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Sammanfattning  

Syftet är att bidra till kunskap om samspel i förskolan, mer specifikt, hur förskollärares 

samspel med barnen tar sig uttryck.  

Vi har valt att göra observationer och intervjuer av förskollärare i samspel med sina 

förskolebarn. Under observationerna använde vi oss av videoinspelning, 

observationsschema samt loggbok. Intervjuerna genomfördes via telefon och via möte med 

förskrivna intervjufrågor. Vi utgick från Aspelin och Perssons (2011) teorier och begrepp 

kring relationell pedagogik. De menar att det är det som sker mellan människor som är 

utbildningen. I en förskoleverksamhet pågår en mångfald av samverkan och samvaro.  

Relationell pedagogik är ett synsätt där relationen står i fokus och således begrepp som 

kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten, vad som existerar eller inträffar 

personerna emellan. Att utbilda med fokus på relationen menar Aspelin och Persson (2011) 

är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling.  

I resultatet påvisar vi att förskollärarna i sitt samspelande med barnen använder sig av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppslig närvaro och verbala uttryck med olika 

tonlägen. Dessa uttryck användes av förskollärarna för att få kontakt med barnen samt att styra 

in deras uppmärksamhet på ett lärande och ett vidare utforskande. Dock visade våra 

observationer på skillnader angående vem den observerade förskolläraren riktade sitt samspel 

mot. Förskolläraren vi följde under vår första observation valde själv ut vem hon riktade sitt 

samspel mot. Under vår andra observation upptog förskolläraren ett samspel med de barnen 



 
 

som sökte hennes uppmärksamhet. Vi såg även en skillnad i syftet med förskollärarnas samspel 

med barnen. Förskolläraren vid vår första observation använde mestadels sitt samspel med 

barnen för att stötta dem att fokusera på den förbestämda aktiviteten medans förskolläraren vid 

andra observationen använde sitt samspel för att tillföra ett lärande i en redan pågående 

aktivitet hos barnen.  

Sökord: förskola, samspel, utvecklingspedagogik, lyssnandets pedagogik, relationell pedagogik 
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1. Inledning  

Med denna studie vill vi bidra med kunskap om hur förskollärare uttrycker sig i sitt samspel 

med barnen. Studien undersöker förskollärares uttryck i samspelet med barnen i två 

svenska förskolor, med Aspelin och Persson (2011) teori kring relationell pedagogik som 

utgångspunkt. 

 

Enligt förskolans läroplan ska barnen i förskolan möta vuxna som ser varje barns 

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

barngruppen (Skolverket, 2016). I tidigare forskning ser vi samspelets betydelse för 

förskoleverksamheten. Öhman (2016) redogör för samspel som den vuxnes öppenhet 

gentemot barnet, att vara samspelsbar. Pedagogerna behöver ge barnen möjligheter att 

utrycka sig och bli lyssnade till. Öhman (2006) menar att förskollärare som agerar 

samspelsbara möjliggör för barnen att bilda sina egna uppfattningar när vuxna samspelar 

tillsammans med barnen. Författaren menar vidare att den vuxne bär ett ansvar i samspelets 

kvalité, ett ansvar att uppmuntra och stimulera barnen i mötet som sker mellan dem.  

Aspelin och Persson (2011) talar om två grundläggande förhållningssätt; pedagogiskt 

tillvägagångssätt och pedagogiskt möte. De beskriver pedagogiskt tillvägagångssätt som 

ett målmedvetet förhållningssätt från lärarens sida, medan pedagogiska möten sker då 

läraren är omedelbart närvarande i mötet med eleven utan att styra skeendet.  

 

Då tidigare forskning påpekar vikten av samspelet inom förskolans verksamhet vill vi bidra 

med kunskap om hur förskollärares samspel tar sig uttryck i den praktiknära verksamheten 

inom förskolan. I vår mening förtydligar inte tidigare forskning hur ett samspel mellan 

förskolläraren och barnen tar sig uttryck utan den påvisar endast att ett samspel är av vikt. 

Vi vill med vår studie beskriva hur förskollärarna samspelar med barnen.  För att tillgå ny 

kunskap kommer vi observera och intervjua förskollärare om samspel i förskole praktiken. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares samspel med barnen i 

förskolan. 

                                                                                               

• Hur förhåller sig förskollärarna till barnen i observerade situationer i förskolan? 

• Vilken betydelse har förskollärarnas förhållningssätt i samspelet med barnen enligt 

förskollärarna? 
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2. Bakgrund 

Nedan redovisas begreppet samspel och en redogörelse för utvecklingspedagogik och 

lyssnandets pedagogik samt hur dem utspelar sig i förskole praktiken. Vi kommer även 

delge relevanta delar ur läroplan för förskolan och ge en beskrivning av studiens teoretiska 

perspektiv relationell pedagogik. 

 

2.1 Samspel 

En definition av Nationalencyklopedin som tydliggör begreppet samspel är att det är ett 

handlande mellan flera deltagare som görs gemensamt.  

 

Nilsson (2005) beskriver att människor söker sig till grupper för att de är i behov av 

samspel. Författaren menar att det räcker med ett leende och ögonkontakt för att ett 

samspel ska ske. En viktig aspekt som Öhman (2006) lyfter fram är hur barn ser den vuxne 

som en förebild. Författaren menar att grunden till skapandet av en relation mellan den 

vuxne och barnet kräver att samspelet leder till ett möte. Den vuxne bär ansvar genom att 

uppmuntra och stimulera barnet så det blir kvalité i samspelet och mötet som sker dem 

emellan. Ett möte mellan individer har med ömsesidighet att göra. Ett sådant möte menar 

författaren inte kräver ord utan kan även uttryckas via subtila handlingar och det som sker 

i mötet, det vill säga den relationella aspekten. Denna relationella aspekt präglar samspelets 

kvalité.  

 

Öhman (2016) redogör samspel som den vuxnes öppenhet gentemot barnet att vara 

samspelsbar. Barnen behöver ges möjligheter att utrycka sig och bli lyssnade till. Denna 

grundton möjliggör för barnen att bilda sina egna uppfattningar när vuxna samspelar 

tillsammans med dem. Författaren beskriver tre olika aspekter av samspel: 

handlingsaspekten står för det berörda samspelar om. Relationell aspekt omfattar 

samspelets kvalité och hur vederbörande har det tillsammans i görandet sinsemellan. 

Verbala samspelet står för reflektionerna och ordval. Vidare menar författaren att 

pedagogerna behöver fundera kring innehållet i samspelet och på ordvalet vid 

reflektionerna kring utförandet och samspelet då det påverkar samspelets kvalité. 
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2.2 Samspel i relation till barns lärande 

Vygotskij (1998) menar att barns förmågor utvecklas i ett socialt samspel. Vygotskij menar 

även att barn kan mer i samspelet med sina kamrater som kommit längre i utvecklingen. 

Vygotskij lyfter vikten av att utmana barn genom att placera dem i gemenskap med dessa 

mer utvecklade barn och kallar det för ”the proximal zone of development”. Detta handlar 

om ett område som ligger utanför det barnet redan kan samt behärskar, det vill säga barnens 

tidigare kunskaper (Vygotskij 1998). 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) påvisar att det som skiljer kvalitén åt 

inom förskolor tycks vara arbetet med kommunikation och samspel.  Författarna talar om 

pedagogisk medvetenhet i samspelet. Deras studie visar att förskolor med låg kvalité 

bedriver en verksamhet där lärandemiljön är antingen för strukturerad eller ostrukturerad. 

Förskollärarna inom verksamheterna med lägre kvalité arbetar antingen auktoritärt och 

kontrollerande och lämnar lite utrymme för barnens delaktighet eller arbetar mest i 

bakgrunden av verksamheten. I en verksamhet där förskollärarna håller sig i bakgrunden 

och således utanför barnens aktiviteter, tillåts barnen själva styra dagens innehåll. 

Resultatet av studien visar att en förskola med hög kvalité har förskollärare med hög 

kompetens inom kommunikation och samspel. Hög kvalité karaktäriseras av professionella 

och kompetenta lärare som interagerar med värme, öppenhet med positiv känsla av intresse 

och omsorg för varje barn Lärarnas samspel med barnen bygger på kommunikation med 

ömsesidigt fokus på ett lärandeobjekt. Verksamhetens aktiviteter är oftast initierade av 

både lärare och barn. Omsorg och lärande går i varandra och det läggs lika stor vikt vid 

både barns sociala och intellektuella lärande. Inom dessa förskolor arbetas det efter tydliga 

mål och strategier med varierat innehåll för att möta såväl gruppens som individens 

intressen och utvecklingsbehov. Studien visar även att lärarna som arbetar på förskolor 

med hög kvalité har gedigen och relevant högskoleutbildning. Deras personalomsättning 

är minimal och ledarskapet är starkt. 

                                                                                          

Johansson och Johansson (2003) talar om begreppet pedagogisk medvetenhet vilket 

innebär att begreppet karakteriseras av en samspelande atmosfär. De menar även att det 

handlar om ett synsätt på barn som medmänniskor och att göra barnen delaktiga i sitt eget 

lärande. 
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2.3 Utvecklingspedagogik 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver utvecklingspedagogiken 

som en medveten strävan mot ett mål. Författarna beskriver det som en strävan att 

utvecklas inom förståelsen för normer, färdigheter och vissa aspekter av sin omvärld. De 

poängterar även att strävan inte är att uppnå en slutgiltig produkt av dessa mål utan att 

dessa aspekter ska beröras under förskolans tid för att sedan följas med under barnens hela 

utbildningstid. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) diskuterar hur man inom förskolan kan 

utgå från barnens tankar och erfarenheter och samtidigt sträva mot förskolans läroplans 

mål. Författarna menar att det inte räcker att utgå från barnens erfarenheter och intressen 

utan pedagogerna måste rikta barnens uppmärksamhet mot ett innehåll, ett lärandeobjekt. 

Detta riktande måste dock ske på ett sätt som är meningsfullt för barnen. För att det ska bli 

meningsfullt krävs att pedagoger försöker förstå hur gruppens individer erfar sin omvärld. 

Därefter behövs förutsättningar för att förstå lärandeobjektet utifrån gruppens mångfald av 

erfarenheter genom att arbeta med ett specifikt innehåll på många olika sätt i så kallad 

variation. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver dels variation som 

en förutsättning av förståelse, dels något som ger perspektiv och en större helhet. 

Variationens främsta gåva menar författarna är aspekten att urskilja. Kan man urskilja 

något har man vetskapen om att det finns en variation. Inom utvecklingspedagogiken 

används lärandeobjekt, det vill säga ett objekt som barnen ska utveckla ett lärande kring. 

Fokus ligger dock inte endast på lärandeobjektet utan även på lärandets akt, det vill säga 

hur barnen gör för att lära sig. Via samtal och reflektioner ökar barnen förståelsen för sina 

egna tankar och pedagogerna får ökad förståelse för barnens sätt att erfara olika fenomen 

och hur de skapar mening och förståelse. För att ge barnen en variation av sätt att erfara ett 

fenomen på får barnen delge varandra sina tankar (Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson, 2014). 

 

2.4 Utvecklingspedagogiken i förskolepraktiken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver pedagogernas roll i 

utvecklingspedagogiken som att leda eller utmana barnen till att tänka kring 

lärandeobjektet. Det är pedagogernas ansvar att utifrån lärandeobjektet rikta lärandet mot 
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det innehåll som finns i förskolans läroplan. Genom att skapa situationer inriktade mot det 

aktuella lärandeobjektet och via relaterade frågor kan pedagogen styra barnen i ett 

utforskande och ett tänkande kring en förbestämd agenda.  En nyfikenhet och reflekterande 

kring ett mål har således berörts och förhoppningsvis startat ett intresse för ett 

vidarestuderande under barnens utbildningstid. Inom utvecklingspedagogiken behöver 

pedagogen skapa situationer omkring fenomen där barnen tillåts tänka och tala. Barnen 

behöver ges möjligheter att tänka, reflektera och uttrycka sig på olika sätt för att kunna 

erfara variationen. De behöver dels erfara variationen av varandras erfarenheter, tankar och 

förståelse, dels variationen att bemöta ett fenomen på. Författarna poängterar att självaste 

lärandet är något som är oskiljbart från förhållningssättet mellan förskolläraren och barnen.   

 

2.5 Lyssnandets pedagogik  

Begreppet lyssnandets pedagogik kom till svensk användning när Dahlberg beskrev arbetet 

på Reggio Emilias förskolor i Italien. Liksom Reggio Emilia pedagogiken har även Rinaldi 

(2001; 2006) liksom Dahlberg och Moss (1999; 2005) beskrivit lyssnandet som ett av de 

viktigaste begreppen inom förskoleverksamheten.  Dessa personer beskriver ett arbetssätt 

som utgår från lyssnandet som ”Lyssnandets pedagogik”  

 

Elfström (2013) beskriver att lyssnandet innefattar en stor del av synen på människan i 

ömsesidighet med varandra, som delar av ett sammanhang. Hon menar att lyssnande inte 

endast omfattar hörseln utan alla sinnen, så som en känslighet för alla sorters uttryck och 

relationer, även tystnader och gester. Författaren menar även att lyssnandet både handlar 

om att lyssna in andra och att själv bli lyssnad till.  Hon menar även att lyssnandet bygger 

på både verbala och icke verbala interaktioner. I lyssnandets pedagogik arbetar 

förskollärare utifrån att formulera frågor och inte ge barnen färdiga svar. Hon diskuterar 

även hur lyssnandet kräver en djup medvetenhet och närvaro i det som just nu pågår. En 

öppenhet till lyssnandet kräver en öppenhet för förändring. Förskollärare behöver ersätta 

känslan av osäkerhet till att se värdet av det okända när en förändring uppstår. 

Ett verktyg i förändringsarbetet inom lyssnandets pedagogik är pedagogisk dokumentation 

vilket Lenz Taguchi (1998) beskriver som ett förhållningssätt och en kommunikation. 

Pedagogisk dokumentation handlar om att samla in information om barnens aktiviteter, 
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vilket material barnen använder och hur barnen rör sig i olika rum samt i utemiljön. Även 

samspelet mellan barnen och mellan barn/pedagoger är material som samlas in till arbete 

med pedagogisk dokumentation (Skolverket, u.å.) 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg där 

lyssnandet blir synligt. Genom att synliggöra lyssnandet menar författarna att barnen blir 

delaktiga i utformandet av verksamheten. Detta verktyg hjälper även pedagogerna att förstå 

hur barnen lär och förstå vilka sammanhang barnen behöver för att barnen ska fortsätta 

utmanas och skapa ny kunskap tillsammans. Elfström (2013) poängterar dock att bakom 

lyssnandet finns nyfikenhet, önskan, tvivel, intresse och känsla. Detta innebär att 

pedagogen, trots grundligt arbete med till exempel pedagogisk dokumentation, aldrig får 

ta för givet att man kan veta allt. 

Reggio Emilias grundare Malaguzzi (1997) förespråkar att man ska se och bejaka varje 

barn och att kommunikationen mellan barnen ska vara avgörande inom ett pedagogiskt 

syfte. Malaguzzi menar att en kommunikation omfattar hela barnets liv. Den socialisation 

som står för inlärning är de känslor och sinnesrörelser som egentligen ska omfatta hela 

kommunikationen. Här menar han inte bara verbal kommunikation utan barnet ska kunna 

uttrycka sig på många andra sätt. Att ett barn har hundra språk och istället för att ta ifrån 

barnet nittionio av alla dessa så förespråkar han rikedomen i att bevara den stora 

variationen.  Ett grundläggande ansvar som den vuxne har är att se och lyssna in barnet. 

Både barn-barn ska lära sig av varandra lika så vuxen-barn och utifrån detta lärande ska de 

skapa något nytt och fantastiskt menar Malaguzzi. Inom Reggio Emilia läggs mycket vikt 

på att låta barnen utveckla tankar kring ämnet och på så sätt få ett starkt självförtroende 

där barnet blir självständigt och kreativt. Lärarna uppmärksammar barns uttryck som de 

sedan följer upp och utvecklar. Det sker i samspel med att lärarna också väljer teman som 

har någon betydelse. Utöver detta finns också ett avståndstagande från att leda barn mot 

specifika lärandeobjekt.   

 

2.6 Lyssnandets pedagogik i förskolepraktiken 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver lyssnandets pedagogik som en pedagogik i 

ständig förändring. En pedagogik som går ut på ett demokratiskt arbetssätt där barnens 

tankar blir hörda och visar pedagogerna vägen för verksamhetens utveckling och 

förändringsbehov. Barnens tankar synliggörs via pedagogisk dokumentation. I detta 
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arbetssätt finns inga tydliga mål. Arbetet genomsyras av ett lustfyllt, spännande och 

oförutsägbart utforskande tillsammans med barn och kollegor. Det är ett arbete i ständig 

rörelse där alla är viktiga delar i ett större sammanhang. Ett sådant sammanhang behöver 

allas tankar för att utvecklas (Åberg & Lentz Taguchi, 2005). 

 

Genom att lyssna på barnen kan pedagoger skapa en verksamhet som bygger på allas 

delaktighet och genom dokumentationsarbetet görs lyssnandet synligt. Dokumentationen 

hjälper pedagogerna att förstå hur barnen lär och hur pedagogerna kan skapa 

förutsättningar för att utmana barnens tankar och hur pedagogerna tillsammans med barnen 

kan fortsätta söka ny kunskap (Åberg & Lentz Taguchi, 2005). 

 

Lyssnandets pedagogik handlar om att lyssna riktigt noga på barnen då lyssnandet skapar 

intressanta sammanhang för barnen. Genom att först förstå barnens sätt att lära kan 

pedagogerna därefter hitta spännande och intressanta lärandesammanhang där barn och 

pedagoger möts i ett kunskapsutvecklande syfte. Ett demokratiskt arbetssätt handlar även 

om att ha respekt för barnens tankar. Detta görs genom att fortsätta utmana barnen utifrån 

vad de redan vet. Genom att utgå från barnens tankar i planeringen kring hur det 

pedagogiska arbetet ska fortskridas visar pedagogerna ett intresse för barnen och respekt 

för deras tankar (Åberg & Lentz Taguchi, 2005). 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2011) diskuterar synen på pedagogens roll i lyssnandets 

pedagogik. Denna pedagogik handlar inte om att pedagogerna besitter kunskapen som 

förmedlas till barnen, utan lärandet bygger på samspelet mellan barnen och miljön samt 

samspelet mellan barn och vuxna. Grunden för lärandet är den egna nyfikenheten. Med 

denna pedagogiska syn krävs en vilja och lust att lära tillsammans med barnen. Åberg och 

Lenz Taguchi (2011) beskriver pedagogernas uppdrag som att se och stödja varje barns 

intresse och förmåga. 

 

Pramling Samuelsson (1999) beskriver Reggio Emilias uttryck ”det kompetenta barnet”. 

Hon menar att det handlar om barnens relation till omvärlden. Hur barnens kompetenser 

utvecklas beror på sammanhanget och det är här pedagogen kommer in i bilden. Det första 

steget att försöka tolka och upptäcka barnen är att se och upptäcka barnens värld, dess 

intentioner och avsikter. Därefter bemöts, uppmuntras och utmanas barnen utifrån deras 

värld. Författaren beskriver att barnens kompetens är beroende av pedagogens kompetens. 
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För att kunna ge barnen förutsättningarna att utvecklas måste pedagogen se alla barns 

möjligheter.  

 

2.7 Förskolans styrdokument gällande förskollärarens 

samspel med barnen 

I läroplan för förskolan 2016 står det skrivet att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet och att förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande och ge en 

trygg omsorg. Det står framskrivet om vikten att som personal förstå barnen och samspela 

med barnen. Barnen ska inom förskolan möta vuxna som engagerar sig i samspelet med 

barnen. Vidare skriver läroplan 2016 att barnet ska ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i 

en fråga och söka svar och lösningar. Det påvisas även att leken är viktig för barns lärande, 

barn söker och erövrar kunskap via lek. De vuxna ska ge stimulans och vägledning för att 

barnen genom egen aktivitet ska öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter (Skolverket, 2018).                                                                             

 

Nya läroplanen från 2018 framför att verksamheten ska planeras och genomföras för att 

främja barns utveckling. Här finns tillägg angående undervisningsbegreppet. Den nya 

läroplanen förtydligar att undervisning ingår i utbildningen. Här står skrivet att 

utbildningen ska stimulera och utmana barnen utifrån läroplanens mål som utgångspunkt 

och riktning. Det står vidare att undervisning ska utgå från ett innehåll som är planerat eller 

uppstår spontant eftersom barns utveckling sker hela tiden. Det är förskolläraren som 

ansvarar för det pedagogiska innehållet i utbildningen (Skolverket, 2018). 

 

2.8 Relationell pedagogik 

Aspelin och Persson (2011) beskriver relationell pedagogik som ett synsätt där 

utbildningen är det som sker människor emellan. De menar att alla pedagoger dagligen 

ägnar sig åt relationell pedagogik då det ständigt pågår mångfald av samverkan och 

samvaro, både i relation till andra individer samt i grupper, men även till diverse 

konstellationer utanför det lokala sammanhanget.         
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Aspelin och Persson (2011) menar att relationell pedagogik kan beskrivas som ett teoretiskt 

synsätt på utbildning där relationen står i fokus. Begrepp som kommunikation, interaktion, 

dialog och mänskliga möten, är vad som existerar eller inträffar personerna emellan och är 

enlighet med författarna en avspegling på lärarens förhållningssätt. Att utbilda med fokus 

på relationen menar Aspelin och Persson (2011) är av stor betydelse för elevers lärande 

och utveckling.  

 

Aspelin och Persson (2011) talar om två grundläggande förhållningssätt; pedagogiskt 

tillvägagångssätt och pedagogiskt möte. De beskriver pedagogiskt tillvägagångssätt som 

ett målmedvetet förhållningssätt från lärarens sida där läraren medvetet involverar eleverna 

i kunskapsalstrande möten. Pedagogiska möten sker då läraren är omedelbart närvarande i 

mötet med eleven utan att styra skeendet. De talar även om aspekterna samverkan och 

samvaro i relation till relationell pedagogik. Här menar de att samverkan är en process där 

två eller flera individer koordinerar sina handlingar. Det blir en samordnad och mer eller 

mindre målmedveten aktivitet. Samvaro menar de är ett ömsesidigt möte mellan människor 

som kännetecknas av oförutsägbarhet där inga medel används.  
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3. Metod  

Här redovisas studiens tillvägagångssätt och de val av förskolor och deltagare som gjorts. 

Nedan beskrivs hur studiens empiri samlats in och hur studiens analys genomförts. Vi 

redogör även för studiens trovärdighet och hur de etiska aspekterna följts. 

 

3.1 Metodval  

Då vår studie bygger på observationer och intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ metod. 

Till skillnad från en kvantitativ studie som samlar in data och siffror som direkta svar kan 

vi via en kvalitativ studie konstatera om och hur förskollärarnas samspel med barnen finns 

och hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer (Ahrne & Svensson, 2015). 

Författarna menar att man via kvalitativa metoder kan undersöka varför något finns, hur det 

fungerar och i vilka situationer det förekommer. I och med denna metod kan vi komma närmare 

det valda området vilket skiljer sig från en kvantitativ studies insamlade data. 

                                                                                                             

Vi har valt att använda oss av strukturerad observation, vilket Bjørndal (2005) menar 

innebär att man i förväg bestämt vilka beteenden och skeenden som ska observeras. Man 

har således gjort ett avgränsat fokus. Vi har valt att avgränsat och fokusera på 

förskollärarnas kroppsspråk, fysiska närvaro, och verbala uttryck i samspelet med barnen 

I enlighet med Bjørndal (2005) som menar att genom att använda sig av ett 

observationsschema blir det enklare att bearbeta iakttagelser under observationen har vi 

konstruerat ett observationsschema där vi skrev ner våra iakttagelser under våra 

observationer. Vi valde att vara icke deltagare i observationen då vi inte ville påverka de 

aktuella förskollärarnas samspel med barnen. Efter observationerna valde vi att komplettera 

med intervjuer. Vi valde en semistrukturerad intervjuform som möjliggjorde för oss att ha med 

ett antal fasta intervjufrågor som kompletterades med nya frågor under samtalets gång. 

Bjørndal (2005)  menar på att en observation väl kan kompletteras med intervjuer för att bidra 

med den intervjuades perspektiv där ytterligare detaljer kan tillkomma som annars hade kunnat 

förbises. Anledningen till att vi kompletterade observationerna med intervjuer var för att få en 

bild och förståelse för hur förskollärarna uttrycker sig om samspelet med barnen och dess 

betydelse.  (Ahrne & Svensson, 2015). 
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3.2 Observationsverktyg 

Under studiens första observation använde vi oss av både filmning och 

observationsschema som observationsverktyg. Vid intervjuerna av två förskollärare på 

denna förskola användes ljudinspelning som observationsverktyg. Eidevald (2015) betonar 

möjligheterna att studera samma sak flera gånger med filmning som observationsverktyg. 

Författaren belyser även att filmobservationer kan kombineras med till exempel intervjuer 

för att komma närmare de observerade individernas utgångspunkter.  

Studiens andra observation genomfördes på en förskola där vårdnadshavarna inte 

samtyckte till filminspelning. Därav användes endast observationsmallen som 

observationsverktyg vid denna observation. Som observationsverktyg till intervjuerna av 

förskollärarna på denna förskola användes ljudinspelning. 

Observationsschemat utgår från vad som ska observeras och hur förskollärarna uttrycker 

sig. Patel och Davidsson (1994) menar att ett observationsschema med lättlästa kategorier 

möjliggör en lättare hantering och identifiering av observationen. Vi ville beskriva 

förskollärarnas kroppsliga uttryck och deras kommunikation i samspelet med barnen. Att 

använda ett observationsschema möjliggjorde ett avgränsande och fokus. Observationen 

utgick från frågorna: 

 

Hur yttrar sig förskollärarnas samspel med barnen?  

Hur samtalar förskollärarna med barnen? 
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Datum: Kroppslig närvaro Samtal 

Yttrande/dialog   

 

Under rubriken kroppslig närvaro beskrivs förskollärarens kroppsliga uttryck och närvaro. 

Nedanför rubriken samtal beskrivs kommunikationen som sker i samspelet mellan 

förskolläraren och barnen. 

 

3.3 Urval  

Då vi var intresserade av att titta närmare på förskollärares samspel med barnen i 

förskolepraktiken valde vi att kontakta förskolor i en stad, i en mellanstor kommun. Vi 

sökte efter förskolor via kommunens hemsida. Därefter kontaktade vi ett flertal 

förskolechefer. Vi kontaktade förskolornas chefer via mail där vi redogjorde för varför vi 

ansåg deras delaktighet vore betydelsefull för vårt arbete, detta med anledning av Patel och 

Davidssons (2011) beskrivning av att det är viktigt att informera informanterna om att 

deras bidrag är betydelsefullt.  

 

Under denna period skedde inskolningar på förskolorna i kommunen vilket ledde till att 

det var många som inte hade möjlighet att ta emot oss, endast två förskolechefer var 

intresserade. Förskolecheferna som visade intresse för vår studie kontaktade i sin tur två 

förskollärare på sina respektive förskolor som de ansåg lämpliga för studiens 

observationer. Att förskollärarna blivit rekommenderades av deras chefer var fördelaktigt 

för att få deras samtycke till medverkan. Studien tog sin utgångspunkt i observationer på 

två olika förskolor där vardera observationen innehöll en undervisningssituation med barn 

och en förskollärare vardera. Efter observationerna kompletterades studien med intervjuer 
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av de två observerade förskollärarna samt en kollega till vardera förskollärare. Sammanlagt 

observerades således två förskollärare och fyra förskollärare intervjuades. 

 

Detta urval har syftet att synliggöra hur förskollärarna uttrycker sig i sitt samspel med 

barnen. Den första observationen utspelade sig på en avdelning med barn i åldern 1-3 år 

och den andra observationen utspelade sig på en avdelning med barn i åldern 3-6 år.  

 

Studien baseras på verksamma utbildade förskollärare då kommande läroplan för förskola 

förtydligar att förskolans utbildning ligger på förskollärarnas särskilda ansvar (Skolverket, 

2018). I och med valet av att observera utbildade och verksamma förskollärare används ett 

målinriktat urval som Bryman (2011) beskriver som ett urval då forskaren använder sig av 

deltagare som är relevanta för studiens syfte. Urvalet är även ändamålsenligt vilket 

Denscombe (2014) beskriver som ett handplockat urval baserat på relevans för 

forskningsprojektet, så som deras kunskap och erfarenhet inom området samt vilka man 

tror kan ge störst värde för studien. Förskollärarna som observerades och intervjuades har 

arbetat inom förskolan i över tio år.    

 

3.4 Genomförande  

Då första observationen möjliggjorde både videoinspelning och anteckningar som 

observationsmetod sparades så mycket information som möjligt av de pedagogiska 

skeendena (Bjørndal, 2005). Då vi valde att göra en icke deltagande observation placerade 

vi oss utanför den utforskande aktiviteten. Tanken med att vara passiva var att inte påverka 

förskollärarens och barnens agerande i verksamheten samt att inte dra till oss deras 

uppmärksamhet utan främja förskollärarens naturliga uttryck i sitt samspel med barnen. 

Ambitionen var även att vara så objektiva som möjligt i samspelet med barnen under 

observationen. Genom att inte vara delaktiga förminskades eventuell påverkan. Då vi är 

införstådda med Johansson (1999) och Patel och Davidsson (2003) tankar kring att det är 

svårt att genomföra en observation helt förutsättningslöst då vi är tänkande varelser med 

ett medvetande och en urskiljningsförmåga, ville vi minska risken att detta påverkade 

aktiviteten med barnen. Medvetenheten finns dock att det är svårt att helt utesluta att leta 

efter bekräftelser på de antagandena som oundvikligen finns. Dessutom innebär det faktum 
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att vi själva är verksamma i förskoleverksamhet att en viss förutfattad mening av vad vi 

ser finns, samt att det finns risk för ett antagande utifrån egna erfarenheter som kan påverka 

hur vi upplever situationen och förskollärarnas agerande. Detta kan således leda till ett 

omedvetet sållande i observationerna och därigenom vad som antecknas. För att ytterligare 

bredda förståelsen för förskollärarens samspel med barn kompletterades observationerna 

med intervjuer med både våra observerade förskollärare och hens förskolekollega. Under 

dessa intervjuer användes ljudinspelning som observationsverktyg.  

 

Då inte vårdnadshavare på avdelningen där andra observationen ägde rum samtyckte till 

videoinspelning användes endast observationsmallen vid den observationen. Även denna 

observation genomfördes som en icke deltagande observation och kompletterades med 

intervjuer med ljudinspelning som observationsverktyg. Bjørndal (2005) menar att 

intervjuer är ett bra komplement till observationer för att ge en större förståelse för den 

observerades perspektiv. Författaren menar även att samtal ger en stor fördel när det gäller 

att ta del av någons tankar och upplevelser. 

 

Då intervjuerna genomfördes juletid då en del personal gått på ledighet och förskollärarna 

således var tidsbegränsade till en intervju anpassades intervjuformerna efter vad 

förskollärna kunde erbjuda. Detta resulterade i både telefonintervju och samtalsintervju på 

plats.  

 

För att få ett så grundligt och tillförlitligt empirimaterial som möjligt kom vi pålästa inom 

begreppet samspel. På så vis ökades aktuella teoretiska förkunskaper vilket gav större 

förutsättningar för anteckningar av vad som var viktigt och relevant för studien. Bjørndal 

(2005) beskriver att den ämneskunskap observatören besitter inom det pedagogiska 

området kan bli av stor betydelse för kvalitén på observationerna.   

 

I direkt anslutning till observationerna förde vi loggbok för att få en djupare förståelse av 

vad som skett, då Bjørndal (2005) menar att det är viktigt att föra loggbok så snart som 

möjligt då minnet av skeendena är aktuella. Loggboken baserades på våra minnen, våra 

anteckningar från observationsmallen och filmmaterialet. Den sammanfattande empirin i 

loggboken anser vi vara liktydig i och med våra noggranna förberedelser samt då vi 
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sammanställde empirin direkt efter observationerna. Detta är i samförstånd med Bjørndal 

(2005) som menar att information i vårt minne endast kan lagras en kort stund.  

 

I resultatdelen redovisas först empirin från första observationen Förskola 1 där 

förskolläraren vi observerat och intervjuat benämns som förskollärare Maria och hennes 

kollega benämns som förskollärare Petra. Därefter redovisas empirin från andra 

observationen där benämns den observerade och intervjuade förskolläraren som 

förskollärare Karin och hennes intervjuade kollega som förskollärare Lena. Studiens första 

förskola benämns i observationsdelarna som förskola 1 och studiens andra förskola 

benämns i observationsdelarna som förskola 2. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

I direkt anslutning till observationerna fördes loggbok, då minnet av skeenden var aktuella. 

Loggbok och observationsmall analyserades via färgkodning. Vi sorterade antalet uttryck 

med hjälp av olika färgpennor. Varje färg innefattade ett eget tema.  De teman som 

framgick var kroppslig närvaro, ögonkontakt, kroppsliga uttryck, verbala uttryck och 

sinnesstämning. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi det ljudinspelade materialet från 

ljud till text (Bjørndal, 2005). Återigen användes färgkodning för att sortera ut data till 

ovannämnda teman. Därefter gjorde vi en sammanställning mellan uttrycken vi hittat i 

samspelet mellan observationer och intervjuer på respektive förskola. Även en jämförelse 

mellan analysmaterial från först förskolan respektive andra förskolan gjordes. 

 

I resultatet redovisas hur samspel togs i uttryck i studiens första förskola och därefter vilka 

uttryck som framkom i samspelet i studiens andra förskola. Resultatet påvisar även likheter 

och skillnader i förskollärarnas samspel med barnen i studiens två förskolor. 

 

Empirin analyserades därefter utifrån Aspelin och Perssons (2011) teorier om relationell 

pedagogik och begrepp som kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten, 

vilket framkommer i resultatkapitlet.  
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3.6 Tillförlitlighet 

I vår studie har vi i enlighet med Svensson och Ahrne (2015) eftersträvat att arbetet ska 

synliggöra och tydliggöra våra val för att ge förståelse för läsaren för vår 

forskningsprocess. Detta då det genererar i en ökad trovärdighet och en högre kvalité åt 

läsaren (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

3.7 Etiska ställningstaganden utifrån vetenskapsrådet 

(2002) 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts. Informationskravet 

innefattar att samtliga deltagare i vår observation har informerats om deras deltagande i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren skall inhämta deltagares samtycke vilket vi mötte upp genom muntlig förfrågan 

av berörda om deras deltagande i studien. Då barnen är under 15 år använde vi oss i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2002) av barnens vårdnadshavare via information och 

samtyckesblankett; bilaga 1, för att inhämta deras samtycke.  Vi var införstådda med att 

avbryta observationen alternativt ändra riktning på vad vi observerade om deltagarna under 

observationen gav signaler på att de inte längre ville delta. Detta skulle då avbrytas utan 

någon som helst påtryckning eller påverkan från vår sida. Konfidentialitetskravet som 

innebär att enskilda människor ej ska kunna identifieras av utomstående möter vi genom 

att alla deltagare samt verksamheter behandlas utan identitetskopplingar i vårt arbete. 

Förskollärarna vi citerat i resultatdelen benämns som förskollärare Maria, Lena, Petra och 

Karin. Det sista kravet som benämns som nyttjandekravet innebär att vår insamlade data 

inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

samt att eventuella personuppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar 

personen, utan medgivande av den berörda. I studien är samtliga deltagare avidentifierade 

och insamlad data är endast använd till studien. När studien är färdig kommer all data 

raderas.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas förskollärarnas samspel med barnen utifrån 

observationssituationer och intervjuer med förskollärarna. Först presenteras förskollärares 

samspel i förskola 1 och därefter redovisas förskollärares samspel i förskola 2. Vi avslutar 

kapitlet med en sammanfattning av båda förskolornas förskollärares samspel med barnen. 

 

4.1 Förskollärares samspel i Förskola 1 med barnen i ett par 

samspelssituationer 

På studiens första förskola observerade vi en undervisningssituation där förskolläraren 

förberedde aktiviteten genom att lägga fram naturmaterial, som barnen själva inhämtat vid 

en tidigare skogsutflykt, på ett bord. Förskolläraren har i sitt arbetslag förbestämt att fem 

barn ska utforska naturmaterial närmare. Materialet som ligger på bordet är två löv, en 

pinne, en kastanj, en kotte och ett kastanjeskal. På bordet har förskolläraren även lagt ett 

verktyg som kallas easi-scope, vilket är ett smart mikroskop med usb funktion. Barnen kan 

använda easi-scopet genom att placera det över materialet varpå easi-scopet tar en bild av 

materialet. Bilden skickas till en närliggande i-paden. Genom i-paden ser barnen/barnet 

den förstorade bilden av det objekt som easi-scopet är riktat över. Vilket gör att alla barnen 

kan se bilderna som kommer upp i i-paden. Vid bordet finns det även 5 stolar som barnen 

kan sitta vid under aktiviteten. Mikroskopet (easi-scop) kommer vi framöver benämna som 

”ägg” för att det ser ut som ett ägg. 

 

I den observationssituation som redovisas nedan startar förskolläraren upp den planerade 

aktiviteten genom att först ha en introduktion med barnen om äggets funktion och vilket 

material som erbjuds att utforska. 

Förskolläraren ställer sig tätt bakom barnet som ska börja använda ägget.  

Förskolläraren böjer sig fram och omfamnar barnet med sina armar längs 

med barnets armar och ger därefter barnet utforskningsinstrumentet. 

Barnet omfamnar ”ägget” med båda sina händer och förskolläraren 

placerar sina händer ovanpå barnets. ”Nu ska vi se”, säger förskolläraren 

vrider sig så att hon hamnar snett bredvid barnet och tittar barnet i ögonen. 

”Vad vill du undersöka?” ”Äh, svarar barnet”, tar bort sin hand från ägget 
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och pekar därefter på kastanjeskalet och uttrycker ”den”. Förskolläraren 

sträcker sig efter kastanjeskalet som barnet har pekat på och lägger 

kastanjeskalet framför dem båda. Förskolläraren tittar barnet i ögonen när 

hon har placerat kastanjeskalet framför barnet. Barnet håller ägget 

överkastanjeskalet med hjälp av förskolläraren. Hon uppmanar barnet att 

titta på lärplattan via orden ”Vad ser du?” med en glädje i rösten och ett 

leende på läpparna. Barnet tittar på i-paden och utbrister ”taggar” med 

förtjusning i rösten. (Observation med Maria) 

I observationssituationen använder sig förskolläraren av både verbala och icke verbala 

uttryck i samspelet med barnet för att vägleda barnet i sitt utforskande. Till exempel 

omfamnar förskolläraren barnet bakifrån och använder båda sina armar längs med barnets 

armar vilket vi tolkar som att barnets medvetande riktas mot undersökandet av 

skogsmaterialet. Fysisk närvaro så som att rikta barnens kropp med sin egen kropp mot 

lärandeobjektet leder till att barnet bibehåller sin uppmärksamhet på materialet som 

utforskas.  För att vägleda barnet vidare i utforskandet uttrycker sig förskolläraren verbalt 

genom att ställa frågor till barnet angående vad barnet ser via utforskningsverktyget. När 

förskolläraren ställer frågor har hon ögonkontakt med barnet och har en ljus röst och ser 

glad ut. 

Nedan redovisas ett stycke av en intervjudel med Maria. Intervjun gjordes separat från 

observationen. Maria beskriver sitt förhållningssätt till barnen i citatet nedan. Hon säger 

att: 

Mitt samspel med barnen för att uppnå projektets syfte kan ju vara att jag 

bidrar med frågor kring deras resonemang. Hur tänkte du nu kring det 

här, eller vad tror du om det här, eller vad tror du, eller på vilket sätt tror 

du? Att man hela tiden utmanar barnen med frågor. (Intervju med Maria)  

I detta uttalande antyder förskolläraren att hon ställer frågor till barnen för att vägleda 

och utmana dem i deras lärande kring det de arbetar med.  

I följande observationsdel redovisas fortsättningen av föregående observation i 

utforskandet av kastanjeskalet.  

Förskolläraren ler tillbaka mot barnet och lägger undan ägget och tittar mot 

barnet med ett vänligt uttryck och säger ”Vill du känna efter om taggarna 
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är vassa?” Barnet nickar åter igen och tar upp kastanjeskalet med sina 

händer och känner efter. De övriga barnen som har suttit med vid bordet 

har tittat på i-paden på kamraten som använt ägget i sitt utforskande och 

utforskat övrigt material som pinnar och kottar som de har haft framför 

sig. Förskolläraren fångar upp de övriga barnens nyfikna ansiktsuttryck 

genom att ställa frågan ”Vill ni också känna på taggarna?” med ett 

entusiastiskt ansiktsuttryck mot övriga barn. Barnen bekräftar med 

nickningar och ordet ”Ja”. Barnet som har utforskat skalet med hjälp av 

ägget ger kastanjeskalet till sin kamrat som sitter bredvid. Det barnet tar 

emot kastanjeskalet och känner på en tagg med sitt finger. Barnet tittar 

därefter mot kamraten som har skickat skalet och båda ler och fnissar en 

kort stund. Förskolläraren uppmanar barnen att i tur och ordning skicka 

runt kastanjeskalet samtidigt som hon frågar -” hur tror ni att kastanjeskalet 

har fått sina taggar?  (Observation med Maria)  

I observationssituationen ler Maria mot barnet och har ett ljust tonfall i samspelet med 

barnet i utforskandet av kastanjeskalet. Hon använder sig av ansiktsuttryck och gester 

skapar en nyfikenhet hos barnet genom att själv via ansiktsuttryck och gester visa ett 

engagemang och en nyfikenhet inför aktiviteten vilket leder till att barnen visar intresse för 

ett fortsatt utforskande via nickningar och svaret ”ja”. När barnet har fokus på det aktuella 

utforskandet använder sig förskollärare av sitt verbala språk för att bibehålla intresse och 

fortsätta utforskandet, samt utmana barnets tankar kring ämnet vidare. I den här 

observationsdelen kan vi se att förskolläraren använder sig av en utmanande fråga i sin 

undervisning så som hon nämnt i intervjun. 

I följande intervjudel beskriver Maria sina tankar om hur hon agerar i 

undervisningsaktiviteter tillsammans med barnen. Förskolläraren berättar om att hon: 

[---] ska finnas där till hands och jag ska finnas där och stötta dem  

(Intervju med Maria) 

 

Citatet visar att förutom det verbala finns en fysisk närvaro. En sådan närvaro möjliggör att 

förskolläraren finns till hands för barnen vid eventuellt behov samt stödjer dem i deras 

utforskande. Beskrivningar av att vara fysiskt närvarande och finnas tillhands finner vi även i intervjun 
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med Petra som är kollega till Maria. Petra berättar om hur hon förhåller sig till barnen i 

lärandesituationer. Hon säger att i en lärandesituation: 

[---] använder jag alla mina möjligheter för att kommunicera med barnet, det 

blir i gester och kroppsspråk, ansiktsuttryck. Jag tänker att jag försöker vara 

inlyssnande, ha glad min och jag måste hålla mig lugn. Jag ser positivt på barnet 

för jag förväntar mig att barnen kan, jag har den tilltron till att barnen kan. 

Verbalt, lugn ton (Intervju med Petra).  

Förskolläraren beskriver i citatet att hon använder olika kommunikationssätt i bemötandet 

av barnen. I samspelet för förskolläraren fram betydelsen av att lyssna in barnen, hålla sig 

lugn och ha en tilltro till barnens kunnande. Förskolläraren formulerar ett flertal uttryck så 

som verbala, gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck som möjliggör en kommunikation i 

samspelet med barnen. Förskolläraren använder sig av sitt förhållningssätt för att visa sin 

tilltro till att barnen kan. Hon visar att hon tror på barnen och ger dem via sitt samspel 

möjligheten att tro på sig själva. 

 

4.2  Förskollärares samspel i Förskola 2 med barnen i ett par 

samspelssituationer 

I observation av förskola 2 befinner sig två förskollärare med 8 yngre barn i ett stort rum 

med ett brett utbud av material tillgängligt i barnens höjd. Barnen och förskollärarna är 

placerade i olika delar av rummet. Centralt i rummet sitter en 2 årig pojke och en 

förskollärare på en matta. Barnet har en blå figur i handen som heter ”Diddi” och resten av 

babblarfigurerna framför sig. Babblarna är ett språkutvecklande material som förskolan 

använder sig av i sin verksamhet. När observationen nedan börjar iakttar förskollärare 2 

pojken ståendes en bit ifrån. 

Pojken håller upp babblarfiguren som heter Diddi och söker 

förskollärarens ögonkontakt. Förskolläraren möter upp ögonkontakten och 

placerar sig med långsamma kroppsrörelser sittandes på golvet invid 

pojken. Hon ler och ger pojken kroppslig kontakt genom att lägga en hand 

om hans axel. Pojken ler mot förskolläraren och uttrycker, ”titta Diddi”.  

Förskolläraren svarar pojken med ” Titta du har hittat Diddi! Vilken färg 



22 
 

har Diddi”? Pojken svarar ”blå”. ”Ja precis, vilken färg har Babba”? säger 

förskolläraren och tar upp figuren Babba i sin hand. 

(Observation/förskola 2 & förskollärare Lena).  

 

I början av observationen studerar förskolläraren pojken. När pojken söker förskollärarens 

kontakt använder hon sig i första hand av sin kroppsliga närvaro för att etablera samspel 

med barnet. Efter att både pojken och förskolläraren har fått ögonkontakt och pojken visar 

på en vilja till samspel placerar sig förskolläraren invid barnet. Hon behåller samspelet 

genom sin fysiska närvaro där barnet via kroppskontakten och leendet får bekräftelse på 

att förskolläraren har sett honom och vill samspela. Pojken bjuder via ord in förskolläraren 

till samtal i sin lek. Förskolläraren lyssnar in pojkens vilja till kommunikation och svarar 

honom genom ett gensvar som breder ut konversationen till ett samspelande kring färglära.  

 

I nedanstående intervjudel beskriver Lena att fysisk närvaro är av betydelse i mötet med 

barnen. Hon tar upp den fysiska närvarons betydelse av att skapa relationer, och hur 

förskolläraren agerar i relationen för att ge barnen det stöd och uppmuntran som de 

behöver. Lena menar att: 

[--- ]  i mötet med barnen skapa relation och vara nära. Med nära menar jag att 

se barnen, gå fram till dem och visa via kroppsspråket och det verbala att jag 

finns här, jag stödjer dig (Intervju med Lena) 

Citatet visar att Lena lägger stor vikt vid den kroppsliga/fysiska närvaron. Förskolläraren 

beskriver att det är viktigt att visa med sin kroppsliga närvaro och sitt kroppsspråk att man 

finns där för barnen och hur den kroppsliga närvaron är en del av att skapa en relation med 

barnen. Förskolläraren beskriver vikten av relation och hur hon agerar i en relation.  

Förskolläraren uttrycker hur hon skapar trygghet och stöd i relationer som skapas eller har 

skapats med hjälp av kroppsliga och verbala uttryck. 

I nedanstående observationsdel beskrivs en annan situation som sker i samma rum som 

föregående observation. Här använder sig Lena av ett sammanhang som barnet redan 

befinner sig i för att tillföra ett lärande.  

Invid rummets långsida befinner sig en flicka bredvid en docksäng och 

håller upp en docka och tittar på förskolläraren. Förskolläraren går med 
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långsamma steg fram till flickan och sätter sig med ett långsamt 

kroppsspråk invid henne och skapar med något uppspärrade ögon 

ögonkontakt med barnet varpå hon frågar med en låg röst och en mild ton 

”vad är det?”. Flickan svarar ”en bebis”, ”men den har ju inga kläder på” 

svarar förskolläraren. ”Nää” svarar barnet. ”Ska vi ta på” föreslår 

förskolläraren med en uppåtstigande ton i sin röst. Flickan tar upp en 

dockklänning från golvet och tillsammans börjar de klä på dockan. Strax 

efter pekar flickan på dockans öga. ”Vad är det?” frågar förskolläraren och 

tittar på flickan. ”Öga” svarar barnet. ”Är det ett öga upprepar 

förskolläraren” och fortsätter ”har du något öga, var är ditt öga?” Barnet 

tittar på förskolläraren som upprepar ”var är ditt öga?”. Barnet pekar på 

sitt öga och säger ”här” med ett leende. ”Jaa” svarar förskolläraren och ler 

tillbaka (Observation med Lena) 

Barnet tittar på Lena och söker med sin blick förskollärarens kontakt. Förskolläraren upptar 

ögonkontakt med barnet och placerar sig med lugna kroppsrörelser sittandes på huk invid 

barnet. Ett samspel utifrån barnets vilja upptas mellan barnet och förskolläraren. 

Förskolläraren använder sig därefter av dockan för att skapa ett verbalt samspel angående 

kroppsuppfattning. Förskollärarens kommunikation med barnet sker med en låg ton och en 

mild röst. Kommunikationen utgår från frågor kring dockans kroppsdelar som därefter 

relateras till flickans egna kroppsuppfattning. Lena skapar via verbala uttryck en 

kommunikation kring kroppsuppfattning utifrån barnets intresse av en docka. Barnets 

intresse för dockan ger förskolläraren en möjlighet att skapa en lärandesituation kring 

kroppsdelar i den mänskliga anatomin.  

Lena uttrycker hur hon förhåller sig i sin undervisning och hur hennes ageranden påverkar 

barnen. Hennes förhållningssätt är hennes redskap i undervisning till barnen.  

Lena menar att det har betydelse hur hon förhåller sig i samspelet med barnen och hon säger att: 

 

Jag tänker alltid att jag talar lugnt och givmilt, för det är så barnen vill bli 

bemötta. Lugn miljö och en lugn närvaro. Lugnet och hur jag uttrycker mig hör 

ihop (Intervju med Lena). 
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Även Förskollärare 3 för fram betydelsen av förhållningssätt till barnen och vikten av att 

lyssna in och iaktta dem för att veta på vilket sätt en situation kan berikas för barnen med 

till exempel material som utmanar dem. I följande intervjudel beskrivs hur förskolläraren 

Karin använder sig av sitt samspel för att tillföra något i barnens aktuella sammanhang. 

Förskolläraren använder sig själv som ett verktyg och även material som verktyg för att 

utveckla barnens utforskande vidare. Karin säger att: 

I den fria leken brukar jag först känna in vad barnen gör, vilka är med och vad 

kan jag tillföra. Till exempel att man addera något material kan jag ta någon roll 

ibland en observatör ibland en medlekare. (Intervju med Karin)  

I följande beskriver Lena hur hon tänker kring barnens delaktighet och inflytande. Hon 

menar att: 

 

[--- ] arbetssättet bygger på att låta barnen hela tiden vara med, låta dem 

bestämma och påverka samspelandet. (Intervju med Lena)  

 

Citatet visar att lärandet bygger på barnens sammanhang. Barnen väljer vad de samspelar 

kring. Förskollärarens förhållningssätt och medvetna undervisning utgår ifrån att barnen är 

aktörer i sin egen verksamhet/utbildning. Genom att iaktta den pågående leken kan Lena 

tillgå med relevant stöttning för att utveckla leken utifrån det som redan pågår på barnens 

initiativ. Genom samspel med barnen kan ytterligare material eller erfarenheter tillföras som 

vidareutvecklar barnens utforskande aktivitet. Genom att observerar och lyssna in barnen 

kan hon avgöra vilken typ av stöttning hon kan tillföra för att utmana och utveckla det som 

pågår. 

 

4.3 Sammanfattning av studiens förskollärares samspel med 

barnen 

Sammanfattningsvis använder sig alla studiens förskollärare av sin fysiska närvaro för att 

ge stöttning i barnens aktiviteter. Samtliga förskollärare använder sig av uttryck så som 

kroppsspråk, verbalt språk, gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppslig närvaro i sitt 

samspelande med barnen. För att skapa ett samspel används uttryck så som ögonkontakt, 

ansiktsuttryck och kroppslig närvaro. För att utveckla aktiviteten tillförs verbala uttryck 
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som riktar barnens fokus på ett lärande och utmanar barnens tankar. Förskollärarna i 

studiens första förskola använder sig av sitt samspel gentemot det barn som förskollärarna 

bestämt ska vara den aktiva utforskaren i den pedagogstyrda aktiviteten. Förskollärarna i 

studiens andra förskola använder sig av ett arbetssätt där de följer barnens intressen och 

styr sitt samspelande mot det barn som för stunden söker förskollärarens kontakt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



26 
 

5. Resultatdiskussion  

I följande kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat samt studiens metod i 

förhållande till Aspelin och Persson (2011) teori kring relationell pedagogik. I 

resultatdiskussionen kommer vi jämföra tidigare forskning med studiens resultat. Vi 

avslutar med att belysa förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Hur förhåller sig förskollärarna till barnen i observerade 

situationer i förskolan? 

Förskollärare inom studiens förskolor använder sig av olika strategier i sitt samspel med 

barnen så som: ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppslig närvaro, kroppsspråk, verbalt 

tonfall, och verbala valda uttryck. Det uttrycket som dessa förskollärare använde sig 

mestadels av var det verbala. De använder sig av verbala uttryck för att vägleda och 

utveckla aktiviteten utifrån det förplanerade aktiviteterna. Med hjälp av att förskollärarna 

i samspelet ställer frågor till barnen och lyssnar in barnens svar hålls barnens fokus till 

aktiviteten. Det här kan vi koppla till Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

som beskriver att barnens förståelse för sina egna tankar ökar via samtal och reflektioner 

och pedagogerna får ökad förståelse för barnens sätt att erfara olika fenomen och hur de 

skapar mening och förståelse. Vi ser liknelser med förskollärarnas samspel på studiens 

första förskola med Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons (2014) beskrivning av 

utvecklingspedagogiken, som en medveten strävan mot ett mål.  Författarna menar att det 

inte räcker att utgå från barnens erfarenheter och intressen utan pedagogerna måste rikta 

barnens uppmärksamhet mot ett innehåll, ett lärandeobjekt. Detta gör de bland annat via 

sitt verbala uttryck. Författarna menar fortsättningsvis att pedagogerna via ledande frågor 

kan styra barnen i ett utforskande och ett tänkande kring en förbestämd agenda.  

Pedagogernas roll blir således att leda eller utmana barnen till att tänka kring 

lärandeobjektet och mot det innehåll som finns i förskolans läroplan. 

 

För att innehållet i det verbala ska nå fram till barnen använder sig förskollärarna av andra 

uttryck så som att stå kroppsligt nära och skapa ögonkontakt med barnet de talar med. 

Genom att förskollärarna i observationerna använder sin egen kropp till att rikta barnens 

kropp mot lärandeobjektet hjälper de barnen att fokusera på lärandeobjektet. 

Förskollärarna skapar en nyfikenhet hos barnen genom att själva via ansiktsuttryck och 
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gester visa ett engagemang och en nyfikenhet inför aktiviteten. Ögonkontakt hjälper barnen 

att fokusera på vad förskollärarna uttrycker verbalt.  

 

I empiri från observationerna framträder kroppslig närvaro och lugn sinnesstämning i 

samspelet mellan förskolläraren och barnen. Med sin kroppsliga närvaro och genom att 

agera inlyssnande känner förskollärarna av vad barnen gör och vad som kan tillföras. 

Förskollärarna fångar upp barnen med ögonkontakt och mjuka ansiktsuttryck så som 

leende läppar. Genom att närma sig barnen med en lugn kroppsrörelse och placera sig 

kroppsligt nära barnen och ge ett intresserat och omsorgsfullt ansiktsuttryck blir 

förskollärarna inbjudna till barnens pågående aktivitet. Därefter använder förskollärarna 

ett vänligt tonfall då de tillför verbala uttryck som ofta tillför ett lärande kring barnets 

pågående aktivitet. 

 

5.2 Vilken betydelse har förskollärarnas förhållningssätt i samspelet med barnen enligt 

förskollärarna? 

 

I intervju med Maria beskriver hon att hon behöver finnas till hands med sin fysiska närvaro 

för att kunna stötta barnen, samt att hon via verbala uttryck kan vägleda och utmana barnen 

i det aktuella lärandet. Petra menar i sin intervju att hon via sitt förhållningssätt kan 

förmedla en tilltro till barnens eget kunnande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) poängterar att självaste lärandet är något som är oskiljbart från förhållningssättet 

mellan förskolläraren och barnen. Barnen behöver ges möjligheter att tänka, reflektera och 

uttrycka sig på olika sätt, därav behöver pedagogerna skapa situationer som ger barnen 

förutsättningar att uppleva lärandeobjektet. Det här kan vi koppla till Aspelin och Perssons 

(2011) tankar kring relationell pedagogik. Forskarna menar att relationell pedagogik kan 

beskrivas som ett synsätt där relationen står i fokus och således begrepp som 

kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten, vad som existerar eller inträffar 

personerna emellan. Vad som sker emellan är i enlighet med relationell pedagogik en 

avspegling på lärarens förhållningssätt. Aspelin och Persson (2011) menar att en utbildning 

med fokus på relationen är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling. Vi tänker 

att det är just förskollärarnas förhållningssätt och uttryck i sitt samspel med barnen som 

hjälper barnen att fokusera och bibehålla sitt intresse för det aktuella lärandeobjektet. 

I intervju med Lena uttalar hon att deras arbetssätt bygger på att kontinuerligt låta barnen 

vara med och bestämma samt påverka utbildningen och undervisningen. Att tillföra 
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kunskap till en pågående lek som startats upp på barnens initiativ tillför ett lärande utifrån 

våra styrdokument som ger barnen mening då det bygger på deras egen värld. Elfström 

(2013) beskriver att lyssnandets pedagogik innefattar en stor del av synen på människan i 

ömsesidighet med varandra, som delar av ett sammanhang. Hon menar att lyssnandet 

kräver en djup medvetenhet och närvaro i det som just nu pågår. Hon menar även att 

lyssnandet bygger på både verbala och icke verbala interaktioner. Reggio Emilias grundare 

Malaguzzi (1997) förespråkar att man ska se och bejaka varje barn och att 

kommunikationen mellan barnen ska vara avgörande inom ett pedagogiskt syfte. Att se och 

lyssna in barnen är ett grundläggande ansvar hos pedagoger. Malaguzzi (1997) menar 

vidare att vuxna bör uppmärksamma barns uttryck som de sedan följer upp och utvecklar. 

Åberg och Lenz Taguchi (2011) diskuterar kring lärandet i lyssnandets pedagogik som 

samspelet mellan barnen och miljön samt samspelet mellan barn och vuxna. Med denna 

pedagogiska syn krävs en vilja och lust att lära tillsammans med barnen. Kunskap är 

således inget vi pedagoger kan lära ut eller överföra till barnen utan det är det som sker i 

samspelet oss emellan. Vi kan i studien se att förskollärarna genom sitt engagemang och 

nyfikenheten bidra till ett lärande tillsammans med barnen.  Åberg och Lenz Taguchi 

(2011) beskriver pedagogernas uppdrag som att se och stödja varje barns intresse och 

förmåga. Pramling Samuelsson (1999) menar att det handlar om barnens relation till 

omvärlden. Hur barnens kompetenser utvecklas beror på sammanhanget och det är här 

pedagogerna kommer in i bilden. Det första steget att försöka tolka och upptäcka barnen är 

att se och upptäcka barnens värld, dess intentioner. I intervjun med Karin berättar hon att i 

den fria leken brukar hon först känna in vad barnen gör och vad hon kan tillföra. 

Förskolläraren Lena menar i sin intervju att arbetssättet bygger på att låta barnen 

kontinuerligt vara med, låta barnen bestämma och påverka samspelandet. Genom att iaktta 

den pågående leken kan förskollärare Lena tillgå med relevant stöttning för att utveckla 

leken utifrån det som redan pågår på barnens initiativ. När en interaktion upptagits och det 

sker ett samspel mellan förskollärarna och barnen använder sig förskollärarna av det 

verbala uttrycket för att utmana barnens aktivitet till ett lärande. Då detta lärande baseras 

på barnens värld och samspelet mellan barnen och förskollärarna sker lärandet i samspelet 

sinsemellan.  Detta kan vi koppla till Aspelin och Persson (2011) beskrivning av relationell 

pedagogik. De menar att utbildning är det som sker emellan människor. Det innebär att alla 

förskollärare dagligen ägnar sig åt relationell pedagogik då det ständigt pågår samverkan 

och samvaro. Aspelin och Persson (2011) talar om pedagogiskt möte. Pedagogiska möten 

sker då läraren är omedelbart närvarande i mötet med eleven utan att styra skeendet. I 
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studien har förskollärarna Karin och Lena visat på en medvetenhet kring det omedelbara 

närvarande mötet med barnen genom sina uttalande kring mötets betydelse.  Öhman (2006) 

menar att det räcker med ett leende och ögonkontakt för att ett samspel ska ske. Författaren 

menar att grunden till skapandet av en relation mellan den vuxne och barnet kräver att 

samspelet leder till ett möte. Ett sådant möte menar författaren inte kräver ord utan kan 

även uttryckas via subtila handlingar och det som sker i mötet, det vill säga den relationella 

aspekten. Denna relationella aspekt präglar samspelets kvalité. Den vuxne bär ansvar 

genom att uppmuntra och stimulera barnet så det blir kvalité i samspelet och mötet som 

sker dem emellan. Ett möte mellan individer har med ömsesidighet att göra.  

 

Johansson och Johansson (2003) talar om begreppet pedagogisk medvetenhet vilket 

innebär att begreppet karakteriseras av en samspelande atmosfär. De menar även att det 

handlar om ett synsätt på barn som medmänniskor och att göra barnen delaktiga i sitt eget 

lärande. Vi ser att båda de pedagogiska ansatserna vi studerat har som mål med sina uttryck 

att göra barnen delaktiga i sitt lärande.  

 

Öhman (2016) redogör samspel som den vuxnes öppenhet gentemot barnet att vara 

samspelsbar. Barnen behöver ges möjligheter att utrycka sig och bli lyssnade till. Denna 

grundton möjliggör för barnen att bilda sina egna uppfattningar när vuxna samspelar 

tillsammans med dem. Förskollärarna inom studiens båda förskolor bjuder in barnen i 

samspelsbara möten där barnen blir uppmärksammade och lyssnade på. Förskollärarna 

använder sig medvetet av olika kroppsliga och verbala strategier för att fånga barnens 

uppmärksamhet och samspel. I samspelet tas barnens tankar och uttryck till vara för att 

barnen ska få en delaktighet, inflytande och ökad förståelse av lärandeobjektet/situationen.  

Öhman (2016) beskriver tre olika aspekter av samspel: handlingsaspekten står för det de 

berörda samspelar om. Relationell aspekt omfattar samspelets kvalité och hur 

vederbörande har det tillsammans i görandet sinsemellan. Verbala samspelet står för 

reflektionerna och ordval. Öhman (2006) menar att pedagogerna behöver fundera kring 

innehållet i samspelet och på ordvalet vid reflektionerna kring utförandet och samspelet då 

det påverkar samspelets kvalité. Vi ser att förskollärarna inom studiens båda förskolor har 

en pedagogisk tanke med sitt samspelande med barnen. De använder sig av kroppsliga 

uttryck, ansiktsuttryck och ögonkontakt för att skapa ett värdefullt sampel med barnen och 

i de verbala uttrycken finns ett pedagogiskt syfte med ordval och ton. 
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Aspelin och Persson (2011) talar om två grundläggande förhållningssätt; pedagogiskt 

tillvägagångssätt och pedagogiskt möte. De beskriver pedagogiskt tillvägagångssätt som 

ett målmedvetet förhållningssätt från lärarens sida där läraren medvetet involverar eleverna 

i kunskapsalstrande möten. Detta förhållningssätt kopplar vi till studiens första förskola 

där vi ser liknelser med förskollärarnas arbetssätt från utvecklingspedagogiken, där 

lärandet är riktat mot ett förbestämt lärandeobjekt. Pedagogiska möten sker då läraren är 

omedelbart närvarande i mötet med eleven utan att styra skeendet. Pedagogiska möten 

kopplar vi till förskollärarna i studiens andra förskolas arbetssätt, där vi ser liknelser med 

lyssnandets pedagogik. Där använder sig förskollärarna av uttryck så som lugnt 

kroppsspråk och rogivande ansiktsuttryck för att närma sig barnen och skapa ett möte kring 

deras pågående aktivitet. Aspelin och Persson (2001) talar även om aspekterna samverkan 

och samvaro i relation till relationell pedagogik. Här menar de att samverkan är en process 

där två eller flera individer koordinerar sina handlingar. Detta kopplar vi till då 

förskollärarna inom studiens första förskola som använder sin kropp för att rikta barnens 

kropp mot lärandeobjektet. Det blir en samordnad och mer eller mindre målmedveten 

aktivitet. Samvaro menar Aspelin och Persson (2011) är ett ömsesidigt möte mellan 

människor som kännetecknas av oförutsägbarhet där inga medel används. Samvaro 

kopplar vi till studiens andra förskola där förskollärarna inte använder sig av något 

förbestämt material i sina möten med barnen. Förskollärarna närmar sig barnen utifrån 

deras värld med ett harmoniskt och lugnt kroppsspråk och ansiktsuttryck som ofta leder 

till att barnen bjuder in förskollärarna i deras lek.  

 

Studien visar således att förskollärarna i studiens första förskola använder sig av sina 

uttrycksformer för att rikta barnens fokus mot ett förbestämt lärandeobjekt där de sedan 

verbalt tillför kunskapsutveckling genom utmanande frågor. Förskollärarna inom studiens 

andra förskola använder istället sina uttrycksformer för att bli inbjudna i barnens pågående 

aktiviteter för att verbalt kunna tillföra ett lärande i deras värld.  
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5.3 Metoddiskussion 

Metodval mötte väl upp vårt syfte. Via observationer och intervjuer har vi tagit del av 

förskollärares uttryck i samspelet med barnen. Tack vare att vi kompletterade 

observationer med intervjuer fick vi ett rikare rådata som breddade förståelsen för 

förskollärarnas uttryck. Vi anser dock att ytterligare observationer och intervjuer skulle 

förstärka trovärdigheten kring resultatet och resultera i mer kunskap kring syftet. 

Anledningen till att studien inte breddades med mer observationer och intervjuer berodde 

dels på tidsbrist och dels på att förskolorna var inne i en tidsperiod då de hade svårt att ta 

emot oss. Observationerna skedde under inskolningsperioden och intervjuerna skedde 

under pedagogernas julledighet. Innan observationerna delades samtyckesblankett ut till 

samtliga berörda barns vårdnadshavare, där det bland annat bads om tillåtelse av filmning 

av förskollärarnas samspel med barnen. Många vårdnadshavare samtyckte inte till filmning 

av deras barn vilket resulterade i att endast filminspelning användes under studiens första 

observerade förskola. I samförstånd med förskollärarna på förskolorna framgick att 

samtyckesblankett saknade tydlig informationen angående vad det videoinspelade 

materialet skulle användas till. Hade ett förtydligande skrivits fram i samtyckesblanketten 

att filmningen endast var för studiens syfte med förskollärarens agerande i fokus kan hända 

att fler vårdnadshavare samtyckt till videoinspelning som observationsverktyg. Vi anser 

dock att variationen av observationsverktyg inte påverkade den insamlade datan då 

loggbok fördes i direkt anslutning av observationerna, detta gav likvärdig data. I samråd 

med handledaren förstärktes observationsmaterialet med kompletterade intervjuer för att 

få ett bredare material kring förskollärares uttryck. Då dessa intervjuer genomfördes under 

jultid såg intervjumetoderna olika ut. Anpassning efter förskollärarnas möjligheter att 

besvara frågorna gjordes. Detta genererade i både telefonintervjuer och direkta 

samtalsintervjuer. Jultiden resulterade även i brist av förskollärare att intervjua. Till 

intervjuerna användes semistrukturerade intervjufrågor som innebär att alla intervjuade får 

samma huvudfrågor vilket gav ett likvärdigt underlag att basera resultatet på. För att sortera 

fram förskollärarnas utryck i datan valdes färgkodning som sorteringsverktyg. Det hjälpte 

oss att få fram relevant data i den stora mängden empiri. 
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6. Förslag till fortsatt forskning  

Vi tänker det vore intressant att göra en mer omfattande studie på hur förskollärares 

samspel med barn utspelar sig i praktiken. Vår studie baseras på förskollärare som 

individer och hur deras samspel med barnen tar sig uttryck. Att utföra fler observationer 

och intervjuer under en längre tidperiod tänker vi kan styrka studiens trovärdighet 

angående hur förskollärare uttrycker sig i sitt samspelande med barnen.   
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Bilaga 1        

 Samtyckesblankett 

 

Hej Vårdnadshavare. 

Vi är två blivande förskollärare som heter Annelie Nilsson och Noor Mosa Tan. Vi 

läser vår sista termin på Jönköpings University. Vi skriver ett examensarbete som 

handlar om förskollärarens samspel med barnen. Vi har valt att göra en observation 

på ert barns avdelning. Observationen kommer gå ut på att titta på hur 

förskolläraren samspelar med barnen utifrån verksamhetens pedagogiska ansats. Vi 

har valt att använda oss av filmning och Ipad.  

Ert samtycke är viktigt för oss och för barnen därför behöver vi veta om ert barn får 

vara med på vår observation.  Denna observation är till studiens syfte. 

      Vi ber er att kryssa i denna talong och lämna in snarast. 

 

Mitt barn får vara med i observationen                     Mitt barn får inte vara med i 

observationen 

 

  JA                                                                                                  NEJ 

 

Barnets namn______________________________________________________ 

 

 

 

Med vänlig hälsning: Annelie och Nora  

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2uX50K7dAhUHkCwKHYB8BBsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/sophietags/f%C3%B6rskola-tips/&psig=AOvVaw33kuI84UTTGmOVAReq_6RV&ust=1536606905547166
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

Vad innebär samspel med barnen för dig i din roll som förskollärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur uttrycker du dig i samspelet med barnen? Exempel: 

• Kroppsspråk 

• Gester 

• Ansiktsuttryck 

• Verbalt språk/ton  

 

 

 

 

 

Berätta hur du samspelar med barnen i den fria verksamheten/leken! 

Hur tar det sig yttryck? Vilken roll har du i samspelet. Ge något exempel. 
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Hur stöttar du barnen utifrån styrdokumenten i ditt samspel med barnen i den 

”fria” verksamheten/leken? 

Ge ett exempel på ett projekt – kanske det projekt som just nu är igång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vilket samspel skulle du vilja säga att du har med barnen i det projektet? 

Berätta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan du via ditt samspel med barnen ge stöttning för att uppnå projektets 

syfte? 
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Bilaga 3 

Observationsverktyg 

 

Hur yttrar sig förskollärarnas samspel med barnen?  

Hur samtalar förskollärarna med barnen? 

 

 

Datum: Kroppslig närvaro Samtal 

Yttrande/dialog   
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