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Syftet med vårt arbete var att undersöka samspelet och upplevelser vid samlingen i för-

skolan mellan förskollärare och barn samt mellan barnen själva. I undersökningen har 

vi använt oss av kvalitativa metoder och har genomfört både intervjuer och observat-

ioner. Sammanlagt bestod vår datainsamling av tio barnintervjuer och nio observation-

er. Resultatet av detta har visat att samspelet mellan pedagog och barn till stor del är 

beroende av pedagogens sätt att bemöta barnen. Pedagogen bestämmer innehållet i 

samlingen men barnen får ibland komma med egna förslag. Barnen har vid vissa till-

fällen upplevts som ointresserade och valt att göra något annat för stunden till exempel 

genom att springa iväg. Samspelet mellan barnen har visat sig genom att de spontant 

hjälpt eller härmat andra. Det kan även vara sämre samspel när barnen stör och gör nå-

got annat än vad de ska. Barnens egna upplevelser har varit väldigt olika en del tyckte 

det var lugnt under samlingen medan andra stökigt, några tycker de har inflytande och 

vissa inte något alls.       
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1 Inledning  

I förskolan kommer barn i kontakt med det sociala samspelet dagligen. Vi vill därför under-

söka i vår studie hur samspel och interaktion kan utspela sig. Vi har valt att titta på detta under 

samlingen i förskolan eftersom den skapar möjlighet till samspel och dess betydelse blir där 

synligt. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt olika slags samspel. Vi 

har sett exempel där alla deltagare fått vara en del av samverkan, men även tillfällen som upp-

levts vara lärarstyrt och vi har haft en avsaknad av samspel. Genom detta arbete vill vi titta 

närmare på olika slags samspel och även få en inblick i barnens egna tankar om ämnet.  

I läroplanen för förskolan LpFö98 beskrivs det att ”I förskolan ska barnen möta vuxna som 

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

och barngruppen” (Skolverket, 2010 s.6). Att läraren stimulerar och utvecklar barnens 

samspel anser vi vara en viktig del i arbetet eftersom vi tror att barnets sociala förmåga börjar 

utvecklas redan när de är små. Om barnet då i senare förskoleåldern inte har utvecklat den 

sociala förmågan kan detta leda till konflikter eftersom barnet inte vet hur den ska ta kontakt 

med andra. Detta menar även Coolahan, Fantuzzo, Mendez och McDermott (2000) då de 

beskriver att barn som har en god relation till en pedagog och får hjälp att utvecklas kommer 

det gå bättre för senare i skolgången. För att barnet ska kunna utvecklas socialt och lära sig av 

andra barn samt konflikthantering och annat som tillhör samspel med andra måste barnen få 

möjlighet att synas och komma till tals.  

I vår studie kommer vi ta reda på hur samspelet ser ut på några förskolor genom att göra ob-

servationer och intervjuer. 

1.1 Begreppsförklaring 

Två begrepp som vi vill förtydliga är pedagog och samling. I bakgrunden kommer vi använda 

oss av ordet lärare men i metoden och resultatet kommer ordet pedagog användas. Pedagog är 

ett samlingsnamn det kan vara förskollärare, barnskötare, personer som har en annan utbild-

ning eller ingen alls som arbetar på förskolan med barnen. Samling är en gemensam stund då 

barn och pedagog är tillsammans och dess innehåll förväntas alla delta i till exempel sjunga 

sånger, ha rörelser, rim och ramsor.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden innehåller tidigare forskning om lärarens roll och barnens samspel med varandra. 

Vi tar även upp allmänt om samspel och vad samlingen i förskolan går ut på och vilka be-

stämmelser det finns på förskolan om samspel. 

2.1 Samlingen 

Inom förskoleverksamheten är det enligt Davidsson (2000) vanligt förekommande att använda 

sig av samlingar. Han menar även att det är en företeelse världen över med en innebörd av att 

deltagarna samlas tillsammans i en ring för att på ett jämlikt sätt skapa samhörighet. 

Författaren antyder vidare att samlingen ursprungligen kommer från Fröbelpedagogiken där 

meningen var att skapa gemenskap och en vi-känsla mellan deltagarna men beroende på 

vilken syn en förskola har på samlingens betydelse och innebörd skapas olika 

samlingspraktiker. Ses det som ett tillfälle där barnen ska förberedas inför skolan och lära sig 

att lyssna och sitta stilla på sin plats, eller är det ett tillfälle för en gemenskap där deltagarna 

tillsammans har möjlighet att fatta beslut. 

 

Även Rubenstein Reich (1993) påvisar i sin avhandling samlingens olika användningssätt 

såsom ett uttryck för gemenskap, skolförberedande, en ritual med bestämd ordning eller som 

ett möte. Trots förekommande olikheter finns där även generella drag i samlingars innehåll. 

Det som är vanligt förekommande är närvarokontroll, någon form av sång, rörelse och spel, 

samtal och en form av avslutning.   

2.2 Styrdokument 

I de styrdokument som gäller för förskolan, skollagen och läroplanen för förskolan, kan vi 

läsa de bestämmelser som styr verksamheten samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns 

för de individer och grupper som finns inom verksamheten, detta handlar om såväl lärare som 

barn och förskolechef. Barnen ska i förskolan enligt skollagen erbjudas en omgivning som 

gynnar utveckling och lärande samt en i allmänhet god miljö (Skolverket, 2011). I förskolan 

ska social gemenskap och kontakt med andra stimuleras. Barnen har rätt till inflytande över 

sitt lärande och detta ska anpassas efter ålder och barnets mognad (Sveriges riksdag, 2010). 

 

Enligt läroplan för förskolan LpFö98 (Skolverket, 2010) har förskolan i uppgift att lyfta fram 

de grundläggande värderingar som finns i ett demokratiskt samhälle och detta handlar bland 

annat om att visa på jämställdhet, omsorg om andra människor och vilka rättigheter och 
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skyldigheter barnet och andra har gentemot varandra. Det handlar även om att ge barnen 

möjlighet att utveckla en social handlingsberedskap och förmågan att samspela med andra 

likväl vuxna som barn. Personalen har även i uppgift att se alla barnen som enskilda individer, 

bemöta dem efter detta och låta alla barn bli synliga inom verksamheten. Vi kan bland annat 

läsa att ”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet/.../ är viktigt /.../. Alla barn 

ska få erfara den tillfredsställelse det ger att /.../ få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” 

(s.5). 

 

För att barnen ska få en bra bild och chansen att tillägna sig detta förhållningssätt bör de 

vuxna inom förskolan vara bra förebilder för barnen och med sitt eget sätt att vara och handla 

visa på hur värdegrunden bör följas och efterlevas (Skolverket, 2010). 

2.3 Samspel 

Israel (1999) beskriver samspel och interaktion som en handling eller handlingar som sker 

mellan personer. Det som är en förutsättning för att ett samspel ska kunna ske är att de 

inblandade individerna har något gemensamt. Eisele (2003) menar att människan är en social 

varelse och har behov av samspel och av att känna en tillhörighet och ett stöd från andra. Det 

är i kontakten med andra som vi kan utveckla en känsla för den vi är. Israel (1999) framhåller 

även han att människan har ett behov av att samspela i sin vardag. Samspelet och individen 

styrs av de handlingar och normer som är gällande i den sociala situationen. Men inom 

individen sker även en förlikning mellan att helt imitera och följa andras förhållningssätt eller 

att se till sin egen självständighet och hävda sin olikhet.   

2.4 Lärarens roll 

Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver i sin avhandling lärarens roll i samspelet vid 

samlingen och hur denna interaktion kan påverka barnen. Innehållet i samlingen bestäms till 

största del av läraren men denne bör tänka på vad som för barnet är meningsfullt eller inte. 

Lärarens uppgift är att styra barnen i riktning mot det innehåll som barnen ska lära sig. 

Innehållet bör även arbetas med på ett systematiskt sätt och inte genomgås för fort och riskera 

att missas av barnen. Det är av stor vikt att läraren har kunskaper om hur och vad barnen 

förstår för att kunna använda ett arbetssätt som stödjer barnens lärande. 

 

Simeonsdotter Svensson (2009) påvisar hur samlingen kan ses som en maktsituation där barns 

inflytande är en bristvara. En vuxenstyrd och bestämd aktivitet kan leda till passivitet hos 
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barnen som inte får möjligheten att efter sina egna förutsättningar ta initiativ eller vara aktiva. 

Det blir vad läraren anser vara viktig kunskap som presenteras för barnen. Läraren har på så 

sätt makten över barnens situation genom sitt bestämmande av innehåll och tillvägagångssätt. 

Enligt Arnér och Tellgren (2006) har pedagogernas barnperspektiv betydelse för hur de 

samspelar med barnen. För att skapa ett samspel mellan barn och vuxna måste aktiviteten 

byggas på barnens tankar och intressen. Pedagogen måste plocka upp tankar i det barnet säger 

och ge respons för att skapa en fördjupad insikt. Simenonsdotter Svensson (2009) belyser 

även att det kan förekomma att barnen har makt, men denna är då tilldelad barnen av de 

vuxna. Under samling blir det ofta den vuxnes normaliseringsperspektiv och regler som 

eftersträvas och barnen socialiseras på så sätt in efter de vuxnas förhållningssätt och 

värderingar och inte efter sitt eget perspektiv. 

 

I sin studie om samling har Simenonsdotter Svensson (2009) sett hur barns lärande påverkas 

av lärarens förmåga att samspela med barnen. Författaren menar vidare att lärarens förståelse 

för barnens upplevelser kring en uppgift påverkar deras lärande. Bemöts barnen på ett sätt 

som möter deras förutsättningar, med förklaringar och delaktighet som barnen kan ta till sig 

eller blir det nya instruktioner som de inte har förmågan ännu att sätta sig in i. När 

instruktioner och förklaringar ges på ett tydligt sätt skapas ett bättre samspel där barnen vågar 

kommunicera och ta hjälp av de vuxna. I de situationer där barn känner svårigheter bemöts 

deras vilja och protest efter lärarens förmåga att tolka barnets signaler. Signalerna kan vara 

mer eller mindre synliga och besvaras ofta utifrån den vuxnes perspektiv om vad som är 

viktigast för stunden. Till exempel vid en synlig protest såsom att barnet lämnar sin plats, blir 

gensvaret från den vuxne oftast att uppgiften ska avslutas och barnet bör därför komma 

tillbaka. Hur barnen handlar i en situation bygger på deras erfarenheter av den delaktighet och 

det samspel de upplevt tidigare med lärare och andra barn. 

 

Hundeide (2001) har tillsammans med Henning Rye utvecklat ett utbildningsprogram, ICDP- 

programmet, om hur en uppväxtmiljö för barn blir så pass utvecklingsbefrämjande som 

möjligt. Hundeide menar att lärare inom förskolan bör skapa ett förtroendefullt samspel med 

barnen som en grund som i ett senare skede blir viktigt när situationer och samspel blir mer 

krävande. Ett positivt och accepterande samspel där läraren visar intresse för, bekräftar och 

skapar mening i barnets egen handlingskraft och val av aktiviteter. Läraren ska följa och delta 

men inte styra eller ta över men ge barnet positiva kommentarer för det de gör och på så vis 
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tala om för barnet att det förtjänar uppmärksamhet och har en betydelse. För att en lärare ska 

kunna möta barnet på detta sätt krävs tålamod. 

 

Läraren har även i uppgift, enligt Hundeide (2001), att utöka barnets erfarenheter och 

förmågor genom att skapa nya utmaningar. Läraren ska där verka som ett stöd och hjälpa 

barnen att våga prova på nya saker samt uppmuntra och ge beröm. Ett passande arbetssätt för 

att kunna jobba på detta sätt är ett temainriktat arbete där läraren använder ett innehåll utifrån 

barnens erfarenheter och under en längre tid har möjligheten att fördjupa sig, följa upp 

barnens förståelse och även vidareutveckla. Det intresse som läraren själv visar inför 

uppgiften påverkar även barnens engagemang. 

 

Rosenthal och Gatt (2010) lyfter även de fram ett träningsprogram, LtLT programmet, där 

lärare får kunskap om barns sociala och emotionella kompetens. De menar att detta är något 

som är av stor betydelse i arbetet med barn för att de ska kunna stödja barnen i deras 

utveckling av sin sociala förmåga. Läraren behöver förmågan att kunna identifiera ögonblick 

och stunder som kan leda till socialt lärande och de måste ha kunskap om hur de ska hjälpa 

barn att utveckla de kommunikationsfärdigheter som krävs för att vara en del av en grupp. 

Även i Läroplanen för förskolan LpFö98 (Skolverket, 2010) kan vi se att detta är en viktig del 

av lärarens arbete då ”Förskolan ska vara en levande social /.../ miljö som stimulerar barnen 

/.../ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (s.6). Rosenthal och Gatt 

(2010) menar vidare att lärarens eget beteende och sätt att vara skapar en förebild för barnen 

och blir något som barnen eventuellt kan påverkas av eller ta efter. Författarna ger exempel på 

att om en lärare skäller mycket och visar ilska kan det skapa aggressivitet hos barnen. 

Lärarens agerande är dock mycket påverkat av dennes kultur. Ett socialt och emotionellt 

beteende som accepteras i en kultur kanske inte gör det i en annan. Det kan även vara 

skillnader i uppfostransmetoder eller synen på att ingripa i barns eget samspel såsom vid bråk. 

För någon kan det vara självklart att ingripa direkt, medan en annan kan tycka att barnen får 

lösa konflikten själva. 

 

Den beskrivning Rosenthal och Gatt (2010) ger av lärarens roll innebär att uppgiften blir att 

coacha barnen i att få dem att förstå sitt eget beteende och andras, att ge dem stöd för att på 

egen hand delta i lek och samspel. I träningsprogrammet som författarna lyfter fram 

uppmuntras lärarna att frambringa social inlärning genom planerade aktiviteter med barnen, 
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såsom sagoberättande eller dockteater där innehållet kan handla om social interaktion. 

2.5 Barns samspel 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver hur barn i förskoleåldern framställer andra på samma 

sätt som de framställer sig själva. I tidig ålder sker det på ett konkret sätt och med tiden 

utvecklas förmågan till ett mer abstrakt tänkande. Redan i tre års ålder kan barnen ha 

förmågan att uppfatta andras intentioner och denna förmåga har visat sig betydelsefull för 

barnens sociala relationer. Även Sommer (2005a) antyder att genom att barn ingår i ett socialt 

samspel med andra barn stimuleras barnens olika handlingar och andra sociala processer till 

att de utvecklar sin egen personlighet. Föräldrarna ger barnet stöd och omsorg men den stora 

utvecklingen som socialt samspel får barnen med hjälp av andra barn i sin egen ålder. Det 

psykologiska synsättet är att de ser samspel med andra barn som en positiv del i barnens 

utveckling. Detta styrker läroplanen för förskolan LpFö98 (Skolverket, 2010) ” Barn söker 

och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera” (s.6).  

Sommer (2005a) beskriver fyra olika samspelsmönster hos barn. Det första är det samvaro-

kompetentamönstret som innebär att barnet har förmågan att förstå och förutsäga andra barns 

intentioner. Men även att ta vara på andra barns önskemål och intresse för att sedan lägga ihop 

det med barnets egen idé och på så sätt skapa en gemensam form av allas vilja. En del barn 

måste först titta, observera och avkoda de andra barnens interaktion, när barnet gör detta gli-

der det oftast in i de andras aktivitet och barnet accepteras. Barnet som ingår i det samvaro-

kompetentamönstret har lätt för att läsa av den sociala meningen. Det gäller både grupp- och 

individsamspel och barnet har en tydlig plats i barngruppen.  

Det andra är det självartikulerademönstret och som enligt Sommer (2005a) innebär att barnet 

bara styrker sina egna idéer och önskemål och visar inget intresse mot de andra barnen. I detta 

mönster visar barnet inte hänsyn till andra som barnet gjorde i samvarokompetenta mönstret. 

De måste hävda sig själv för att få uppmärksamhet och barnet har olika strategier för att detta 

ska ske, till exempel genom att höja rösten. Samvaron för dessa barn går ut på att testa grän-

serna för mod och styrka. Beteendet hos barnet beror på att barnet sätter sig själv i centrum 

och allt kretsar kring de egna behoven.  

Det tredje är konformitetsmönstret vilket innebär att ett barn inte tar initiativ utan gör som alla 

andra barn och ofta tittar på tills någon kommer fram och introducerar barnet till att vara med 



 

7 

 

och barnet i sig svarar genom att vara delaktig men ändå väldigt avvaktande och gör precis 

som de andra säger, detta är tillexempel i leken. Konformitetsmönstret kan förklaras som ett 

socialt beteendemönster där barnen ibland är väldigt uppmärksamma på andra barn. Barnen 

kommer sällan med egna förslag utan anpassar sig till de sociala normer som finns i barn-

gruppen och barnet gör då likadant som de andra barnen (Sommer 2005a).  

Det fjärde är Socialaisoleringsmönstret och innebär att barnen avisar social kontakt och är inte 

en del av barngruppen. De andra i barngruppen tar inte heller kontakt med dessa barn. Utan 

den enda kontakt barnet tar är med vuxna som de tyr sig till (Sommer 2005a). 

För barn i en barngrupp kan det krävas en rad olika sociala förmågor för att kunna delta i 

olika aktiviteterna, de barn som inte har dessa färdigheter får inte vara med eftersom de inte är 

samarbetsvilliga. En barngrupp betraktas som en viktig del i utvecklingen för den sociala trä-

ningen med andra barn beskriver Sommer (2005b).  

Rosenthal och Gatt (2010) menar att barn som går i en barngrupp kan läsa av sociala situat-

ioner mycket bättre och deras samspel med andra gör att de kan dela med sig av handlingar, 

erfarenheter och önskemål till de andra barnen. Men barns utveckling av det sociala samspelet 

ser olika ut. För en del börjar det sociala samspelet tidigt men för andra tar det längre tid.   

I förskolan får barnen utveckla sin sociala kompetens och aktiviteterna ger goda möjligheter 

för att stimulera barnens sociala och emotionella färdigheter. Rosenthal och Gatt (2010) 

påvisar att det är personalen och andra vuxna som ska hjälpa barnen och hitta stunder då det 

passar bra att visa hur de ska göra. Men barnen lär även mycket av varandra i olika 

situationer.  Barnens sätt att samspela kan se olika ut. Författarna ger exempel på hur vissa 

barn står vid sidan av först och observerar för att sedan härma och imitera de andra barnen. 

Detta styrker även Sommer (2005a) med sitt konformitetsmönster där det beskrivs att barnen 

härmar varandra och står vid sidan av först och begrundar vad de andra barnen gör och på det 

viset tar de kontakt och är sedan delaktiga i aktiviteten. Rosenthal och Gatt (2010) menar 

vidare att barn utvecklar sociala och emotionella förmågor hela tiden och under tiden de 

utvecklas kan de känna av vad ett annat barn har för känsla och på det sättet hjälpa barnet att 

till exempel bli tröstad om barnet är ledset. Det är viktigt att barnen får möjlighet att lära av 

varandra för att det ger barnen en bra utveckling i det sociala samspelet. Även i Läroplanen 

för förskolan LpFö98 beskrivs att ” Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010 s.7).  
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Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) påvisar hur barn kan hjälpa och lära av 

varandra till exempel om ett barn är bra på ett spel kan detta barnet hjälpa andra barn som inte 

kan spelets regler, på det sättet lär de av varandra. Ett centralt begrepp som författarna beskri-

vit är Peer collaboration det innebär att barnen lär av varandra och hittar nya strategier för hur 

problemet ska lösas. De upptäcker också nya saker med andra barn som i sig gör dem nyfikna 

på sitt eget lärande. En annan sak de tar upp är att när barn jobbar tillsammans så utvecklar de 

inte bara det sociala samspelet utan det kommer alltid till konflikter och det är bra enligt dem 

eftersom det lär barnen att det finns andra åsikter än de som barnet själv har. 

 

Coolahan, Fantuzzo, Mendez och McDermott (2000)  beskriver att barn som har beteendepro-

blem och som visar aggressivitet egentligen har en dålig relation till både vuxna och barn. En 

del av dessa barn bryr sig inte om sitt lärande och vill heller inte ha någon hjälp. De påstår att 

om barn är sociala och samspelar och har bra relationer kommer det gå bra för när de börjar 

skolan senare och de kommer få nya kamrater. De barn som inte är intresserade av det sociala 

samspelet, kamrater eller skolan kan det gå sämre för och kan även när de blir äldre bli krimi-

nella. Barnen måste försöka komma bort från det egocentriska och börja tänka på andra och 

känna sig in i deras situationer, åsikter och idéer för att utveckla sin förmåga att hantera kon-

fliktlösningar och utveckla sitt samarbete med andra. 
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3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka samspelet och upplevelser vid samlingen i förskolan mel-

lan barn och förskollärare samt mellan barnen själva.  

Frågeställningar:  

 Hur ser samspelet ut mellan barn och vuxen under samlingen? 

 Hur ser samspelet ut mellan barnen under samlingen? 

 Hur uttrycker barnen sina upplevelser kring samspelet under samlingen? 
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4 Metod 

I denna del kommer vi ta upp vilket urval vi har, genomförandet, hur materialet analyserats, 

vilka etiska principer det finns samt trovärdigheten. 

4.1 Teoretisk metod 

I vår studie har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv som Gunvie Möllås (personlig 

kommunikation, 23 januari, 2012) menar innebär att man söker budskap och förståelse samt 

innebörder i handlingar och upplevelser. Patel och Davidsson (2003) styrker detta och menar 

att inom hermeneutik kan människan tolka upplevelser, handlingar och kan förstå varandra 

och sätta sig in i andras livssituation. Detta både i det skrivna språket, i samtal och andra 

handlingar. Därför tycker vi detta passar i vår studie och datainsamling. Hermeneutiken 

började enligt Alvesson och Sköldberg (2008) som ett sätt att tolka och förstå texter men har 

med tiden överförts till att användas även för det talade språket och handlingar. Metoden har 

vuxit fram som en motsats till de naturvetenskapliga metoder som förklarade fenomen med 

orsaker medan kulturvetenskapen, hermeneutiken, i sin tur skulle få förståelse för meningar. 

Inom hermeneutiken finns två inriktningar, den objektiverande som är mer inriktad på empiri 

och den aletiska som är mer djuptolkande. Huvudtemat i hermeneutiken är att helheten och 

delar är beroende av varandra. Detta illustreras i den hermeneutiska cirkeln med del och 

helhet som används av den objektiverande hermeneutiken och innebär att man fördjupar sig i 

någon del, sätter detta till helheten och går sedan in på nästa del som i sin tur sätts in i 

helheten.   

 

Alversson och Sköldberg (2008) refererar till Bettis som inom den objektiverande 

hermeneutiken har tagit fram fyra kriterier som hermeneutiken ska bedrivas efter. Det första 

handlar om att ”det som ska förstås måste förstås utifrån sig själv/.../”(s. 215). En forskare ska 

därför utgå ifrån sina kriterier och intentioner för att få en förståelse för sammanhanget. I det 

andra kriteriet hittar vi den hermeneutiska cirkeln med helhet – del. Helheten ses som en 

viktig del och vad som är helhet bestäms av forskaren och dennes problematik. Den tredje av 

Bettis kriterier handlar om att tolkningen utgår ifrån forskaren tidigare erfarenheter och 

förförståelse, därför kan tolkningen aldrig bli absolut. I det fjärde kriteriet menar Bettis att det 

ska skapas ett osynligt band mellan de inblandade för att skapa en större förståelse.     

 

Den aletiska inriktningen väljer istället för del och helhet att använda sig av förförståele och 
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förståelse. Här frångås den subjekts- och objektsproblematik som finns i den objektiverande 

hermeneutiken eftersom förståelse här ses som något grundläggande för alla människor. Här 

handlar det istället om att få fram en kunskap som redan finns men är fördold. En forskare kan 

sätta sig in i någon annans meningsvärld men den kommer alltid påverkas av sin egen värld 

och förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

4.2 Urval  

Vi har använt oss av vad Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval som innebär att man 

till sin studie använder sig av personer som finns tillgängliga, vår studie utförde vi på två för-

skolor och vår population består av en avdelning på varje förskola. Sammanlagt har vi inter-

vjuat tio barn i ålder fyra-sex år men vi har valt att ta bort två av dem därför att de inte gav 

något till studien. Vi har även observerat barngrupperna under sammanlagt nio tillfällen. En 

har observerat fyra och den andra fem samlingar. Innan studien påbörjades var vår tanke att 

skicka med en blankett till barnen där de tillsammans med sina vårdnadshavare fick fylla i om 

barnen fick deltaga i vår studie. En av förskolorna ansåg inte att det behövdes någon blankett 

eftersom personalen brukade intervjua barnen ganska ofta. Vi valde att ändå prata med de 

vårdnadshavarna muntligt istället och erbjöd dem blanketten men alla tillfrågade tackade nej 

till den. För att veta vilka barn vi skulle intervjua drog vi lott om de barn som fått tillåtelse att 

vara med i vår studie.   

Urvalet till observationerna har valts ut i samma grupper som intervjuerna men samtliga re-

spondenter som mött kriterierna har ingått i studien. Vi valde de dagar då det var mest barn så 

vi fick med så mycket som möjligt i våra observationer. Pedagogerna på förskolorna hade inte 

samma samlingar utan alla gjorde olika och därför valde vi att titta på flera samlingar för att 

se hur samspelet var mellan barn och pedagog och samspelet mellan barnen.  

 

4.3 Genomförande  

Empiri har samlats in genom intervjuer (bilaga 1) och observationer (bilaga 2). Intervjuerna 

genomförde vi var för sig med ett barn i taget, den ena av oss intervjuade fyra och den andra 

sex respondenter. Vi utförde kvalitativa intervjuer. Respondenten ges möjlighet att kunna be-

rätta om sina tankar och funderingar. Det är mer flexibelt och det skapar möjligheter för följd-

frågor och mer detaljerade svar. Detta kallar Bryman (2011) för semistrukturerad intervju som 
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innebär att vi har en intervjuguide med tematiska frågor men som tillåter stor frihet att tillägga 

ytterligare frågor vid behov samt avvika från ordningen i intervjuguiden. 

Under intervjuerna har vi använt oss av ljudinspelning eftersom vi då fått med allt barnen 

sagt, det blev sedan lättare att transkribera och analysera det. Bell (2006) styrker det som vi 

tänkt på med ljudinspelning, att det ger respondenten den fulla uppmärksamheten under sam-

talet. Det ger möjlighet att senare kontrollera ordagrant vad som sagts och det är till stor hjälp 

när innehållet ska analyseras. Intervjuerna vi utförde tog ungefär fyra till tio minuter per barn, 

beroende på hur mycket respondenten hade att berätta. När vi intervjuade var vi i ett rum som 

var lugnt och avskilt från verksamheten där vi kunde arbeta i lugn och ro och blev inte störda 

av de andra. De enda som var i rummet var respondenten och intervjuaren. 

Observationerna har även de skett var för sig. Hela barngruppen observerades under fyra eller 

fem tillfällen under den tid då verksamheterna hade samling på dagen. Vi har använt oss av 

vad Bryman (2011) kallar för ostrukturerade observationer. Det innebär att vi inte har utgått 

från ett exakt observationsschema utan vi har använt oss av stödord för att vi skulle kunna 

titta efter samma händelser. Vi har efterhand noterat det vi ansåg passade ihop med samspel. 

Den typ av observation vi har utfört är en icke- deltagande observation det innebär att vi har 

befunnit oss i den aktuella miljön men inte varit deltagande i det som skett. Det som har regi-

strerats under observationerna är olika händelser som har med samspel att göra vid samlingen, 

när någonting händer antecknas detta på papper. 

4.4 Analys 

Vid bearbetning av våra intervjuer har vi använt oss av en form av kvalitativ analys som vi 

kommit i kontakt med genom Mikael Segolsson (personlig kommunikation, 26 januari, 2012 

och 3 februari, 2012). Det innebär att först få fram en helhet och en förståelse för vår 

insamlade empiri och på så vis lära känna vårt material. Vi har transkriberat vårt material på 

datorn och skrivit ut alla ord och hummanden som blev när vi intervjuade och sedan läst 

igenom för att kunna få en helhetssyn och sammanfattning. När vi fått en överblick över vår 

data har vi gått in mer på detaljer och sökt ord och uttryck i texten som svarar mot eller går att 

koppla till våra forskningsfrågor. Vi har alltså i det barnen har sagt och uttryckt letat efter 

yttranden som handlar om samspel. Detta har markerats och sedan samlats i övergripande 

kategorier som är uppdelade efter forskningsfrågorna. Efter transkriberingen valde vi att inte 

använda två av intervjuerna eftersom de inte gav något svar på våra frågor. 
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När vi har bearbetat och analyserat vårt observationsmaterial har vi använt samma metod som 

vid intervjuanalysen. Vi började med att renskriva vår data för att sedan söka uttryck och 

handlingar som vi kunnat koppla till vårt syfte och frågeställningar. Det vi hittat har vi där på 

samlat i kategorier som vi bildat efter forskningsfrågornas innehåll och det vi fått fram i våra 

kategorier har vi sedan kunnat sammanställa till vårt resultat.  

   

4.5 Etiska principer 

Inom forskning finns det etiska riktlinjer att hålla sig till. Bryman (2011) tar bland annat upp 

att de uppgifter som samlas in under studien enbart ska användas för den aktuella forskningen 

samt att de medverkande behandlas så konfidentiellt som möjligt. Respondenterna fick 

information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, de hade möjlighet att hoppa av när 

som helst och att det fanns godkännande av vårdnadshavare om respondenten var minderårig. 

Även Vetenskapsrådet (2002) tar i sina forskningsetiska principer upp att för att skydda de 

individer som deltar i en studie finns där fyra huvudkrav som bör följas. Detta handlar om de 

så kallade informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att innan studien startar ska deltagaren/deltagarna informeras om 

studiens syfte och hur den kommer gå till. Allt deltagande är frivilligt och uppgifter som 

framkommer ska enbart används för studiens syfte. Med samtyckeskravet menas att den som 

deltar i en studie ska ge forskaren sitt samtycke om medverkan. Om individen är omyndig 

eller själv inte kan ta till sig informationen angående studien bör en förmyndare få ge sitt 

godkännande istället. Respondenten ska själv kunna bestämma villkoren för sitt deltagande 

och ha möjligheten att när som helst avbryta. Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter 

om deltagande individer ska avidentifieras till största möjliga mån. De uppgifter som finns 

ska förvaras så att utomstående personer inte har möjlighet att ta del av dessa och inte heller 

kan identifiera någon deltagare. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas in under 

studien får enbart användas i dennas syfte, de får inte lämnas ut eller användas för annat bruk 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Det vi har gjort är att vi har skickat ut en blankett (bilaga 3) till barnens vårdnadshavare där vi 

berättat vad vi ville göra och om vi fick intervjua och observera barnen. På en förskola 

behövdes ingen blankett enligt personalen men ett samtycke från vårdnadshavare fick vi in 
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ändå och det berättades om innehållet så de skulle vara insatta i det och fick erbjudandet att få 

en blankett ändå men ingen ville det. Vi beskrev i blanketten att det är frivilligt för barnen, vill 

barnet inte delta längre får det hoppa av när som helst. Alla namn kommer avidentifieras så 

det inte syns vilket barn det är vi intervjuat, vi kommer använda oss av Respondent 1 och så 

vidare för att där också inte visa vem det är vi intervjuat.  

 

4.6 Trovärdighet- Reliabilitet & validitet 

För att kunna förutse kvalitet och trovärdighet i vår studie kan vi jämföra med vad Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver om reliabilitet och validitet inom forskning. Författarna menar 

att reliabilitet handlar om hur sannolikt det är att ett forskningsresultat kan upprepas vid 

senare tillfällen och/eller av andra forskare. Detta handlar om huruvida respondenten ger 

samma svar eller inte vid olika tidpunkter eller till olika personer. Om vi nu tittar på 

reliabiliteten i vår studie kan vi konstatera att det inte skulle se likadant och resultatet skulle 

kunna se ut på ett annat sätt vid en annan tidpunkt. Vi kan inte garantera att respondenterna 

skulle ge samma svar på våra frågor idag som vid intervjutillfället och inte heller att de gett 

samma svar om det var någon annan som intervjuade. Inte heller att samma händelser skulle 

kunna noteras vid en ny observation. Även om samma frågor skulle användas finns risken för 

missförstånd eller att den som intervjuar eller observerar, vi eller någon annan, omedvetet 

betonar och lägger större vikt vid vissa ord, meningar eller frågor. En annan faktor som vi kan 

tänka oss kan spela in är om respondenten nyligen erfarit något nytt inom ämnet eller om 

respondenten går på en annan förskola med en annan inriktning och arbetssätt. 

 

Validitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) när vi ser om en metod som används i en 

studie verkligen undersöker det som den är avsedd att undersöka och om den valda metoden 

kan ge svar på studiens frågor. Bryman (2011) refererar till LeComptes och Goetzs 

beskrivningar om validitet där begreppet har fått en uppdelning på två delar, de talar om intern 

respektive extern validitet. Intern validitet innebär, i likhet med Kvales och Brinkmanns 

tankar, att forskarens metod ska finna en angelägen överensstämmelse med resultatet och de 

teoretiska idéer som utvecklas i samband med detta. Den externa validiteten handlar om hur 

väl det går att dra allmänna slutsatser från resultatet och koppla det till andra miljöer och 

situationer. I vår studie har vi valt att använda oss av två olika metoder för att få ett så säkert 

resultat som möjligt när vi ska besvara våra frågeställningar. Av våra tre frågeställningar är det 
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en som vi valt att använda intervjuer till eftersom det där handlar om någon annans 

upplevelser, i det här fallet barnens. Till de andra två frågorna valde vi observationer för vi 

ville få en egen uppfattning om hur något såg ut. Den risk vi kan se när det gäller validiteten i 

studien kan kopplas till LeComptes och Goetzs beskrivning av extern validitet. I vår studie 

har vi haft deltagare från enbart två olika förskolor och vi har fått en bra bild av hur samspelet 

fungerar under deras samlingar. Vi har i vårt resultat funnit likheter mellan dessa två men vi 

kan inte utesluta att detta är en slump och vi anser att vår insamlade data är för liten för att vi 

ska kunna dra några större slutsatser som går att koppla till andra miljöer i stor skala.   
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5 Resultat 

I denna del redovisas resultatet av vår undersökning om samspel under samlingar i förskolan. 

I vår studie har vi observerat vid nio tillfällen och intervjuat tio barn. Detta presenteras utifrån 

följande teman som vi hittat under analysen: Pedagogens lyhördhet och barnets delaktighet, 

pedagogen och barnens sätt att bemöta varandra under samlingen, barn hjälper varandra, barn 

imiterar varandra samt barns sätt att bemöta varandra under samlingen. Vi benämner respon-

denterna (barnen) från intervjuerna som R 1-10.      

5.1 Pedagogens lyhördhet och barnets delaktighet 

Under samlingarna har pedagogerna bestämt innehåll, vad som ska göras och när. I en del ak-

tiviteter har barnen fått vara delaktiga genom att svara på frågor, leta, berätta och skapa uti-

från sina egna tankar inom ramen för den förutbestämda aktiviteten. Exempelvis under en 

samling då pedagogen läste en saga och gjorde barnen delaktiga genom att låta dem berätta 

om och sätta ord till bilderna i boken. När barnen själva fick berätta om sin delaktighet under 

samlingarna blev resultatet att de till viss del hade inflytande när det gällde sådant som att 

välja sånger och böcker men att en övervägande del av barnen ansåg att pedagogen bestämde 

det mesta eller allt under samlingarna. 

Vi har upplevt att pedagogerna vid ett flertal tillfällen hade förmågan att avvika från sin egen 

planering och följa barnens spontana tankar och idéer genom att fånga upp vad barnen säger 

och känner under samlingen. Detta utspelade sig bland annat under en så kallad rörelse-

samling som innebar en samling med någon form av lek eller annan övning som innehöll rö-

relser. Efter varje aktivitet samlades gruppen i en ring på golvet för att gå igenom nästa aktivi-

tet. Spontant då började ett utav barnen på en ramsa som pedagogen uppmärksammade och 

bad barnet visa ramsan för alla. Efter att de alla gjort ramsan tillsammans återgick pedagogen 

till sin egen planering av samlingen.  

Vi har även varit med om tillfällen då vi upplevt att pedagoger under samlingen hållit sig till 

sin planering och inte tagit till sig barnens tankar och idéer utan avstyrt det och fortsatte med 

sin egen bestämda aktivitet. Under en samling skulle barnen härma olika djur, och ett barn 

utbrast att kroppen såg ut som en bokstav, de andra barnen såg också bokstäver som de bil-

dade med kroppen men pedagogen valde att be barnen fortsätta vara djur istället för bokstä-

ver. 
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5.2 Pedagogen och barnens sätt att bemöta varandra under samlingen  

Under ett flertal samlingar har vi sett barn som inte är delaktiga under aktiviteterna och själv-

mant lämnar samlingarna. Pedagogerna gav barnen två alternativ, att antingen delta eller att 

inte störa aktiviteten. Att inte störa innebar att barnen kunde antingen lämna platsen helt och 

hållet eller stanna kvar men sitta tysta och stilla. Vid ett par tillfällen har något barn sprungit 

iväg och pedagogen har gått efter för att hämta tillbaka barnet. Vid den ena situationen var två 

pedagoger närvarande och den ena kunde då stanna kvar hos barngruppen. Medan vid det 

andra tillfället var pedagogen ensam och fick lämna den resterande barngruppen ensam. Bar-

nen själva har kunnat reflektera över situationer där något barn har lämnat samlingen men de 

hade inte samma åsikt om det. Vid ett tillfälle upplevde intervjuaren att respondenten var road 

av händelsen då ett barn sprang iväg från samlingen och blev jagad av pedagogen. Respon-

denten beskrev sina egna tankar om detta. 

 R 10: X brukar springa där ifrån.  

 I: vad brukar du tänka då? 

 R 10: att jag med vill springa ifrån. 

 I: vad händer om du springer ifrån då? 

 R 10: då jagar de båda. 

Men respondent 9 tyckte det var jobbigt när ett barn sprang iväg. 

 R 9: de ska stanna kvar på samlingen, när det är slut får man gå. 

  

När vi observerade såg vi vid några tillfällen att en del barn störde och avbröt både de andra 

barnen och pedagogen. Det som barnen gjorde var till exempel att ropa rakt ut och inte vänta 

på sin tur. Pedagogen försökte då återställa ordningen bland barngruppen, så att alla fick 

chansen att vara delaktiga. Ytterligare ett exempel på detta är när de under samlingen skulle 

sjunga en sång och ett barn började sjunga tidigare än de andra och pedagogen försökte för-

klara att de måste vänta så att alla började samtidigt. Flera av barnen vi intervjuade uttryckte 

att det skulle vara lugnt under samlingen för att lättare kunna lyssna och vara delaktiga i det 

pedagogen säger. Respondent 4 menar att samlingen: 

 Den måste vara lugn annars kan man inte sjunga, då är det svårt att höra. 

Under perioder av samlingen har vi upplevt att det fanns barn som inte var engagerade i akti-

viteten och gjorde något annat så som att sitta och prata eller plocka med något och inte verka 
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lyssna. Men vi har även sett barn som har varit delaktiga i och intresserade av den pågående 

aktiviteten. Sedan har det funnits de som enbart gjort det de blivit tillsagda att göra och delta-

git utan något större intresse.   

5.3 Barn hjälper varandra 

Under samlingar har vi upplevt att barnen själva hjälper varandra med olika saker. Till exem-

pel när ett barn inte förstått reglerna för en lek, då berättade ett annat barn hur den gick till 

och barnet förstod och kunde delta i leken. Även under en annan lek där pedagogen gav in-

struktioner som barnen skulle följa, till exempel alla som har något randigt byter plats, alla 

som har något grönt står på ett ben, var barnen uppmärksammade på sig själva och andra och 

hjälpte till när något barn inte uppfattade att de hade det som pedagogen sa. Barnen både pe-

kade och ropade för att hjälpa varandra i leken. Under en skapandesituation skulle barnen 

bygga ihop en leksak som kallades Bayblade. Ett barn försökte bygga en Bayblade men lyck-

ades inte på rätt sätt och då hjälpte ett annat barn genom att berätta hur det skulle se ut och hur 

många bitar det behövdes för att få ihop den. Ett fåtal utav barnen har beskrivit i våra inter-

vjuer att de kan ta lärdom av det sociala samspelet. Av det sociala samspelet menade barnen 

att de kunde lära sig leka med andra barn och hjälpa varandra i olika situationer. En del upp-

levde även att de i sådana situationer lär sig olika saker av varandra. De kunde lära sig språk-

kunskaper så som läsa, skriva men även nya språk till exempel engelska. Vissa barn uttryckte 

dock att de under samlingen inte kunde få någon form av kunskapsutbyte med varandra. Re-

spondent 3 beskriver att de lär sig av varandra: 

I, lär du dig av andra barn? 

R, 3 Nej, eller jo, jag har lärt mig av X no och yes, ett annat språk. 

Respondent 4 beskriver att under samlingen så: 

 vi hjälper varandra ibland, vi hjälps åt 

 

5.4 Barn imiterar varandra 

När vi observerade uppfattade vi hur barnen härmade och imiterade varandra. Det har vi sett 

vid olika tillfällen när bland annat ett barn har sprungit iväg från samlingen och några barn 

följt efter, samt när ett barn vägrar sätta sig ner och ett annat som redan satt sig ner ställer sig 

upp och på samma sätt vägrar sätta sig. Ytterligare ett exempel då barn härmar varandra var 

när de lekte en lek och skulle föreställa olika djur med både rörelser och ljud, alla började och 
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göra sina egna rörelser men sedan såg de ett av barnen som gick och såg ut som en larv och de 

andra barnen följde efter och gjorde samma rörelser. Ett annat exempel på det var i en lek där 

pedagogen berättade att när musiken tystnade så skulle de gestalta exempelvis en sagofigur, 

det fanns då ett barn som stod helt passiv och när pedagogen kom fram till barnet och frågade 

vilken figur det var han föreställde svarade han samma som barnet som stod närmast hade 

sagt och detta upprepade sig under varje tillfälle de gjorde det.      

    

5.5 Barnens sätt att bemöta varandra under samlingen 

Vid några tillfällen har vi noterat hur en del barn visar ointresse under samlingen och vill 

själva ha all uppmärksamhet. För att få det störde barnet de andra genom att till exempel 

springa iväg eller slänga sig på marken men även avbryta när någon annan gjorde något. Re-

spondent 4 beskriver hur det kan utspela sig under en samling.  

/…/ x springer runt, ligger ibland, men det gör inte jag, och ibland sitter inte alla 

stilla och då gör inte jag det heller/…/  

 

Vi har även stött på tillfällen då vi upplevt att barn har tagit hänsyn till andra genom att vara 

tysta när andra pratar, lyssna på de andra barnen, vänta på sin tur och räcka upp handen. 

Ibland har de verkat lyssna på de andra och visat intresse men några gånger har det känts som 

att barnen bara lyssnat för att de måste. Det har även funnits tillfällen då barn har pratat i 

munnen på varandra och dessa barn har då velat få fram deras egen synpunkt än de andras. 

Det övervägande antalet av barnen vi intervjuade uppfattade stämningen under samling som 

lugn men en del uppfattade det som stökigt och där det pratades för mycket när hjälpredan 

kom. De upplevde även att det var stökigt under samlingen när en del barn pratade och gjorde 

något annat än vad de skulle.     

5.6 Sammanfattning 

Resultatet visar att pedagogen bestämmer innehållet på samlingarna men kan ibland även gå 

ifrån sin planering för att plocka upp barnens intresse och idéer. Barnen upplever att de har ett 

visst inflytande och får vara med och bestämma ibland. Vid vissa tillfällen upplevs det som att 

barnen inte har något intresse eller engagemang för den pågående aktiviteten eller den som 

pratar för stunden och det slutar med att de gör något annat istället för det som är planerat. Till 

exempel som att springa iväg eller sitta och plocka med något. Men det finns de barn som vi-
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sar ett intresse för och är delaktiga i vad som händer. Sedan finns det även de barnen som en-

bart verkar gör det de blir tillsagda och inget mer. De barn som visar ett intresse för och ut-

trycker att de tycker samlingar är intressanta och roliga verkar kunna bli störda av barn som 

inte är det. Under samlingarna har det uppkommit tillfällen där barnen spontant har hjälpt 

varandra i olika situationer. Barnen använder sig av imitation när de inte vet vad de ska göra 

men sedan finns det de barnen som använder sig av det som ett hjälpmedel att få med sig fler 

barn eller för att testa gränser.  
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6 Diskussion 

I denna del tar vi upp en diskussion där vi kopplar ihop vårt resultat med tidigare forskning 

och våra egna tankar och erfarenheter, samt en diskussion där vi reflekterar över vårt val av 

metod. Som avslutning framförs förslag på vidare forskning inom ämnet.   

6.1 Resultatdiskussion 

Möjligheterna att utvecklas under samspelet kan bero på hur pedagogen har valt att bemöta 

barnens tankar och idéer. Vid de tillfällen då pedagogen inte tog emot barnens förslag och 

istället hållit sig till sin planering blev det inget bra samspel eftersom pedagogen stoppade 

barnets försök att påverka aktiviteten och sin situation. När pedagogen har lyssnat och upp-

märksammat barnets initiativ har barnet fått bekräftelse och har fått möjlighet att synas och 

höras och på så sätt fått chansen att utvecklas i det sociala samspelet. Hundeide (2001) menar 

att pedagogens bemötande och lyhördhet i denna typ av situation påverkar samspelet. Peda-

gogen borde ha ett bekräftande förhållningssätt och visa ett intresse för barnens tankar och 

idéer. Även Arnér och Tellgren (2006) och läroplanen för förskolan LpFö98 (Skolverket, 

2010) antyder att den vuxne här måste ta till sig barnens tankar och bygga aktiviteten på deras 

intressen. Vid de tillfällen då vi upplevt att pedagogen inte gjort detta kan där säkert funnits 

olika förklaringar bakom. Eventuellt är det så att pedagogen i största allmänhet inte brytt sig 

om eller kanske har haft något annat att tänka på och då missat eller inte uppfattat barnens 

olika förslag. 

Simeonsdotter Svensson (2009) menar att när det kommer till att bestämma innehåll och till-

vägagångssätt till samlingen har pedagogen ett maktövertag över barnen. Om barnen inte får 

vara med och bestämma kan de istället bli helt passiva. I skollagen (Sveriges riksdag, 2010) 

beskrivs det att barnen har rätt till inflytande men vi upplever att barnens möjlighet till infly-

tande och delaktighet är beroende av pedagogen och under samlingen är det pedagogen som 

bestämmer innehållet och skapar förutsättningar för gemenskap. När innehållet verkat roligt, 

meningsfullt eller intressant har barnen vid dessa tillfällen varit mer aktiva och interagerande 

både med pedagogen och barn emellan. Vi har upplevt att barnen som sitter passiva inte söker 

samspel, eller att pedagogen vid vissa tillfällen inte heller gör någonting åt det. De flesta av 

barnen vi intervjuade ansåg att det var pedagogen som bestämde under samlingen men en del 

tyckte de fick vara med och bestämma vissa saker.        
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Våra slutsatser kring barnens roll i samspelet mellan barn och vuxen är att mycket hänger på 

barnets eget intresse av den aktuella situationen. Om aktiviteten är något som barnen tycker är 

roligt och medryckande är de mer koncentrerade och engagerade. Detta öppnar upp för ett ak-

tivt och positivt samspel där barn och vuxen får en bra kommunikation och en känsla av till-

hörighet. För de barn som upplever aktiviteten som ointressant och meningslös blir samspelet 

beroende av hur barnens reaktioner bemöts av den vuxne. Simeonsdotter Svensson (2009) be-

skriver att ett bemötande där pedagogen lägger aktiviteten på barnens egen nivå och anpassad 

efter deras förutsättningar skapar möjligheter till bättre kommunikation och ökat samspel mel-

lan pedagog och barn. Om det inte är så och aktiviteten är för svår för barnen försöker de pro-

testera eller visa det på något sätt till exempel genom att lämna samlingen. Vi upplever att en 

sådan protest kan vara när en del barn springer iväg under samlingen och det är något som 

barnet sätter i spel för att de tycker samlingen är tråkig och de måste då på eget vis hitta på 

något de anser vara roligare. Barnens bemötande och deltagande verkar utgå från deras egen 

vilja och önskan. Det är barnet som är i centrum och det egocentriska lever kvar med att bar-

nen fortfarande tänker att allt ska kretsa runt dem och att det är deras vilja som gäller. Men det 

finns även de barn som avstår från sin egen vilja. Dessa barn anpassar sig helt till situationen 

och gör det som pedagogen beslutat. Samspelet ifrån barnens sida verkar vara initiativlöst, de 

ger inga förslag och de rättar sig efter sin omgivning. I vissa situationer kan det vara svårt för 

pedagogen att bemöta dessa barn eftersom de är passiva och begränsade i samspelet. Coola-

han, Fantuzzo, Mendez och McDermott (2000) hävdar att barns förmåga att samspela i tidig 

ålder påverkar den sociala utvecklingen. För de barnen som håller sig fast vid det egocentriska 

tänkandet finns risken att de senare inte har förmågan att samarbeta och samspela med andra. 

Även de barn som vi upplever som passiva i samspelet tror vi kan få det svårare med den so-

ciala interaktionen eftersom de verkar sakna förmågan eller viljan att delta i ett samspel.                   

Vår slutsats om barnens samspel med varandra är att de har en förmåga att sätta sig in i andra 

barns situationer och har sett när någon annan behövt hjälp. En del barn har uttryckt att de i 

olika situationer kan hjälpa varandra. Vi upplever att ett bra samspel kunde se ut på följande 

sätt där barnen själva utan den vuxnes hjälp har sett att något barn behövt hjälp och de har re-

agerat spontant i de olika situationerna. Detta kan kopplas till Evenshaugs och Hallens (2001) 

beskrivning av hur barn i senare förskoleåldern utvecklar ett mer abstrakt tänkande och för-

mågan att läsa av syftet bakom någon annans handling. Dessa barn placerar Sommer (2005a) i 

det samvarokompetenta mönstret som innebär att barnen kan ta tillvara på både sina egna och 
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andras idéer och tolka de normer som är aktuella i den pågående situationen. Vi har uppfattat 

att barnen har visat att de har förmågan att hjälpa varandra men vid vissa tillfällen verkar bar-

nen veta att de kan hjälpa men sätter sitt eget först och hjälper sig själv för att komma först i 

till exempel en lek och på det sättet bara ropat rakt ut. När detta sker blir det ett sämre sam-

spel eftersom barnet sätter sitt eget före de andra. Enligt Sommer (2005a) handlar det om barn 

som vill ha all uppmärksamhet och gör sig hörda på olika sätt för att det är deras eget som 

kommer i första hand, författaren kallar detta för det självartikulerade mönstret. Vi upplever 

att det här kan förekomma tillfälligt hos barn men det finns de som alltid verkar befinna sig i 

Sommers så kallade självartikulerade mönster. Vi tror att det går att bryta detta mönster bland 

annat genom att ha mer personal närvarande som kan ge barnet extra uppmärksamhet och stöd 

eftersom vi själva har erfarenhet av detta. Barnen hade olika uppfattningar om hur stämningen 

under samlingen var men de flesta svarade att det var lugnt samt att det borde vara lugnt och 

att ingen skulle springa iväg. Att barnen hade olika uppfattningar om det kan vara att deras 

egna personlighet har olika gränser för vad som är lugnt för dem. Vi har även upplevt att det 

kan bli missförstånd i samspelet när barnen hjälper för tidigt och det kan bli fel eftersom det 

barnet som får hjälp själv inte hunnit försöka. Samspelet kan även påverkas av hur mottagaren 

bemöter den hjälp som erbjuds. Om barnet tar emot hjälpen blir samspelet mer öppet och det 

kan leda till att barnen fortsätter med och utvecklar samspelet tillsammans. Men om hjälpen 

däremot inte tas emot kan samspelet slutas och det kan leda till att man inte försöker inleda 

något igen. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att samspel mellan 

barn är bra för lärandet men det är även bra med konflikter för då får de en inblick i de andra 

barnens uppfattningar. Ett fåtal av barnen säger själva att de kan lära sig av det sociala sam-

spelet bland annat språk och att leka med andra.  

Vi har upplevt att barnen härmar varandra av olika orsaker. Det kan handla om att barnen vill 

få kontakt med någon, till exempel när barnet väljer att följa efter någon som sprungit iväg 

eller vägrar sätta sig ner. Det verkar även vara en metod som barnet tar till för att de inte själv 

vetat vad de skall göra och har inga egna idéer. Hur samspelet blir i dessa situationer kan bero 

på hur barnet som blir imiterat bemöter de andra. Om barnet inte vill bli imiterat kan samspe-

let bli dåligt och det kan leda till osämja och konflikter. Under våra observationer har vi en-

bart upplevt att barnet har gått med på att bli härmad och det har blivit ett positivt samspel där 

barnen har upprättat en gemenskap kring något. Att barnet härmar någon annan kan enligt 

Sommer (2005a) bero på att de befinner sig i konformitetsmönstret. Barnet har svårt för att ta 
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egna initiativ och följer de andra barnen. Rosenthal och Gatt (2010) menar att en del barn an-

vänder imitation som ett sätt att ta kontakt och samspela med andra.  

Under samlingar har det verkat som att barnen haft möjlighet att träna det sociala samspelet. 

Hur detta har sett ut har varierat mellan olika barn. En del verkar inte alls vara intresserade av 

att ingå i ett samspel med andra utan väljer att följa sin egen vilja och på det sättet bli ett stö-

rande moment för de andra barnen. Barnen som framstår som intresserade av samlingen ver-

kar vara mer öppna och tillgängliga för att skapa samspel eftersom de ofta lyssnar men även 

tar hänsyn till andra. Vi tror att det beror på barnens personlighet eftersom vi upplever att det 

ofta är samma barn som uppför sig på det ena eller andra viset. De barn som inte verkar ha 

något intresse för samlingen eller aktiviteten utan gör enbart det de blir tillsagda att göra, de 

verkar heller inte vara engagerade i att skapa samspel med andra. Sommer (2005b) anser att 

en bra träning för barns sociala utveckling är när de är samlade i en barngrupp. Barnen får 

möjlighet att träna de sociala förmågor som krävs för att få delta i samspelet. De barn som 

inte har dessa färdigheter har det svårare att delta och de riskerar att bli utelämnade eftersom 

de andra barnen kan uppleva att de inte är samarbetsvilliga. 

6.2 Metoddiskussion 

I vår undersökning om samspel under samlingen mellan barn och pedagog, mellan barnen 

samt barnens egna upplevelser, valde vi att ha det hermeneutiska perspektivet eftersom det 

passade bra för att vi har gjort egna tolkningar av olika situationer och försökt tyda innebör-

den i andras handlingar och upplevelser. Vårt urval till observationerna anser vi vara bra och 

passande i relation till den tid vi haft på oss. Valet att ha använt både observation och intervju 

har varit bra eftersom vi fått mer kunskaper om samspelet i olika synvinklar. Att vi valde att 

ha icke deltagande observationer var för att lättare se vad som händer än om man är inne i 

samlingen och är en deltagare. Detta har fungerat bra och vi har kunnat koncentrera oss på att 

söka efter händelser som har handlat om samspel. När vi valde att utföra observationerna var 

för sig var det bra att vi innan hade gjort ett observationsschema så vi hade samma utgångs-

punkter att titta efter. I intervjuerna var respondenterna barn och det kändes som en utmaning 

eftersom vi inte var säkra på vilka svar vi skulle få eller om vi skulle få några svar alls. När vi 

väl gjorde det fick vi en hel del bra svar som vi kunde använda oss av men två av intervjuerna 

kunde vi inte använda oss av eftersom barnen inte svarade något utan bara skakat på huvudet 

eller sagt jag vet inte på alla frågorna. Intervjuerna har bidragit till och förstärkt delar av resul-

tatet men för att det skulle blivit en större del av arbetet skulle vi behövt fler respondenter. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Hade vi haft längre tid på oss att genomföra detta arbete kunde vi även intervjuat pedagogerna 

om deras upplevelser om samspelet vid samlingen för att se om dessa stämmer överens med 

eller skiljer sig ifrån barnens och våra upplevelser. Ytterligare ett sätt att utveckla arbetet på 

vore om man genomförde observationer och intervjuer på flera förskolor för att få en större 

bredd. Eventuellt skulle det även då gå att jämföra mellan de olika förskolorna och se om det 

finns någon skillnad i arbetssätt och upplevelser. En jämförelse skulle även kunna göras mel-

lan förskolor som har olika inriktningar.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Berätta om samlingen 

 

 

 

 Vilka regler har ni på samlingen? 

 

 

 Vad innebär det? 

 

 

 

 Vad har ni för platser på samlingen? 

 

 

 

  Hur är stämningen under samlingen? Är det stökigt eller lugnt? 

 

 

 

 Vad kan ni lära av andra barn på samlingen? 
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Bilaga 2 

Observations rubriker 

Konflikter 

 

Lugnt/stökigt  

 

Vuxnas – bemötande, besvara, flexibilitet. 

 

Barn- bemötande, besvara, flexibilitet.  

 

Övrigt  
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Bilaga 3 

Hej! 

Jag heter xxx och läser till förskollärare på Högskolan i Jönköping. Tillsammans med en kurskamrat 

kommer jag under våren skriva vårt examensarbete om samspel under samlingen i förskolan.  

Vi vill titta på samspelet och interaktionen mellan barn och vuxen samt barnen själv under samlingen 

och vi är även intresserad av barnens egna upplevelser av samlingarna. För att få reda på detta har vi 

tänkt använda oss av observationer och intervjuer. Vid observationerna kommer hela barngruppen 

och de vuxna att observeras och inte enskilda individer men vid intervjuerna samtalar vi med barnen 

en och en.  

Personerna som ingår i studien kommer att avidentifieras och den information som framkommer 

under observationer och intervjuer kommer endast vara tillgänglig för oss två, vår handledare samt 

examinator på vår högskola. Man kan när som helst under studien hoppa av, allt deltagande är frivil-

ligt! 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss 

Josefine Gustavsson  E- mail            

    Tel: nr 

Josephine Ekström Nyman E-mail 

    Tel: nr 

 

 

Mitt barn FÅR delta vid observationer 

Mitt barn får INTE delta vid observationer  

 

Mitt barn FÅR delta i intervju 

Mitt barn får INTE delta i intervju 

 

Barnets namn:____________________________________________________ 

Målsmans underskrift:_____________________________________________ 

Lämnas senast X till förskolan 


