning fanns istället 

material som pekade på att pedagoger ofta upplevde att de inte hann med att bemöta varje barn 

och deras utveckling och utvecklade därför viss stressymptom. Vårt resultat påvisade inga 

tecken på att pedagogerna upplevde det som stressigt att upptäcka och understödja barns 

samspel och lärande. De intervjuade pedagogerna var eniga om att det var av stor vikt att 

pedagogerna ständigt fanns närvarande i barnens lek och aktiviteter, antingen som medaktörer 

eller observatörer. Detta medförde att de kunde stödja alla barnen, då de genom barnens egna 

aktiviteter kunde se var de kunskapsmässigt låg och vad som behövde utvecklas. 
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En av pedagogerna i vår studie betonade att barnen samspelar så fort de kommer in i ett rum, 

antingen med ett annat barn, vuxna eller med miljön. Det är väldigt svårt att inte samspela alls, 

alla rum och vrår säger något. I intervjuerna framkom pedagogernas tankar kring att barnet 

ständigt samspelar med andra individer eller miljön kan således sammankopplas med Luttropps 

samspelsnivåer som presenterats i den tidigare forskningsöversikten. För att kunna analysera 

ett samspel så måste samspelet ses utifrån olika nivåer. Barnets egenskaper, miljön, relationer 

och gruppkänsla ses av Luttropp (2011, s.15) som betydande faktorer i barnets samspel. Ses 

vårt insamlande material i relation till detta synliggörs det hur de intervjuade pedagogerna har 

en medvetenhet kring hur samtliga av dessa nivåer är påverkande för barnet. 

Pedagogers förhållningssätt 

Dalgren (2017, s.34–35) menar att en förskollärare med ett förskoledidaktiskt förhållningssätt 

är av stor betydelse för barnets utveckling i samspelet med den vuxne. Verksamhetens samtliga 

pedagoger uttryckte starkt vikten av att samspel sker och utvecklas i förskolan tillsammans med 

dem och barnen. Att samspela i förskolan är inte enbart betydelsefullt för själva verksamheten 

utan även för samhället i stort. För att social delaktighet ska kunna ske i situationer både med 

pedagoger och med barn gäller det att pedagogerna har en kompetens och en öppenhet för barnet 

som aktör men också att pedagogerna har en medvetenhet kring sin egen roll menar (Melin, 

2013, s.196). 

Luttropp (2011, s.58) utrycker att även förskolemiljöns utformning påverkades av 

pedagogernas förhållningssätt. Detta då pedagogerna formade miljön utifrån sin syn på 

barngruppen och deras behov och efterfrågningar. En pedagog i vår studie menar att för att 

kunna uppmärksamma och utveckla samspelet är det av betydelse att vara utbildad pedagog, 

för att det är genom sin utbildning pedagogerna får en större förståelse för samspelets påverkan 

hos barnen men också att pedagogerna på ett annat sätt kan möta barnet. Genom att arbetslaget 

medvetet hade ett barnperspektiv med fokus på det enskilda barnet i grupp så ökade 

möjligheterna för att omgivningen skulle anpassas till barnens behov (Luttropp, 2011, s.58). 

Den intervjuade pedagogen menar vidare att genom att vara en medveten pedagog blir inte 

samspelet bara ett samtal utan en kompetensutveckling både för barnet och pedagogen. 

Slutligen så belyser även Luttropp (2011, s.60) vikten av att förskolläraren är medveten om sitt 

eget agerande och sin tolkning av samspel för att kunna planera och ta tillvara på samspelet dels 

mellan barnen men även mellan barnen och sig själv. 
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Studiens samtliga pedagoger var medvetna om att förmågan till samspel utgör grunden för att 

kunna utvecklas vidare och känna en glädje tillsammans med andra. Det är viktigt att barnen 

känner sig lyssnade på för att kunna lyssna till andra. 

Luttropps (2011, s.60) avhandling visar på att förskolans utformning synliggjordes som en 

påverkande faktor i barnets lust till att samspela och vara delaktig både med pedagoger men 

också med andra barn. Detta kan relateras till några av pedagogerna i vår studie som nämnde 

att miljön ses som en tredje pedagog. Utifrån våra intervjuer tycks det som att några av 

pedagogerna var medvetna om att miljön har betydelse för att utveckla barnens samspel. Utifrån 

vad föreliggande studie visar och utifrån Luttropps (2011, s.60) argument gällande förskolans 

utformning tycks det som att miljön ska ses som en tredje pedagog, för om förskolan har olika 

rum så är de viktigt att rummen kan säga något till barnen och det i sin tur leder till att barnen 

kan starta en aktivitet själva eller i samspel med andra barn samt med hjälp av vuxnas 

delaktighet. 

Pedagogerna i vår studie uttryckte vikten av att det är i förskolan som barnen ska utveckla 

demokratiska värden och en likvärdighet inför människors olikheter. Därför måste pedagogerna 

sätta ett exempel och kunna samspela med barnen på ett fungerande sätt, vilket kräver att 

pedagogerna lyssnar, känner in och tolkar barnet. Vidare betonar pedagogerna att för att 

utveckla en känsla av att alla är likvärdiga är det viktigt att pedagoger uppmärksammar och 

samspelar med alla barn i verksamheten. Informanterna var överens om vikten vid att ha en 

medvetenhet kring när och hur pedagoger samspelar med barnen och med vilka barn de 

samspelar med är av stor betydelse. En förskollärare med ett förskoledidaktiskt förhållningssätt 

är av stor betydelse för barnets utveckling i samspelet med den vuxne menar Dalgren (2017, 

s.34–35). Att medvetet kunna styra innehållet, den didaktiska tonen och samtidigt kunna 

utmana barnen i samspelet kräver både kunskap och medvetenhet inför betydelsen av sitt eget 

agerande (Dalgren, 2017, s.34–35). Pedagogerna i vår studie poängterar vikten av att de 

uppmärksammar och uppmuntrar barnens olikheter i verksamheten för att kunna skapa en 

likvärdig plattform. Detta för att alla barn ska våga men också få möjligheten att samspela med 

barn och vuxna i verksamheten. Att pedagoger skapar en jämlik plattform för barnen att 

utvecklas på menar Dalgren (2017, s.34–35) kan ses som ett didaktiskt förhållningsätt, där 

pedagogerna har en medvetenhet kring barngruppen för att kunna lägga upp verksamheten på 

ett sådant sätt som stimulerar barnens samspel med alla barn. 
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Relationen som en påverkande faktor i samspelet 

Relationen mellan pedagogen och barnet beskrivs av Melin (2013, s.39) som väsentligt för att 

kunna planera och genomföra på ett sådant medvetet och inriktat sätt att barnen lär sig och 

utvecklas. Melin (2013, s.39) menar att utifrån relationen är det pedagogens roll att vara 

medveten på barnets tankar, känslor och agerande för att kunna påverka barnets vilja till 

samspel och delaktighet i sådan stor utsträckning som möjligt. Utifrån vår tolkning så fastslog 

de intervjuade pedagogerna hur dessa relationer i stor grad påverkar verksamheten och dess 

innehåll. Detta då de förklarade hur samspelet ständigt bidrar till barns utveckling och lärande 

genom att pedagogen är lyhörd och diskuterar med barnen. Pedagogerna föregår med gott 

exempel genom att lyssna, känna in och tolka barnet enligt intervjuerna. Lpfö (2016, s.6–7) 

betonar att barnen i verksamheten ska möta vuxna som engagerar sig och ser möjligheterna i 

samspelet med det enskilda barnet likväl som i barngruppen. För att verksamheten ska 

innefattas utav detta tyder vårt resultat på att det krävs att verksamheten baseras på likvärdighet 

inför barngruppen. För att möjliggöra detta är det av stor vikt att pedagoger uppmärksammar 

och samspelar med alla barn i verksamheten på ett likvärdigt sätt. Att ha en medvetenhet kring 

när och hur pedagogerna samspelar med barnen och med vilka barn de samspelar med är av 

stor betydelse menar de intervjuade pedagogerna för att uppnå likvärdighet. 

Våra informanter menar att möjligheten till att utveckla en samspelskompetens utgör grunden 

för att kunna utvecklas vidare och känna en glädje inför att utvecklas tillsammans med andra. 

Pedagogerna i vår studie understryker vikten av att känna sig lyssnad till för att kunna lära sig 

att lyssna till andra, något som också påverkar likvärdigheten, då alla ska ha samma rätt till att 

få sin röst hörd. Att känna sig lyssnad på och känna sig ha ett värde för verksamheten var även 

något som Melin skildrade i sin avhandling. Där beskrivs samspelet och dessa faktorer som togs 

upp av pedagogerna vid intervjuerna som omsorgsrelationer och som Melin (2013, s.39) menar 

är fundamentalt för delaktighet i samspelet mellan barn och pedagoger. För att skapa en 

ömsesidig omsorgsrelation ställs stora krav på båda parter menar Melin (2013, s.39). Barnet 

kan inte uppnå sitt mål, det vill säga att få trygghet om det inte samspelar med pedagogen, och 

pedagogen kan inte uppnå sitt mål, det vill säga ge omsorg om den inte samspelar med barnet 

(Melin, 2013, s.29). 

Utifrån våra intervjuer framkom det hur pedagogerna ständigt återkom till möjliggörandet för 

barnen att testa sig fram när det gällde samspel. Barnen fick möjligheterna till att testa sig fram 

och utveckla strategier för samspel. Viktigt var dock att en pedagog alltid fanns till hands i 

närheten för att kunna hjälpa till och ge dem de verktyg som krävdes för att underlätta 
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situationen.  Denna hjälp vid samspel är även något som Luttropp (2011, s.26) poängterar då 

pedagogerna bör se varje specifik situation utifrån barnets relationer och egenskaper för att 

lättare kunna uppmärksamma vad barnet behöver för att utveckla samspels strategier. Det gäller 

att verksamheten omfattas av en medvetenhet inför att relationer påverkar barnets samspelsgrad 

(Luttropp, 2011, s.14). Om barn och pedagog utvecklar en öppen och respektfull relation 

sinsemellan så skapas även potential för att utvecklas i samspelet med varandra (Luttropp, 2011, 

s.19). Informanternas tankar kan sammanflätas med det som Luttropp tidigare belyst, alltså 

vikten av att pedagogerna synliggör barnen i situationer för att kunna undersöka faktorerna som 

påverkar barnets agerande i samspel och delaktighetssituationer. 

I den tidigare forskningen åskådliggör Melin (2013, s.10) hur barns rättigheter att delta i den 

sociala sfären kan skapa konsekvenser i relationen mellan barnet och den vuxne. Detta då 

relationen kunde underbyggas av misstro hos båda parter mot varandra, vilket innebar att aktivt 

deltagande barn i sociala sammanhang kunde skapa konflikter samt utmana pågående 

situationer (Melin, 2013, s.10). Relationen mellan barnet och pedagogen och dess komplexitet 

var även något som pedagogerna under intervjuerna tog upp då de ibland kunde se hur 

samspelet blev av negativ art när de var principfasta och valde att säga nej till barnet i olika 

samspelssituationer. En av de intervjuade pedagogerna tog specifikt upp situationer där 

pedagogen säger nej till barnet att sitta i knä, något som påverkade samspelet negativt. 

Pedagogen tyckte istället att varje situation kopplat till samspel bör avvägas mot det specifika 

barnet och dess behov. För att få en samspels-sfär i verksamheten är det av stor betydelse att 

både barnet och pedagogen ansvarar för att samspelet ska fungera, en slags ge och ta relation 

menar informanterna. Även Lpfö (2016, s.5) beskriver hur förskolan ska vara en mötesplats där 

barnen möter engagerade och öppna pedagoger. Lpfö (2016, s.5) pekar på vikten av att 

verksamheten har en grundläggande kompentens i relationers inverkan för barns delaktighet i 

samspel, dels för att uppnå det uppsatta målet men också för att minimera risken för denna 

misstro som även Melin tar upp. Att ha en utbildning var något som en av de intervjuade 

pedagogerna skildrade som en påverkande faktor för barns utveckling och lärande. Pedagogen 

ansåg att man genom sin utbildning får en större förståelse för samspelets påverkan hos barnen 

men också att pedagogerna på ett annat sätt kan möta barnet. 

Sammanfattning utifrån den relationella pedagogiken 

Denna uppsats har använt sig av Aspelins teoretiska antaganden kring relationell pedagogik. 

Relationer är inte bara något som pedagoger arbetar med under vissa tider på dagen eller i vissa 

sociala situationer. Pedagog och barn inträder alltid i relationer oavsett om det är avsiktligt eller 
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ej, när alla kommer in i verksamheten är alla en del i en mångfald av samverkansnät (Aspelin, 

2013, s.23). Ser man vidare på relationell pedagogik innebär det att pedagogerna främst 

koncentrera sig på barns kunskaper, lärares pedagogiska syften, barngruppers mönster eller 

undervisningens bakgrund kan möjliggöra för utveckling. Grundbegrepp inom denna 

pedagogik är relation, kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten, dvs. fenomen 

som existerar människor emellan (Aspelin, 2013, s.14–15). I intervjuerna så belyste flera av 

pedagogerna vikten av att medvetet samspela med barnen för att kunna utveckla verksamheten. 

I samspelet fick pedagogerna en inblick i barnens intressen och kunskaper, något som kunde 

ligga till grund för planeringen av verksamheten. Planeringen förenklas på så sätt att 

pedagogerna enklare kunde anpassa aktiviteter och miljön efter barnens behov och vilken 

utveckling som det finns ett behov av. 

Samspelet kan vara antingen av samverkans- eller av samvaro karaktär. Situationer utav 

samverkans karaktär menar Aspelin (2013, s.19) är en process mellan två eller flera individer 

som koordinerar sina handlingar. Samvaro är spontana möten som sker mellan personer och 

som avviker från verksamhetens struktur, med det menas att de inte planeras eller på något 

annat sätt struktureras upp av pedagoger eller material (Aspelin, 2013, s.19).  I förskolans 

verksamhet förekommer både samverkan- och samvarosituationer om resultatet analyseras från 

intervjuerna. Pedagogerna i vår studie beskriver hur de både planerar verksamheten men också 

låter barnen utforska och utveckla sina relationer och sitt samspel mellan barn och vuxna. I 

teorin finns även två grundläggande förhållningssätt, dessa två är pedagogiskt tillvägagångssätt 

och pedagogiskt möte (Aspelin, 2013, s.21). Pedagogiskt tillvägagångssätt handlar om en 

målmedvetenhet, där pedagogen medvetet försöker involvera barnen i kunskapsalstrande 

kommunikation. Pedagogiskt möte innefattar istället de spontana situationerna där pedagogen 

är närvarande och delaktig tillsammans med barnet. Även här kan relationell pedagogik kopplas 

till hur studiens pedagoger talade om sin praktik då pedagogerna beskriver hur de planerar 

verksamheten utifrån de spontana samspelen när de fått en inblick i barnets eget intresse. Detta 

blir således ett pedagogiskt möte då pedagogerna i de spontana situationerna kan 

uppmärksamma barnens behov och intressen. Detta omvandlas sedan till ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt då medvetna aktiviteter planeras utifrån barnets intresse och det 

uppmärksammade utvecklingsbehovet. 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger. Det 

var en trovärdig metod att utgå ifrån. Detta då intervjuerna gett oss inblick i utbildade 
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pedagogers egna erfarenheter och tankar kring det valda ämnet som är samspel mellan sig och 

barnen. Tidigare i metodavsnittet framgick hur vi som intervjuare var osäkra kring hur 

maktpositioner skulle komma att spela en roll i vår kommande intervju. Att maktpositioner 

förekommer i intervjusituationer menar Kvale och Brinkmann (2014, s.53) är ofrånkomligt. 

Detta var något som diskuterades efter intervjuerna och uppmärksammade oss på att våra 

maktpositioner inte spelade någon påverkande roll i vårt materialinsamlande. Att några direkta 

maktpositioner inte uppmärksammades kan berott på att en viss relation med pedagogerna på 

förskolan fanns sedan tidigare. Därför utgjorde våra positioner som intervjuare inte någon direkt 

påverkan på intervjupersonerna och på så sätt inte heller resultatet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner för att kunna transkribera vårt 

insamlade material. Under intervjun antecknades även stödord utifrån vad pedagogerna 

berättade. Detta gjordes för att bekräftade att vi som intervjuledare lyssnade noga på vad de sa 

men också för att inte behöva ställa frågor igen. Under varje intervju förklarades det för 

pedagogerna varför intervjuerna skulle spelas in. Pedagogerna fick bekräfta sitt samtycke om 

att bli inspelade. Kvale och Brinkmann, (2014, s.218) beskriver att spela in intervjuerna ger 

intervjuaren frihet att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun.  Inspelningar gav oss 

möjlighet att kunna lyssna om och om igen för att förtydliga att vi hade uppfattat pedagogernas 

svar korrekt. Kvale och Brinkmann, (2014, s.218) beskriver att inspelade intervjuer förkommer 

ansikte mot ansikte, men i en transkribering försvinner kroppsspråket och gester. Resultatet 

påverkades inte, men om vi hade velat få med pedagogernas kroppsspråk hade videoinspelning 

varit av relevans. När det handlar om intervjuer är det som sägs viktigast och att 

videoinspelningar kan bli svåra att analysera (Kvale & Brinkman, 2014, s.218). Eftersom 

intresset låg på pedagogernas uttryckta syn på samspel bedömdes att ljudinspelning gav oss 

tillräckliga data. Något som vi dock ser som förbättringsbart kring vårt metodval är att vi någon 

dag innan skulle kunna möjliggjort för de kommande intervjupersonerna att ta del av våra 

frågor. Detta hade kunnat göra att svaren hade blivit mer utförliga och konkretiserade av 

pedagogerna. Samtidigt menar vi att genom att inte ge ut frågorna i förtid synliggjorde deras 

spontana tankar och reflektioner kring verksamheten utifrån en personlig tolkning. Kanske hade 

svaren blivit mer enhetliga i pedagoggruppen då de hade kunnat diskutera frågorna tillsammans, 

vilket hade påverkat vårt resultat som då inte visat den enskilda pedagogens tankar kring 

begreppet samspel och hur de arbetar med det i verksamheten. 

Genom att använda oss av intervju som metod besvarades frågeställningar samt uppnåddes 

syftet med studien. Om vi hade utgått från observationer hade inte pedagogernas syn på samspel 
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framkommit, istället undersökt hur de agerar i olika samspelssituationer. Om enkäter istället 

skickats ut hade resultatet kanske fångat pedagogers syn på samspel och fått en slutsats utifrån 

den, men det hade inte gett oss lika mycket om hur pedagoger tänker om samspelet på samma 

sätt som vid intervjuer. Stensmo (2002, s.121) beskriver att genom intervjuer kan intervjuaren 

få tag i personernas upplevelser och erfarenheter vilket vi fick då vi intervjuade utbildade 

pedagoger. Efter de avslutade intervjuerna upplevde vi att vi fått ett tillräckligt material till vår 

studie utifrån studiens syfte och frågeställningar genom våra intervjufrågor (se bilaga 2). 

Slutsatser 

Våra slutsatser tyder på att samspel i förskolan är A och O i utveckling. Ett gott samspel är inte 

bara viktigt för barnen i deras utveckling, det är minst lika betydelsefullt för pedagogerna. Det 

som alla pedagogerna var överens om och som bekräftades i alla intervjuer var att det är viktigt 

att lyssna till barnen och ha ett respektfullt bemötande för både barn och vuxna. Vi 

uppmärksammade att den största skillnaden i intervjuerna var att några pedagoger såg miljön 

som betydande för samspelet. 

 

Vi drar även slutsatsen att en gemensamhetskänsla måste finnas i barngruppen för att barnen 

dels ska få positiva erfarenheter av att lära sig tillsammans men också för att utveckla en tillit 

till den egna förmågan i samspel med andra. För att kunna utveckla situationer för att skapa en 

gemensamhetskänsla är det av stor betydelse att pedagoger har en viss kunskap om samspelets 

betydelse, något som både intervjuerna och tidigare forskning pekat på. Har pedagogerna en 

grundläggande kunskap kring samspel och dess betydelse för barn så kan de även 

uppmärksamma och utveckla situationer medvetet. Utifrån intervjuerna och den tidigare 

forskningen tydliggörs vikten av att pedagogerna visar sig nyfikna inför barnens tankar och 

idéer och på ett medvetet sätt tar tillvara dessa, skapar också pedagoger förutsättningar för att 

barnen ska vilja diskutera och samspela med oss vuxna. Har pedagogerna lyckats få denna 

växelverkan menar vi att pedagogerna är ett steg närmare till att utveckla dessa goda 

samhällsmedborgare med en ömsesidig respekt för sina medborgare som är en av skollagens 

grundpelare. 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skollagen, kap1, 4 §). 
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Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att fördjupa sig i hur samspelet i verksamheten skiljer sig 

mellan flickor och pojkar, barn med annat modersmål eller barn med funktionsnedsättningar. 

Att det kan finnas skillnader mellan dessa grupper var något som den tidigare forskningen tog 

upp (Luttropp, 2011, Melin, 2013) men det var även något som ett antal av pedagogerna i vår 

studie reflekterade kring efter avslutad intervju. Detta kräver dock mer tid och ett djupgående 

arbete för att kunna uppmärksamma om det förekommer skillnader i verksamhet och vad dessa 

beror på. Är normer och värden, utbildning och tidsbrist påverkande faktorer i hur pedagoger 

samspelar och möjliggör samspel med barnen i verksamheten eller finns det andra mer påtagliga 

faktorer? En sådan studie vore av relevans både för yrkesutövningen men också för politiker 

och huvudmän inom förskolans sektor. 
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Bilaga 1 
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Förfrågan om deltagande 
Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om hur pedagoger uppfattar samspel i förskolan 

och vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för vår datainsamling. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande 

samspel mellan sig och barnen på förskolan. Området är viktigt att undersöka för att kunna se 

olikheter i hur begreppet tolkas och används. Aksland & Sataøen (2014, s.36) belyser att 

samspelen som barnen är med i under vardagen är centralt för deras utveckling.  
 

Genomförande 

Vi planerar att intervjua 5st pedagoger på samma förskola som arbetar på olika avdelningar 

som ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära att vi vid överenskommen 

tid sätter oss ned för att intervjua dig. Vi kommer båda att närvara vid intervjun. Vi kommer att 

använda oss av diktafon, eller inspelningsfunktionen på en smartphone, vilket ni väljer och föra 

anteckningar för att komma ihåg vad som sagts under samtalet. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats och diskuteras vid ett tillfälle vid Högskolan Dalarna. Du 

kommer att kunna ta del av undersökningens resultat när uppsatsen är klar via ett mailutskick 

från oss. 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Din identitet 

som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. 

Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 

Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av oss och vår 

handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  

 

Vi ser fram emot ditt deltagande.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.    

Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte 

att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 

Alexandra Bond  Frida Olsson 

 

Handledare: Gunilla Lindqvist 

 

(Här fanns tidigare kontaktuppgifter som lämnades ut till deltagarna)    
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

Vad betyder samspel för dig? 

 

När uppfattar du att det sker ett samspel i verksamheten? 

 

Hur bidrar det sociala samspelet till barnets utveckling och lärande? 

 

Varför är samspel viktigt i förskolan?  

 

Hur arbetar du med samspel i verksamheten? 

 

Hur går du tillväga för att utveckla samspelt med barngruppen? 

  

 

 


