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Samspelets betydelse mellan pedagog och barn är något som framhävs som viktigt inom 

förskolan. Det finns ett antal metoder och förhållningssätt i förskolan som anses gynna detta 

samspel. Vår studie startade med en nyfikenhet om programmet Vägledande samspel. 

Programmet Vägledande samspel har initierats av stiftelsen ICDP. Vi har uppmärksammat att 

många pedagoger i förskolan blir vidareutbildade i programmet och vi ville undersöka 

pedagogers uppfattningar om Vägledande samspel. Vi har därför genomfört en studie, där vi 

dels tagit del av det material som ICDP distribuerar och dels en kvalitativ intervjustudie med 

pedagoger i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och föra en diskussion om 

relationen mellan Vägledande samspel och pedagogernas uppfattningar. Resultatet har vi 

diskuterat utifrån en postmodern teori, där diskursbegreppet är centralt. I samband med våra 

intervjuer framkom det att pedagogerna tyckte att Vägledande samspel medvetengjorde dem 

om deras roll i samspelet. I vår bearbetning av det empiriska materialet fann vi att 

pedagogernas språk legitimerade en viss typ av syn på samspel, barn och pedagogroll. I vår 

analys har vi valt att lyfta tre diskursiva regimer, en utvecklingspsykologisk diskurs och en 

metodologisk diskurs samt den bortträngda, meningsskapande diskursen.     
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Författarnas tack 
En lektor som vi har haft under vår studietid myntade uttrycket; utveckling gör ont, gör det 

inte ont är det inte värt det. Att skriva en uppsats är en tidskrävande process som gör ont. 

Med det menar vi att under det senaste halvåret har vi utvecklats på många sätt och vi tycker 

att det har varit värt det.    

Vi vill tacka våra familjer som har stått ut med två förvirrade, blivande förskollärare som har 

försökt att gå in i forskarrollen under höstterminen 2010. Ett stort tack till vår handledare 

Andreas Bergh som hela tiden har trott på oss och stöttat vårt val av uppsatsämne. Ytterligare 

ett tack vill vi rikta till våra kritiska vänner Cecilia Bertilsson och Klara Granlund för alla 

skarpa kommentarer som har fört uppsatsskrivandet framåt. Ett stort tack även till de 

respondenter som har ställt upp i studien, utan er hade det inte blivit någon studie.   

Vår förhoppning är att vår uppsats kan bidra med några nya tankar gällande komplexiteten 

inom förskolans kontext och vad ett omedvetet eller medvetet val av perspektiv kan innebära.  

Martina Andersson och Beatrice Sundström
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Kapitel 1. Inledning 
Vi närmar oss slutet av vår förskollärarutbildning och snart börjar vårt yrkesverksamma liv. 

Ett första steg på den vägen är att söka arbete. Till vår förvåning insåg vi att vår utbildning 

inte är fullt tillräcklig för många av de arbetsplatser som kommunen erbjuder. Många rektorer 

efterfrågar numera erfarenhet och utbildning inom något som kallas ICDP. Genast startade en 

reflektion hos oss. Vad är ICDP som anses av vår eventuella arbetsgivare som så viktig, men 

som knappt har nämnts i vår utbildning? Vi insåg att vi inte visste mycket om ICDP 

överhuvudtaget. Vår nyfikenhet växte när vi började undersöka vad ICDP är och hur det 

startade. Vår uppsats kommer därför att handla om dels vad ICDP är och dels om hur 

pedagoger som finns i förskolans verksamhet ser på fenomenet ICDP.   

I läroplanen för förskolan ges det ett stort tolkningsutrymme för vad som anses vara ett bra 

samspel då det står följande om samspel: ”I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen” (Lpfö 98, s 5). Samspelets betydelse mellan pedagog och barn är något som 

framhålls av många som viktigt i förskolan. Det finns ett flertal metoder och förhållningssätt 

för att gynna detta samspel. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) menar att det kan uppfattas 

som näst intill en självklarhet att samspela med andra människor, något som sker naturligt och 

ständigt. I alla teorier om lärande ses samspel som en viktig komponent. Henning Rye 

(2007/2009) som är en av grundarna till ICDP, menar att det tidiga samspelet mellan vuxna 

och barn är oerhört viktigt för att utveckling hos det enskilda barnet ska vara möjligt och det 

med en förankring i det utvecklingspsykologiska perspektivet. Utan kontakt och omsorg av 

vuxna kommer barnet att förtvina och chanserna till överlevnad ses som små. Inom förskolans 

kontext har den utvecklingspsykologiska diskursen varit dominerade under lång tid, enligt 

Britt Tellgren (2008). 

   1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och föra en diskussion om relationen mellan Vägledande 

samspel och pedagogernas uppfattningar. Följande frågeställningar har vi valt att fokusera på: 

1. Hur framställs programmet Vägledande samspel utifrån det material som ICDP 

producerat? 

2. Hur uppfattar samt arbetar de pedagoger inom förskolan, som ingick i vår studie, med 

Vägledande samspel? 

3. Vilka konsekvenser och vilken betydelse kan Vägledande samspel få för förskolan i 

ett postmodernt perspektiv med hjälp av diskursbegreppet? 
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   1.2 Begreppsförklaring  

Vi vill tydliggöra några begrepp, förkortningen ICDP står för International Child 

Development Programmes. Det är namnet på en stiftelse och ett program som har funnits 

sedan 1992. I Sverige heter samma program Vägledande sampel. Hädanefter kommer vi att 

benämna programmet för Vägledande samspel och stiftelsen för ICDP. Vi har valt att kalla 

Vägledande samspel för program då det benämns som både metod och förhållningssätt i det 

material som ICDP har producerat och det som framkom i intervjuerna med pedagogerna.  

   1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel ett innehåller inledning, syfte, frågeställningar och begreppsförklaring samt denna 

disposition. I kapitel två kommer vi att redogöra för tidigare forskning om samspel och som 

bygger på ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och ett postmodernt perspektiv.  I kapitel tre 

presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi har i vår uppsats. I kapitel fyra kommer vi 

att beskriva den metod som har legat till grund för vår empiri och olika ställningstaganden 

som vi har ställts inför. Samt en kort beskrivning till hur vi har behandlat vår empiri. I det 

femte kapitlet ger vi karaktäristiska drag av ICDP:s program Vägledande samspel. Bland 

annat kommer vi att redovisa programmets uppkomst och viktiga komponenter inom 

programmet. I kapitel sex kommer vi att redogöra för den kvalitativa studie som baseras på 

intervjuer gällande pedagogers uppfattningar om Vägledande samspel. Med hjälp av 

begreppen konstruktion och diskurs inom postmodern teori kommer vi att analysera de 

konsekvenser som programmet får, för att sedan diskutera detta i kapitel sju och åtta.    
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Kapitel 2. Tidigare forskning  
Forskning om samspel, där pedagogen ses som en samspelspartner, finns utifrån många olika 

perspektiv och teorier. För att synliggöra två olika forskningstraditioner på pedagogens roll i 

samspelet väljer vi att lyfta fram relevant forskning med ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv och forskning med ett postmodernt perspektiv. Ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv har funnits länge i förskolan historiskt sett och ingår dessutom i programmet 

Vägledande samspel. Det postmoderna perspektivet är ett synsätt som har introducerats för 

oss under vår förskollärarutbildning.  Det är ett perspektiv som kommer att få en avgörande 

betydelse eftersom den är vår teoretiska ansats i studien.   

   2.1 Samspelets betydelse med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv  

Stephen von Tetzchener (2001) ger en beskrivning av modern utvecklingspsykologi och 

menar att den bygger på kombinationer av flera olika teorier. Trenden har gått från att förklara 

barn utifrån drifter och behov till att mer försöka förklara barns beteende utifrån hur de själva 

uppfattar och tolkar sin omvärld. Utvecklingspsykologisk forskning har i ett historiskt 

perspektiv länge försökt förena olika psykologiska teorier. Men under de senaste 20 åren har 

en eskalering skett av att kombinera olika teorier, menar Tetzchener i sin bok som är en 

introduktion till det utvecklingspsykologiska perspektivet.  

Annika Månsson (2000) skriver i sin avhandling om hur synen på barn i förskolan har 

utvecklats och detta med utgångspunkt från historiska styrdokument för förskolan. Månsson 

har granskat Barnstugeutredningen (SOU 1972:26; 1972:27), där hon bland annat har studerat 

barnsyn och pedagogroll. I Barnstugeutredningen framträder de utvecklingspsykologiska 

teorierna tydligt, genom Erik Erikssons kognitiva teori och Jean Piagets teori om hur barn 

utvecklas i olika stadier. Pedagogens roll var att visa lyhördhet för barnet och låta barnet ta 

större del i sitt eget lärande. Det var vägen mot en mer dialoginriktad pedagogik. Synen på 

barn var att barnet skulle ges förutsättningar till att utvecklas till en individ, genom så kallad 

självständighetsträning. Barnet hade dessutom stora behov av trygghet och av känslomässigt 

engagemang. Dessa behov uppfylldes tidigare endast av barnets familj men ansågs av 

Barnstugeutredningen vara ett samhälligt uppdrag. Exempel på hur detta uppdrag skulle 

genomföras i förskolan var att pedagogen hade en nära känslomässig kontakt med både barnet 

och föräldrarna. Detta beskrevs vara avgörande för att barnet skulle knyta an och känna tillit 

till andra vuxna. Barnets självständighetsträning kunde ske genom de vuxna och att de visade 

vad som var rätt och riktigt, då attityder och värderingar ansågs kunna överföras lätt på barnet.      
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Kerstin Bygdeson-Larssons (2010) avhandling om pedagogisk processreflektion (förkortas 

PPR) handlar om en modell för professionsutveckling, som Bygdeson-Larsson själv har 

utvecklat. Hennes avhandling utkom i slutet av oktober och är efter två månader, (21/12-

2010) den mest lästa avhandlingen på Skolporten (www.skolporten.se). Det centrala i PPR är 

att det är ett psykiskt hälsofrämjande perspektiv som ska fungera som ett tillägg till den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. PPR handlar i praktiken om att pedagogen får hjälp av 

vägledda reflektionssamtal som ska utveckla ett medvetet och inlevelsefullt pedagogiskt 

förhållningssätt. Innehållet i reflektionssamtalen styrs av observationer av verksamhetens 

aktiviteter, med fokus på samspelet. I modellen integreras olika teoretiska utgångspunkter 

som utgår från modern utvecklingspsykologi bland annat objektsrelationsteori och 

verksamhetsteori. Resultatet visar hur en ökad förståelse av samspelet i relation till 

pedagogernas arbete kan utveckla och förändra samspelsklimatet, både i relation barn-barn 

samt barn-pedagog.  

 

   2.2 Förskollärares historia och didaktik 

Tellgren (2008) skriver i sin avhandling om förskollärares historia och om hur de 

utvecklingspsykologiska teorier uppmärksammades i förskolan redan från 1950-talet och 

framåt, då även den medicinska aspekten var stor. Detta visade sig genom att förskolläraren 

mer och mer började använda sig av barnobservationer i sitt arbete. Observationer skulle ske 

med utgångspunkt i att se barnet utifrån en objektiv och positiv bemärkelse. Det fanns en bild 

av ”ett normalt barn” som alla andra barn skulle kunna jämföras mot. Att använda sig av 

observationer var ett sätt att förena praktik med teori och det fanns en mängd olika tekniker 

och modeller på hur förskollärarna skulle gå tillväga. Det visade sig dock vara svårt att förena 

teori och praktik, vilket innebar att det ofta slutade med att problemet ansågs ligga hos det 

enskilda barnet.  

Allt eftersom lärarutbildningen förändrats genom åren, har större vikt lagts på hur man som 

förskollärare ska förhålla sig till de didaktiska frågorna Varför, Vad och Vem. Men Tellgren 

(2008) menar att i dagens lärarutbildning finns det alldeles för få tillfällen att studera den 

didaktiska frågan Hur. Hur-frågan kan ofta resultera i olika modeller och för lärarstudenten 

sker mötet med denna fråga enbart i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Tellgren 

poängterar att förskollärare inte får vara rädda för hur-frågan, utan att förskollärare behöver 

diskutera olika föreskriva modeller som cirkulerar i populärlitteraturen. 

 

http://www.skolporten.se/
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    2.3 Ett postmodernt perspektiv på samspel med inspiration av Foucault 
När vi började ta del av forskning med ett postmodernt perspektiv insåg vi att en frekvent 

inspirationskälla till teoretiska utgångspunkter var den franska filosofen Michael Foucaults 

teorier om makt och kunskap. Vi har inte för avsikt att studera Foucault mer ingående. Men 

det har varit intressant att finna forskning som kopplar Foucaluts teorier till samspel i 

förskolan. Insikten om att vi som forskare eller pedagoger är med och utövar makt, samtidigt 

som vi utsätts ständigt för makt, gör att vi har haft många tankekullerbyttor för att försöka 

förstå vårt resultat. Det kommer vi ytterligare problematisera i vår avslutande diskussion. 

Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi (2005) skriver att om ett gott samspel ska ske, är det upp 

till pedagogen att möjligheterna ges. Ansvaret vilar helt på att pedagogen ser och 

uppmärksammar varje barn. Detta sätter pedagogen i en stark maktposition, menar Åberg & 

Lenz Taguchi. De hänvisar till Foucault som menar att det finns en oskiljaktig koppling 

mellan kunskap och makt. Det innebär att när vi tror oss ha en vetenskaplig belagd kunskap 

om hur ett barn generellt ska utvecklas, gör det att pedagoger tänker och handlar utifrån att 

detta skulle vara sant. Det trots att den nu gällande teorin en gång har ersatt av en annan och 

kommer även själv bli ersatt en gång i framtiden. Så varje enskild forskares teorier eller 

metoder om barns utveckling och lärande kommer bara vara ett begränsat sätt att beskriva och 

formulera fenomenet.      

 

När pedagogen väljer att närvara i leken utvecklas ett samspel mellan denne och barnet. 

Charlotte Tullgren (2004) har skrivit en avhandling som handlar om lek, med pedagogen 

närvarande i lek och det med hjälp av Foucaults teorier. Tullgren skriver ”Den idé om barnets 

natur som för tillfället råder speglas i talet om barns förmågor och behov och går igen i de sätt 

som tillvaron ordnas för barn.” (Tullgren 2004, s 13). Tullgren har haft för avsikt att 

synliggöra hur pedagogernas styrning påverkar barnen och vill visa på hur de styrande 

diskurserna styr pedagoger. Endast genom att synliggöra diskurserna, kan vi nå en möjlighet 

att reflektera över hur makten används. Vilket ger oss en bild av vad vi uppfattar som normalt 

och eftersträvansvärt. Tullgren hänvisar till Foucault som menade att det är i maktrelationerna 

som subjektet skapas. Det är också genom dessa relationer som individen förstår vem hon är. 

Att vara ett barn betyder då att vara det som andra anser att ett barn är. Det betyder att det 

endast erbjuds vissa sätt att vara och uppfattas på och barn måste underordna sig dessa. 

Anette Emilson (2008) menar i sin avhandling att det är genom kommunikativa handlingar i 

samspelet som pedagogen förmedlar vilka handlingar och beteenden som anses önskvärda hos 
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barn inom förskolan. För att det ska ske på ett sätt som föreskrivs av läroplanen bör dessa ske 

med hjälp av delaktighet och inflytande utifrån ett närmande av barns perspektiv. Enligt 

Emilson bör det uppmärksammas att en vuxen aldrig kan ta ett barns perspektiv fullt ut. För 

att ett närmande av barnets perspektiv ska bli möjligt är det hur kommunikationen mellan 

barn och pedagog sker, som sätts i fokus. När pedagogen är emotionellt närvarande, använder 

en lekfull röst och ger respons upprätthålls samspelet utan tillsägelser och förmaningar. 

Kommunikativa handlingar med ett närmande av barns perspektiv är ett villkor för barns 

inflytande och delaktighet. I avhandlingens resultat framgår det att dagens förskolebarn 

uppmuntras till att vara ett omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn.        

Hillevi Lenz Taguchi (1997) är en postmodern forskare som framhåller att pedagoger bör inta 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på barnet och i sitt förhållningssätt i samspel. Med ett 

sådant perspektiv ses barn och förhållningssätt som något föränderligt. Synen på barnet 

skapas inte ur tomma intet, utan uppstår genom vår interaktion med omvärlden. Med hjälp av 

en pedagogisk dokumentation kan samspelet mellan pedagog och barn uppmärksammas. 

Pedagogisk dokumentation ska ses som ett förhållningssätt som består av två delar. Dels att 

pedagogen skapar kommunikativa handlingar med barnen, föräldrar och andra. Å andra sidan 

intar hon en reflekterande och medforskande hållning till sin egen verksamhet. Lenz Taguchi 

menar att det handlar om att utgå från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och tänkande på 

den pedagogiska verksamheten och på livet som helhet. Detta innebär att pedagogen inser att 

hon själv och alla andra, ständigt är delaktiga i en förändring, medvetet och omedvetet. Men 

det gäller att öppna sig för de möjligheter och risker som ligger i förändringen.  

 

Ingmarie Munkhammar (2000) har inspirerats av Foucault i sin forskning och hennes resultat 

visar att pedagoger har svårt att ifrågasätta det som tas förgivet i den gällande praktiken. Det 

är först med hjälp av vägledning, där diskurserna kan synliggöras och öppnas för att få till 

stånd en förändring. Enligt Foucault är alla enskilda människor inneslutna i ett system av 

kategorier där vi både lever och verkar samt bildas och utbildas. Dessa kategorier är förgivet 

tagna, vilket det sällan funderas över. Med ett teoretiskt närmande skapas möjligheterna att 

synliggöra de diskurser som får betydelse när det gäller synen på barn, pedagoger och 

samspel. Med stöd av Foucaults tankar existerar ett nätverk av diskurser och det är svårt att 

peka ut en eller flera fristående diskurser. 
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   2.4 Sammanfattning  

I detta kapitel har vi redogjort för tidigare forskning utifrån två perspektiv. Det finns en tydlig 

skillnad, anser vi, mellan modern utvecklingspsykologi som främst bygger på psykologiska 

antaganden och postmodern forskning som poängterar de sociala aspekterna. I vår sökning 

efter tidigare forskning med modern utvecklingspsykologi som teoretisk ansats, har vi inte 

funnit så mycket ny forskning som är relevant för vår studie. Däremot visar Bygdeson-

Larssons popularitet på www.skolporten.se att det finns ett stort intresse för forskning på 

modeller och metoder. Forskning med ett postmodernt perspektiv visar att pedagoger besitter 

en stor makt i samspelet. Beroende på vilket perspektiv pedagogen väljer i sin reflektion över 

sin roll i samspelet får det konsekvenser. Vidare i vår uppsats kommer vi att se på dessa två 

perspektiv som ger upphov till möjliga diskurser, som finns i det nätverk av diskurser som 

omger förskolan.  
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet vill vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter som vi har i vår 

studie. Vi vill även tydliggöra vår förförståelse och hur vi styr vår studie i en viss 

riktning. Det kan jämföras med det Staffan Larsson (2005) skriver om kvalitet i 

kvalitativa studier.   
 

3.1 Ett postmodernt perspektiv 

Från början hade vi tänkt utgå från en fenomenologisk ansats i vår uppsats. Vi trodde då att vi 

endast skulle beskriva pedagogers uppfattningar och hur de erfar Vägledande samspel. Men 

för att kunna föra fram de argument som väcktes hos oss när vi började närma oss vår empiri i 

relation till tidigare forskning och hur Vägledande samspel framställs, insåg vi att vi behövde 

en annan sorts ansats i vår uppsats. Vi har funderat mycket på det resultat som vi fick i våra 

intervjuer. Inte bara på hur Vägledande samspel kan uppfattas, utan också på hur pedagoger 

uppfattar sin pedagogroll och hur synen på barn framkom. Vi behöver en teori som kan göra 

det möjligt att föra en diskussion där vi kan förstå tidigare forskning och det som 

respondenterna berättade. Det är med hjälp av det postmoderna perspektivet och av tidigare 

forskning som har inspirerats av Foucault som vi vill synliggöra en del av de rådande 

diskurserna som existerar i förskolan. Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence (1999) 

skriver om att det ur ett postmodernt perspektiv inte enbart finns en verklighet, utan beroende 

på vilket perspektiv man som människa intar existerar det flera verkligheter. Därmed ersätts 

ord som beskrivning med begreppet konstruktion. När forskaren eller pedagogen gör anspråk 

på att beskriva något, till exempel på hur ett bra samspel mellan barn och vuxna ska se ut, kan 

det ses som ett redskap som skapar makt genom att tränga bort alla andra perspektiv. Det 

skapas en bestämd beskrivning att se på fenomenet, vilket resulterar i normskapade 

kategorier, som sedan resulterar i hur människor ska uppfattas eller vara. Med detta synsätt 

representerar språket inte verkligheten utan det utgör verkligheten. Men i det postmoderna 

perspektivet är världen oändligt mycket mer komplex och det är omöjligt att tala om en 

beskrivning. Konstruktioner blir istället ett sätt där varje enskild människas beskrivning ses 

som en sanning bland flera sanningar.  Därmed anser vi att det inte är tillräckligt att endast 

beskriva hur pedagogerna uppfattar och erfar fenomenet Vägledande sampel, då vi inser dess 

komplexitet. Vår bild av Vägledande samspel skiljer sig rejält från pedagogernas uppfattning 

av programmet.  

Det postmoderna perspektivet beskriver Nordin-Hultman (2004) som ett perspektiv som 

kastar långa blickar tillbaka på den moderna forskningens teorier. Att våga ifrågasätta det 
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förgivet tagna och universella kan ses som ett uppdrag för hur pedagoger kan förhålla sig till 

forskning och de teorier som kan kopplas samman med förskolans kontext. En utgångspunkt 

inom postmodernism, enligt Dahlberg, Moss & Pence (1999) är att betrakta barn och barndom 

som socialt konstruerade föreställningar som uppkommit genom vår förståelse för hur barn är 

och bör vara, vilket ger oss föreställningar om många barn och många barndomar. Nordin-

Hultman (2004) använder begreppet perspektivförskjutning när hon beskriver hur det 

postmoderna perspektivet undersöker och ifrågasätter det invanda och välkända teoretiska 

tänkandet som dominerar i förskolan. Det är ett tänk som ofta styrs av 

utvecklingspsykologiska teorier, där bland annat barns utveckling ses som linjär och 

framåtsträvande. Genom att ifrågasätta dessa teorier kan vi med ett postmodernt perspektiv se 

en alternativ väg. Närmare bestämt är den värld som vi lever i vår egen verklighet. Alltså 

finns den inte enbart på det sätt som vi uppfattar den. Uppdelning av världen i kategorier är 

något som människor har konstruerat, det finns inte naturligt. Alltså existerar det inte några 

sanningar. Vad vi ser och beskriver är beroende av det tids- och kulturbundna verktygen för 

seendet, tänkandet samt handlandet. Fenomen och frågor kan bara förstås i relation till den 

kontexten och de sociala och historiska villkor som gäller där. Vi måste inse att språk, teorier 

och praktiker har makt. De utgör förutsättningar och bestämmer vad som går att tänka på, tala 

om och göra. Detta får oss att se världen på specifika sätt (Nordin-Hultman 2004).  

Nordin-Hultman (2004) skriver vidare om hur det i alla perspektiv på barns lärande, 

utveckling och socialisation som idag utgör den teoretiska grunden för förskolan, existerar en 

samspelssyn på relationen mellan barn och omvärld. Ändå menar Nordin-Hultman förefaller 

det i flera studier att uppmärksamheten inte riktas mot själva samspelet utan mot barnet som 

individ. Trots en helhetssyn och ett interaktionistiskt perspektiv i teorin, verkar de 

dominerande tankemönstren i praktiken leda till individualiseringar av barns sätt att vara. 

Förklaringar till hur samspelet utvecklas, förklaras ofta utifrån det barnet tar med sig in i 

situationen och inte den pedagogik barnet möter. Därmed måste pedagogen inse att makten i 

de rådande diskurserna påverkar pedagogiken och dels den makt som pedagogen besitter 

själv, genom hennes uppfattning om barnet. 

Dahlberg, Moss och Pence (1999) skriver:  

Därför intar postmoderna tänkare en skeptisk attityd till idén att kunskap om världen kan 

vara objektiv, oberoende av hur människan skapar sin kunskap. Människan måste 

uppfattas som en social, historisk eller lingvistisk konstprodukt (artefakt), inte som en 
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överskridande varelse, som förmår ställa sig utanför tid, rum eller de relationer för att 

producera sanna skildringar av det verkliga (Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s 39).   

Med ett postmodernistiskt perspektiv skapas det möjligheter att diskutera de förgivet 

tagna sanningar. När diskurserna synliggörs kan man därigenom öppna upp för 

alternativ, endast då är en förändring möjlig.      

   3.2 Diskursernas makt på den rådande praktiken 

Vi kommer här redogöra för vilka betydelser olika diskurser har och för hur vi talar om och 

förstår den praktik som förskolan kan vara. I vår slutdiskussion kommer diskursbegreppet 

vara en central faktor, därför vill vi redogöra för hur vi kommer att använda begreppet.   

En vanlig definition av begreppet diskurs, är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen. Mats Börjesson (2003) skriver: ”Att studera diskurser och sociala konstruktioner 

innebär, uttryckt på ytterligare ett annat sätt, att fundera över det som sägs, hur det sägs och 

hur det annars skulle kunna sägas” (Börjesson, 2003, s 21). Diskurserna ger ramar och sätter 

gränser för vad som är möjligt att säga, för vad som kan vara rimligt och sant. Sättet att tala är 

sammanhangsberoende såsom vem som får komma till tals, talarens upplägg och tonläge och 

detta styrs av den rådande diskursen. Lenz Taguchi (1997) skriver om hur pedagogiska teorier 

kan vara exempel på diskurser och att det är sättet att samtala om och att uttrycka något om 

exempelvis barn, barnuppfostran och förskolan under en viss tid och en viss kultur. Det sätt 

som är dominerande, det sätt som de flesta tror på och som är det mest framträdande i 

samhället, utgör en diskursiv regim. I begreppet regim finns det en tydlig maktaspekt och med 

hänvisning till Foucault menar Lenz Taguchi att den diskursiva regimen utesluter, till stor del 

andra sätt att förstå och tolka världen. Dahlberg, Moss & Pence (1999) kopplar det 

socialkonstruktionistiska perspektivet till den meningsskapande diskursen. Författarna 

framhåller att i den meningsskapande diskursen ses verksamhetens arbete som kontextbunden, 

alltså bunden till tid och plats. Pedagogens etiska och filosofiska val är avgörande för 

verksamheten. Dahlberg, Moss & Pence skriver att om pedagogen ska skapa mening i 

verksamheten, så innefattar det dialogiska och kritiskt reflekterande processer. Det med 

utgångspunkt i en konkret mänsklig erfarenhet, snarare än i arbetssätt där pedagogen 

kategoriserar och kartlägger.  

   3.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redogjort för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund vårt 

slutgiltiga perspektivval, då vi bytt perspektiv under studiens gång. Det har vi gjort för att 
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kunna förstå vårt resultat bättre. Efter våra intervjuer märkte vi att vår bild av Vägledande 

samspel inte stämde överrens med pedagogernas uppfattningar. Pedagogernas språk blev då 

en central del i vår studie. Vi har funderat mycket på hur, vad och varför pedagogerna 

uttryckte sig som de gjorde. Med ett postmodernt perspektiv kan vi ifrågasätta det förgivet 

tagna och med stöd av begrepp som konstruktion och diskurs kan fenomen förstås i relation 

till kontexten. Forskning som är inspirerad av Foucault visar på att det är i språket som 

konstruktioner om vad pedagoger och barn bör vara skapas. 

I vår diskussion kommer vi att synliggöra två för oss rådande diskurser som vi anser visar på 

spänningar i relationen mellan Vägledande samspel och pedagogers uppfattningar. Men inte i 

en form av en diskursanalys, utan på ett mer praktiskt plan där vi provar om det är möjligt att 

föra en diskussion, där vi skapar och analyserar vårt resultat med hjälp av olika 

diskursbegrepp.   
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Kapitel 4. Uppsatsens studie och tillvägagångssätt  

I detta kapitel beskriver vi studiens tillvägagångssätt, vårt urval samt olika 

ställningstaganden som vi har ställts inför, vilket även kan ses som en metoddiskussion. 
 

   4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår studie handlar om hur Vägledande samspel uppfattas av pedagoger. En anledning till att 

vi valde intervjuer istället för observationer, är att vi är intresserade av att jämföra 

pedagogernas uppfattningar i relation till det material som stiftelsen ICDP har producerat om 

Vägledande samspel.  Under analysen frågar vi oss inte ”vad ser vi dem göra?” utan ”vad 

anser de att de själva gör?” (Repstad 1987). Att genomföra intervjuer med ett postmodernt 

förhållningssättinnebär att forskaren lägger fokus på intervjuns språkliga och interaktionella 

aspekter, inklusive muntlig diskurs och skriven text (Steinar Kvale & Svend Brinkman, 

2009).  

   4.2 Tillvägagångssätt och urval  

Ett första steg i vår studie var att göra en grundlig genomgång av det material som finns att 

tillgå kring Vägledande samspel. Materialet som vi tog del av, är till mestadels producerat av 

medlemmar inom stiftelsen ICDP. Inläsningen gav oss egna uppfattningar om vad 

programmet innebär, vilka teorier det bygger på och dess uppkomst. Vilket resulterade i en 

förförståelse av programmet som vi ansåg oss behöva för att kunna genomföra intervjuer om 

programmet med pedagogerna. Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi först en 

pilotstudie med en förskollärare där vi testade våra frågeområden. Vid pilotstudien fick vi ta 

del av det utbildningsmaterial som respondenten fått under sin utbildning i Vägledande 

samspel. Det visade sig att det var förskolornas specialpedagoger som arbetat fram 

utbildningsmaterialet. Således skiljer sig utbildningsmaterialet åt mellan förskolorna. Vi vill 

förtydliga att det material som vi har funnit, inte helt stämmer överrens med det 

utbildningsmaterial som våra respondenter har tillgång till.  

För att få tag på respondenter till vår studie gick vi tillväga på följande sätt. Först tog vi 

kontakt med tre rektorer till tre ICDP-profilerade förskolor som i sin tur förmedlade en 

kontakt med en pedagog på respektive förskola. En handledare från en tidigare gjord 

verksamhetsförlagd utbildning, kunde hänvisa oss till en fjärde respondent som ingen av oss 

tidigare hade haft kontakt med. Alla respondenter har genomgått en utbildning inom 

Vägledande samspel mellan åren 2006-2008 av vederbörande specialpedagog på respektive 

förskola. Vi utformade ett informationsblad om vår studie, som vi skickade till respektive 
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respondent efter telefonkontakt (se bilaga). I vår forskningsprocess har vi följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1993). Alltså har respondenterna blivit 

underrättade om vår studies syfte, sina rättigheter, samt de krav som ställs på oss som 

forskare. Vi informerade om vår tystnadsplikt och att pedagogerna var anonyma och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan i studien. I informationsbladet fick pedagogerna ta del 

av de frågeområden som vi skulle beröra och som de fick reflektera över till intervjutillfället. 

Vi beskrev att vi tänkt oss att genomföra intervjun som ett samtal där följdfrågor och 

funderingar skulle få utrymme, snarare än en strikt intervju med frågor och svar. I 

informationen fick respondenterna även veta att vi skulle använda oss av ljudupptagning vid 

intervjutillfällena. 

En av respondenterna fick dock inte tillgång till informationsbladet förrän vid intervjun. Det 

skedde på grund av en kommunikationsmiss mellan oss och den rektor som skulle ha 

vidarebefordrat informationsbladet till den aktuelle respondenten. Däremot fick respondenten 

chans att läsa igenom informationsbladet innan intervjun startade. Vi ansåg att det inte 

påverkade respondentens intervjusvar, då vi under samtalets gång hann beröra alla våra 

frågeområden. Vid en annan intervju hade respondenten önskemål om att en kollega som 

också gått utbildning i Vägledande samspel skulle närvara och delta vid intervjun, vilket vi 

godkände.  

Vi gjorde ett val när vi valde förskollärare som vi inte hade haft någon kontakt med tidigare. 

Vi ville inte ha någon tidigare eller personlig relation med respondenterna eller deras 

verksamhet. Repstad (1987) skriver om svårigheten för forskaren att förhålla sig kritisk där 

man har vänner, bekanta eller kollegor. Vi ansåg att vårt resultat skulle kunna påverkats om vi 

hade haft erfarenhet av respondenternas gällande verksamhet eller en personlig anknytning till 

någon av respondenterna. En nackdel av urvalet var att vi inte kunde påverka urvalet fullt ut, 

utan fick förlita oss på rektorernas val. Vilka bakomliggande faktorer som styrde rektorernas 

val kan vi endast spekulera över, men vi kan tänka oss att de valde pedagoger som hade en 

positiv inställning till programmet. Respondenterna var alla kvinnor och hade lång erfarenhet 

från förskolan, då de alla hade arbetat som förskollärare sedan mitten av 70-talet till mitten av 

80-talet. När vi tog kontakt med respondenterna frågade vi inte när de hade utbildat sig till 

förskollärare, utan det fick vi först veta vid de olika intervjutillfällena. Huruvida det har 

påverkat vår studies resultat är något som vi kommer att återkomma till i vår diskussion. 
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   4.3 Behandling av empiri 

Vår bearbetning av empirin gick till på följande vis. Först transkriberade vi de fyra 

intervjuerna, som kom att uppnå till cirka 50 sidor. Efter transkribering av empirin, fick 

respondenterna ta del av det transkriberade materialet. De fick då tillfälle att förtydliga, ta bort 

eller lägga till information om de ville, för att sedan godkänna materialet.  De intervjuade ville 

inte lägga till någon information, förutom i ett fall där en respondent ville förtydliga ett 

uttalande. Förutom transkribering av empirin som gav oss en viss förtrogenhet med vårt 

material, gjorde vi ett flertal inläsningar som vi sedan diskuterade oss emellan. Vi ställde oss 

själva följande frågor: Vilka uppfattningar stämmer överens mellan respondenterna och vilka 

gör inte det? Vad förvånar oss? Vad är relevant för vår studie? Med de ingångarna i 

diskussionerna gällande empirin, så klippte vi sedan itu transkriberingarna och kategoriserade 

materialet i fem kategorier. Kategorierna löd: Praktiskt arbete, Pedagogernas uppfattningar, 

Barnsyn, Förskolans behov och Kritik mot programmet Vägledande samspel.   
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Kapitel 5. Karaktäristiska drag av Vägledande samspel  
I det här kapitlet har vi som avsikt att besvara en av våra tre frågeställningar, Hur framställs 

programmet Vägledande samspel utifrån det material som ICDP producerat? Genom att 

redogöra för hur stiftelsen ICDP startades och hur programmet Vägledande samspel beskrivs i 

det utbildningsmaterial som ICDP producerat och viktiga komponenter inom programmet ger 

vi svar på frågeställningen.      

   5.1 ICDP- Vägledande samspel 

Vägledande samspel är ett utbildningsprogram från Norge och har utvecklats av Karsten 

Hundeide som är professor i psykologi och Henning Rye som är professor i specialpedagogik. 

I en intervju med Rye och Hundeide som publicerades i Nerikes Allehanda den 16 juni 2009 

ger de båda professorerna en bakgrund till hur programmet startade. Det skedde i början av 

1980-talet då Rye och Hundeide arbetade för en hjälporganisation i Sri Lanka och de 

uppmärksammade att barnen ofta mådde bra fysiskt, men sämre psykiskt. Hundeide och Rye 

ombeddes sedan av Unicef att hitta en metod för att främja barns psykiska hälsa och som 

skulle kunna användas av främst föräldrar och då över hela världen. Metoden skulle vara så 

enkel att en analfabet skulle kunna ta den till sig. Hundeide och Rye inspirerades av ett 

utbildningsprogram från Israel som heter MISC, vilket de senare kom att vidareutveckla till 

Vägledande samspel. I förordet till boken Vägledande samspel av Hundeide (2001) står det att 

programmet är samhällsorienterat, hälsofrämjande och att huvudmålsättningen är att öka 

omsorgskvaliteten för barn som lever under svåra omständigheter. På stiftelsens ICDP- 

Sveriges hemsida framhålls det att Vägledande samspel är ett enkelt, samhällsorienterat 

program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos 

personer som ansvarar för barns omsorg (www.icdp.se).  

Enligt Karin Edenhammar (2009) psykolog och styrelseledamot i ICDP Sverige, bygger 

Vägledande samspel på modern forskning om vad som krävs för att skapa en 

utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö för barn. Grundteorierna till Vägledande samspel bygger 

på moderna utvecklingspsykologiska teorier och anknytningsteorier som fokuserar på 

kommunikationens betydelse mellan den vuxna omsorgsgivaren och barnet. Edenhammar 

framhåller att det finns ytterligare teorier som ingår i Vägledande samspel såsom 

objektrelationsteori, affekt- och motivationsteori som är psykologiska teorier om barns 

utveckling och lärande. Innebörden av dessa teorier går dock Edenhammar inte in djupare på.  
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   5.2 Vägledande samspel i Sverige 

Sedan 1994 har programmet spridits runt om i världen bland annat i Angola, Tanzania, Italien, 

Brasilien och i de nordiska länderna. 1999 utbildades de första vägledarna i Sverige som i sin 

tur har rätt att hålla utbildning inom programmet. Hösten 2000 startades stiftelsen ICDP – 

Sverige vars ändamål var och är att sprida och vidareutveckla programmet, enligt Gunilla 

Niss, Lisbeth Hindgren & Marjut Westin 2007. En central del i Vägledande samspel är 

respekten för barnet. Pedagogens perspektiv och definition av barn är avgörande för kvaliteten 

i samspelet. Därför hävdar stiftelsen ICDP att programmet stödjer FN:s barnkonvention och 

arbetet inom Rädda Barnen. Att arbeta med Vägledande samspel är enligt stiftelsen ett 

konkret sätt att arbeta med barns rättigheter inom barnkonventionen. Framförallt är det 

barnkonventionens syn på barnet som ligger till grund för ICDP:s barnsyn. Barnet ska ses 

som ett subjekt med egen kompetens, med möjlighet att ge uttryck för känslor, önskemål och 

ha egna avsikter (Niss, Hindgren & Westin 2007, Edenhammar, 2009).  

   5.3 Viktiga komponenter inom programmet Vägledande samspel 

   Zonen för intimitet 

En viktig del i programmet Vägledande samspel är det Hundeide (2001) kallar zonen för 

intimitet. Hundeide beskriver hur det är möjligt att ha starka känslor för sina närmaste och hur 

det är möjligt, att inte känna samma sak för exempelvis världskatastrofer. I zonen för intimitet 

står de människor som finns i vår absoluta närhet. Dessa människor delar vi upplevelser med 

genom empatisk identifikation. Det vill säga att vi upplever deras känslor spontant som en del 

av oss själva. Då skapas ett förhållande som vill åstadkomma en god omsorg, här finns själva 

kraften till omsorg. Men de människor som står utanför vår zon kan vi inte känna samma sak 

med. I värsta fall skriver Hundeide att det blir ett ”jag – det” förhållande. Det är ett 

förhållande som inte inbjuder till ett gott och positivt samspel. Därför blir målsättningen att 

försöka få in personen i ”värmen” som Hundeide uttrycker det, det vill säga inkludera dem i 

vår intimitetszon.   

Niss, Hindgren & Westin (2007) skriver också om empatisk identifikation och bygger vidare 

på Hundeides teori om zonen för intimitet. Författarna lyfter fram hur viktigt det är för barnet 

att vuxna har en förmåga till empatisk identifikation med barnet. Detta ska ske genom att den 

vuxna ska förstå barnet från insidan och kunna ta barnets perspektiv. Först då kan ett 

samförstånd utvecklas. Då menar författarna att: ”Ett slags själarnas utbyte sker när det hos 

den vuxne finns ett positivt engagemang och lyhördhet för barnet” (Niss, Hindgren och 

Westin 2007, s 59-61).  
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Tre dialoger och åtta teman  

En annan viktig komponent inom programmet Vägledande samspel är de tre dialogerna med 

åtta teman som är till för att främja ett gott samspel. 

Den första dialogen heter den emotionella expressiva dialogen, även kallad den 

känslomässiga dialogen och bygger på anknytningsteori, det vill säga forskning främst om 

interaktion mellan mor och spädbarn. Den känslomässiga dialogen innefattar fyra olika 

teman:  

1. Visa positiva känslor 

2. Se och följ barnets initiativ  

3. Intim dialog med turtagning 

4. Bekräftelse och erkännande 

Den andra dialogen heter den meningsskapande och utvidgande dialogen och innefattar tre 

olika teman och bygger på Vygotskijs teorier om hur man inom den proximala 

utvecklingszonen får vägledning och stöd av de vuxna: 

5. Ge gemensam uppmärksamhet och ömsesidigt engagemang 

6. Förmedling av mening i form av beskrivningar av vad som händer här och nu 

7. Utvidgningar, förklaringar och berättelser om verkligheten 

Den tredje dialogen heter den reglerande och gränssättande dialogen och innefattar ett tema 

som har utvecklats i fyra steg och ska fungera som en typ utav byggställning för att barnet ska 

förstå vilka ramar/regler som gäller för att senare själv kunna förstå vad som är rätt och fel att 

göra. 

8. A) Reglering genom att planera steg för steg 

B) Anpassat stöd 

C) Reglering med hjälp av tillrättalagda rutiner 

D) Positiv gränssättning 

Omsorgsgivaren tillrättalägger situationen vid en steg för steg-planering för att barnet ska få 

en lättare överblick över det som ska göras. Den vuxne rensar bort sådant som kan distrahera 

barnet eftersom att det är viktigt för barnet att lära sig att hålla fast vid en målsättning över tid 

(Hundeide 2009).  
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Gyllene ögonblick 

Gyllene ögonblick är ett begrepp som används i programmet Vägledande samspels 

utbildningar. Psykologen Peter Westmark (2003), som är styrelseledamot i ICDP Sverige, har 

bidragit med Vägledande samspels gyllene ögonblick och skriver: 

Genom att uppmärksamma ”gyllene ögonblick” kan omsorgsgivaren få bekräftelse och 

erkännande för sig själv och sin kompetens.  Omsorgsgivaren får möjlighet att se och förstå 

att hon/han är betydelsefull för barnet. En sådan erfarenhet för ofta med sig ökad sympati 

och lyhördhet för barnet och grunden för en utvecklande kommunikation är lagd 

(http://www.icdp.se/Search.aspx?search_for=Gyllene%20%f6gonblick, Westmark, 2003, 

sidan 5). [Hämtad 2010-11-11] 

Omsorgsgivare ska inse sin egen kompetens genom att uppmärksamma gyllene ögonblick. 

Vilket gör att omsorgsgivaren får en bekräftelse på hur betydelsefull denne är för barnet och 

därmed ökas sympatin för barnet och detta ska leda till en ökad lyhördhet. Niss, Hindgren & 

Westin (2007,s 20) skriver om gyllene ögonblick och menar på att pedagoger aktivt ska söka 

efter ”det bästa vi gör” som författarna uttrycker det. Vidare menar författarna att gyllene 

ögonblick är sådant som behövs uppmärksammas för att det blir en positiv påverkan på de 

vuxna. När de vuxna får höra om allt bra de gör till skillnad från det dåliga, så får de en bättre 

självkänsla.   

   5.4 Sammanfattning 

Vägledande samspel är ett program som introducerades i Sverige 1992. Syftet med 

programmet är att främja barns psykiska utveckling och hälsa, genom att ge omsorgsgivaren 

enkla redskap till att utveckla ett bra samspel. Dessa redskap består av tre dialoger som i sin 

tur delas in i åtta teman. Dialogerna bygger på moderna utvecklingspsykologiska teorier där 

anknytningsteorier och Vygotskijs proximala utvecklingszon är centrala. Det är teorier som 

har förekommit i ett historiskt perspektiv i förskolan under lång tid. Ett karakteristiskt drag 

pekar på att pedagogrollen får en vägledande funktion, där den främsta uppgiften är att 

bekräfta barnet genom ett positivt förhållningssätt. Vidare ska barnet ses som ett subjekt som 

har rätt att känna, tycka och yttra egna åsikter. Det kan endast ske om den vuxna kan ta ett 

barns perspektiv. Pedagogens perspektiv och definition av barn ses som avgörande för 

kvaliteten i samspelet.  

http://www.icdp.se/Search.aspx?search_for=Gyllene%20%f6gonblick
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Kapitel 6. Intervjuade pedagogers uppfattningar om Vägledande 

samspel 
För att besvara frågeställningen Hur uppfattar samt arbetar pedagoger inom förskolan med 

Vägledande samspel? redogör vi för hur fem pedagoger från fyra olika förskolor uppfattar och 

arbetar med Vägledande sampel samt vilket behov de anser att programmet uppfyller i 

förskolan. Med pedagog menar vi utbildad förskollärare. Pedagogernas utbildning i 

kommunens förskolor är ledd av den specialpedagog som tillhör respektive förskola. 

Specialpedagogen är i sin tur utbildad av en vägledare inom ICDP stiftelsen. Målet för 

utbildningen är att deltagarna ska inspireras till att utveckla samt uppmärksamma det positiva 

samspelet mellan aktörer inom förskolan (www.icdp.se). Citat markerade med (…) innebär att 

respondenten uttrycker sig med ett vidare påstående, som vi finner icke-relevant för vår 

studie. Det med tanke på att vi genomförde våra intervjuer mer som ett samtal med utrymme 

för följdfrågor och svar. 

   6.1 Pedagogernas reflektioner - ”Så här har vi alltid gjort”  

Vi vill ta reda på hur de fem pedagogerna uppfattar och arbetar med Vägledande samspel och 

därför frågade vi hur de uppfattar Vägledande samspel. Det som framkom är att 

respondenterna betraktar Vägledande samspel som något positivt och som bekräftar deras 

pedagogiska arbete. En respondent uttryckte följande i sin intervju: 

Det känns ju som att det är egentligen inget nytt. Men mer att det kanske blir när man pratar om 

det på det sättet. Med dialogerna till hjälp så blir det lättare att diskutera vad som händer i ett 

samspel och då får man möjlighet att diskutera det som är positivt och som är det man vill komma 

åt och så. Så egentligen är ju mycket av det här som man redan har gjort. Och det är väl det som är 

tanken med ICDP också. Det är ju inte så att det här är en ny metod att göra saker på. Metoden i 

sig är ju att titta på det man gör som är bra. 

Pedagogernas uppfattningar om Vägledande samspel är rätt liknande. Fyra respondenter anser 

att Vägledande samspel inte är något nytt, utan uppfattar det som en bekräftelse på det som 

pedagogerna redan gör. En respondent menar att hennes förhållningssätt har ändrats efter sin 

utbildning i Vägledande samspel och menar att hon blivit mer lyhörd och att hon har fått ett 

förändrat förhållningssätt, eftersom att hon reflekterar mer över sitt samspel med barn och 

vuxna. Två respondenter uttrycker i likhet med föregående pedagog att de ser Vägledande 

samspel som ett förhållningssätt som gör att även samspelet med föräldrar och kollegor 

påverkas.  

http://www.icdp.se/
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En respondent berättar att Vägledande samspel har mycket att göra med din egen personlighet 

och att det här sättet att tänka och arbeta efter, gör att du får ett bra bemötande med barn och 

föräldrar och säger sedan följande: 

Och man går inte i klinch med någon förälder eller något sådant där. Man använder sig mer av det 

här då för att ha en förståelse för föräldrarna och sen försöker man ta de här positiva känslorna så 

skapar man den här känslomässiga dialogen. Så att det är ju ett väldigt bra arbetssätt (…). Men då 

får det kanske gå några timmar, så ringer man och kör det här med ICDP, visar positiva känslor, 

och att vi inte är dom som går i sta (eller konflikt, vår anmärkning) utan att vi lyssnar in, vi blir 

följsamma, vi gör det bästa vi kan.  

Det som pedagogen säger i intervjun, som vi har tagit här som exempel, är inte något unikt i 

våra intervjuer. I alla intervjuer framkommer det att Vägledande samspel förbättrar 

respondenternas samspel även med föräldrar och andra vuxna.  

   6.2 Praktiskt arbete – ” Den reglerande dialogen är övervägande hos oss.”  

Vi frågade respondenterna genomgående om hur de arbetar praktiskt med Vägledande 

samspel, både i barngruppen och i arbetslaget. Det visar sig att två pedagoger använder sig av 

en förenklad version av de tre dialogerna. Istället för att benämna dem för den känslomässiga 

dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen hade (se kapitel fem) 

de tre cirklar som benämndes värme, stimulans och ramar (vi benämner dem som tre cirklar 

eftersom att det var tre utklippta cirklar med orden). De berättar att de tre cirklarna helst ska 

vara i balans, men att det sällan är så. Ofta är det cirkeln som kallas för ramar som dominerar i 

barngruppen. En respondent som använde sig av både dialogerna och cirklarna sa följande:  

Och så här i början är det väldigt mycket av den reglerande dialogen, (…). Jag jobbar på en 3-5 års 

avdelning (…). Det är mycket regler som man måste ta in. Och på småbarnsavdelningen är det 

mycket av den här känslomässiga (…). Man lyfter upp dem och håller dem i famnen så här va så 

att… i slutändan så ska dom egentligen vara i balans (syftar på cirklarna) så det inte blir för 

mycket liksom meningsskapande heller för barnet måste bli självtänkande (…). Vi försöker liksom 

hålla den där balansen men nu till exempel så vet jag att vi har den här reglerande dialogen som 

absolut är övervägande hos oss. 

Den andra respondenten som endast använde sig av de tre cirklarna berättar för oss om hur 

hon dagligen checkar av om hon samspelat med alla barn, genom att använda sig av cirklarna. 

Hon berättar hur hon upptäckt att det var en pojke som inte fick mycket samspel alls av 

pedagogerna och som ofta hamnar i konflikt med andra barn på förskolan. Efter denna insikt 

har hon metodiskt gett mer av cirkeln värme till pojken. Enligt henne ledde det till att pojken 

ändrade sitt negativa beteende. I respondentens arbetslag hade de vid ett tidigare tillfälle 

diskuterat om vilken pedagog som mest symboliserade en viss cirkel. Respondenten menar att 

en pedagog är bra på att ge värme medan en annan är duktig på att ge ramar. 
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Arbetet med Vägledande samspel i arbetslaget kan emellertid se väldigt olika ut. Det kan vara 

handledda diskussioner med specialpedagogen eller diskussioner på arbetsplatsträff med 

kollegor. Helst ska det finnas en kontinuerlig diskussion i arbetslaget men variationen är stor. 

Det finns både de som har en egen ICDP-ansvarig i verksamheten och de som har någon 

diskussion per år på arbetsplatsträff utifrån programmet. Alla respondenter utom en, nämner 

specialpedagogen som en viktig drivkraft för att synliggöra och utveckla deras arbete med 

Vägledande samspel. En respondent berättar om hur hennes arbetslag arbetar med gyllene 

ögonblick som ingår i programmet som en viktig komponent. På varje arbetsplatsträff berättar 

de i hennes arbetslag om några gyllene ögonblick som enligt respondenten ska hjälpa 

pedagogerna att inte tänka på hur tungt och jobbigt allt är, utan genom att lyfta fram de 

härliga stunder som förekommer nästan varje dag så kan det positiva förhållningssättet 

upprätthållas. Enligt respondenten lyfter det på så vis upp hela pedagogens arbete genom att 

lägga märke till dessa tillfällen.  

   6.3 Barnsyn - ”ICDP går in i allt”  

Enligt ICDP är en viktig del inom programmet Vägledande samspel att se och följa barns 

initiativ. Det är något som respondenterna tolkar som barns inflytande. En respondent vill ge 

ett exempel på hur barn får inflytande i hennes verksamhet. När ett barn gav som förslag att 

det skulle anordnas en halloweenfest på förskolan togs det upp som förslag i barngruppen och 

barnen fick rösta om det. Alla barn utom ett ville ha en fest. Dock uttrycker respondenten om 

att de, alltså pedagogerna på hennes förskola, ”inte ville göra någon större affär av det hela” 

på grund av att de redan arbetar med ett annat tema på förskolan som initierats av de vuxna 

och att det inte finns tid till att utveckla halloweenfesten. I intervjun framkommer det även att 

respondenten uppfattar barn idag som stressade, att de har svårt att koncentrera sig och att 

slutföra aktiviteter. Vidare berättar respondenten att barn saknar ”vi – känsla” och att dagens 

mångfaldiga samhälle gör att det inte längre går att tala om ”sunt förnuft” därför spelar 

förskolan en stor roll för barns utveckling. Enligt henne lider barn idag en stor brist på 

anknytning på grund av föräldrarnas omedvetenhet om hur de ska skapa rätt typ av 

anknytning och att de skulle behöva utbildas i Vägledande samspel. Respondenten berättar 

också om hennes förväntningar på barn som ofta visar sig vara felaktiga, då barn gör framsteg 

i utvecklingen snabbare, än hon hinner uppfatta dessa. Men med hjälp av Vägledande 

samspel, som respondenten menar går in allt, kan hon reflektera över sin roll som pedagog 

och bli medveten om sitt arbete.  
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En annan respondent berättar i sin intervju att eftersom att barn tillbringar lång tid varje dag i 

förskolan och träffar många olika vuxna, är det avgörande hur miljön omkring dem är, för att 

barn ska utveckla självkänsla. Förr ansågs det vara bra att barn lyder de vuxna. Risken som 

finns med att barn som bara lyder, är att de kommer att utveckla ett beroende där de inte kan 

ta några beslut själva, menade respondenten. Genom Vägledande sampel kan pedagogen i den 

reglerande dialogen, vägleda barnet till utveckling så att barnet utvecklar ”ansvarbiten” som 

respondenten uttrycker det:  

Men när man vägleder barnet så här så utvecklar man den här ansvarsbiten, eget ansvar. Då lär 

man sig, vad kan jag inte, vad får jag göra, vad får jag inte göra. 

De båda respondenterna reflekterar över sina roller i förskolan och det visar sig i vår empiri 

att de uppfattar barn på vissa sätt. Detta var ingen intervjufråga, utan det är något som 

respondenterna själva kommer in på och som först framträdde i vår analys av empirin.       

   6.4  Behov i förskolan – ”Vi har ett stort behov”  

Vi frågade vilket behov respondenterna anser att Vägledande samspel uppfyller inom 

förskola. Alla respondenter i vår studie ser ett behov, men behoven yttrade sig på olika sätt. 

En respondent sa i intervjun att hon behöver ha ett sätt att hantera barn och föräldrar på. Det 

på grund av att hon som pedagog i förskolan möter så många olika människor och med hjälp 

av Vägledande samspel får hon ofta ett bra samarbete med föräldrarna och det menar hon är 

viktigt för barnen och deras tid i förskolan. En annan respondent menar att det stärker hennes 

pedagogroll och tar upp begreppet tyst kunskap och säger att ICDP kan vara ett redskap till att 

sätta ord på det: 

Man får ju liksom ett redskap också, då menar jag så här, det är ju mycket sådan här tyst kunskap. 

Sådan som är svår att sätta ord på och svår att mäta. Sådant där som man kan se att vissa är väldigt 

bra på och vissa kanske inte är lika bra på. Det får man ju en känsla av och liksom diskuterar man 

utifrån det här (pekar på dialogerna) kanske man kan träna upp den här förmågan faktiskt. 

Det framkommer i våra intervjuer att det inom förskolan arbetas utifrån olika metoder. 

Respondenterna i vår studie har erfarenhet av flera olika metoder. Följande reflektion får vi 

från en av respondenterna under intervjuerna:  

Nu när man jobbat i 30 år, men herregud nu tror dom att man är en fullkomlig idiot (...). Man 

känner sig idiotförklarad. Vi stönar allihop när chefen kommer och nu ska ni göra det här (syftar 

på Vägledande samspel). Åh gud, blir det nytt igen liksom. Sen när man ser att det är ju ändå så vi 

jobbar och gör, då blir det bara ett hjälpmedel för oss att se.   

Vidare berättar samma respondent om en diskussion som hon har haft med en kollega där hon 

själv hade uttryckt att en förskola utan Vägledande samspel skulle vara en omöjlig plats för 
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barn att vara på. Kollegan ansåg att hennes uttalande var extremt. Men respondenten berättar 

för oss att hon menar att om inte förskollärare använder sig av Vägledande samspel skulle 

inga barn trivas i förskolan. De två respondenterna som deltog i samma intervju berättar om 

flera olika metoder de mött under sina år i förskolan. Vägledande samspel tycker de är särskilt 

bra, eftersom att det endast tas upp positiv kritik gällande pedagog och barn. De hävdar att 

den negativa kritiken aldrig behövs tas upp eftersom att de själva redan är medvetna om den 

ändå. 

   6.5 Kritik mot programmet Vägledande samspel – ”Inga konstiga saker” 

Tidigare i vår studie framgår det att vi inte har funnit någon kritisk forskning om programmet 

Vägledande samspel. Därför känner vi ett behov av att undersöka om respondenterna har 

några negativa uppfattningar gällande Vägledande samspel eller om det bara varit och är en 

positiv erfarenhet.  

De två respondenterna som deltar i samma intervju, ser inga brister i programment 

Vägledande samspel. De skämtar om att risken som finns med utbildning i programmet är att 

man blir en bättre människa. En annan respondent tycker att det är spännande att börja 

reflektera på hur mycket hon påverkar genom sitt agerande. Exempelvis kan det vara att 

istället för att agera utifrån en negativ känsla så tänker hon till. Respondenten sa också att hon 

tror att det kan vara svårt för andra att ta till sig Vägledande samspel, eftersom att det handlar 

om att reflektera personligen över sitt eget förhållningssätt, för att kunna förändra 

förhållningssättet. När vi frågar ytterligare en respondent gällande brister med Vägledande 

samspel svarade denne att den bekräftande dialogen ibland missuppfattas och att barn får 

beröm i alla tänkbara situationer. För respondenten handlar bekräftande om hur hon som 

pedagog delar en upplevelse eller en känsla genom att ställa frågor och på så sätt dela 

upplevelsen med barnet.  

   6.6 Sammanfattning 

Respondenterna uppfattar Vägledande samspel som ett förhållningssätt och programmet 

känns naturligt och bekant. Ett förhållningssätt, som är lika användbart i respondenternas 

samspel med barnen, som med barnens föräldrar. Programmet hjälper respondenterna att 

reflektera över samspelets betydelse. En reflektion som sker både i arbetslaget, med kollegor, 

specialpedagogen och enskilt. De beskriver sitt praktiska arbete med Vägledande samspel på 

olika sätt. Två av fem respondenter använder sig av ett förenklat material av programmet och 
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tilldelar sig roller utifrån detta material. Respondenterna ser alla ett stort behov av 

programmet i förskolan och har ingen direkt negativ kritik mot Vägledande samspel.        
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Kapitel 7. Konsekvenser av Vägledande samspel i ett postmodernt 

perspektiv   
Vårt resultat kan tolkas på flera sätt beroende på val av perspektiv. Vi förtydligar att vi inte 

gör anspråk på sanningen, dels på grund av undersökningens kvalitativa karaktär och dels för 

att det i ett postmodernt perspektiv inte går att tala om några sanningar, utan snarare om vilka 

konstruktioner som vi kan uppfatta.  

   7.1 Diskussion med hjälp av diskursbegrepp 

Att vara pedagog är ingen enkel uppgift, då vi insett uppgiftens komplexitet. Vi menar att det 

är i de rådande maktdiskurserna som förväntningar skapas, på hur pedagoger i förskolan bör 

vara och förhålla sig till barn och vuxna. Det är genom att synliggöra vissa dominerande 

maktdiskurser, som är tillgängliga för oss, som vi i vår diskussion kommer att försöka förstå 

vårt resultat. I vårt resultat har vi valt ut två diskursiva regimer, en utvecklingspsykologisk 

diskurs och en metodologisk diskurs, som vi menar tränger bort andra möjliga diskurser, som 

till exempel den meningsskapande diskursen. Men i likhet med Foucault anser vi att det inom 

varje social praktik finns ett nätverk av diskurser som är beroende av varandra och svåra att 

skilja ut (Munkhammar, 2000). Vi kommer nu att lyfta fram olika konsekvenser som 

Vägledande samspel då kan få i förskolan. Genom att använda oss av ett postmodernt 

perspektiv undersöker vi vilka behov Vägledande samspel skapar i förskolans kontext. Vårt 

syfte med uppsatsen är att undersöka och föra en diskussion om relationen mellan Vägledande 

samspel och pedagogernas uppfattningar. Frågeställningarna ett och två anser vi är besvarade 

i kapitel fem och sex, vars svar nu kommer diskuteras i vårt avslutande kapitel, genom den 

sista frågeställningen: Vilka konsekvenser och vilken betydelse kan Vägledande samspel få för 

förskolan i ett postmodernt perspektiv med hjälp av diskursbegreppet? 

   7.2 Utvecklingspsykologisk diskurs 

En slutsats som vi har kommit fram till är att det fortfarande finns en utvecklingspsykologisk 

diskurs inom förskolan. Vi gjorde inget medvetet urval av respondenter. Kontakt med 

respondenter förmedlades via rektorer och i ett fall, via en före detta handledare på en 

verksamhetsförlagd utbildning. Det är möjligt att våra respondenter blev utvalda på grund av 

att de hade en positiv erfarenhet av Vägledande samspel. Våra respondenter har varit 

verksamma sedan 1975-1985 och i deras utbildning fanns det tydliga inslag av de 

utvecklingspsykologiska teorierna. Vägledande samspel bygger på flera olika 

utvecklingspsykologiska teorier om hur barn ska utvecklas på bästa sätt. Det kan vara en 

anledning till att programmet känns så bekant och enkelt att ta till sig. Fyra av fem 
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respondenter anser att programmet Vägledande samspel bekräftar det de redan gör, men att de 

får en större medvetenhet om deras roll i samspelet med barn och andra vuxna. Genom att se 

på Vägledande samspel som något som pedagogerna redan gör, kan betyda att de inte 

ifrågasätter det förgivet tagna, vilket resulterar i att det inte uppstår någon förändring eller 

utmaning i pedagogens roll i samspelet. Nordin-Hultman (2004) menar att det i flera studier 

om samspelets betydelse tenderar pedagoger att rikta uppmärksamheten mot barnet som 

individ och inte mot själva samspelet. Vi menar att Vägledande samspel riktar 

uppmärksamheten mot pedagogens roll i samspelet. Det resulterar i att respondenterna stärker 

sin egen bild om hur ett bra samspel ska se ut. Respondenterna uppfattar Vägledande samspel 

som ett förhållningssätt, där metoden är att titta på det som pedagogen redan gör bra i 

samspelet med barn och genom att fokusera på det positiva. Vägledande samspel blir endast 

ett sätt att frambringa det positiva i synen på andra människor, både hos barn och vuxna. 

Respondenterna anser att fördelen med programmet är att det inte behövs ta upp någon 

negativ kritik gällande pedagogens handlande, eftersom att de anser att de redan är medvetna 

om den. Vi menar att det behövs ett språk för att kunna sätta ord på det som pedagoger gör 

som är både bra och dåligt i förskolan.  Med hjälp av Foucaults tankar måste vi inse att det är i 

språket som makt produceras. Makt och vetande är sammanflätade och omöjliga att skilja åt. I 

det här fallet resulterar det i att det är pedagogen som anses veta vad som är rätt sätt att se på 

samspel och vad ett bra förhållningssätt kan innebära. Makten produceras i språket som 

pedagogen använder sig av och om det inte ifrågasätts, kommer ingen förändring att ske. 

Därmed betyder det att pedagoger i förskolan måste våga diskutera och förhålla sig kritiska 

till vad språket ger för begränsningar och möjligheter. Det är först när vi kan dekonstruera de 

rådande diskurserna som vi kan nå en förändring, menar Börjesson (2003).  

   7.3 Metodologisk diskurs     

Vi har valt att konstruera begreppet metodologisk diskurs för att kunna förstå det resultat som 

vi fick. Med metodologisk diskurs menar vi att det inom förskolans kontext finns en stor 

utbredning av olika metoder där Vägledande samspel är en. I användningen av metoder, 

medförs ett språk, vilket genererar makt som följande delkapitel visar.    

I temat Praktiskt arbete i vårt resultat, har vi lyft exempel som vi fick av respondenterna på 

hur de konkret arbetar med programmet. Resultatet visar att det är helt upp till pedagogen att 

avgöra vilka relationer som det behövs arbetas med, ett arbete som sker både tillsammans med 

arbetslaget och enskilt. Utifrån ett postmodernt perspektiv tolkar vi det arbete som 

respondenterna berättar om, som sina egna konstruktioner av Vägledande samspel. Varje 
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pedagog anpassar programmet så att det passar in i den verklighet som råder i den gällande 

verksamheten. Respondenterna konstruerar således ett eget samspelsmönster och ett 

förhållningssätt genom att utarbeta egna arbetssätt utifrån Vägledande samspel.  

Respondenterna anser att Vägledande samspel kan appliceras på det mesta i förskolan. De 

exempel som respondenterna ger på praktiskt arbete skiljer sig dock åt. Två respondenter 

berättade i intervjuerna om hur de checkar av vilka relationer de har med barnen. En av 

respondenterna berättade om att de i hennes arbetslag grupperar relationer med hjälp av 

barnens bilder, vilka relationer som är bra och vilka som det behövdes arbetas med. 

Respondenten berättade också om de gyllene ögonblicken som uppmärksammas inom 

Vägledande samspel och hur de hjälper henne att se det positiva med hennes samspel 

tillsammans med barnen, istället för att tänka hur ”tungt och jobbigt allt är”. Detta tolkar vi 

som ett tydligt exempel på att Vägledande samspel används som en metod som hjälper till att 

styrka sin profession. Den positiva känslan pedagogen får, lyfter således hennes eget arbete 

och gör det meningsfullt. En positiv känsla i arbetslaget kommer att förändra hela miljön på 

förskolan, menade respondenten. Något som enligt henne är väldigt viktigt.  Detta med tanke 

på hur lång tid barnen är på förskolan varje dag och som i slutändan blir avgörande för hur 

barn bygger upp sin självkänsla.  

En annan respondent reflekterar i slutet av varje dag över vilka barn hon har samspelat med. 

Det gör hon för att bli mer medveten om vilka relationer hon behöver arbeta mer metodiskt 

med och det med hjälp av ett förenklat material av de tre dialogerna. Hon använder tre cirklar 

(framarbetat av specialpedagogen) som benänms värme, stimulans och ramar. Ordvalet på de 

tre cirklarna jämfört med de tre dialogerna ger ett bra exempel på hur språket konstruerar 

pedagogens arbete. Vilket värde varje cirkel får, skiljer sig från den innebörd som ICDP ger 

dialogerna. Det framgick även i våra intervjuer med respondenterna att de inte kom ihåg 

innebörden i dialogerna. Samtliga respondenter hade med sig en vad de kallade för ”fusklapp” 

med de olika dialogerna för att kunna förklara vad ICDP menar med varje dialog. Vi uppfattar 

det som att respondenterna inte upplever krav på att kunna de olika dialogerna och dess 

innebörd, eftersom att de inte kunde dem utantill. Därmed bestämmer pedagogen själv hur 

hon ska tolka begreppen i dialogerna. Det kan vara en anledning till att pedagogerna inte 

ansåg sig ha behov att ändra sitt sätt att se på samspel, utan att pedagogerna anpassar 

programmet till den befintliga verksamheten. Att använda sig av förenklade begrepp skulle 

kunna vara en orsak till att programmet uppfattas som okomplicerat.       
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Resultatet visar att respondenterna även kategoriserar sin verksamhet och sig själva utifrån de 

tre cirklarna och dialogerna. En respondent berättar om hur den reglerande dialogen har störst 

utrymme i verksamheten. En annan respondent om hur bra hon var på att ”ge ramar”.  Vi 

tolkar inte att det i materialet från ICDP finns en sådan möjlig användning, utan att dialogerna 

ska harmonisera i varje samspelstillfälle eller med varje barn. Vad händer när pedagogerna 

använder sig av ramar och den reglerande dialogen som en övervägande del av sitt 

pedagogiska arbete? Vi menar att Vägledande samspel blir en metod för att skapa det 

önskvärda barnet utan ett närmande av barns perspektiv, i likhet med det skapande av det 

önskvärda barn, som Emilson (2008) skriver om. Visst är pedagogerna medvetna om deras 

handlingsmönster, det kan checkas av varje dag till och med. Vi anser att en viktig 

konsekvens av Vägledande samspel blir att det legitimerar pedagogers samspelsmönster 

istället för att korrigera eller vidareutveckla det. Det blir tillåtet att använda ett sorts språk, 

som det sällan reflekteras över. Språket skapar i sin tur ett sätt att se på barn, som inte heller 

utmanas eller ifrågasätts. En respondent berättar i intervjun att barn inte bara ska lyda som 

förr i tiden, utan att de ska vägledas till ansvarstagande medborgare. Med hjälp av 

Vägledande sampel kan pedagogerna se till att barn inser vad de kan och inte kan, vad de får 

och inte får påstår samma respondent. Vi menar att barn själva har svårt att ändra den bild om 

vad som uppfattas som ett gott uppförande, om pedagogens bild av barns behov tenderar vara 

fastlåst i dialogerna. Det kan vi relatera till Tullgrens (2004) forskning som visar att det är 

pedagogen som innehar makten om att erbjuda barn att vara på vissa sätt, men att det är 

endast vissa sätt som anses vara korrekta och accepterade. Barn tvingas att underordna sig den 

makten. Tullgren hänvisar till Foucault som menar att makten är inbäddad i varje social 

praktik och det försanthållande som råder där. Diskursen om vad ett barn är, skapas således av 

pedagogerna själva och återigen hamnar språkets makt i centrum.  

Inom programmet Vägledande samspel framstår respekten för barnet som en central del. En 

av våra respondenter gav ett exempel på hur hon och hennes kollegor brukar arbeta med barns 

inflytande utifrån Vägledande samspel. Det var en pojke som hade uttryckt en önskan om att 

förskolan skulle anordna en halloweenfest och respondenten berättade i intervjun att barnen 

hade fått rösta om detta. Respondenten sa följande om halloweenfesten i intervjun: ”Och då 

gör vi ingen stor affär utan vi bara klär ut oss, vi håller inte på och gör grejor”. Men är det 

verkligen att visa respekt för barnets initiativ? Vi förstod i intervjun att de arbetade med ett 

annat tema på förskolan och att tid inte fanns till halloweenfesten. Men det temat som de 

redan arbetade med hade pedagogerna initierat. Detta var samma respondent som menade att 
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dagens barn är stressade och okoncentrerade. Lenz Taguchi (1997) skriver om hur barns 

inflytande uppfattas av pedagogen säger något om den barnsyn som pedagogen har. Vi anser 

att språket skapar en bild av hur barn anses vara och att den bilden förmedlas ofta omedvetet 

från pedagogen. Vem är det egentligen som är stressad? Kanske inte alltid är barnet i frågan. 

Men genom de val som pedagogen väljer och anser vara det rätta, skapas det behov att 

motivera sina val. Hur kommer det sig att respondenten valde exemplet med pojken och 

halloweenfesten, som ett bra sätt att framhäva barns inflytande på? Kan exemplet visa att 

barns inflytande endast kan efterlevas till en viss nivå, då det finns diskursiva regimer som har 

företräde?  Det blir upp till pedagogen att inneha rätten att tolka och förstå världen. Det visar 

sig när respondenten talar om hur barn är istället för hur hon uppfattar eller tycker vad barn 

kan vara. Språket skapar således sanningar om hur saker och ting är. Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) beskriver pedagogens starka maktposition genom att påpeka att ansvaret ligger hos 

pedagogen att uppmärksamma varje barn. Enligt Tullgren (2004) måste pedagoger 

medvetengöra sig om de styrande diskurserna för endast då kan få möjlighet att reflektera 

över hur makten används. Flera gånger under våra interjuver uppfattar vi att barnsyn 

förmedlats omedvetet. Först när vi djupanalyserade materialet upptäckte vi det språk som 

användes för att beskriva eller konstruera barn på. Det tyder på att det svårt att synliggöra 

detta språk som tas så förgivet att det inte räcker med en självreflektion från pedagogens sida.  

När vi i intervjuerna undrade om vilket behov pedagogerna såg att Vägledande samspel hade 

inom förskolan fick vi svaren att det fanns stora behov. Respondenterna ansåg sig ha ett stort 

behov av att kunna hantera barn och föräldrar på ett bra sätt. De menade på att det är 

oprofessionellt att hamna i konflikter och att du som pedagog ska helst vara tillmötesgående 

så långt som det är möjligt. Respondenterna ansåg att Vägledande samspel är ett bra 

förhållningssätt som varit lätt att ta till sig. Men en del respondenter menade dock att vissa 

andra kan få svårt med detta.  

När det tas beslut om att pedagoger ska genomgå en kompetensutveckling med hjälp av ett 

program som Vägledande samspel i förskolan, som sedan pedagoger gör om till sitt eget 

förhållningssätt tenderar originalmetoden att försvinna, anser vi. Dahlberg, Moss och Pence 

(1999) skriver om hur svårt det är att förena teori med praktik och med ett postmodernt 

perspektiv blir det näst intill omöjligt, då varje människa konstruerar sin egen verklighet 

utifrån det sociala sammanhang denne ingår i. En annan viktig slutsats blir att Vägledande 

samspel ses av respondenterna som ett redskap som hjälper pedagogen att få ett proffsigt 

agerande mot barn och vuxna. Samtidigt får pedagogen en känsla av att hon är professionell 
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då hon kan sätta ord på det hon gör med hjälp av de olika dialogerna. I likhet med Bygdeson-

Larssons (2010) forskning om PPR ses programmet Vägledande samspel som en 

kompetenshöjning av pedagogernas professionalism genom att använda metoder.        

En av respondenterna berättar i intervjun att Vägledande samspel satte ord på ”tyst kunskap”. 

Vad innebär det? Höjs kompetensen inom förskolan när pedagoger kan sätta ord på det de 

gör? Ja, det anser vi är en viktig del, men om pedagogerna tenderar att konstruera ett 

samspelsmönster som bygger på vad de redan gör bra, sker ingen utveckling. Kan det vara så 

att professionalismen till och med sjunker om pedagoger tillämpar ett program som bygger på 

att vara så enkelt att till och med en analfabet ska förstå dess innebörd? Är det kvalité om alla 

pedagoger ska behandla alla lika, efter samma regler, dialoger eller cirklar? Vad händer med 

det unika mötet som uppstår när två unika människor möts?  

   7.4 Den meningsskapande diskursen – en bortträngd diskurs 

Vägledande samspel startades med utgångspunkt i att Unicef ansåg att det fanns ett behov att 

hjälpa barn som levde under svåra förhållanden. Unicef ville främja barnens psykiska hälsa 

med hjälp av ett förhållningssätt där föräldrarnas förmåga till samspel med barnen 

fokuserades. Programmet skulle vara så enkelt och kontextlöst att det var applicerbart på vilka 

barn och barndomar som helst. Vilket påvisas genom den stora spridning som har skett av 

programmet. Vi ställer oss dock frågande till om det är möjligt att anpassa Vägledande 

samspel så att det passar in på alla barns utveckling runt om i världen? Har till exempel 

svensk förskola samma behov som föräldrar i Sri Lanka av Vägledande sampel? Programmet 

bygger på moderna utvecklingspsykologiska teorier, som främst handlar om vikten av 

anknytning till omsorgsgivaren. De vuxna ska använda sig av tre olika dialoger för att nå 

målet, som är att utveckla ett bra samspel med barn. Barnet ska ses som ett subjekt med rätt 

att uppfattas som en individ. Vuxna ska kunna ta barnets perspektiv och se barnets insida. 

Barn ska ingå i en zon av värme och empati för att deras upplevelser ska kunna delas av den 

vuxne. De vuxnas roll stärks genom att de gyllene ögonblicken uppmärksammas, vilket även 

vårt resultat visar. Både Emilson (2008) och Tullgren (2004) menar att det är omöjligt för en 

vuxen att ta barns perspektiv. Vuxna kan endast närma barns perspektiv, men aldrig förstå en 

annan människa fullt ut. Lenz Taguchi (1997) skriver om att se barn som subjekt och menar 

att detta är något som sker genom interaktion med omvärlden. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt och med hjälp av pedagogisk dokumentation, kan pedagogen 

förstå att även i ett subjekt-görande av barnet, har pedagogen medvetet, eller omedvetet 

föreställningar om barn som styr pedagogens handlande. Vi tolkar att Vägledande samspel 
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inte blir fullt tillräcklig för pedagogen att se barn som subjekt. För att pedagogen ska kunna se 

barn som subjekt krävs det att pedagogen går ifrån sin föreställning om vad ett barn behöver 

och försöker att närma sig och se barnet. Dahlberg, Moss & Pence (1999) menar att inom det 

postmoderna perspektivet framhålls det hur subjekt-görandet sker i varje unikt möte. Vi blir 

en av många möjliga människor, i mötet med en viss människa. Den meningsskapande 

diskursen blir bortträngd när det beslutas om att ta in enkla metoder, som är anpassningsbara 

på all verksamhet, utan att kritisk granska metodens teori och perspektiv. Istället för att satsa 

på metoder anser vi att det behövs satsas resurser för att mer ingående reflektera över 

pedagogiska perspektiv, val av arbetssätt och föra en diskussion om vad som höjer 

professionen för förskollärare. 
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Kapitel 8. Avslutande reflektioner 
Det är intressant att se vilket resultat som uppstår när vi med hjälp av ett aktivt perspektivval 

undersöker en metod som Vägledande samspel. Det kräver en perspektivmedvetenhet när vi 

tar ställning till syftet med metoden och ett didaktiskt tänkande till hur jag som pedagog ska 

förhålla mig till det, anser vi. Utöver det, krävs det en ständig kritisk reflektion för den 

enskilda pedagogen och tillsammans med arbetslaget. I likhet med Tellgren (2008) menar vi 

att den didaktiska frågan hur måste uppmärksammas mer i lärarutbildning, för att kunna 

reflektera över perspektivvalets betydelse i förskolans verksamhet.       

Att arbeta utifrån olika metoder är något som funnits under lång tid i förskolan och i 

intervjuerna framkom det flera exempel på olika metoder. En respondent med över 30 års 

erfarenhet av förskolan kände en viss uppgivenhet när rektorn kom och introducerade ännu en 

metod. Vi anser att det inom förskolans kontext finns en metodologisk diskurs och behovet av 

att använda sig av olika metoder ses som ett sätt att höja kvaliteten. Arbetsgivaren efterfrågar 

ofta metodkännedom och en av de metoder som förekommer frekvent är Vägledande samspel.   

Hur ska vi som blivande förskollärare förhålla oss till metodologiska diskursen? Hur ska vi 

göra om vår chef och resten av arbetslaget vill anamma en metod? Ska vi då konstruera vår 

egen variant av den aktuella metoden? Och vidare vem avgör då eller hur avgörs det vad som 

blir möjligt att förändra i metoden? Är vi medvetna om hur pass styrda vi är av de 

dominerande diskurserna inom förskolans kontext? Innan vi kan tala om hur vi anpassar de 

florerande metoderna måste vi dekonstruera diskurserna som styr vårt tänkande och 

handlande. Situationen försvåras ytterligare när pedagogen anammar metoden till sitt eget 

förhållningsätt och konsekvenserna blir då att det blir svårt att skilja på person och metod. När 

sedan metoden byts ut mot en ny, är det väldigt viktigt att analysera, reflektera och kritiskt 

granska de värden som metoden bygger på. Lenz & Åberg (2005) poängterar hur teorier och 

metoder har kommit och gått och att den bilden av barn som vi har idag kommer att förändras.  

   8.1 Vidare forskning 

Då många nya frågor dök upp i bearbetningen av vårt material hade det varit intressant att 

genomföra tilläggsintervjuer med de pedagoger som ställde upp i vår studie. Det var frågor 

som uppkom i efterhand som vi inte reflekterade över vid intervjuerna. Om tiden hade funnits 

hade det även varit intressant att genomföra observationer som komplement till intervjuerna 

för att se hur pedagogerna omsätter de tre dialogerna i praktiken. Vi efterfrågar forskning med 

andra perspektiv om programmet Vägledande samspel. Det med särskild tanke på att det 

material som finns endast är producerat av medlemmar i stiftelsen ICDP. Något som vi har 
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funderat över är det material som specialpedagogerna producerar och som de sedan använder i 

utbildning av Vägledande samspel. Vi har inte fått tagit del av detta material i större 

utsträckning, men vi anar att materialet skiljer sig. I våra intervjuer framkom det att tilltron till 

specialpedagogen är stark och att det inte finns något behov av att göra en mer omfattande 

inläsning av programmet än det material som specialpedagogen tillhandahåller. Det vore 

intressant att forska vidare kring detta och vad följderna kan bli av olikartat material i 

utbildning av Vägledande samspel. Ytterligare forskning skulle kunna genomföras i andra 

länder som använder programmet, men även i Sverige. 
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Bilaga  

Hej! 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju med oss.   

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur ni som pedagog arbetar med ICDP i förskolans 

vardag och hur ni uppfattar ICDP. Vi har tänkt oss att genomföra intervjun som ett samtal där 

vi kan ställa följdfrågor, snarare än en strikt intervju med frågor och svar. Som förberedelse 

inför intervjun kan ni reflektera över följande frågeområden: 

 Vad innebär ICDP för er? 

 Hur arbetar ni med ICDP? 

 Vilket behov ser ni att förskolan har av ICDP? 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi vill informera er om att vi kommer 

att använda oss av ljudupptagning under intervjun. Detta material kommer sedan att 

transkriberas av oss och är givetvis konfidentiellt. Ni kommer sedan att få tillfälle att 

förtydliga eller revidera era intervjusvar.  Ert deltagande är naturligtvis frivilligt och de 

uppgifter som kommer fram kommer inte att användas för något annat syfte än för forskning. 

Era namn eller andra avslöjande drag kommer inte att synliggöras i uppsatsen. Ni kan när som 

helst avbryta er medverkan i studien. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30-60 min.  

 

Har ni några frågor e-posta eller ring:  

Martina  

martina.andersson075@student.oru.se 

Beatrice  

beatrice.sundstrom071@student.oru.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Martina Andersson och Beatrice Sundström 
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