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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka lärandet uttryckt i vardagliga 

samspelshandlingar mellan pedagog och barn i en förskola. Mer specifikt har vi intresserat oss 

för vilka förutsättningar pedagogerna skapar för barnens lärande och vilka mönster som 

framträder i dessa samspelshandlingar. De frågeställningar som ställs är: Vilka förutsättningar 

för lärandet skapas i samspel mellan pedagog och barn? Vilka samspelsmönster framkommer 

mellan pedagog och barn? Vilka intentioner synliggörs i pedagogers handlingar i samspel 

med barn?  

Studiens teoretiska referensram utgår från sociokulturell teori med särskild förankring kring 

barns lärande. Studien genomfördes på en förskola med barn i åldrarna 3-5 år samt med tre 

medverkande pedagoger. Samspelssekvenserna har dokumenterats med hjälp av videokamera 

och observationerna som transkriberats har haft fokus på samspelet mellan pedagoger och 

barn. Mer specifikt har vi tittat på lärandet som sker i dessa samspel. Via analyser har vi fått 

fram sex mönster vilka följaktligen är vägledande, uppmuntrande, styrande, rättande, 

tillrättavisande och ignorerande.  

 

Resultatet som framkommit via analysen visar behovet av ett reflekterande arbetssätt. Det 

innefattar såväl pedagogers barnsyn, kunskapssyn, förhållningssätt samt hur de ser på sitt 

pedagogiska uppdrag. Pedagogers förhållningssätt i samspel med barn har vi funnit nära 

sammankopplat med vilken intention de har i samspelet. Om pedagogerna har lärandet i fokus 

när de samspelar med barn så ges barnen större möjlighet till kreativitet, fantasi och 

inflytande. Om pedagogerna istället har en intention att barnen ska göra och svara rätt så ges 

barnen marginellt utrymme till att själva bidra med kunskap. Resultatet pekar också på att den 

traditionella synen på barn, kunskap och lärande inte helt har spelat ut sin roll. Samspelen i 

dessa sekvenser får då en förmedlande karaktär där kunskap överförs från pedagog till barn. 

Resultatanalysen visar också på gynnsamma samspelshandlingar där pedagogen utgår från 

barnens livs- och erfarenhetsvärld, vilket enligt oss skapar goda förutsättningar för barns 

lärande.     

 

Nyckelord 

Samspel, samspelsmönster, lärande, intention, förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn, 

förskola och pedagog  
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1 Inledning 
 

Vi lever i ”de stora teoriernas kollaps”, säger forskare både inom naturvetenskap och inom 

humaniora. För förskolan och skolans del handlar det bland annat om att det nu sker ett 

nytänkande om hur barn lär, vilket främst sker i sociala samspel menar forskarna. Den här 

uppsatsen handlar om samspel och lärande i förskolan. Uppsatsen har en sociokulturell 

inriktning vilket innebär att vi intresserat oss för hur människor lär i samspel med sin 

omgivning. Inspirationen till uppsatsen har vi delvis fått då vi känt att ämnet har genomsyrat 

hela vår lärarutbildning men inte riktigt kommit upp till ytan. Detta medförde en vilja hos oss 

att undersöka detta intressanta område på ett djupare plan. Under våra VFU-perioder har vi 

även fått upp ögonen för hur samspel mellan pedagog och barn kan se ut då vi sett både 

bristfälliga och befrämjande samspelsmönster. Vi menar att kunskap bör byggas upp i 

samspel mellan individer snarare än att överföras från pedagog till barn. I läroplanen för 

förskolan uttrycks tydligt samspelets betydelse för barns lärande. 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som 

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

barngruppen (Lpfö 98/2010, s 8). 

 

Lärandet är alltså en process som skapas i samspel mellan människor. Denna syn på kunskap 

och lärande kan tyckas självklar men ändå är det en relativt ny syn på vad barn kan, hur de är 

och hur de lär. Tove Jonstoij (2000) menar att den pedagogiska verksamheten traditionellt sett 

har grundat sig i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv vilket innebär ett strängt 

stadietänkande, där barn jämförs både med varandra och med måttstock. Barns utveckling 

sågs även som universell och psykologin kunde bevisa det allmänna och lagbundna i barns 

utveckling. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) menar att det 

utvecklingspsykologiska perspektivets dominans i förskolepedagogikens framväxt starkt har 

bidragit till sättet att se på barn, lärande och uppfostran. Betyder det att den traditionella synen 

på kunskap, lärande och barn helt har spelat ut sin roll i förskolans verksamhet? I förskolans 

läroplan står det:  

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 

ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 98/2010, s 9). 
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Med den synen på lärande kan vi inte längre styra barnen fram till det rätta svaret. Lärande 

kan inte heller bygga på att det är pedagogen som sitter inne med all kunskap som sedan ska 

förmedlas och överföras till det passiva barnet (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Perspektivet 

har således omplacerats från ett generellt barn med medfödd utvecklingsförmåga till ett barn 

med kompetenser som i första hand är relationella, alltså förbundet av kommunikation och 

samspel med andra (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Det är genom samspel med 

andra i en kultur som barnet utvecklar sin kunskap och sitt lärande. Att vara lärare i förskolan 

innebär i mångt och mycket att tolka barns perspektiv, förmågan att fånga ögonblicket, att 

lägga märke till skiftningar i barns samtal och att ta tillvara på barns nyfikenhet (Björklund & 

Elm 2003). Det är i samspel med barn som vår barnsyn och kunskapssyn förmedlas. Det är 

just detta som är fokus i vår studie. Den här uppsatsen handlar inte om innehållet i den 

pedagogiska verksamheten, utan om hur samspel med barn kan komma till uttryck. 

  

1.1 Disposition 

 

Arbetet består av sju kapitel. Det första kapitlet har inletts med en presentation av studiens 

övergripande intresse och utgångspunkter för att i kapitel 2 presentera studiens syfte och 

frågeställningar. I kapitel 3 behandlar vi samspelsmönster, barnsyn och kunskapssyn samt 

pedagogens roll utifrån tidigare forskning. Därefter följer ett kapitel, kapitel 4, där studiens 

teoretiska utgångspunkt presenteras, vilket hämtas från det sociokulturella perspektivet. 

Studiens metodförfarande finner du i kapitel 5 där vi behandlar etiska ställningstaganden, 

tillträde till fältet och vår roll som forskare. Vidare diskuteras urval av förskola, studiens 

genomförande, tillförlitlighet och giltighet och kapitlet avslutas med en redogörelse av 

bearbetning och analysförfarande av det empiriska materialet. Därefter följer kapitel 6 där 

studiens resultat redovisas under rubrikerna: Vägledande, Uppmuntrande, Styrande, Rättande, 

Tillrättavisande och Ignorerande. I det avslutande kapitlet, kapitel 7, diskuteras vårt metodval 

samt studiens resultat. Det sista kapitlet innehåller även en avslutande diskussion och förslag 

på fortsatt forskning kring vårt ämne samspel och lärande.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

 

Under denna rubrik kommer vi att förklara centrala begrepp som vi använt i vår uppsats. Vi 

gör detta för att förtydliga vår tolkning av begreppen vilket även underlättar för läsaren att 
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kunna gå tillbaka till våra definitioner då något begrepp inte är tydligt nog. Våra definitioner 

grundar sig både på litteratur som vi läst, tillsammans med vår egen tolkning av begreppen. 

 

Samspel: Vi använder ordet samspel i situationer där pedagog och barn fungerar socialt 

tillsammans. Samspel kan vara uttryckt i tal, handling, gester och blickar.  

Samspelsmönster: Ordet kan beskrivas som olika former av samspel som vi funnit i analysen 

som i vår studie baserar sig på pedagogens förhållningssätt i samspel med barn.   

Lärande: Lärande är en process som sker i samspel mellan individen och omgivningen. Det 

sker ständigt ett lärande hos barnet. Vi ser på lärande som att barnet tar med sig erfarenheter 

från sociala gemenskaper som sedan används i framtiden.   

Pedagog: Vi använder ordet som ett samlingsnamn för alla som arbetar på förskolan oavsett 

utbildning. 

Intention: Vad pedagog eller barn har för tanke, mening eller avsikt med och i samspelet. 

Dessa intentioner blir synliga i handling genom det sätt pedagogen eller barnet handlar. 

Traditionellt synsätt: Associerar till en förmedlande undervisningsform där barnet betraktas 

som ett tomt kärl som fylls på med auktoriserad kunskap. Kunskap jämställs ofta med fakta 

eller information.  

Utvecklingspsykologi: En teoribildning där barnets enskilda mognad är det främsta grundvalet 

för pedagogers organisering av verksamheten. Barnet har i denna teori en inneboende 

utvecklingspotential där det ska tillvänjas, skapas och förändras för att passa systemet.   
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2 Syfte 
 

Uppfattningar om barn och hur de lär har i olika tider tagit sig olika i uttryck. Roger Säljö och 

Olga Dysthe är bara några forskare som har argumenterat för att det har skett paradigmatiska 

förändringar inom såväl pedagogiken som psykologin och sociologin. Ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv sågs lärandet som en inneboende förmåga hos barnet 

medan det idag framträder ett perspektiv där helhet, samspel och kontexter blir viktiga att 

tolka. Både den utvecklingspsykologiska och traditionella synen på barn, kunskap och lärande 

har ifrågasatts från många olika utgångspunkter, med frågor rörande vad kunskap är, hur barn 

lär samt hur pedagoger främjar barns lärande. Med bakgrund av detta liksom vårt eget 

växande intresse för ämnet så har vi med denna uppsats för avsikt att undersöka lärandet 

uttryckt i vardagliga samspelshandlingar mellan pedagog och barn i en förskola. Mer specifikt 

har vi intresserat oss för vilka förutsättningar pedagogerna skapar för barnens lärande och 

vilka mönster som framträder i dessa samspelshandlingar.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

      1. Vilka förutsättningar för lärandet skapas i samspel mellan pedagog och barn?  

 

För att besvara denna fråga ställer vi ytterligare två mera preciserade frågor: 

 

       2. Vilka samspelsmönster framkommer mellan pedagog och barn?  

      3. Vilka intentioner synliggörs i pedagogers handlingar i samspel med barn?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3 Bakgrund 
 

Under de senaste decennierna har ett flertal studier problematiserat fenomenet lärande, och 

gjort det genom analyser av barns kommunikation och interaktion i lärandemiljöer (Heikkilä 

2006). Men vad är egentligen samspel och lärande? Hur lär sig människan och hur kan man 

främja lärandet? Hur ser pedagoger på barn och vilken syn har de på kunskap och lärande? I 

botten av dessa frågor kommer vi i detta kapitel beskriva och diskutera samspel och barns 

lärande i förskolan utifrån tidigare forskning. Kapitlet inleds med en bakgrund om 

samspelsmönster och lärande för att sedan lyfta fram olika syner på barn och kunskap både i 

ett relationellt liksom ett traditionellt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Avslutningsvis 

väljer vi att diskutera pedagogens roll i barns lärandeprocesser. 

3.1 Samspelsmönster och lärande 

Syftet med vår studie är bland annat att undersöka vilka samspelsmönster som framkommer 

mellan pedagoger och barn i förskolans vardag. I skenet av den tidigare forskningen har vi 

endast funnit ett fåtal forskare som intresserat sig för detta fenomen och har då även tilltagit 

leken som betydelsefull i detta sammanhang. Men några har ändå berört området på ett 

ansenligt sätt vilket är av central betydelse för vår studie.  

 

”Barn lär av vuxna och andra barn i sin omgivning, genom att titta, lyssna och samspela” 

(Benn 2003, s 116). Lärandet kan alltså ses som en social process, något som sker i samspelet 

mellan individen och dess omgivning framhåller Siv Benn (2003). Eva Johansson och Ingrid 

Pramling Samuelsson (2007) talar i relation till detta om lärandets akt och menar att den 

intersubjektiva dimensionen är helt avgörande för barns meningsskapande i lärandet. 

Lärandets akt är alltså en fråga om hur barn lär vilket forskarna framhåller vara lärarens 

ansvar. De menar att läraren bör skapa situationer där barn kan utmanas att tänka och fundera 

men också att läraren tar till vara på barns olika sätt att tänka som ett innehåll. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) har i studien Att lära är nästan som att leka omarbetat en 

vetenskaplig redovisning av ett projekt som just syftar till att undersöka hur barn lär men även 

vad barn skall lära sig. I studien analyserar forskarna de samspel som lärarna medverkar till i 

arbetet med lek och lärande i vardagen, samt vilka erfarenheter dessa samspel kan ge barnen. 

Analysen visar att samspelen som läraren driver med barnen är beroende av lärarens 

intentioner och om det är lek eller lärande som är i förgrunden för lärarnas meningsskapande. 

Dessutom är samspelen relaterade till lärarens öppenhet för – respektive bundenhet till – leken 

och lärandets form, innehåll och de erfarenheter av fantasi, kreativitet och kontroll som 
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möjliggörs. De samspelsmönster som framkommit i analysen är explorativa samspel, 

berättande samspel och formbundna samspel. Explorativa samspel har forskarna valt att 

karaktärisera som öppna och undersökande samspel där en dynamik mellan lek och lärande är 

möjlig. Berättande samspel kan beskrivas som synliggörande av världar och sammanhang där 

gemensamma berättelser uppmuntras och gestaltas. I explorativa samspel liksom i berättande 

samspel ges barn möjligheter till kreativitet, fantasi och kontroll vilket kan kontrasteras till de 

formbundna samspelen där lärarens intentioner och uppgifter ligger i förgrunden. Barns 

möjlighet till kreativitet, överskridanden och kontroll underordnas alltså i det sistnämnda 

samspelet. Studiens resultat visar att då läraren arbetar med ämnen som fokus så synliggörs 

inte eller rent av omintetgörs de erfarenheter som har att göra med fantasi och kreativitet. Men 

då läraren istället arbetar mer tematiskt i helheter och ofta med både lek och lärande i fokus 

tycks de också vara friare från ambitionen eller plikten att lära barn ett specifikt 

ämnesinnehåll. Resultatet visar ytterligare en dimension på samspelets karaktär då explorativa 

och berättande samspel möjliggör att lek och lärande möts. I formbundna samspel, som i 

resultatet visat sig vara det vanligaste samspelsmönstret, förfaller det mer som om det som 

gestaltas är lärarnas traditionella syn på lek som barnens värld och lärande som lärarstyrt.  

 

En avsikt att studera kommunikationsmönster och pedagogens förhållningssätt i mötet med 

barn uttrycks även i Marita Lindahls effektstudie Vårda – Vägleda - Lära (2002). Likt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har Lindahl funnit handlingsmönster som 

kännetecknas av pedagogers kontroll av barns handlingar. Resultatet visar att vuxna 

tillrättavisar och förmanar barn av den anledningen att barn ska tillägna sig ett socialt 

accepterat beteende. Studien visar också att pedagoger som istället talar vänligt till barnen och 

därmed bekräftar samt berömmer dem skapar en lugn och trygg miljö som barnen behöver.  

 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2009) har i ett treårigt 

forskningsprojekt skrivit om barns tidiga lärande i förskolans miljö. Forskarna har också 

problematiserat fenomenet lärandet. Resultatet av studien visar att relationen till barns lärande 

tycks vara komplex. De menar att så länge lärandet sker mer eller mindre automatiskt, på 

barns egna initiativ eller som en bieffekt av exempelvis leken, är det accepterat. När lärandet 

ska iscensättas och fokuseras tycks det istället omgärdas av farhågor. Genom observationer 

har de i studien även kommit fram till att begreppet lärande ofta upplevs obekvämt för små 

barn eftersom det gärna kopplas till skolans värld. Leken som tycks tillhöra barns värld 

lämnas istället till barnen själva och lärare ser inte sin egen roll i barns lek som central. Detta 
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kan påtagligt kopplas till det Johansson och Pramling Samuelsson (2007) benämner som 

formbundna samspel där lärares traditionella syn på lek och lärande åskådliggörs. Forskarna 

menar att med en sådan syn eller lärarstrukturerad verksamhet så riskerar viktiga dimensioner 

i barns erfarenheter och lärande att gå förlorad. Kanske kan detta även jämföras med det Dion 

Sommer (2005) beskriver som samvarokompetens. Han menar att barns initiativ, tankar och 

verksamma prägling av samvaro är vanligare och uppträder mer markant barn emellan än i 

förhållandet mellan barn och vuxen. Sommer menar vidare att barns relationer kännetecknas 

av symmetri och jämbördighet, medan förhållandet till de vuxna däremot kännetecknas av 

asymmetri och olikhet. Detta kan förstås enligt vad Johansson och Pramling Samuelssons 

(2007) studie visar, att lekens frihet ofta kontrasteras med lärandet då barnen pekar på sin 

brist på kontroll, på en upplevelse av tvång och av allvarsamhet. Om vi försöker förstå 

forskarna rätt så förlöper barn ofta åt sig själva i lek medan lärandet oftast leds och drivs av 

läraren.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att fenomenen lek och lärande är 

sammanvävda i barns världar och bör därför vävas samman och befrukta varandra i den 

pedagogiska verksamheten. Detta ställer oändliga krav på pedagogen att reflektera över sitt 

egna förhållningssätt för att bygga vidare på den förbundenhet mellan lek och lärande som 

tycks förgivettagen i barns liv. Vi måste alltså möta barns livsvärldar där vi som pedagoger 

lever nära barnen i kommunikation och samspel. I Johansson och Pramling Samuelssons 

explorativa och berättande samspel kan man se exempel på situationer där barn och lärare har 

delad erfarenhet kring ett lärandeobjekt eller ett fenomen medan formbundna samspel tycks 

sakna detta. Vi kommer i nedanstående rubrik att redogöra för vad tidigare forskning säger 

om barnsyn och kunskapssyn samt dess betydelse för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. 

3.2 Barnsyn och kunskapssyn 

 

Eva Johansson (2003) har i sin studie Möten för lärande undersökt pedagogers 

förhållningssätt, verksamhetens innehåll och organisering, samt barns erfarenheter i det 

pedagogiska arbetet med yngre barn i förskolan. Hon har därmed även studerat vilken barnsyn 

pedagogerna har samt hur de ser på barns lärande och kunskap. Forskaren har även tagit reda 

på vilka kommunikativa samspel som sker i verksamheten. Johanssons resultat visar att hon 

funnit en mångfald av förhållningssätt utifrån pedagogernas attityder till barnen, deras syn på 

kunskap och lärande samt pedagogernas känslomässiga hållning gentemot barnen liksom 
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deras närhet till barnens livsvärld. Dessa skillnader visas i vilken grad arbetslaget har 

framställt gemensamma mål, strategier och pedagogisk medvetenhet. I Johanssons (2003) 

studie är pedagogerna noga med att stödja och skaffa sig kunskap om barnens avsikter, då de 

förutsätter att barnens intentioner är betydelsesfulla och meningsingivande för deras lek och 

lärande. Samtidigt förekommer även samspel där pedagogerna inte möter barnens livsvärld 

och ger förmaningar av mer sträng karaktär. Forskaren menar att pedagogerna arbetar för 

barnens bästa sett utifrån ett vuxenperspektiv. Därtill menar hon att ur ett barnperspektiv kan 

ett sådant förhållningssätt verka hämmande för barns möjligheter att utforska samt även att 

tilltron till den egna förmågan minskas då pedagogerna tillbakahåller barnens initiativtagande. 

 

Susanne Thulin (2006) har i sin delstudie Vad händer med lärandets objekt? behandlat 

uttrycket det kompetenta barnet och beskriver det som att inneha tilltro till barn. ”I denna 

tilltro till barnet vilar ett ansvar på den vuxne, ett ansvar som är förenat med demokratiska 

värderingar” (Thulin 2006, s 26). Att ha tilltro till barnet får till följd därav en innebörd av 

delaktighet och inflytande. Att vara delaktig handlar enligt Lotta Bjervås (2003) om mer än att 

få det sista ordet, det handlar om barnets rättighet att få göra sin röst hörd samt bli lyssnat till 

och när barnet upplever sig delaktigt är det ett sätt för barnet att även uppleva sin kompetens. 

Då barnets tankar blir respekterade och lyssnade till ger det möjlighet för barnet att känna sig 

som en person vars tankar, kompetenser och erfarenheter är värda att lyssna på (Bjervås 

2003). Susanne Thulin (2011) sammankopplar begreppet det kompetenta barnet med Reggio 

Emilias uttryck det rika barnet. Att se barnet som rikt är motsatsen till att se barnet som ett 

tomt kärl som ska fyllas med kunskap från sin omgivning. Med en barnsyn där barnet ses som 

rikt betraktas lärande som något som sker i samspel med omgivningen, vuxna och barn och 

inte som en enskild handling (Thulin 2011). Synen på elever som tomma kärl är något som 

Dysthe (1996) behandlar i Det flerstämmiga klassrummet. Forskaren menar att i historisk 

bemärkelse har synsättet kanske fått störst genomslag. I det traditionella synsättet så överförs 

kunskap och erfarenhet från lärare till elev, där eleven betraktas som en passiv mottagare. 

Lärarens roll får då naturligt en förmedlande karaktär och den dialogiska potentialen blir 

därmed inte utnyttjad. Dysthe poängterar vidare i hennes övertygelse om att kunskap inte är 

något statiskt som överförs från lärare till elev, utan den byggs upp i rika samspel mellan 

människor. Eleven är kunskapens subjekt vilket också måste förankras i dennes livsvärld 

(Dysthe 1996). 
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Bjervås (2003) skriver att det kompetenta barnet har blivit ett vanligt begrepp när vi talar om 

barn och hur vi ser på dem. Forskaren har diskuterat frågor som ”Är barnet av naturen 

kompetent eller ska det utvecklas och bli kompetent? Är barnet alltid kompetent oavsett 

sammanhang eller är det så kompetent som just det sammanhanget tillåter?” (Bjervås 2003, s 

55). Dessa frågor diskuterar hon i relation till aspekter som bör tänkas på i samband med 

användning av begreppet kompetent barn i förskolans sammanhang. Vidare har Bjervås 

kommit fram till att vad olika kulturer har för antaganden om vad ett barn behärskar eller inte 

är av stor variation och den sociala konstruktionen av barnet får direkta följder för förskolans 

arbetssätt och innehåll. 

 

Hur pedagogerna ser på kunskap och lärande är något som påverkar den pedagogiska 

verksamheten. Det är många gånger möjligt att i en verksamhet se hur pedagogerna anser att 

lärande sker samt vad som är viktigt att barnen lär sig. Frågan är inte om barnen lär, frågan är 

vad de lär och hur de lär samt på vilket sätt detta lärande sedan tillämpas (Benn 2003). Vilken 

strategi pedagogen har för barns lärande är olika beroende på vad som fokuseras, såsom 

pedagogens förhållningssätt, uppdrag och barnets egenskaper. Det förekommer vanligen stora 

skillnader i hur olika arbetslag och enskilda pedagoger ser på barn och deras kunskapande 

samt kan även variera beroende av situationens kontext (Johansson 2003). Johanssons (2003) 

studie visar att skillnaden sträcker sig från att barnet ses som någon som ska ta emot kunskap 

från pedagogen till att barnet ses som en individ med egna förmågor, vars eget upptäckande 

och lärande bör stödjas av den vuxne. Av hennes resultat framgår även två olika sätt att se på 

barns lärande. Det ena är att barnet ses som kompetent och delaktig i sitt eget lärande. Med ett 

sådant synsätt anses lärande ske genom uppmuntran, reflektion och att vara aktiv. I det andra 

perspektivet ses barnets mognad som grunden för dess lärande. Där menar forskaren att synen 

på lärande är mer utifrån ett behavioristiskt perspektiv och barnen blir mer eller mindre 

passiva mottagare av pedagogernas kunskaper. Med detta förhållningsätt förekommer även 

stimulanser i form av belöning och bestraffning. Slutligen har Johansson i sin studie kommit 

fram till att pedagogerna har en blandad syn på barn, sin roll som pedagog samt på kunskap 

och lärande. En blandning av att se barnets inneboende mognad, använda strategier för att 

uppmuntra samt ge stimuli, att förmedla kunskap och en strävan efter att stödja barns 

upptäckter. Forskaren menar att detta kan visas olika beroende på situationens sammanhang.  

 

I skenet av den tidigare forskningen som diskuterades i detta avsnitt förefaller pedagogen vara 

en aktiv aktör i barns lärande. Ändå råder det oklarheter vad pedagogens förhållningssätt till 
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barns lärande egentligen innebär. Vi kommer i följande rubrik att beskriva vad den tidigare 

forskningen säger om pedagogens roll.    

3.3 Pedagogens roll för barns lärande 

 

I Thulins (2011) sammanläggningsavhandling Lärares tal och barns nyfikenhet skriver hon att 

förskolan i Sverige har sina rötter i Fröbelrörelsen som var inspirerad av Friedrich Fröbels 

pedagogiska idéer om bland annat efterföljande undervisning. Enligt Thulin förklarar Fröbel 

begreppet efterföljande undervisning med pedagogen som en trädgårdsmästare vilken 

övervakar och rättar sig efter växtens natur. Thulin har tolkat den efterföljande 

undervisningen som att det är barnens perspektiv och initiativ som styr den pedagogiska 

verksamheten. I Fröbels pedagogik var det centralt att pedagogen skulle tillmötesgå barnets 

inre verksamhetsdrift samt ge barnet förutsättningar för att på egen hand kunna finna vägar till 

svaren. Han menade att pedagog och barn liknar deltagare i en ömsesidig uppgift att bli 

klokare (Thulin 2011). Sett ur ett historiskt perspektiv var pedagogens roll att tala och barnets 

roll att lyssna, det vill säga en envägskommunikation. Med en sådan syn på lärande är 

pedagogen den som förmedlar kunskaperna till det mottagande barnet (Säljö 2000). 

Pedagogen kan också inta en roll som medforskare. En medforskande pedagog är aktiv och 

lyhörd för barnens tankar samt ställer frågor som utmanar dem hellre än att ge färdiga svar 

(Benn 2003). Ur en relationell syn på kunskap och lärande ses lärarrollen som en engagerad 

medutforskare, medkonstruktör och reflektionspartner i barnens lärprocesser (Benn 2003). 

”Barn är beroende av de reaktioner de får av vuxna i sin omgivning för att skapa sin självbild 

eller uppfattning om sig själva” (Benn 2003, s 107). Benn refererar till Bae som menar att vi 

bör visa barnet erkänsla. Det vill säga att vi visar barnet att vi respekterar och ser det. Att visa 

erkänsla innefattar också att förstå och bekräfta barnet, visa öppenhet samt arbeta efter ett 

demokratiskt förhållningssätt där barnen ges rätt till sina egna tankar, känslor och avsikter. 

Med ett förhållningssätt som detta strävar pedagogen efter att förstå barnets handlingar och 

tankar genom att föra dialoger med det samt går vidare med att utmana barnet till reflektion 

och utforskande (Benn 2003). 

 

Elisabeth Björklund och Annika Elm (2003) skriver som tidigare nämnt, att vara pedagog i 

förskolan innebär till stor del att tolka barns perspektiv. Förmågan att fånga ögonblicket, att 

uppmärksamma skiftningar i barns samtal och att ta till vara på barns nyfikenhet är en 

lärarkompetens som måste betraktas som mycket betydelsefull. Forskarna lyfter i sin studie 

fram hur viktigt det är att pedagogen erbjuder barnen en omgivning som ger förutsättning för 
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samtal och lärande. Som en slutsats betonar forskarna betydelsen av den dagliga 

kommunikationen mellan barn där pedagogernas ansvar handlar om att skapa möjligheter för 

barnen att i samvaro med andra få fördjupa samtalet. Bjervås (2003) menar att pedagogens 

förhållningssätt och handlande är starkt kopplat till dennes barnsyn. Den bild pedagogen har 

av barnet avspeglas i hur verksamheten organiseras och det är därför av stor angelägenhet att 

pedagogerna på ett medvetet sätt reflekterar över den barnsyn de har samt vilka konsekvenser 

det ger.   

3.4 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi redogjort för vad tidigare forskning säger angående samspel och lärande i 

förskolan, pedagogens barnsyn och kunskapssyn samt dennas roll i dessa samspel. Vi har i 

avsnitt 3.1 tagit upp de samspelsmönster som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) fått 

fram genom sina empiriska studier, vilka de har benämnt som explorativa, berättande och 

formbundna samspel. Kort sagt representeras de explorativa samspelen av att barnens initiativ 

får råda och de ges större möjligheter till undersökande, i kontrast till de formbundna 

samspelen som är mer styrt av pedagogens intentioner. De berättande samspelen kan 

sammanfattas som bestående av att gemensamma berättelser uppmuntras och levandegörs där 

synliggörande av olika världar kan utforskas med hjälp av fantasi.  

 

Vidare har vi i avsnitt 3.2 skildrat vad tidigare forskning tagit fram i fråga om pedagogens 

barn- och kunskapssyn, då vi har redovisat att pedagogen kan se barnet som kompetent med 

egna förmågor eller se barnet som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap från de vuxna. 

Fortsättningsvis har vi tagit upp Johanssons (2003) studieresultat som visat att det är vanligt 

förekommande med en blandning av att se på barn ur ett behavioristiskt synsätt där barnets 

mognad ses som grunden för dess lärande och att betrakta barn som kompetenta samt 

delaktiga i sitt eget lärande. Även pedagogens roll kunde enligt Johanssons (2003) forskning 

variera i och med denna blandning och i kapitlet 3.3 har vi behandlat ytterligare vad tidigare 

forskning visat om olika roller hos pedagoger. Pedagogen kan inta en roll som förmedlare 

eller medforskare. Rollen som förmedlare är då pedagogen sitter inne med kunskaperna och 

talar om de korrekta svaren för barnet. Rollen som medforskare menar Benn (2003) är när 

pedagogen är lyhörd för barnens tankar och ställer utmanande frågor till barnen hellre än att 

ge dem de rätta svaren. Sammanfattningsvis så avspeglas pedagogens barn- och kunskapssyn 

både i hur pedagogen antar sin roll samt hur denne samspelar med barn och vilka 

förutsättningar som ges för barns lärande. 
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4 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

För att närma oss uppsatsens syfte och frågeställningar kommer vi att utgå ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande som teoretiskt ramverk för vår studie. Eftersom vårt syfte 

är att undersöka förutsättningar för lärandet i vardagliga samspelshandlingar i förskolan 

menar vi att det sociokulturella perspektivet hjälper oss att ta reda på det, då lärande i det ses 

som handling där det sociala samt miljön anses vara av stor betydelse för människors lärande. 

I detta kapitel kommer vi därför redogöra för vad det sociokulturella perspektivet står för 

angående barns och individers lärande samt vad det tillför i vår studie. 

 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som särskilt riktar uppmärksamheten på 

gemenskapen mellan sociala verksamheter och intellektuella och fysiska redskap, är det på så 

vis naturligt att förstå lärande först och främst som något som är inbyggt i samhällets sätt att 

fungera (Säljö 2000). Säljö menar att vi människor inte kan undgå att lära och när vi deltar i 

olika typer av sociala verksamheter ger det oss erfarenheter som vi tar med oss både på gott 

och ont. Då utveckling och lärande alltså äger rum när vi deltar i sociala praktiker innebär 

detta att vi kan börja deltagandet som nybörjare där vi samlar erfarenhet för att senare bli 

kompetenta deltagare i den aktuella verksamheten. Den erfarnes roll i detta är att vägleda och 

stötta den lärande genom att minska uppgifters komplexitet, koppla till tidigare erfarenheter 

samt hjälpa att bestämma uppsättning av mål (Säljö 2000). Under denna pågående läroprocess 

lånar alltså den lärande kompetens av den mer erfarne och kan så småningom då utföra en 

uppgift på ett mer självständigt sätt. Den lärande blir då, från att till en början ha varit i behov 

av fullkomligt stöd från de mer erfarna, kapabel till att kunna utför sakerna mer och mer 

självständigt och genomför till sist sitt åtagande på egen hand. Förmågor och kunskaper som 

finns på en kommunikativ nivå behärskas således i sinom tid av individen själv (Säljö 2000).  

 

Vidare menar Säljö (2000) att en betydande aspekt inom det sociokulturella perspektivet är 

förhållandet mellan människans utveckling, lärande och kommunikation. Redan från födseln 

är vi människor kommunicerande och söker efter samspel med andra. Vi föds in och utvecklas 

inom ramen för samspel med andra människor och vi gör redan från början våra erfarenheter i 

andras samvaro. Författaren åsyftar fortsättningsvis att barn erövrar kunskap genom lek och 

andra former av samspel med sin omgivning och att de i en mycket grundläggande och 

existentiell mening är beroende av den vuxne. När de tillsammans leker lär barnet sig 

grundläggande samspelsregler och regler för turtagning i kommunikation och då barnet får 
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agera tillsammans med vuxna så lär det sig av de sociala samspel som äger rum i 

vuxenvärlden. Genom kommunikation om vad som sker i interaktion och lek, blir barnet 

delaktig i hur andra i omgivningen tolkar olika händelser och fenomen. De språkliga uttryck 

som barnen får möta i dessa samspel blir ett hjälpmedel för dem att tänka med, då vi 

människor lever på kunskaper och insikter lånade av andra individer (Säljö 2000).  

 

Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för 

en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap (Säljö 2000, s 67). 

 

Säljö menar att vårt sätt att begripa vår omvärld och handla i den har ett nära samband med de 

kulturella och sociala mönster vi är omgivna av. Vidare avser författaren att 

kommunikationen är länken mellan vårt tänkande och vår kultur och genom den för vi vidare 

olika kulturella uppfattningar. Detta förespråkar även John Dewey (1997/2009) då han menar 

att kommunikation är en process av att dela våra erfarenheter med varandra tills de blir en 

gemensam egendom. Lev Vygotskij uttrycker att i barns kulturella utveckling uppträder varje 

funktion på två plan, först på ett socialt plan och sedan på ett psykologiskt plan (Säljö 2000). 

Vi lär oss följaktligen genom att delta i kommunikativa samspel med andra och i 

interaktionen blir vi bekanta med olika sätt att tolka och resonera vår verklighet, vilka vi 

sedan kan tillämpa för att i kommande situationer kunna förstå och kommunicera. Hur vi 

hanterar olika företeelser såväl som våra idéer och tankar har sitt ursprung i det sociala och 

interaktiva. Följaktligen är vi som människor innerligt förenade med vår omgivning, dess 

historia och föreställningsvärld samt dess sociala praktiker (Säljö 2000).  

 

Lärande har samband med relationer och sker genom deltagande samt genom samspelet 

mellan de deltagande – i språket och kommunikationen (Dysthe 2003). När vi nu talar om 

lärande i kommunikation syftar vi inte endast till en verbal kommunikation. Även 

kroppsspråk, som t.ex. gester och blickar har en betydande roll i samspelet mellan pedagog 

och barn och mycket av det vi säger, känner och egentligen menar när vi säger en sak kan till 

stor del läsas utifrån just vårt kroppsspråk. Dysthe skriver att utifrån det sociokulturella 

perspektivet är kommunikativa processer förutsättande för individens utveckling och lärande. 

Det är genom att samtala, lyssna, härma och samverka med andra som barn, redan från den 

tidiga barndomen, får ta del av kunskaper och färdigheter och lär sig vad som är värdefullt 

respektive intressant i den kultur som de befinner sig i. Även Dewey (1997/2009) menar som 

vi tidigare nämnt att lärande sker genom kommunikation och handling. Dysthe (2003) menar 
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att Dewey intresserade sig för samspelshandlingar och han menade även att människors 

intentioner i många fall blir synliga i deras handlingar. Likt Dewey har vi i vår studie lagt 

stort fokus på intention och handling i samspelen mellan pedagog och barn. Ninni Wahlström 

(2007) som skriver om Dewey i sitt kapitel i boken Utbildning som kommunikation, menar att 

handling och erfarenhet är grundläggande för Deweys kunskapssyn och beskriver vidare hur 

Deweys skrifter har haft betydelse för dagens utbildningsarena. Wahlström menar att Dewey 

såg utbildning som en levnadsprocess och inte endast som en förberedelse inför vuxenlivet. 

Dewey ansåg även att det var av stor vikt att barnens intressen kan knytas an till 

undervisningen och relationen mellan idé och handling betraktades som centralt vad gäller 

lärande (Wahlström 2007). Säljö (2010) menar att skolan behöver bli bättre på detta, den bör 

bygga på samt knyta an till barns levda erfarenheter. Wahlström och Säljö talar här om 

undervisning i skolan, men detsamma måste antas gälla för förskolan som lärandemiljö. 

Pedagogik utifrån Deweys syn på lärande utgår från hans intresse för hur de sociala och 

kulturella omständigheterna formar människan då han i sina texter ofta uttrycker att 

människan formas av sina erfarenheter. Genom att barnet får undervisning ges möjligheter för 

att successivt öka dennes förståelse för omvärlden och pedagogens främsta åliggande är att 

utforma sin undervisning på ett sådant sätt att barnet kan bygga vidare på sina egna 

erfarenheter (Säljö 2010). 

 

Eftersom syftet med vår studie, som vi tidigare nämnt, är att undersöka vilka förutsättningar 

pedagoger ger för barns lärande i samspelhandlingar i förskolans vardag anser vi att det 

sociokulturella perspektivet befrämjar vår jakt efter dessa svar, då lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv betraktas som handling där både det sociala och miljön är av stor påverkan vid 

individers lärande. Vi menar alltså att det sociokulturella perspektivet hjälper oss att svara på 

vårt syfte då lärande ses som något som sker i kommunikation och samspel med andra i en 

aktivitet.  
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5 Metod 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera vårt metodval som ligger till grund för denna 

studie. I anslutning till det beskriver vi videokamera och fältanteckning som redskap, etiska 

ställningstaganden samt tillträde till fältet. Därefter presenteras förskolan som deltagit i 

studien, de deltagande pedagogerna, vår egen roll som forskare samt studiens tillförlitlighet 

och giltighet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande bearbetning och analysförfarande av 

studiens empiri. Vi börjar dock med en redogörelse av vårt metodval, deltagande observation. 

5.1 Deltagande observation  

 

”Deltagande observation är en av de mest centrala metoderna inom samhällsforskning” 

(Fangen 2005, s 29). Som namnet uppger är det en metod där du deltar, inte bara som forskare 

utan också som människa (Fangen 2005). Du studerar alltså social praxis i de sammanhang 

där den förekommer naturligt för att se hur människor agerar och uppför sig i situationer 

(Fangen 2005). Enligt Katrine Fangen (2005) så används begreppet ofta synonymt med 

fältarbete. Deltagande observation säger dock mer om forskarens arbetssätt än vad ordet 

fältarbete gör, genom att det anvisar till den komplexa balansakten att vara bland människor 

och delta i deras kultur och händelser, samtidigt som forskaren är där för att observera och 

studera dem (Fangen 2005). Man kan påstå att deltagande observation förflyttar sig på en 

skala som går från att enbart observera till att enbart delta. Fangen framhåller att metoden 

möjliggör att forskaren kommer människors verklighet närmare in på livet och får en mer 

personlig kännedom om dem. Sådana direkta erfarenheter kan förbättra förståelsen och 

tolkningen av fältet, vilket i enlighet med Martyn Denscombe (2009) kan förstås då han 

skriver att metoden ger forskaren möjlighet att lägga större vikt vid djup än bredd i materialet. 

Denscombe understryker även att metoden kan framställa data som reflekterar detaljer, 

subtiliteterna, komplexiteten samt de ömsesidiga förhållandena i den sociala miljö som 

undersöks.  

 

Med deltagande observation kommer du alltså deltagarna närmre inpå livet än med andra 

kvalitativa metoder, då du kan sammanställa det de säger med vad du ser i en rad olika 

situationer (Fangen 2005). Metoden underlättar även tillgången till information som 

deltagarna exempelvis inte vill prata om i en intervju. Medan intervjuer återspeglar de 

subjektiva erfarenheter och upplevelser den enskilde individen har av vad som ägt rum, så gör 

observationer det möjligt att röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv (Fangen 2005). 
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För vår del handlade deltagande observation om att bli involverade i förskolans vardag och 

därmed få insikter om situationer och händelser som sker. För att på bästa sätt få insikter i 

dessa situationer och händelser så har vi tagit hjälp av videokamera och fältanteckningar, 

vilket vi i det följande kommer beskriva. 

5.2 Videokamera och fältanteckning som redskap 

 

Då vår förhoppning har varit att fånga så autentiska situationer som möjligt i studien så valde 

vi videoobservation som insamling av det empiriska materialet (Thulin 2006). Mia Heikkilä 

(2006) som använt videoinspelning i sin etnografiinspirerade studie av barns gester, blickar 

och tal i tre skolmiljöer lyfter fram teknikens möjligheter i fältarbetet. Forskaren menar att 

videoinspelningar som redskap i studier erbjuder både närhet till studieobjektet och en analys 

som bygger på att lyfta fram enskilda handlingar som villkor för deltagande. 

Videoinspelningar är en form av material där visuell- och auditiv information integreras, 

”[i]stället för att betrakta bild och ljud som från varandra skilda empiriska enheter förs dessa 

samman i ett videomaterial. Det bidrar till ökad komplexitet av både materialet och hur 

analyserna utformas” (Heikkilä 2006, s 30). Thulin (2006) som även hon använder 

videokamera för att studera hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga 

fenomen, ställer sig frågan om det finns en risk att man går för långt i sin iver att få med allt 

på bild. Thulin refererar då till Lindahl som menar att med kamerans hjälp kan man som 

filmare göra avgränsningar gällande vad som ska inkluderas eller exkluderas vid inspelningen 

och därmed välja sitt fokus. Thulin menar att dessa val i förlängningen är av etisk karaktär, 

vilket vi återkommer till i nästkommande avsnitt.  

 

Som ett komplement till videoobservationerna har vi fört fältanteckningar. Anteckningarna 

har för oss underlättat i sökandet efter bra sekvenser och även varit ett klarläggande tillägg av 

vad som skett omkring händelserna. Med fältanteckningar som redskap så har vi försökt att 

sätta in det vi sett och hört i ett sammanhang, vilket enligt Fangen (2005) upparbetar en 

analytisk förståelse där du som forskare ständigt hittar nya betydelser och mönster. Under 

skrivprocessen har det varit viktigt för oss att ge en så god beskrivning av händelser som 

möjligt snarare än att ge en värdering av det. Värderande ord av handlingar eller jämförande 

meningar med något annat har vi ansträngt oss till det yttersta för att undvika. Enligt Fangen 

(2005) ska en läsare kunna förstå det som försiggick genom att enbart läsa anteckningarna. 

Att använda videoinspelning och fältanteckningar som redskap i studier kan få etiska 

konsekvenser vilket vi i det följande kommer diskutera.  
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5.3 Etiska ställningstaganden   

 

”En kvalitativ aspekt av all forskning är huruvida den uppvisar god etik” (Skoog 2012, s 90). 

De etiska övervägandena är särskilt uppenbara vid deltagande observation då metoden är 

förenad med en rad etiska problem (Vetenskapsrådet 2011). Vetenskapsrådets 

forskningsetiska rekommendationer som är sammanställda i rapportserien God forskningssed 

(2011) för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har varit vägledande i vår studie. 

 

Ett viktigt etiskt hänseende i inträdet på fältet är att få skriftligt tillstånd av alla föräldrar för 

att observera och videofilma samt att göra fältanteckningar av de händelser där deras barn 

ingår (Tellgren 2004). Eftersom vårt arbete berör yngre barn krävs en utförlig information och 

ett efterföljande samtycke (Vetenskapsrådet 2011). Därmed uppmanades pedagogerna att 

förmedla ett brev (se bilaga) till föräldrarna som innehöll en beskrivning av vilket syfte 

forskningen har samt att den betonade att det var frivilligt att delta. Brevet gav också 

upplysning om exakt vad vi i forskningen avsåg att analysera i videoinspelningen samt en 

förfrågan om att få videofilma barnens aktiviteter i skolan. Svarsantalet blev slutligen att 

föräldrar till 9 barn av 16 svarade ja. Ett nej har hanterats så att vi som filmare ansträngt oss 

till det yttersta att inte filma dessa barn i inspelningssituationer. Samtidigt har det varit viktigt 

att inte peka ut något barn, utan traktera ett nej så anspråkslöst som möjligt (Heikkilä 2006). 

Eftersom barn är fysiskt rörliga så har vi vid enstaka fall inte hunnit synkronisera 

kameravinkeln eller stängt av kameran i vissa sekvenser då ett nej barn funnits med. Dessa 

sekvenser har i efterhand omsorgsfullt raderats både direkt efter upptäckandet eller vid 

analysen av videofilmerna.  

 

Förskolan, pedagoger och barn i studien är garanterade anonymitet, där namn på de 

medverkande deltagarna samt förskolan är fingerade. Här har vi lagt stor vikt vid att skydda 

barnen liksom pedagogernas anonymitet då vi förvarat allt material så att ingen förutom vi 

kan ta del av det. I en studie av detta slag, liksom i all forskning är det av oerhörd vikt att visa 

respekt och hänsyn till deltagarnas identitet. Hänsynen till barns integritet kan inte nog 

poängteras då barn inte har, i jämförelse med vuxna, kunskap och erfarenhet av vad forskning 

medför och innebär (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Därför är det 

centralt att lägga stor omsorg på att barn inte upplever vår närvaro som anstötligt, närgånget 

eller identitetskränkande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). I 

nästkommande avsnitt redogör vi närmre för hur vår roll som forskare såg ut i förskolemiljön. 
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5.4 Vår roll som forskare 

 

Det var angeläget att redan få början göra oss förtrogna med pedagoger och barn på förskolan. 

Det innebar att vi avsatte tid till att först involvera oss i den kultur som skulle komma att 

studeras för att sedan gradvis dra oss tillbaka till en mer observerande roll. Detta gjorde vi 

främst för att deltagarna skulle uppfatta vår närvaro så naturlig som möjligt. Vår roll som 

forskare kan benämnas som den deltagande observatören. Enligt Fangen (2005) är 

huvudregeln för deltagande observation att forskaren deltar i det sociala samspelet så att det 

avlöper på ett naturligt sätt, samtidigt som forskaren bör försöka undvika att delta så aktivt att 

hon själv bidrar till att förändra samspelet. Det handlar alltså om att kombinera de båda 

handlingsprinciperna på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Vår relation till pedagoger och barn var att förhålla oss nyfiket intresserade men också 

neutralt för att inte riskera nödvändig distans. Under vår första dag på förskolan samtalade vi 

med pedagogerna om hur vi ville förhålla oss i deras vardag på förskolan för att tydliggöra vår 

roll som observatör. Fangen (2005) menar att en huvudregel är att du skall reflektera över 

vilken inverkan din närvaro har på deltagarna, men att du nödvändigtvis inte måste försöka 

undvika att ha en inverkan. Vår deltagarroll har visserligen kommit att ändrats över tid då vi 

exempelvis fått frågor av deltagarna eller att barnen velat ha vår hjälp i aktiviteter eller 

konflikter. Vår avsikt har dock varit att förhålla oss naturligt och lågmält i bakgrunden för att 

hitta sekvenser i samspel mellan pedagog och barn som passar vårt undersökningssyfte. Då vi 

nu har beskrivit hur vår roll som forskare har sett ut kommer vi i nedanstående avsnitt att 

redogöra för vårt val av förskola och förskoleavdelning, som vi valt att benämna som 

Vintergatan och Solen.  

 

5.5 Urval av förskola  
 

I vårt val av förskola att utföra vår studie på så studerade vi olika förskolors hemsidor och 

ansåg att Vintergatans förskola arbetade med sådant som var relevant för vår studie. 

Exempelvis hade de på hemsidan beskrivit att de arbetade med vägledande samspel, 

inflytande och delaktighet. De såg också leken som en viktig del i verksamheten, då lek 

stimulerar inlevelse, fantasi, konfliktlösning, kommunikation och förmågan att samarbeta. 

Avdelningen Solen uttryckte även på hemsidan att de arbetade för att dagarna skulle vara 

fyllda av glädje, engagemang, trygghet, respekt och lekfullt lärande. De sa sig också arbeta 

aktivt med språk i de möten som uppstår mellan barn och vuxna på förskolan och att de ofta 
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försöker sjunga, leka, skapa, ha rörelse samt vara utomhus. Utöver detta ansåg pedagogerna 

på Solen även att det var viktigt att ta tillvara på barnens idéer och intressen på förskolan. Alla 

dessa aspekter har varit bidragande till vårt val att kontakta dem angående vår studie.  

 

Studier med deltagande observation följer inte principer av samma slag som kvantitativa 

studier gör vad det gäller urval. Enligt Fangen (2005) så används oftast inte något bestämt 

tillvägagångssätt för att välja, istället får valet av ort, social enhet och informanter infinna sig 

på ett naturligt vis allt eftersom förhållandet till fältet utvecklar sig. Vidare benämner Fangen 

detta som selektiva urval och detta begrepp åsyftar att innan ett fältarbete genomförs bör helst 

utföras en kartläggningsrond som leder forskaren till en serie potentiella platser där fältstudien 

kan utföras. Denscombe (2009) menar att ett flertal praktiska faktorer kan komma att påverka 

urvalet av deltagare, då de måste vara tillgängliga och arbeta inom ett närliggande område 

samt ha möjlighet att närvara de tider som forskaren schemalagt. Nedan följer en kort 

beskrivning av förskolan samt presentation och urval av deltagarna. 

 

5.5.1 Beskrivning av förskolan Vintergatan 
 

Förskolan Vintergatan ligger i en mellanstor stad i Sverige och innefattar fyra avdelningar. Vi 

har varit på avdelning Solen, en storbarnsavdelning med 16 barn mellan 3-5 år samt 4 

pedagoger. Att poängtera är dock att en av pedagogerna arbetar som resurs för ett av barnen, 

så mer riktigt är de 3 pedagoger som arbetar i barngruppen. Det var ett medvetet val från vår 

sida att utföra vår observationsstudie på en storbarnsavdelning då vi hellre ville undersöka 

samspelet mellan pedagog och barn som var mer verbalt utvecklade i förhållande till barn på 

en småbarnsavdelning. Fangen (2005) skriver att det är för oss omöjligt att observera allt och 

därför var det en nödvändighet att vi gjorde ett selektivt urval av bland annat vilka åldrar 

barnen skulle befinna sig i vid vår studie.  

 

Under de tre dagar vi befann oss på förskolan fick vi endast möta tre pedagoger ur arbetslaget 

då en av dem inte var närvarande då vi utförde vår observation. Pedagogerna vi fick möjlighet 

att bekanta oss med benämner vi i denna uppsats som Åsa, Anna-Maria och Eva. De har alla 

tre utbildat sig under 1980-talet. Åsa är utbildad barnskötare sedan -86 och har jobbat inom 

samma område under alla år som barnskötare. Anna-Maria är utbildad barnskötare sedan -87 

och hon har jobbat inom förskolan till och från sedan sin examen. Anna-Maria har även 

jobbat inom olika områden i landet och arbetar just nu på Solen som långtidsvikarie. Eva är 

utbildad förskollärare sedan -84 och har jobbat med barn sedan dess. Pedagogerna har yttrat 



20 
 

att de alla trivs mycket bra med sitt yrke och att de för nuvarande arbetar med förhållningssätt. 

Vårt urval av pedagoger var inte ett avsiktligt val, men utifrån vårt medvetna val av förskola 

och förskoleavdelning resulterade det till att vi observerade de pedagoger som just då befann 

sig på Solen. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens upplägg och 

genomförande av den empiriska studien vi utfört. 

5.6 Genomförande 

 

Efter att först kommit igång med den skriftliga delen av vårt examensarbete och fastställt vårt 

syfte, var det dags att ta kontakt med en förskola för att se om de ville ta emot oss när vi nu 

skulle ge oss ut på fältet. Till att börja med studerade vi olika förskolors hemsidor för att 

rangordna vilka vi helst önskade få utföra vår studie hos. När vi hade avklarat detta moment 

ringde vi till förskolechefen som hade ansvar för bland annat Vintergatan, vilket bar vidare till 

att vi på egen hand fick kontakta deras utvecklingsledare, som i sin tur skulle fråga Solens 

pedagoger om de var intresserade av att medverka i vår studie. Då Solens arbetslag tackat ja 

besökte vi en av pedagogerna för att lämna ut samtyckesblanketter. Vi fann mötet lustfyllt och 

fick ett gott bemötande och gjorde vårt bästa för att hon skulle få det likaså. Detta, menar 

Fangen (2005) är den första fasen av en deltagande observationsstudie då det är av stor vikt 

att vi som forskare presenterar oss själva samt vad vi vill ha ut av vår studie på ett sådant sätt 

att förskolan får förtroende för oss som forskare och vår studie. Det kan gott och väl räcka 

med en kort visit då de deltagande får möjlighet att bekanta sig med oss. En fördel med ett 

sådant möte är enligt Fangen att deltagarna kan känna sig mer avslappnade och jämlika med 

oss då mötet inte blir av så formell karaktär.  

 

Det råder alltid lite oklarhet innan du kommit i kontakt med de människor du vill studera. 

Kommer de att acceptera att bli studerade? Kommer de att vara tillmötesgående eller 

avvisande? (Fangen 2005). I vårt fall tog vi, som tidigare nämnt, först kontakt med 

förskolechefen för förskolan, som i etnografiska sammanhang kan benämnas som en 

grindvakt. En grindvakt är den person som kan hjälpa oss att få kontakt med de nödvändiga 

kretsarna för vår studie (Denscombe 2009). Denscombe menar att det är till stor hjälp att 

urskilja nyckelpersoner som kan ordna möjlighet för forskaren att beträda fältet samt att med 

framgång överlägga med dem för att i själva verket få tillträde till människor, platser och 

händelser. Vidare avser författaren att detta många gånger är en nödvändig förutsättning för 

att fältarbetet ska kunna påbörjas.  

 



21 
 

5.7  Tillförlitlighet och giltighet 
 

All förståelse vilar på vår förförståelse och det kan vi inte fly undan ifrån menar Fangen 

(2005). Vidare förklarar hon att forskaren kan förbereda sin studie genom att studera relevant 

litteratur och forskning inom ämnet, som sedan också kan användas i analysen. Författaren 

skriver även att idealet är att enterera in i fältet med ett öppet sinne men samtidigt ha 

tillräckligt med kunskaper inom området för att kunna utföra studien på ett ändamålsenligt 

sätt. Det är omöjligt att inta fältet som en tom tavla och på grund av detta är det viktigt att vi 

klargör våra tidigare kunskaper inom ämnesområdet (Fangen 2005), vilket vi gjort i 

bakgrunden av denna uppsats genom att påvisa vad tidigare forskning arbetat fram. Det gäller 

för forskaren att visa läsaren vem man är och vilka förkunskaper man bär på, med andra ord 

att visa sin reflexivitet och felbarhet. Enligt Denscombe (2009) rör reflexivitet sig om 

förhållandet mellan forskaren och den sociala världen, att forskaren inte kan inta en total 

objektiv ställning till den sociala världen som studeras. Inte heller vår kunskap om den sociala 

världen kan vara fullständigt objektiv, då sättet vi förstår den sociala världen samt de 

betydelser vi tillskriver händelser och situationer ofrånkomligen präglas av våra erfarenheter 

som sociala människor och de normer, värderingar och begrepp som vi tillägnats under våra 

levnadsår (Denscombe 2009). Enligt Fangen (2005) är deltagande observation av högre grad 

validitet än för exempelvis forskning under mer arrangerade former. Anledningen till detta 

menar hon är att den deltagande observationen inte utsätts för sådan stor påverkan då 

forskaren strävar efter att så naturligt som möjligt glida in i en vardaglig situation där det som 

kommer att ske inte är förutbestämt. Dock bör vidkännas att det är forskaren som bestämmer 

vart och på vem den riktar kameran, när kameran sätts på och stängs av samt hur en situation 

tolkas, vilket kan sägas reducerar studiens validitet. Denscombe menar, att kunna påvisa 

validitet i studien är att ta reda på huruvida data reflekterar verkligheten och sanningen om de 

frågor vi försökt besvara. I en kvalitativ studie som denna kan vi alltså bedöma validiteten 

genom att avläsa sanningshalten i de deltagandes uttalanden och handlingar samt giltigheten i 

våra observationer och tolkningar (Fangen 2005).  

 

Vi är dock medvetna om att tillförlitligheten i vår studie minskas då det kommer till att vi 

varit på fältet under så kort tid. Därför vill vi klargöra att vi inte kan generalisera eller 

överföra den data vi fått fram med andra förskolor och inte heller förskolan vi varit på, då 

liknade sekvenser alltid ser ut på olika sätt samt är beroende av sin kontext. Detsamma gäller 

angående studiens reliabilitet, då samma resultat ska kunna visas om en annan forskare utför 
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samma studie. Ett sådant resultat är dock omöjligt att uppnå menar Fangen (2005) eftersom 

verkligheten är så pass komplex. Vi väljer med nödvändighet selektivt ut vid observation och 

andra forskare skulle få fram data både på liknade och skilda vis, därav blir alla slutsatser 

olika oavsett vilken observatören må vara.  

 

Reliabilitetsbegreppet har sitt ursprung från den kvantitativa typen av forskning och därmed 

är den svår att ta till i kvalitativa studier, många av dagens samhällsvetare har även lagt fram 

argument för att omdefiniera detta begrepp (Fangen 2005). Schatzman och Strauss menar 

enligt Fangen (2005) att om forskaren redogör för sitt tillvägagångssätt för att komma fram 

till studiens tolkningar, genom att påvisa vilka observationer som ligger till grund för dem 

samt hur forskaren anser att de kan förstås utifrån de teorier och begrepp som använts, så kan 

reliabiliteten bedömas av en annan individ. Ju mer detaljerat forskaren har redogjort för 

processen som lett fram till dess tolkningar desto enklare blir det för en utomstående att 

bedöma forskningsstudiens reliabilitet. Detta kan tydligt kopplas till vår egen studie då vi 

menar att reliabiliteten stärks då vi strävat efter en så genomskinlig urvals- och analysprocess 

som möjligt i vårt resultat. Då vi i detta avsnitt har vi tagit upp olika aspekter av tillförlitlighet 

och giltighet i vår forskning, kommer vi i följande avsnitt att diskutera bearbetning och analys 

av vårt empiriska material. Vi kommer därmed att redogöra för hur vi har gått tillväga i vår 

transkribering och vårt analysförfarande.  

5.8 Bearbetning och analysförfarande 

 

Enligt Fangen (2005) inbegriper analys alla nivåer av uttolkning och bearbetning av 

materialet. Du tillför alltså det du sett och hört något ytterligare då du kan sätta in 

sammanhanget i ett nytt perspektiv (Fangen 2005). I vårt transkriptionsarbete har vi 

inspirerats av konversationsanalys som enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) är 

en metod för detaljerade studier av talad interaktion. Intresset riktar sig ofta mot de handlingar 

som de studerande deltagarna åstadkommer med sitt språk, vilket även stämmer väl överens 

med det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet har också varit 

vägledande då vi i analyserna har titta på vad som sker i mötet mellan pedagog och barn för 

att se hur de skapar mening genom språket. Säljö (2000) menar att det mänskliga språket är ett 

unikt element för att skapa och kommunicera kunskap. ”Att utveckla diskurser om omvärlden 

är ett av de mest påtaliga sätt genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin 

verklighet” (Säljö 2000, s 35). Britt Tellgren har också utgått ifrån konversationsanalys 
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liksom det sociokulturella perspektivet i sin licentiatavhandling Förskolan som mötesplats 

(2004), vilket vi mer specifikt har använt som inspirationsverktyg i vårt analysförfarande.  

 

Videomaterialet har bearbetats i flera steg. Det första steget innefattade att vi i flera omgångar 

tittade igenom materialet för att få ett bredare meningssammanhang. För att sedan få en mer 

detaljerad bild av innehållet i varje sekvens så förde vi noga anteckningar av de aktiviteter 

som uppträdde samt att vi noterad vilka de medverkande deltagande var. Filmerna valdes 

sedan ut och delades in i sekvenser med start- och sluttid som sedan namngavs utifrån det 

centrala innehållet i händelserna. När vi valt ut alla sekvenser som var relevanta i relation till 

studiens syfte så innebar nästa steg en grovtranskribering av dem. Som vi tidigare nämnt så 

har vi befunnit oss på förskolan Vintergatan i tre dagar, vilket resulterade i ca 10 timmars 

film. Av dessa timmar har vi grovtranskriberat ca 60 minuter, varav ca 15 minuter används i 

analysen. Det fintranskriberade videomaterialet som återfinns i analysen är handlingar och 

yttranden som vi valt ut för att det står i förhållande till vårt syfte. Då vår ambition i studien är 

att undersöka vilka samspelsmönster som framträder i aktiviteter mellan pedagog och barn så 

var det väsentligt att också kategorisera sekvenserna. Detta gjorde vi genom att flertal gånger 

gå tillbaka för att identifiera återkommande mönster som vi sedan namngav. Nedan följer det 

transkriptionsverktyg som vi har använts oss av i de utvalda sekvenserna: 

 

Transkriptionsmall 

__________________________________________________________________________ 

(1.0)              Längd på tystnad i sekunder 

Tråkigt  Betonad stavelse eller betonat ord 

TRÅKIGT  Högljutt tal 

°tråkigt°  Tyst tal 

>tråkigt<  Snabbt tal 

<tråkigt> Långsamt tal 

(ohörb) Ohörbart tal 

heh  Skrattljud 

[  Samtidigt eller överlappande tal 

((flinar)) Beskrivning av ytterligare relevant 

information 
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6 Resultat 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera studiens resultat som är ett urval händelser där 

samspel mellan pedagog och barn står i centrum. I dessa samspel synliggörs vilka 

förutsättningar som pedagogerna skapar för barnens lärande. I vår empiri har vi funnit 

åtskilliga exempel men av läsvänlighet och utrymmesskäl har vi valt att endast presentera ett 

par exempel inom respektive kategori som identifierats genom analysen. De samspel som 

framkommit vid analysen beskrivs under följande teman: Vägledande, Uppmuntrande, 

Styrande, Rättande, Tillrättavisande och Ignorerande. I följande avsnitt exemplifieras de 

olika samspelen. Inledningsvis presenteras samspelet, sedan följer en introduktion av 

exemplet för att sedan övergå till den transkriberade sekvensen. Därefter analyseras samspelet 

med fokus på pedagogens förhållningssätt.  

6.1 Vägledande 

Inom denna kategori innebär ett vägledande förhållningssätt att pedagogen hjälper barnet att 

själv söka kunskap. Pedagogen lägger alltså fram nödvändiga redskap som uppmuntrar 

barnets tänkande och handlande samtidigt som barnets idéer används som avstamp i vidare 

resonemang. Detta mönster kunde emellanåt identifieras men förekom någorlunda restriktivt. 

De kommande två exemplen illustrerar ett vägledande förhållningssätt. 

 

I denna sekvens kan vi se exempel på ett vägledande förhållningssätt utifrån pedagogens sida. 

I samspelet uttrycks inspiration där pedagogen möter barnens förslag. I köket står Sora och 

Madelene när Anna-Maria kommer och frågar:  

 

EXEMPEL 1 – VAD BEHÖVS FÖR ATT MÅLA? 

______________________________________________________________  

01 Anna-Maria: ska du Sora måla också? 

02 Sora: mmm 

03 Anna-Maria: måla? Va? Vad ska du göra nu? 

04 Sora: måla 

05 Anna-Maria: vad behöver man för att måla? 

06 Madelene: förkläde 

07 Anna-Maria: förkläde (1.0) bra var hämtar man förkläde? 

08 Sora: ((går och hämtar förkläde i skåpet)) 

 

Anna-Maria frågar först Sora om hon också ska måla (rad 01) och när Sora bekräftat detta 

(rad 02, 04) så frågar Anna-Maria vad man behöver för att måla (rad 05). Detta förfarande 
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visar att Anna-Maria stimulerar barnet till att själva komma på vad som behövs för att måla. 

Madelene svarar förkläde (rad 06) på Anna-Marias fråga men hade lika gärna kunnat svara 

något annat som behövs för att måla. Anna-Maria möter då Madelenes förslag (rad 07) under 

det att hon inte betonar några korrekta svar och frågar sedan var man hämtar förkläde (rad 

07). Här vägleder pedagogen barnen samtidigt som hon skapar utrymme för barnens egna 

idéer. I den vägledande situationen får barnen själva tänka och deras idéer stödjer sig på deras 

egna intentioner, inte pedagogens som istället vägleder dem dit.   

 

Med exemplet nedan vill vi visa ett samspel då pedagogen vägleder barnet i hur hon ska 

genomföra en handling som hon till en början inte tror att hon kan utföra på egen hand. 

Sekvensen tar sin början då Anna-Maria sitter vid matbordet och skär frukt till mellanmålet 

samtidigt som hon pratar med Sara, Madelene och Sora som också sitter vid samma bord: 

 

EXEMPEL 2 – HÄMTA VATTEN 

____________________________________________________________ 

01 Sara: jag kan inte ta vatten 

02 Anna-Maria: varför inte?  

03 Sara: jag når inte  

04 Anna-Maria: jooh de når du visst, hur gör man när man in[te når?] 

05 Madelene: [det är vatten där] 

06 Anna-Maria: ((tar pekfingret över sin mun som tecken för tystnad)) 

07 Sara: hämtar en stol ((reser sig ivrigt upp för att gå och hämta en    .    

.  stol)) 

08 Anna-Maria: aaa precis  

  ((Sora och Madelene reser också sig för att följa med Sara och hämta    . 

.. vatten)) 

09 Anna-Maria: bra Sara att du kom på det  

10 Sara: ((ställer sig på stolen och sträcker sig efter muggar)) 

 

I ovanstående sekvens kan vi se att Sara uttrycker inför Anna-Maria att hon inte kan hämta 

vatten på egen hand på grund av att hon inte når upp till diskbänken eller skåpen där 

muggarna står (rad 01, 03). Därefter ställer Anna-Maria en vägledande fråga om hur man gör 

om man inte når (rad 04). Anna-Marias intention är här att Sara själv ska komma på hur hon 

ska utföra detta, som även visas tydligt då hon ber Madelene att inte avslöja en alternativ 

lösning (rad 06). Därmed har Anna-Maria i detta samspel följaktligen främst fokus på Sara. 

Eftersom Anna-Maria här skapade ett samspel som var vägledande mellan henne och Sara så 
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gav det goda förutsättningar för Sara att kunna hämta vatten på egen hand och även själv 

komma på en lösning av hur hon ska genomföra detta. Lärarens intention blir därmed 

genomförd vilket således ger stimulans för att barnets tilltro till sin egen förmåga ska styrkas. 

Det sker både genom att Sara lyckas utföra uppgiften på ett självständigt sätt och även då hon 

får uppmuntran av Anna-Maria för att hon kommit på lösningen själv (rad 09).  

 

6.2 Uppmuntrande 
 

Under vår tid på förskolan har vi identifierat samspel där pedagogen förhåller sig 

uppmuntrande till barnet. Med detta förhållningssätt tar pedagogen tillfället i akt att 

uppmuntra barnet till att själva ta initiativ till att lära sig. Pedagogen visar även uppskattning 

av barnets ansträngningar att lösa sina problem där det får slutföra uppgiften oavsett resultat. 

Barnets idéer respekteras och uppmuntras vilket vi i de följande exemplen kommer att visa.      

 

I det här exemplet får vi ta del av en pedagog som skapar ett samspel som möjliggör barnets 

initiativförmåga att själv komma med förklaringar och hitta sammanhang. Anna–Maria sitter 

tillsammans med Sara, Theodor samt Madeleine och äter mellanmål i köket. De äter 

fruktsallad och smörgås med pålägg. De har nästan ätit upp när Sara tar upp en äppelbit och 

säger:  

 

EXEMPEL 3 – FRUKTSALLAD 

______________________________________________________________ 

01 Sara: (tar upp en äppelbit och studerar den)) det här är ett <äpple>    

. ((visar den för Anna-Maria)) det här är ett <äpple> 

02 Anna-Maria: aa det var äpple, päron och (2.0) vänta vad var det för     

.  frukt? Vem kommer ihåg vad de för frukt? Vad smakade det? 

03 Sara: banan 

04 Anna-Maria: ja((visar barnen då hon räknar på pekfingret)) 

05 Sara: å clementin  

06 Anna-Maria: clementiner ((räknar på långfingret))  

07 Sara: och (2.0) eee päron  

08 Anna-Maria: päron ((räknar på ringfingret)) 

09 Sara: och äpple 

10 Anna-Maria: åå äpple ((räknar på lillfingret)) 

 

Sekvensen tar sin början när Sara tar upp en äppelbit och studerar den (rad 01). Sara visar den 

sen för Anna-Maria och säger ”Det här är ett äpple” (rad 01). I rad 02 bekräftar Anna-Maria 
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att det är ett äpple och säger även päron. Då Anna-Maria i nästa mening frågar barnen vad det 

är för frukt de äter (rad 02) synliggörs att pedagogen vill göra samspelet till en utforskande 

aktivitet. Anna-Maria uppmuntrar här Saras kreativitet genom att ta till vara på det hon 

fångade intresse för samt att temat togs upp till gemensam diskussion. Pedagogen frågar även 

vad det smakade (rad 02) vilket ytterligare uppmuntrar barnen att själva utforska och komma 

med idéer. Sara är den som svarar Anna-Maria genom att namnge frukterna (rad 03, 05, 07, 

09). Efter att varje frukt namnges så upprepar pedagogen det barnet har sagt samt att hon 

räknar dem på fingrarna. Detta förfarande inrymmer både begreppsbildning och matematik 

men också att barnet intar en aktivt deltagande position i den sociala praktiken. 

 

I följande exempel återges ett samspel av uppmuntrande karaktär. Exemplet visar ett barns 

möte med olika begrepp där pedagogen förhåller sig uppmuntrande i situationen. Vid 

lunchbordet sitter pedagogen Anna-Maria tillsammans med barnen David, Theodor och Hugo. 

Det har precis hämtat mat och ska nu äta. Denna dag serveras korv, och potatismos 

tillsammans med tillbehören gurka, ketchup och senap. Sekvensen tar sin början när David 

vill ha ketchup av Anna-Maria på sitt potatismos:  

 

EXEMPEL 4 – KETCHUP OCH POTAJTIS 

______________________________________________________________ 

01 Anna-Maria: kan du ta själv? 

02 David: nej, °ja vill (1.0) på den° ((pekar på potatismoset)) 

03 Anna-Maria: vad heter det här? ((pekar på potatismoset)) 

04 David: ketchup 

05 Anna-Maria: nej du sägen att du vill ha ketchup på den ((pekar på       

.  moset)) vad heter den? 

06 David: sås 

07 Anna-Maria: nej (1.0) vad heter den ((pekar på potatismoset igen)) 

08 David: potajtis 

09 Anna-Maria: POTATIS (4.0)  

10 David: potatis 

11 Anna-Maria: M   

12 Tillsammans säger de mos 

13 Anna-Maria: bra, potatismos ((häller ketchup på Davids potatismos))(1.0) 

.  å vad heter (2.0) de? ((pekar på korven)) 

14 David: ketchup (1.0) ketchup 

15 Anna-Maria: men vad heter den? ((pekar på korven)) 

16 David: mmm (3.0) korv 
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17 Anna-Maria: korv bra (1.0) och vad heter det här ((pekar på gurkan)) 

18 David: (2.0) jag vet inte (2.0) gurka 

19 Anna-Maria: ja å nu har du gaffel ((pekar på gaffeln)) och kniv ((pekar 

.  på kniven)) framme nu 

Att pedagogen först frågar om barnet vill ta ketchup själv påvisar tydligt att hon vill utmana 

och uppmuntra barnet till att ta initiativ om sin egen förmåga (rad 01). Samspelet handlar om 

olika begrepp och det tar sin början då David vill att Anna-Maria ska hälla ketchup på hans 

potatismos, som han benämner som ”den” (rad 02). Vad heter det här? (rad 03) frågar Anna-

Maria och pekar på Davids potatismos. Utifrån vårt analysförfarande så uppmuntrar här 

Anna-Maria David då hon stimulerar honom till att tänka och resonera utifrån sina egna 

erfarenheter. Efter en stunds samtal om olika alternativa begrepp till potatismos så säger 

David potajtis (Rad 08). Anna-Maria bekräftar då svaret genom att betona och ljuda ordet (rad 

09). Efter att David återigen har sagt potatis (rad 10) så betonar Anna-Maria bokstaven M (rad 

11) och tillsammans säger de mos (rad 12). Här stödjer och hjälper pedagogen barnet att ljuda 

ordet. Samtalet fortsätter genom att Anna-Maria och David pratar om olika begrepp som finns 

på tallriken och i slutet av denna sekvens lyfter pedagogen återigen fram begrepp då hon säger 

att nu har du gaffel och kniv framme. Pedagogen tar i detta exempel tillfället som bjuds för att 

lära och utveckla barnets begreppsförråd. Trots att David ger Anna-Maria relativt enformiga 

svar i form av endast ett ord så ger inte pedagogen upp ämnet utan fortsätter att fråga vidare.  

 

6.3 Styrande 

 

Då samspel intar formen av styrande karaktär så är det pedagogen som är drivande i 

aktiviteten. Pedagogen tycks även rikta mer uppmärksamhet mot aktiviteten än mot barnet då 

hennes intresse och intention står i fokus. Under vår vistelse på förskolan kunde vi stundom se 

detta samspelsmönster framträda, vilket mestadels skedde i aktiviteter med fokus på lek, 

skapande och kreativitet.  

 

I följande exempel kan vi se hur pedagogens intentioner styr den aktivitet som skall lösas. 

Barnets möjligheter att bidra och föra aktiviteten bortom här och nu blir därmed begränsad. 

Theodor sitter runt ett fyrkantigt bord i köket och spelar ”Mitt lilla lekskåp” när pedagogen 

Åsa kommer och spelar med honom. ”Mitt lilla lekskåp” är ett djurspel som har två sidor. På 

ena sidan finns en tavla som man kan fälla ner och där kan man sätta upp magnetkort med 

djur på samt tillhörande namn på dem. På andra sidan av lådan finns det tio småböcker som 
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handlar om de olika djuren. Sekvensen tar sin början när Åsa precis har kommit in i Theodors 

lek och frågar:  

 

EXEMPEL 5 – MITT LILLA LEKSKÅP 

______________________________________________________________ 

01 Åsa: här står det <apa> ((visar Theodor kortet och pekar på det))kan du 

.  sätt apan här ((pekar på magnettavlan längst ner till höger)) 

02 Theodor: ((tittar på kortet och är på väg att sätta upp det på tavlan   

.  längst ner till vänster)) 

03 Åsa: här ((pekar intensivt på platsen längst ner till höger))såhär .    

.  vänta ((tar ifrån Theodor kortet och sätter den längst ner till höger)) 

.  så du sätter den (2.0) så (1.5) nu står det apa där  

 

Pedagogen Åsa inleder samtalet genom att säga ”här står det apa” (rad 01), vilket hon då 

förmedlar svaret till Theodor. I nästa mening kan vi sedan se hur aktiviteten får en stark 

lärarstrukturerad form då Åsa uppmanar Theodor att placera apan längst ner till höger (rad 

01). Pedagogen intar här en tydlig ledarposition där hon försöker styra barnet i sin riktning. 

Detta kan styrkas då Åsa i nästkommande yttrande återigen uppmanar Theodor att placera 

kortet längst ner till höger (rad 03). Barnet ges här en ram som han ska följa och enligt oss är 

det pedagogen som sätter ramarna och därmed formar aktiviteten efter bestämda mönster. 

Nästa handling är ännu en bekräftelse på hur Åsa styr vad som ska ske då hon faktiskt tar 

ifrån Theodor kortet och placerar det där hon förmodligen redan haft en intention om att den 

ska sitta, längst ner till höger (rad 03). 

 

Theodor och Åsa fortsätter att leta efter djur bland korten och efter en stund säger Åsa:   

 

EXEMPEL 6 – MITT LILLA LEKSKÅP 

______________________________________________________________  

01 Åsa: men vad är det här, vet du vad det här är för djur då? ((håller upp 

.  en bild för Theodor)) vad är det? 

02 Theodor: °ejjen°  

03 Åsa: ja älgen vad bra 

04 Theodor: det här är ejjen den finns i skogen 

05 Åsa: °jaa älgen är i skogen° 

  ((både Åsa och Theodor letar djur bland korten)) 

06 Theodor: ((tar ett av korten och sätter det på tavlan)) 
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07 Åsa: vad var det? (2.0) HÄR står det älg, kan man sätta den, kan du     

.  sätta älgen under där ((pekar med fingret på tavlan)) 

08 Theodor: ((tar upp ett annat kort)) (Ohörb) det är en räv 

09 Åsa: är det en räv! Neej jag tror det är en (1.0) det kanske är en räv 

10 Theodor: ((sätter upp kortet med en varg på tavlan))  

11 Åsa: ((rättar till kortet som Theodor satt upp)) så  

 

Denna sekvens är också ett exempel på ett styrande förhållningssätt. Exemplet åskådliggör en 

situation där Åsa först utmanar Theodor genom att fråga vad det är för djur på kortet (rad 01). 

Barnet utvidgar samspelet genom att säga att ”ejjen finns i skogen” (rad 04), vilket pedagogen 

accepterar genom att bekräfta det med en instämning (rad 05). Efter en stunds samtal om 

älgen så övergår samspelet till att erhålla formen av ett styrande förhållningssätt. Likt det 

föregående exemplet så uppmanar Åsa Theodor till att placera kortet som det står älg på där vi 

antar att hon vill att det ska sitta (rad 07). I detta exempel framgår en komplicerad balansgång 

för pedagogen då det handlar om att låta Theodor vara delaktig samtidigt som hon själv vill 

driva aktiviteten. När Theodor i slutet av sekvensen (rad 10) sätter upp kortet med en varg på 

tavlan så stärks Åsas styrande förhållningssätt ännu en gång då hon väljer att rätta till kortet 

(rad 11). Detta visar att pedagogen behåller kontrollen över förloppet och det sista ordet hon 

yttrar ”så” (rad 11) visar att hennes vilja har gått igenom.  

 

6.4 Rättande 

 

I vår analys har det framkommit en del rättande sekvenser i samspel mellan pedagog och 

barn. De har varit tämligen vanligt förekommande. Ett rättande samspel kan utspela sig 

genom att pedagogen ställer frågor till barnet och att det endast finns ett korrekt svar. Det 

händer stundom att då barnet svarar rätt får det uppmuntran och då barnet svara fel får det en 

nekande kommentar eller blir ignorerad. Det kan även handla om att pedagogen korrigerar 

barnets svar för att barnet ska komma fram till det svar som är det enda rätta enligt 

pedagogen. 

 

Följande sekvens är ett exempel på hur pedagogen rättar barnet genom att ständigt korrigera 

hans påstående. Barnets påstående tycks blir ett stötande avbrott i pedagogens intentioner och 

samtalsformen blir föga dialogiskt. Det är fruktstund och Anna-Maria sitter och delar ut 

frukter till barnen. De sitter i köket och det är många barn som sitter runt bordet. Mitt emot 

Anna-Maria sitter Ahmed. Denna sekvens tar sin början när Anna-Maria frågar Ahmed vad 

han åt till frukost denna dag: 
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EXEMPEL 7 – LÄTTA – NEJ SMÖR 

______________________________________________________________ 

01 Anna-Maria: vad åt du till frukost idag (1) Ahmed? Vad åt du?  

02 Ahmed: Mummel (ohörb) 

03 Anna-Maria: kan du berätta vad du åt idag? Lite gröt? 

04 Ahmed: lätta 

05 Anna-Maria: <smör> 

06 Ahmed: smör? 

07 Anna-Maria: mmm 

08 Ahmed: °det heter ju lätta° 

09 Anna-Maria: aaa det heter lätta med smörgås 

 

Mycket oljud uppträder runtomkring och Anna-Maria tappar fokus på Ahmed då hon måste 

samtala med de andra barnen. 50 sekunder senare tar Anna-Maria upp samtalet med Ahmed 

som fortsätter så här: 

 

10 Anna-Maria: bröd? 

11 Ahmed: ja 

12 Anna-Maria: med lätta? 

13 Ahmed: mmm 

14 Anna-Maria: nej med <smör> 

15 Ahmed: det är inte lätta 

16 Anna-Maria: ((ser fundersam ut)) 

17 Ahmed: ägg 

18 Anna-Maria: med ägg? 

19 Ahmed: (ohörbart) 

20 Anna-Maria: omelett?  

21 Ahmed: °ne° LÄTTA 

22 Anna-Maria: lätta, det heter smör som man breder på smörgåsen 

23 Ahmed: mmm 

24 Anna-Maria: mhmm 

 

Trots att samspelet mellan Anna-Maria och Ahmed är relativt öppet så blir Ahmeds verbala 

utrymme ändå begränsat till att följa pedagogens intentioner. Flera gånger korrigerar Anna-

Maria Ahmeds påstående (rad 05, 14, 22) om att det är lätta han äter då hon istället menar att 

det heter smör. Pedagogens och barnets meningsskapande skiljer sig alltså åt, samtidigt som 

Ahmed inte ger upp sin uppfattning om att det faktiskt var lätta han åt till frukost (rad 04, 08, 

21). Frågan är varför Anna-Maria är så angelägen att ändra Ahmeds påstående. Vi har 

identifierat att det uttrycks ett engagemang hos pedagogen att behålla kontroll och därmed 



32 
 

försöka driva sina intentioner. Samspelet intar formen av en korrigerande karaktär där det 

endast krävs ett rätt svar och så fort Ahmed ger med sig om att det var smör han åt genom att 

svara Mmm (rad 23) så byter de samtalsämne.  

 

Denna sekvens är ett exempel på ett samspelsmönster där det endast krävs ett rätt svar. 

Pedagogen som för övrigt sitter inne med det rätta svaret är därmed den som sätter ramen för 

samspelets utformning. Anna-Maria, Madelene och Lisa sitter vid ett bord. Anna-Maria håller 

på att klippa ut känslokort på nallebjörnar och Lisa pärlar. Anna-Maria inleder ett samtal med 

barnen om vilka känslor som uttrycks på korten. Denna sekvens tar sin början en liten stund in 

i samtalet då Anna-Maria säger: 

 

EXEMPEL 8 – DET ÄR INGEN KÄNSLA NÄR MAN SOVER 

____________________________________________________________ 

01 Anna-Maria: va? Ja [det finns så]  

02 Madelene: [heh] 

03 Anna-Maria: många som vi kan leka (1.0) och vi kan titta hur dom olika  

.  känslor ((tar upp kort och börjar klippa ut)) mhm när man är glad och   

.  vad man mera? 

04 Lisa: °arg° 

05 Anna-Maria: när man är arg, och sen? 

06 Lisa: och ledsen 

07 Anna-Maria: och ledsen, och mera? 

08 Madelene: när man är rädd 

09 Anna-Maria: när man är rädd också, och man mera? 

10 Madelene: när man är glad 

11 Anna-Maria: mmm ((nickar)) 

12 Madelene: och när man sover 

   (1.0) 

13 Anna-Maria: ääh ((tittar ner på korten och fortsätter att klippa)) det  

.  är ingen känsla när man sover 

14 Madelene: jo titta här 

15 Anna-Maria: ((slutar att klippa och tittar på kortet)) men han, sover   

.  han? ((håller upp kortet mot Madelene och pekar på björnen)) sover han  

.  här? Han blundar ((tittar på Madelene och blundar med ögonen)) för han  

.  står han ligger inte på sängen, han blundar  

 

I exemplet ovan kan vi se ett samspel som intar formen ”fråga-svar-bedömning” där det 

endast krävs ett rätt svar. Pedagogen Anna-Maria inleder samtalet med att fråga barnen vilka 
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känslor de ser på korten som ligger på bordet och uppmuntrar dem till att nämna fler. Oavsett 

vilken strategi pedagogen använder i detta samspel så får barnen olika respons utav henne 

beroende på om de svarar rätt eller fel. I rad 12 blir det tydligt då Madelene påstår att det är en 

känsla när man sover så svarar Anna-Maria genom att säga ”det är ingen känsla när man 

sover” (rad 13). Madelene står dock på sig genom att försvara sitt uttalande trots att Anna-

Maria redan har avvisat hennes förslag. Av Madelenes deltagande i samtalet framgår det att 

hon håller fast vid sin åsikt (rad 14). Anna-Maria fortsätter dock att ifrågasätta att kortet visar 

en sovande björn (rad 15) med argumentet att han står upp och inte ligger på sängen, fast han 

blundar.  

 

6.5 Tillrättavisande  

I vår analys har det framkommit ett antal tillrättvisande sekvenser i samspel mellan pedagog 

och barn. Tillrättavisning är då pedagogen talar om för barnet att det gjort fel av den orsaken 

att pedagogen anser att barnet handlat på ett felaktigt sätt enligt vad som är socialt accepterat. 

De tillrättavisande samspelen har förekommit vare sig sällan eller vanligen. 

Denna sekvens är ett exempel på en tillrättavisning från pedagog till barn. Sekvensen tar sin 

början då Anna-Maria sitter tillsammans med Madelene vid matbordet. De har precis ätit 

mellanmål och Madelene är sist kvar vid bordet. Sara har nyligen gått ifrån bordet för att gå 

på toaletten:  

 

EXEMPEL 9 – ATT INTE GÖRA SOM ALLA ANDRA 

____________________________________________________________ 

01 Anna-Maria: Madelene nu måste du man lära sig att man inte göra (1.0)    

.  precis vad andra gör, du kommer ihåg förut kom Sara och sa att hon var   

.  törstig, och du sa ”jag är jättetörstig” och sen Sara säger att hon ska  

.  gå på toaletten, och då säger du ”jag vill också på toaletten” men jag   

.  tror inte du är kissnödig, eller hur? ((tittar på Madelene och ler      

.  lite)) nä 

02 Madelene: varför gjorde hon de? 

03 Anna-Maria: nej nu undrar jag varför gjorde du det? ((pekar på          

.  Madelene)) för Sara var kissnödig så att hon gick och kissa 

04 Madelene: (ohörb) 

05 Anna-Maria: men du va inte kissnödig, nä ((tar en tugga av sin smörgås)) 

 

I exemplet ovan framgår att Anna-Maria har en uppfattning om att Madelene agerar som de 

andra barnen och har således en intention om att Madelene bör lära sig att handla mer 
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självständigt (rad 01). Det visas under hela denna sekvens ett samspel där Anna-Maria 

tillrättavisar Madelene för att hon gör likadant som Sara gör. Anna-Maria frågar här inte 

huruvida Madelene är kissnödig eller inte på ett direkt sätt, utan säger att hon inte tror att 

Madelene är kissnödig (rad 01). Det framgår heller inte om Madelene egentligen är kissnödig 

eller inte, då det är något som endast Madelene har vetskap om men inte yttrar. Anna-Maria 

konfronterar därefter Madelene med frågan varför hon har handlat på detta vis (rad 03) och får 

då ett tyst, men för oss ohörbart svar. Av det Madelene säger på rad 02 kan vi ana att hon inte 

riktigt förstår vad Anna-Maria pratar om, eftersom hon frågar ”varför gjorde hon de”. Efter att 

Anna-Maria fått sista ordet (rad 05) pratar de inte om detta ämne något mer, utan Madelene 

sitter kvar vid bordet tillsammans med Anna-Maria och fortsätter med att äta mellanmål. 

 

I nedanstående sekvens illustreras kategorin genom ytterligare ett exempel på ett 

tillrättavisande. Sekvensen inleder med att Anna-Maria har satt sig vid matbordet för att äta 

lunch tillsammans med Maja, Theodor, Tony, Nadja, Alva och Madelene. De sitter och väntar 

på att få ta mat medan Evas bord hämtar mat. Anna-Maria har ett lite barskt ansiktsuttryck 

gentemot Alva i samtalet vi visar nedan:  

 

EXEMPEL 10 – SIST TILL BORDET 

____________________________________________________________ 

01 Alva: får vi ta med? Får vi ta nu? 

02 Anna-Maria: nej vi väntar Eva är inte färdig ((oljud))(3.0) vänta ((gör 

.  stopptecken med händerna och vänder sig och pratar med Maja som frågade 

.  något)) 

   (12.5) 

03 Anna-Maria: Alva, kommer du ihåg du kom sist till bordet, vi ropa, vi   

.  gick och hämta dig flera gånger när du skulle komma och sätta dig? 

04 Alva: ((nickar)) 

05 Anna-Maria: och sen vill du gå först och hämta maten tycker du det är   

.  rätt? 

06 Alva: ((skakar på huvudet)) 

07 Anna-Maria: neej  

08 Eva: varsågoda 

09 Anna-Maria: tack 

10 Alva: nu kan vi gå ((pekar på maten)) 

11 Anna-Maria: nej nu kan Madelene gå och hämta maten först 

12 Alva: har hon hämtat maten också? 

13 Anna-Maria: ja vi ska också göra det, jag tycker att, Nadja varsågod,   
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.  kom varsågod Alva  

14 Alva: ((går och hämtar mat)) 

15 Anna-Maria: ((säger sedan varsågod till de resterande barnen vid        

.  matbordet)) 

 

I exemplet ovan blir Alva tillrättavisad av Anna-Maria på grund av att hon kom sist till bordet 

och nu vill gå och hämta mat (rad 03). Det framgår att Anna-Marias intention är att Alva ska 

lära sig hur man bör uppföra sig och att det ska vara rättvist inom gruppen. Anna-Maria 

fostrar här Alva genom att bruka en regel i form av att det barn som kommer sist till 

matbordet inte bör gå först från matbordet för att hämta mat. Detta visas först då Anna-Maria 

ifrågasätter om Alva anser att det är rätt att hon ska gå först och hämta maten då hon kom sist 

till bordet (rad 05). Det framgår också då Anna-Maria nekar Alva att gå och hämta maten 

andra gången hon frågar om de får gå då hon istället säger att Madelene kan gå och hämta 

maten först (rad 11). Att lägga märke till är att Alva i rad 10 säger ”nu kan vi gå” i vi-form, 

hon undrar därmed alltså inte endast om hon får gå utan menar sannolikt att alla som sitter vid 

bordet kan få gå på samma gång, vilket de också gör. Dock inte förrän pedagogen först har 

sagt varsågod till varje enskilt barn.  

 

6.6 Ignorerande 

 

Det har varit relativt vanligt förekommande att pedagogen, medvetet eller omedvetet, har 

ignorerat barnet på förskolan. Ett ignorerande kan exempelvis handla om att pedagogen 

försummar barnet då det upplevs som upprört eller om barnet agerat på ett sätt som 

pedagogen uppfattar som felaktigt. Det kan även handla om att pedagogen ignorerar barnets 

tankar, idéer och förslag. Vi kommer nedan visa på två exempel då detta sker. 

 

I denna sekvens identifieras ett ignorerande samspelsmönster när ett av barnen inleder ett 

samtal med pedagogen om olika färger i deras närhet. Sekvensen tar sin början då Anna-

Maria sitter tillsammans med barnen Theodor, David och Hugo, de har precis avslutat 

lunchen. De sitter vid ett fyrkantigt bord som är placerat i snickarverkstaden. Theodor och 

Anna-Maria har precis samtalat om målarfärgsfläckar på bordet. De färger som har 

uppkommit är blå, röd och vit. Samtalet fortsätter vidare: 
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EXEMPEL 11 – VAD ÄR DET FÖR FÄRG? 

______________________________________________________________ 

01 Anna-Maria: å vad är det för färg på din tröja? ((pekar på Theodors .  .  

.  randiga tröja)) 

02 Theodor: ((Theodor tittar ner på sin tröja och skakar på huvudet)) 

03 Anna-Maria: nehej du har ((vänder bort huvudet ifrån Theodor)) men vad .      

.  är det här för färger? ((pekar på sin egen tröja och tittar på David och 

.  Hugo)) 

  .(4.0)  

04 David: blå 

05 Anna-Maria: neee 

06 Theodor: blå 

07 Anna-Maria: nee 

08 David: svart  

09 Anna-Maria: bra ((pekar på David)), den är svart 

10 Theodor: de ä blå ((ingen tittar på honom)) 

 

Pedagogen har i detta samspel en intention att barnen skall benämna färgerna som finns på 

deras kläder. Detta gör pedagogen genom att peka på en färg och därefter fråga barnen vilken 

det är. Theodor som i detta fall får frågan av pedagogen om vilken färg han har på sin tröja 

svarar henne endast med en gest. Då Theodor inte svarar henne så vänder hon bort huvudet 

ifrån honom och lägger istället fokus på Hugo och David. Detta visar att pedagogen ignorerar 

Theodor då han inte svarade på hennes fråga verbalt. Vi kan inte veta vad hans 

huvudskakning betyder men som närvarande i rummet förstår vi gesten som ett ”jag vet inte”. 

Detta påstående kan styrkas då Theodor faktiskt var den som inledde samtalet om 

färgklickarna på bordet. Theodor visar även intresse för hennes fråga genom att han först tittar 

ner på sin tröja för att därefter skaka på huvudet. Kanske kunde han inte svaret men ville ändå 

delta i samtalet. I slutet av sekvensen (rad 08) svarar David att Anna-Marias tröja är svart, 

vilket Anna-Maria då kommenterar genom att ge uppmuntrande ord samt peka på honom (rad 

09). Därefter säger Theodor ännu en gång att Anna-Marias tröja är blå (rad 10), vilket hon 

återigen ignorerar genom att inte titta på honom eller verbalt kommentera (rad 10). Det 

framgår därmed att Anna-Marias strategi i detta samspel är att titta på de barn som svarar rätt 

och att bekräfta dem genom verbal uppmuntran samt att hon antingen verbalt säger nej eller 

ignorerar de barn som svarar fel. På detta sätt styr pedagogen handlingen mot att barnen ska 

komma fram till ett rätt svar. Det som följer med denna samspelshandling är även att då 

barnen vill ha en positiv uppmuntran av pedagogen tycks det vara viktigt att de svarar rätt.  
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Med kommande sekvens visas ännu ett exempel av ignorerande från pedagogens sida. 

Sekvensen tar sin början då Anna-Maria, Sara, Madelene och Theodor håller på att äta 

mellanmål. Theodor har nyligen retats med och skrikit åt Anna-Maria och vill nu gå ifrån 

bordet för att tvätta sig: 

 

EXEMPEL 12 – JAG LYSSNAR INTE 

______________________________________________________________  
 

01 Sara: måste du prata med hans mamma? ((tittar på Anna-Maria)) 

02 Anna-Maria: nä ((fortsätter äta)) 

03 Theodor: jag ska tvätta munnen ((tittar på Anna-Maria))  

04 Anna-Maria: ((skakar på huvudet)) jag lyssnar inte på Theodor ((rycker .    

.  på axlarna)) 

05 Theodor: ((går ifrån bordet)) 

06 Sara: ((tittar på Anna-Maria)) och jag bryr mig inte om Theodor 

07 Anna-Maria: nej det var att ni skrattar åt honom när jag säger ifrån    

…. och då var det ((vänder upp handflatorna och rycker på axlarna)) 

   (5.0) 

 

Av ovanstående transkript framgår att Anna-Marias intention är att ignorera Theodor för att 

visa honom att han har handlat på ett felaktigt sätt. Utifrån detta exempel framgår även att 

Anna-Maria endast svarar då hon blir tilltalad av Sara och inte ger något verbalt svar till 

Theodor då han försöker få kontakt med henne. Istället skakar Anna-Maria på huvudet och 

talar om att hon inte lyssnar på Theodor (rad 04). Då hon säger detta talar hon inte direkt till 

Theodor utan över huvudet på honom, som om att han inte finns i rummet. På detta sätt 

ignorerar pedagogen barnet. Då Theodor inte får något gensvar från Anna-Maria lämnar han 

bordet för att gå och tvätta munnen och Sara säger då att hon inte bryr sig om Theodor (rad 

05, 06). Det blir tydligt att Anna-Marias avsikt med sitt ignorerande är ett försök att fostra 

Theodor då han har retats och skrikit åt henne. Detta får också en följd då Sara får 

uppfattningen att då man anser att en annan person har agerat fel så är det en bra strategi att 

ignorera denne. Detta kan styrkas i det Sara säger i rad 06. Anna-Maria uppmuntrar därefter 

inte Saras yttrande utan tillrättavisar henne för att hon tidigare skrattat när Anna-Maria sa 

ifrån åt Theodor, vilket medföljer att samtalet direkt avslutas. 
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6.7 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi redogjort för vårt resultat som därmed svarar på våra frågeställningar. 

Under rubriken Vägledande framkom ett förhållningssätt där pedagogen vägleder barnet till 

att själv söka kunskap, där barnets egna sätt att lösa problem ges stort utrymme. 

Uppmuntrande förhållningssätt kan skildras som att pedagogen tar till vara på barnets 

intressen och idéer samt uppmuntrar det till att utforska vidare. I den Rättande kategorin visar 

resultatet att pedagogen endast är ute efter det rätta svaret. Om barnet svarar rätt får det 

uppmuntran men om barnet istället svara fel så får det en nekande kommentar eller blir 

korrigerat. Under rubriken Styrande visar ett förhållningssätt där pedagogens intentioner styr 

den aktivitet som skall lösas. Pedagogen blir därmed den drivande i aktiviteten och barnet får 

marginellt utrymme till att ta egna initiativ. Det har även förekommit samspel där pedagogen 

Tillrättavisar barnet. Förhållningssättet kan ta sig i akt då barnet inte följt normen för hur man 

borde vara. Pedagogen som anser att barnet har handlat på ett felaktigt sätt tillrättavisar då 

barnet. I den sista rubriken framkom ett förhållningssätt där pedagogen Ignorerar barnet. 

Ignorerandet kan ske då pedagogen anser att barnet agerat på ett felaktigt sätt eller så har 

dennes förslag, tankar eller idéer inte tagits på allvar.  

 

Utifrån dessa resultat kommer vi nu att gå vidare till diskussionen som är uppdelad i 

metoddiskussion och resultatdiskussion. I resultatdiskussionen har vi valt att dela in de sex 

ovannämnda samspelsmönstren i tre överkategorier, vilka vi benämnt som Förutsättningar för 

lärandet genom vägledande & uppmuntrande, Förutsättningar för lärande genom rättande & 

styrande och Förutsättningar för lärandet genom tillrättavisande & ignorerande. 
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7 Diskussion 
 

I vår uppsats har vi genom deltagande observation studerat vilka förutsättningar som 

pedagogerna skapar för barnens lärande, vilka mönster som framträder i dessa 

samspelshandlingar och vilka intentioner som synliggörs i pedagogers handlingar i samspel 

med barn. Vi kommer nu utifrån resultatet av vår empiriska undersökning, bakgrunden av den 

tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten här att diskutera kring olika 

samspelsmönster som uppkommit mellan pedagog och barn på en förskola. Studien stödjer 

antagandet att barns lärande sker i samspel och interaktion. Det betyder att barn lär i 

kommunikation och samspel med andra och med sin omgivning. En central fråga har varit hur 

pedagogen skapar ett samspel där lärandet står i fokus. På så sätt har vi kunnat påvisa vilka 

strategier pedagogen nyttjat för att driva sina intentioner i samspelet med barnet. Vi inleder 

detta avslutande kapitel med att diskutera studiens metodförfarande, för att i kapitlets senare 

del övergå till att diskutera vårt resultat. Som en avslutning på kapitlet ger vi förslag på 

fortsatt forskning där vi också redogör för undersökningens betydelse för yrkesutövningen.   

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Att samla in material i syfte att studera samspel kan görs på en mängd olika sätt, men då vår 

studie avser att studera hur pedagogerna på förskolan skapar förutsättningar för barns lärande 

genom samspel så förföll deltagande observation att vara den mest lämpliga metoden. Enligt 

Fangen (2005) är metodvalet vederbörligt då du studerar vad människor gör och säger i 

kontexter där det figurerar naturligt. Tillvägagångssättet kan vi också koppla till det 

sociokulturella perspektivet som vi haft som teoretisk utgångspunkt. Perspektivet menar att 

lärande är något som sker i handling och att den sociala omgivningen är av stor betydelse för 

barns lärande.  För att på bästa sätt fånga det som det sociokulturella perspektivet framhäver 

och det som vi i denna studie avser att studera så valde vi att använda videoinspelning som 

främsta insamlingsmetod. Samtidigt är vi medvetna om att videoinspelning liksom deltagande 

observation i sin helhet kan medföra en rad dilemman.   

 

I god forskningssed (2011) står det att forskaren ska eftersträva objektivitet och därmed 

försöka att inte påverka försökspersoner och skeenden. För oss var det en självklarhet att 

redan från början berätta för barnen vad vi gjorde där, även fast pedagogerna redan informerat 

om detta. Vi berättade att vi under tre dagar skulle medverka i och filma deras vardag. 

Eftersom perioden var relativt kort så kände vi att de deltagande barnen ibland var obekväma 
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och inte fullt ut vande sig vid kameran då de flertal gånger frågade om vi filmade dem. Detta 

vill vi påstå påverkade olika sekvenser som uppkom i resultatet. Vi kunde stundom ana en 

påverkan även från pedagogernas sida då vi emellanåt upplevde att de kände obehag framför 

kameran. Insinuerandet stödjer sig på att pedagogerna ibland ursäktade sina handlingar för 

oss, vilket kan ha gjort inverkan på vårt resultat.  

 

Denscombe (2009) skriver under rubriken ”nackdelar med deltagande observation” att 

tillförlitligheten kan ifrågasättas. Han menar att metoden är förbunden med forskarens ”jag” 

som redskap vilket kan medföra att det är svårt att kontrollera tillförlitligheten. För att styrka 

våra tolkningar så har vi därför gjort vårt yttersta för att påvisa jämförbara resultat från 

tidigare forskning samt använda oss av ett övertygande teoretiskt ramverk för att tillföra ökad 

trovärdighet.  

 

Trots att metoden är förenad med en rad etiska dilemman så anser vi att den varit mest 

passande för vårt syfte att studera social praxis i sammanhang. Metoden har givit oss kunskap 

genom förstahandserfarenheter. Vi har fått breda utgångspunkter för tolkning och en mer 

komplex bild av de människor vi studerat än vad andra kvalitativa metoder hade kunnat ge. 

Avslutningsvis vill vi påstå att metoden har gjort oss enormt engagerade och i enighet med 

Fangen (2005) så ser vi metoden som den mest läsvänliga, då människors samspel sällan är 

tråkigt.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Vi har i kapitel sex redovisat de samspelsmönster som vi i analysen funnit mest 

förekommande i den förskolan där studien ägde rum. Dessa mönster har vi delat in i 

kategorier, vilka namngivits enligt följande Vägledande, Uppmuntrande, Rättande, Styrande, 

Ignorerande och Tillrättavisande. I det här avsnittet har vi valt att diskutera studiens resultat 

genom att dela in kategorierna i tre överkategorier, vilka följaktligen är Förutsättningar för 

lärandet genom vägledande & uppmuntrande, Förutsättningar för lärande genom rättande & 

styrande och Förutsättningar för lärandet genom tillrättavisande & ignorerande. 

Anledningen till att vi har valt att dela in kategorierna i överkategorierna är främst på grund 

av utrymmesskäl men även då vi finner en stark association mellan de kategorier som vi valt 

att sätta ihop. Dessa överkategorier kommer vi i det nedanstående att diskutera i förhållande 

till vårt syfte, tidigare forskning samt vår teoretiska utgångspunkt. Härmed kommer vi att 
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diskutera resultatet i förhållande till våra frågeställningar, med särskilt fokus på barns lärande 

i samspelshandlingar. 

 

7.2.1 Förutsättningar för lärandet genom vägledande & uppmuntrande 

 

De tre skilda samspelsteman som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) likställer, är 

uttryck för olika samspel som lärarna medverkar till i arbetet med lek och lärande i vardagen. 

De tre olika förhållningssätten karakteriseras som explorativa samspel, berättande samspel 

och formbundna samspel. De samspelsmönster som framträder i analysen av vårt empiriska 

material och namngetts som vägledande och uppmuntrande kan till övervägande delen förstås 

utifrån den första kategorin, explorativa samspel. I explorativa samspel prononcerar forskarna 

att lärarna bidrar till en grundstruktur med instrument som kan stödja och utmana barnens 

skapande. Lärarna ger även riktlinjer till barnen för hur instrumenten ska användas och 

därefter är de fria att själva skapa. Våra analyser visar att i både de vägledande och 

uppmuntrande samspelen står lärandet i fokus för pedagogernas intentioner då de i likhet med 

explorativa samspel ger uttryck för att barnen själva ska söka kunskap. Däremot finner vi inte 

i vårt resultat samma betoning på barnens möjligheter till kontroll som Johansson och 

Pramling Samuelsson skildrar i sitt samspel. Barnen ges i våra exempel instrument av 

pedagogen till eget tänkande och handlande i aktiviteter men kontrollen finns ytterst kvar hos 

pedagogerna. Barnen blir i våra exempel respekterade av pedagogerna och ges även en viss 

frihet men det är ändå pedagogernas intentioner som styr samspelet, vilket enligt oss gör att 

de behåller kontrollen. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande är den kommunikativa processen helt 

central (Säljö 2000). Om en människa ska lära sig något så måste innebörden i det innehåll 

som är i fokus få en betydelse för individen. Denna innebörd kan enligt oss utvecklas i rika 

samspel där barnen får samla erfarenheter i olika sammanhang och omskapa till sin egen 

verklighet. Utifrån denna studies resultat kan vi i de vägledande och uppmuntrande mönstren 

skönja ett lärande som sker inom ramen för det sociokulturella perspektivet. I de vägledande 

samspelen lägger pedagogen fram redskap som uppmuntrar barnets tänkande och handlande 

och barnen uppmuntras till att själva ta initiativ till att lära sig i det uppmuntrande samspelet. 

Detta kan påtagligt kopplas till det Säljö skriver att: 
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Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. De sätt att 

resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som resurs för att 

förstå och kommunicera i framtida situationer. Tänkande […] hos individer är i en sociokulturell 

bemärkelse således former av kommunikation […] som individen stött på, tagit till sig och vårt sätt 

att hantera situationer, har ett genuint socialt och interaktivt ursprung (Säljö 2000, s 106).  

 

Vi menar att pedagogerna i de två samspelsmönstren som i övrigt diskuteras utgår ifrån 

barnens egna förmågor och erfarenheter inom den aktuella aktiviteten. Resultatet visar att 

pedagogerna ser barnen, lyssnar till dem och framförallt respekterar dem och deras 

uppfattningar. Utifrån analyserna i de vägledande och uppmuntrande samspelsmönstren 

framkommer att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen är generellt att möta dem där 

de befinner sig. Speciellt utmärkande är det i den vägledande kategorin och specifikt i 

exemplet ”Hämta vatten” där det tydligt framgår att pedagogen ser barnet som ett kompetent 

barn med rika möjligheter att själv lära. Pedagogens bild av barnet är därav ett nyfiket och 

kreativt barn med lust att lära. Barnet blir sedd och inbjuds att använda sina förmågor samt 

uttrycka sin mening. Detta kan kopplas till det Thulin (2006) uttrycker som att inneha en 

tilltro till barn. Tilltron till barnet får därmed en betydelse av delaktighet menar forskaren, 

vilket också synliggörs i det sociala sammanhanget i den utmärkande sekvensen vi precis 

framställt.   

 

De förutsättningar för lärande som pedagogerna skapar i de olika samspelen med barnen tror 

vi har att göra med pedagogernas tankar kring kunskap och lärande. Säljö (2000) understryker 

att vår föreställning om lärandets natur, alltså hur vi tänker och hur vi lär, har en avgörande 

betydelse för hur vi organiserar undervisningen. Detta kan kopplas till hur pedagogerna i de 

vägledande och uppmuntrande samspelen driver en idé om att ge barnen problem att lösa. 

Detta sker ofta spontant och tar sin utgångspunkt i barnens egna frågor. I de fyra exemplen 

från denna överkategori identifieras uttryck av samspel där pedagogen vill ta tillvara på 

barnens naturliga lärande, vilket också styrker pedagogernas sätt att se på barnen som 

kompetenta. I enighet med Säljö menar vi att kunskap är något som man använder dagligen 

för att lösa problem och hantera kommunikativa och praktiska situationer på ett 

ändamålsenligt sätt. Då pedagogernas intentioner är att barnen ska lära sig, som återfinns i de 

vägledande och uppmuntrande samspelen så upplevs vilja, lust och spänning från barnens 

sida. Detta går påtagligt att koppla till det Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

framhåller, att lust och engagemang ofta är ett villkor för lärandet. Vidare menar forskarna att 

”[m]an antar att barn lär sig bäst när de fångas av något som upptar deras engagemang och 
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”världen runt omkring upphör”. Barnet är koncentrerat på något som det vill lösa och veta 

mer om” (2007, s 23).    

 

7.2.2 Förutsättningar för lärandet genom rättande & styrande  

 

Formbundna samspel är ett av de tre samspelen som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) funnit i sina analyser. Enligt forskarna så utmärker sig samspelet genom att lärares 

intentioner och uppgiften står i förgrunden för samspelet. Därmed underordnas barnens 

möjligheter till överskridanden, kreativitet och kontroll. Det som är karaktäristiskt för 

formbundna samspel kan även vi finna i resultatet av vår analys för styrande och rättande 

samspel. Likt Johansson och Pramling Samuelssons formbundna samspel så utmärker sig våra 

mönster genom att pedagogerna styr aktiviteten och även sätter ramarna för uppgiften. I 

resultatet av Johansson och Pramling Samuelssons studie framkommer att då lärare arbetar 

med ämnen som fokus i aktiviteter med barn så tenderar de erfarenheter som har att göra med 

kreativitet och fantasi att inte synliggöras eller rent ut sagt omintetgörs. Detta sätt att förfara 

visar sig även i de styrande och rättande kategorierna då innehållet i samspelen är en uppgift 

som ska lösas eller behandlas. Detta är särskild uppenbart i den styrande kategorin när 

pedagogen och barnet ägnar sig åt spelet ”mitt lilla lekskåp”. I de två exemplen kan vi se ett 

samspel där uppgiften är det centrala för pedagogens fokus och ett marginellt utrymme till 

kreativitet och fantasi ges till barnet. Utifrån Dysthes (1996) fallstudier kan hon se att 

elevernas engagemang i hennes studie är beroende av lärarens kunskap om och erfarenhet av 

att skapa aktiviteter som involverar eleverna i meningsfulla samspel. Dysthe menar vidare att 

”[u]tan en sådan expertis är det omöjligt att skapa och utveckla pedagogiskt sett fruktbara 

processer” (Dysthe 1996, s 240). Då inte heller några övervägande tecken på engagemang ses 

hos barnet i vår studie så kan detta tolkas som ett resultat av ett formbundet samspel där 

barnets möjligheter till initiativ underordnas pedagogens intentioner. Den lärarstyrda 

aktiviteten som tar sig i akt i samtliga exempel i styrande och rättande betyder inte att 

pedagogen är aktiv och barnet passivt utan vi ser det som att allt som sker i aktiviteterna är 

ytterst kontrollerat av pedagogerna.  

Som tidigare nämnts i kapitel 3, så återspeglas pedagogernas barnsyn i hur de utformar den 

pedagogiska verksamheten. Likt Bjervås (2003) menar vi att pedagogernas barnsyn är direkt 

avgörande för hur de bemöter barnen och då vi har observerat vardagliga samspelshandlingar 

i förskolan har det genom dessa blivit synligt vilken barnsyn pedagogerna har. Vad vi kan 

utläsa från resultatet av vår observation är att i de rättande och styrande sekvenserna anspelas 
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på att pedagogernas barnsyn liknar det sätt som barn ses på ur ett traditionellt synsätt. I det 

traditionella synsättet liknas barnet som en tomt kärl som ska fyllas med kunskap. Med ett 

sådant perspektiv är pedagogens roll att förmedla denna kunskap till barnet, det vill säga fylla 

barnets kärl med kunskap. I den rättande kategorin visar resultatet att pedagogen är bäraren av 

det rätta svaret och hennes intention är således att barnen ska lära sig det svar som är korrekt. 

Detta antagande kan styrkas ytterligare då pedagogen korrigerar barnen när de svarar fel på 

hennes frågor.  

 

Om pedagogerna hade tagit sig tid till att verkligen lyssna och reflektera över vad barnen 

föreslog för svar eller handling på deras frågor hade de kunnat se att barnens tankar inte var så 

ologiska. Istället riskeras barnens tilltro till sin egen förmåga reduceras eftersom de inte blir 

bekräftade eller ges rätt åt sina tankar och idéer. I en situation som denna skulle pedagogerna 

kunna tillvarata barnens tankar och verkligen försöka förstå hur de begriper sin omvärld. Om 

Anna-Maria i exemplet ”det är ingen känsla när man sover” hade intagit sin pedagogroll som 

en medforskare och förslagsvis istället frågat Madelene hur hon tänkte när hon sa att det var 

en känsla när man sover, hade pedagogen troligtvis kunnat se att ur barnets perspektiv såg det 

ut som en sovande björn på kortet. Vi ser genom att ha analyserat både de styrande och 

rättande sekvenserna att pedagogerna är fattiga på att ta tillvara på barnens tankar och svar 

samt kan tyckas ha endast ett fokus. Fokus förefaller ligga på att barnen ska svara det enda 

rätta svaret, alternativt att utföra en aktivitet på det vis som pedagogen har tänkt. I de styrande 

exemplen synliggörs att det är pedagogen som styr aktiviteten i större avseende än barnet. 

Camilla Öhberg (2003) menar att det är vanligt att då pedagogen är delaktig i en 

problemlösande aktivitet tillsammans med barnet, lätt blir ivrig och hinner lösa problemet åt 

barnet innan det hunnit försöka själv. Vidare skriver forskaren att detta många gånger kan 

leda till att barnet inte ser hur problemet blev löst och får således inte den erfarenheten till 

kommande problemlösningssituationer. För att barnet ska kunna få den erfarenhet som hjälper 

det med problemlösning framöver, bör pedagogen försöka lösa problemen tillsammans med 

barnet och vägleda barnet till att på egen hand finna en lösning (Öhberg 2003). Bjervås (2003) 

frågar sig om det bör vara pedagogen eller barnet som ska inneha huvudrollen i barnets 

lärprocess och drar slutsatsen att det inte nödvändigtvis är det ena eller det andra. Hon menar 

att även om det är barnet som bör ha huvudrollen i sin lärandeprocess så innebär det inte att 

pedagogen ej ska vara delaktig genom sin roll. Enligt Öhberg (2003) har pedagogens roll på 

senare år blivit mer vägledande och en som utgår från barnens erfarenheter. Forskaren menar 
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att pedagogen bör inta ett barnperspektiv och där försöka se vad barnen är intresserade av 

samt hur de tolkar sin omvärld för att en gynnsam lärandemiljö ska skapas.  

 

7.2.3 Förutsättningar för lärandet genom tillrättavisande & ignorerande 

Resultatet som redovisats i kapitel 6 visar att tillrättavisande samspel kännetecknas av att 

pedagogerna försöker lära barnen hur man bör vara och handla i vardagliga situationer. I 

pedagogernas bristfälliga samspelshandlingar, visar resultatet att det även förekommer 

tendenser till bestraffning. I den ignorerande kategorin identifieras istället samspel där 

pedagogerna ignorerar barnets tankar, idéer och förslag men också i sekvenser då barnet 

enligt pedagogen har handlat på ett felaktigt sätt. Dessa två kategorier hör förvisso hemma i 

Johansson och Pramling Samuelssons (2007) formbundna samspelskategori, då pedagogerna 

både i forskarnas och i våra samspel har fokus på lärandet. Ändå kan vi hitta likheter med 

Johansson och Pramling Samuelssons berättande samspel då läraren är den som intar en aktiv 

samspelande roll. Barnen är således inte passiva i samspelet men det framgår att 

pedagogernas inflytande klart är dominerande i de tillrättavisande och ignorerande samspelen. 

Lindahl (2002) har i sin studie funnit resultat på mönster där pedagogen besvarar barnens 

initiativ rutinmässigt. Det kan dessutom relateras till ett förhållningssätt där pedagogen är 

mest inriktad på att ge omsorg och omvårdnad. Pedagogernas uppfostringsstil kan följaktligen 

igenkännas i våra exempel ” Jag lyssnar inte”, ”Att inte göra som alla andra” och ”Sist till 

bordet”. I ”Jag lyssnar inte” tar förhållningssättet sig i akt när pedagogen ignorerar barnet för 

att påvisa att det förvisso är okej att inte lyssna på barnet då det inte betett sig önskvärt. I 

exempel ”Att inte göra som alla andra” ser vi att pedagogens intention i samspelet är att fostra 

och lära barnet att bli mer självständigt. I ”Sist till bordet” kan vi se att pedagogen vill lära 

och uppfostra barnet till hur man bör uppföra sig och att det ska vara rättvist inom gruppen. 

Utifrån vår uppfattning så upplever vi pedagogerna som omedvetna om vad de överför till 

barnen. Lindahl menar att då barn blir negligerade av pedagogens förhållningssätt så kan 

utövandet hota barnets demokratiska tänkande och livslånga lärande. Vidare poängterar 

forskaren att då barn vistas i en ickereflekterande miljö där de inte blir uppmärksammade kan 

återge att barnen lär sig ett anpassningsinriktat förhållningssätt och även leda till inlärd 

hjälplöshet. Vi ställer oss lite frågande huruvida pedagogens barnsyn ser ut i ett sådant 

förhållningssätt som Lindahl lyfter fram. Istället lutar vi oss mot Johansson och Pramling 

Samuelssons (2003) beskrivning av det utvecklingspsykologiska synsättet där utgångspunkten 

när läraren organiserar verksamheten främst är barnets enskilda mognad. Beteendet i 
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pedagogernas samspelsmönster identifieras i vårt resultat som en regelstyrning och likt det 

Emilsson (2003) framhåller så speglar samspelet en asymmetrisk relation där pedagogen tar 

till sitt vuxna privilegium. Den vuxne iakttar alltså barnen och inte sig själv och lägger märke 

till barnens brister och inte sina egna.  

Benn (2003) menar att lärande sker i sociala sammanhang där den andre kan fungera som 

stöttepelare och inspiratör för lärandet vilket på så vis möjliggörs att det väcks lust för den 

förste att försöka göra likadant. Detta påstående kan relateras till både en av de tillrättavisande 

och en av de ignorerande sekvenserna från vårt resultat. Det framgår att Anna-Maria i 

exemplet ”jag lyssnar inte” lär Sara att det är acceptabelt att ignorera andra då pedagogen 

inför henne ignorerar Theodor. Detta konstaterande kan styrkas med att Sara därefter säger i 

stort sett samma sak som Anna-Maria tidigare sagt till Theodor. I den tillrättavisande 

kategorin så förmanar pedagogen ett barn för att det gör som andra gör. Pedagogens intention 

är som tidigare nämnt att barnet ska lära sig handla mer självständigt istället för att göra som 

andra. Dock menar Benn (2003) att barn lär av sin omgivning, av både vuxna och andra barn, 

genom att lyssna, iaktta och samspela. Fortsättningsvis menar forskaren att det är tämligen 

förekommande att pedagoger i förskolan har en tveksam eller till och med negativ attityd till 

att barnen iakttar varandra, då det uppfattas som att de härmar. Enligt Dysthe (2003) och sett 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv så lär sig barn genom att härma, lyssna, samtala och 

samverka med andra barn. De inspireras, lär och utmanas av varandra (Benn 2003).  

Vi har i denna överkategori sett antydan till vad Johansson (2003) benämner som en 

maktkamp mellan pedagog och barn. Med detta begrepp menar forskaren är då pedagogen vill 

återerövra kontroll över barnen då kontollen tycks gått förlorad, särskilt då det gäller barn som 

går emot det beteende som förväntas av dem. Likt våra exempel är denna maktkamp vanligt 

förekommande vid matbordet och handlar många gånger om regler. Slutligen menar 

Johansson att de barn som är involverade i dessa maktkamper oftast inte förstår eller 

accepterar pedagogens förhållningssätt. Att det finns barn som gör uppror mot denna 

asymmetriska relation, pedagogens förhållningssätt och kontroll framgår i vårt resultat. Det 

visas även exempel då barnen finner sig i att bli tillrättavisade eller ignorerade, med risk för 

att deras självbild blir lidande då de inte får erkänsla av pedagogen.  
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7.3 Samspel och lärande i förskolan 

- En avslutande diskussion  

I studiens syfte ingår att undersöka vilka förutsättningar för lärandet som pedagogerna skapar 

i samspel med barn. Förutsättningar för lärandet har vi argumenterat som nära sammanlänkat 

med pedagogernas intentioner i samspelet samt vilken barnsyn och kunskapssyn pedagogerna 

är i besittning av. I samtliga exempel har vi sett att det är pedagogernas intentioner i 

samspelen som styr vare sig det handlar om fokus på lärandet eller uppfostran. Pedagogens 

intentioner anser vi även vara förbundet med dess barnsyn och kunskapssyn. Om pedagogen 

har en bild av barnet som kompetent med nyfikenhet och lust för att lära så synliggörs barnets 

lärande och de bjuds in till delaktighet och inflytande. Om pedagogen istället har en intention 

att överföra kunskap till barnet eller förmanar det så kan vi se att lärandet sker utifrån vad 

barnet inte kan istället för att fokusera på vad det kan.  

 

Såväl resultatet av vår egen forskning som andras forskning om pedagogers förhållningssätt i 

samspel med barn, visar behovet av ett reflekterande arbetssätt. Detta innefattar såväl 

pedagogers barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt i samspel med barn. Var och en av oss 

har olika syn på barn och lärande vilket ger sig i uttryck i både ord och handling och även 

påverkar sättet att förhålla oss till barnen. Hur lär barn? När lär barn? Vad är min roll som 

pedagog? Dessa frågor tycker vi att pedagogen bör diskutera både med sig själv och med sitt 

arbetslag. Ett reflekterande förhållningssätt tror vi kan bidra till att alla pedagoger bättre 

förstår sina egna tankar kring barn och hur de lär. 

 

I analysen av vårt resultat kan vi i samtliga samspelsmönster se att barns möjlighet till 

kontroll i samspelen blir underordnade av pedagogerna. Kontrollen blir ytterst hos pedagogen 

då dennes intresse för aktiviteten styr hur samspelets form faller sig. Här blir den 

asymmetriska relationen uppenbar där förhållandet i samspelet ytterst styrs av pedagogens 

normativa föreställningar för hur det borde vara. Vi tror att detta beror på att de vuxna besitter 

större makt än barn i samhället. Resultatet visar att en sådan asymmetrisk relation tyder på att 

pedagogen underskattar barnens förmågor och därmed driver dem mot sitt vuxna perspektiv.  

 

Vissa samspel ger stort utrymme för barnens erfarenheter som fantasi och kreativitet. 

Resultatet visar att då pedagogen har lärandet i fokus i samspelet så möjliggörs barnet att 

kunna föra aktiviteten bortom här och nu och därmed bidra med sin egen kunskap. Om 

pedagogen istället fokuserar på att barnen ska göra och handla rätt så har barnet inte samma 
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möjlighet till kreativitet. I dessa samspel tycks även aktiviteten vara mer central för 

pedagogen och samspelet får tämligen en lärarstrukturerad karaktär.  

 

Resultatet av studiens undersökning visar också att utvecklingspsykologin som vi talade om i 

inledningen inte helt har spelat ut sin roll. Vi nämnde att det hade skett ett paradigmskifte där 

synen på barn, kunskap och lärande har förändrats. Det uppseendeväckande i vissa mönster 

som framkommit i resultatet är den regelstyrning som fortfarande existerar i förskolans miljö. 

Enligt våra analyser så finns ett förmedlande förhållningssätt där kunskap likställs med fakta 

eller sanningar. Dessa deklinerar emellertid vara en traditionell lärandeform där det finns ett 

rätt svar som barnen ska komma fram till. Synen på barnet kan då relateras till att bli betraktat 

som en tom tavla som fylls på med auktoriserad kunskap. I ett sådant samspel är pedagogen 

inriktad på att fostra barnet efter bestämda normer som också står i enighet med det 

traditionella synsättet på barn och barns lärande. Samtidigt kan vi i resultatet även se att 

barnen alltemellanåt betraktas som subjekt där pedagogerna strävar efter att uppfylla det 

lärande som läroplanen syftar till. I detta lärande förhåller sig pedagogerna vägledande och 

uppmuntrande där de arbetar utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Resultatet visar att då 

pedagogerna har lärandet som fokus i samspelet och även är medvetna om hur de handlar i 

dessa samspel så gynnar det barnens lustfyllda lärande. Detta synsätt kan även kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande då betoningen är lagd på socialt samspel, där barnen kan 

göra kunskapen till sin egen. 

 

Avslutningsvis vill vi påstå att då pedagoger är öppna för samspel som inrymmer ett 

gynnsamt lärande, så ser vi en tendens till lust, spänning och glädje hos barnen. Pedagogens 

roll blir dock än mer framstående för att skapa förutsättningar för barn att lära, utveckla 

förmågor och färdigheter. Därför går det inte nog att poängtera att pedagoger bör reflektera 

över sin barnsyn, syn på barns lärande, sitt förhållningssätt och sin roll som pedagog samt sitt 

pedagogiska uppdrag. För att ge barnen förutsättning för lärandet tror vi att det krävs ett 

intersubjektivt möte där kunskap skapas tillsammans samt att pedagogen är lyhörd för barns 

livs- och erfarenhetsvärldar. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning  
 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en rad förslag på fortsatt forskning som kan 

användas av de analyser som denna studie presenterat. Att studera samspel och lärande i 

förskolan kan ju göras på en mängd olika sätt. Det hade exempelvis varit intressant att 
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undersöka vad pedagogerna säger i förhållande till vad de gör. Detta skulle kunna ske genom 

att kombinera tillvägagångssättet deltagande observation med intervjuer. Detta var något som 

vi först hade som avsikt att göra men på grund av tidbrist och utrymmesskäl var det inte 

möjligt att genomföra. Om metoderna skulle kombineras skulle detta troligtvis bidra till en 

mer fullständig och djupare förklaring av det fenomen som studeras. Vi ser också att det hade 

varit intressant om vår studie skulle ha genomförts på flera förskolor för att på så vis kunna 

jämföra resultatet sinsemellan. Vi tror att det är av stor betydelse vart förskolan är belägen, 

hur många pedagoger som arbetar på avdelningen samt när pedagogerna avslutade sin 

lärarutbildning, vilket hade kunnat ge intressanta och djupa resultat.  

 

Avslutningsvis hoppas vi att vårt bidrag kan ge andra blivande pedagoger motivation till att 

undersöka detta intressanta område vidare. Avsikten har varit att få en rik och rättvisande bild 

av hur lärandet förefaller i vardagliga samspelshandlingar på en förskola. Vår studie har 

inspirerat oss att reflektera över hur viktigt det är att som pedagog reflektera över sitt 

förhållningssätt gentemot barn. Vi hoppas att pedagoger och pedagogstudenter kommer kunna 

hitta något i vår studie som de kan använda i sin praktiska vardag i sina verksamheter. 

Förhoppningen är att vår studie kan bli ett användbart bidrag i diskussioner kring pedagogers 

förhållningssätt i samspel med barn. Att lyssna på barnen och intressera sig för deras 

livsvärld, nyfikenhet och upptäckande tror vi är nyckeln till barns livslånga lärande. 
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Bilaga 

 

Till föräldrar/vårdnadshavare 

Ert barns förskola deltar i en studie till vår c-uppsats inom lärarutbildningen. Med detta brev 

vill vi informera er om projektet och be om ert tillstånd att i projektets regi få videofilma 

verksamheten där ert barn deltar.  

 

Vad innebär studien? 

Vår studie kommer att handla om kommunikationen i mötet mellan pedagog och barn. Mer 

specifikt är syftet med vår uppsats att vi vill vinna kunskap om lärandet uttryckt i vardagliga 

samspelshandlingar mellan pedagog och barn i en förskola. I samspelshandlingarna kommer 

fokus att ligga på pedagogerna för att se vilka förutsättningar de skapar för barnens lärande. I 

vår studie kommer vi att använda oss av observation som huvudsaklig insamlingsmetod. För 

att enkelt och snabbt kunna fånga vad som sker i mötet mellan pedagoger och barn så kommer 

vi att använda videoinspelning. Detta kommer att ske vid två till tre tillfällen under vecka XX  

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i en skriftlig uppsats. De barn och pedagoger 

som filmas kommer hela tiden att vara anonyma i undersökningen. Det betyder att i den 

skriftliga uppsatsen, som analyserna av videofilmerna slutligen kommer att resultera i, 

kommer inga namn eller inget annat som skulle kunna användas för att identifiera särskilda 

personer att finnas med. Videofilmerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan få tillgång till dem. De enda som kommer att se på videomaterialet är vi två 

som utför studien. Vi försöker vid inspelningen att rikta kameran på ett sådant sätt, att de barn 

som av olika anledningar inte får filmas ej kommer med. Skulle något barn som inte får filmas 

komma med av misstag kommer dessa delar att redigeras bort vid filmanalysen. 

Videomaterialet kommer att förstöras när studien är färdig i januari 2013.  

 

När det gäller övriga funderingar eller frågor om exempelvis etikregler i dessa sammanhang 

får ni gärna kontakta någon av oss eller vår handledare nedan.  

 

Med vänliga hälsningar Elin Einarsson och Ann-Charlotte Rabenius. 

 

Elin Einarsson   Ann-Charlotte Rabenius  

 

XXX-XXX XX XX      .J  XXX-XXX XX XX……ollnP,’ 

xxxxxxxxx@studentmail.oru.se  xxxxxxxxx@studentmail.oru.se 

 

 

Handledare: 

Karin Rudsberg 

Akademin för humaniora,  

utbildning och samhällsvetenskap 

Örebro universitet 

XXX XX Örebro……..J 

XXX-XX XX XX….nlJ 

xxxxxxxxxxxxx@oru.se 
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mailto:xxxxxxxxx@studentmail.oru.se
mailto:xxxxxxxxxxxxx@oru.se


 
 

Frågan till er är om du/ni godkänner att ert/era barn videofilmas i förskolans verksamhet. Vi 

är tacksamma om ni meddelar detta senast torsdag den X november 2012 

 

Jag samtycker till att mitt/mina barn videofilmas i denna studie      □ 

 

Jag samtycker inte till att mitt/mina barn videofilmas i denna studie          □ 

 

Förälders/vårdnadshavares namn: 

 

 

 

 

 

 

Barnets/barnens namn: 

 

 

 

 

 

 

Förskola: 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


