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Sammanfattning  
 

Det viktiga samspelet – En studie om socialt samspel mellan barn och pedagog i leken 

 

Syftet med denna empiriska studie har varit att synliggöra och undersöka det sociala 

samspelet mellan barn och pedagog, och vad det kan ha för betydelse för barns lärande i 

leken. I granskningen av samspelets betydelse för barns lek har vi utgått ifrån Vygotskijs 

sociokulturella teori, där lärandet sker genom möten och interaktioner med andra människor. 

Genom att vi använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i förskolan, har 

vi fått ta del av hur pedagoger tolkar och aktivt använder sig av socialt samspel i sin 

verksamhet.  

 

Resultatet i vår studie visar att det bland pedagoger finns en medvetenhet kring samspelets 

betydelse för barns lärande i leken. Den fysiska lärmiljön och pedagogers förhållningssätt 

framkom i resultatet som bidragande faktorer för att främja socialt samspel mellan barn och 

pedagog.  

 

I diskussionen lyfter vi fram vikten av att pedagogen behöver vara mentalt närvarande, lyhörd 

och engagerad. Pedagogerna har i uppgift att stötta barnen i deras utveckling och att utmana 

dem att uppnå nya kunskaper, genom att medvetet främja socialt samspel mellan barn och 

pedagog.  

 

Nyckelord: Samspel, lek, lärande, pedagog, förskola. 
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Abstract 

The importance of interaction - A study of social interaction between children and 

educator in play 

 

The purpose of this empirical study was to highlight and examine the social interaction 

between the children and the educator, and what it may mean for children's learning in play. 

When reviewing the importance of interaction for children's play, we have used Vygotsky's 

sociocultural theory as a starting point. According to this theory, learning takes place through 

meetings and interactions with other people. By using qualitative interviews with educators 

working in preschool, we have learned how educators interpret and actively make use of 

social interactions in their work. 

 

The results of our study show that there is awareness among educators regarding the 

importance of social interactions for children's learning in the game. The physical learning 

environment and educators’ attitudes were revealed as contributing factors, promoting social 

interaction between children and educators. 

 

In the discussion, we highlight the importance of the educator being mentally present, 

responsive and committed. Educator are tasked to support the children in their development 

and to challenge them to attain new knowledge, by consciously promoting social interaction 

between children and teacher.  

 

Keywords: interaction, play, learning, educator, preschool. 
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1. Inledning 

Vårt intresse för hur socialt samspel mellan barn och pedagog kan bidra till barns utveckling 

och lärande ligger till grund för vår studie. Vi har under våra år inom förskolans verksamhet 

själva sett hur stor betydelse det sociala samspelet har och anser att detta är något som 

behöver belysas ytterligare. Socialt samspel innebär att minst två människor interagerar med 

varandra. 

 

Enligt Utbildningsdepartementet ska förskolans verksamhet hjälpa barnet till utveckling, 

kreativitet och lärande. Ett lekfullt lärande är en förutsättning för barnets kommande 

skolgång, barn har ett behov av att få leka och leken bör vara spontan, lustfylld och frivillig. 

Den behöver också vara på barnets egna villkor utan krav och prestation. Leken har en annan 

betydelse för barnet, den är viktigt för att barn ska kunna utvecklas och samspela med andra, 

det är en del av lärandet där barnet kan få ny kunskap genom att få iaktta, samtala och 

reflektera tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4-5). 

 

I läroplanen för förskola Lpfö 98, rev 2010, som är bestämmelser från regeringen, står det 

formulerat ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket 2010, s. 

6).  

 

Vi anser att pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse i detta avseende. Dock har vi 

under våra år inom förskolan upplevt att det finns olikheter i verksamheten när det kommer 

till barnsyn, förhållningssätt och pedagogens betydelse för samspel i leken. Vi vill av det 

skälet undersöka hur pedagoger kopplar samspel och lek till lustfyllt lärande och hur de ser på 

samspelets betydelse. Vi vill också ta reda på om den fysiska lärmiljön på förskolan kan vara 

en tillgång för att stimulera det sociala samspelet. Det är genom leken barn lär och vi anser att 

det är viktigt att pedagoger som arbetar inom förskola bör ha ett medvetet aktivt samspel 

tillsammans med barn.  

 

Med denna studie vill vi synliggöra och undersöka det sociala samspelet mellan barn och 

pedagog, och vad det kan ha för betydelse för barns lärande i leken. Vi vill ta reda på hur 

pedagoger själva beskriver sin syn på det sociala samspelets betydelse för barns lek och även 
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hur de använder sig utav läroplanens mål och riktlinjer i arbetet med det sociala samspelet i 

förskolan. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva samspelets betydelse i barns lek. Vi vill titta närmare på 

vilken roll samspelet tilldelas i läroplanen som är ett politiskt styrdokument, skolverkets 

allmänna rekommendationer och även vad den fysiska miljön har för betydelse för 

interaktioner i förskolan.  

 

Författarna Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson beskriver i Det lekande 

lärande barnet (2003) att i den nya läroplanen framstår barnet som en medskapare i 

lärprocessen där samspelet med andra och det sociala är centralt. För att barn ska ha möjlighet 

att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är det viktigt att pedagogen har tillit till barns 

förmågor, och tar ansvar för deras behov, utveckling och lärande. Synen på det kompetenta 

barnet förutsätter en syn på utveckling och lärande som är förenligt med barns lek och som 

förutsätter ett socialt samspel mellan barn och vuxna. Pedagogens sociala samspel är en 

förutsättning för att utveckla barns kunnande av olika slag. Lek skapar glädje, frihet, 

tillfredsställelse och ro, vilket är en viktig del i barns utveckling (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2003, s.14-15, 24).  

2.1 Läroplanen - det sociala samspelets betydelse för barns lek och lärande 

I läroplanen som utfärdats av regeringen finns det uppdrag, mål och riktlinjer som arbetslaget 

på förskolan ska följa. Enligt läroplanen är det är viktigt att pedagoger samspelar tillsammans 

med barnet. Förskolans uppdrag är att låta alla barn få tillfredställelse genom att få göra 

framsteg i sitt lärande, övervinna svårigheter och få känna sig som en tillgång i gruppen. 

Leken har stor betydelse för barnets utveckling, det är genom lek som barnet söker och tar in 

ny kunskap. Även socialt samspel där interaktioner med andra sker, bidrar till ett lärande för 

barnet. Ett viktigt uppdrag förskolan har är att lägga grunden för barns livslånga lärande 

(Skolverket 2010, s. 5-6).  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
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gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Skolverket 2010, s. 6). 

 

Enligt Skolverket ligger samspel, lek och lärande till stor del som grund för läroplanens mål 

och riktlinjer för pedagogerna. I läroplanens bestämmelser står det att barn i förskolan ska få 

möta engagerade och närvarande vuxna som ser varje barns möjligheter. Pedagoger bör vara 

engagerade i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förskolan ska kunna 

erbjuda barn en trygg miljö som ger dem arbetsro samtidigt som den ska utmana och locka till 

lek och aktiviteter. Förskolans miljö ska inspirera barnen till att vilja utforska och upptäcka. 

Verksamheten ska gynna barns fantasi och kreativitet i lek och lärande både inomhus och 

utomhus. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga 

att leka och lära (Skolverket 2010, s. 6-9).  

 

Leken ska hjälpa barnet att utmanas i sitt lärande, därför bör förskolan ha en utformad 

lärmiljö som lockar till kreativitet, fantasi och lärande. Miljön ska uppmuntra barnet till att ta 

egna initiativ, materialet ska vara inbjudande och tillgängligt. Förskolan behöver också ta 

hänsyn till de behov och intressen som barn själva ger uttryck för och detta måste ligga till 

grund för pedagogens planering av den fysiska lärmiljön (Skolverket 2010, s. 9-12).  

 

Vi anser utifrån detta att pedagogers förhållningssätt har stor betydelse för att främja 

samspelet mellan pedagog och barn. I läroplanen beskrivs möten och engagemang som viktigt 

för barns lärande och det sociala samspelet. Detta stöds även av den ryske psykologen Lev 

Vygotskij som i sina studier om barn och deras utveckling menade att barn lär och utvecklas i 

en social kontext. Han menade att den individuella kompetensen alltid har sitt ursprung i 

interaktioner med andra människor (Strandberg 2006, s. 11). Detta kommer vi att återkomma 

till under vår teoretiska del av studien.  

2.3 Skolverkets allmänna råd - att främja socialt samspel 

Skolverkets allmänna råd för förskola (2013) Är rekommendationer om hur alla som arbetar 

inom förskolan bör agera för att uppfylla kraven i läroplanen. Enligt skolverket bör det vara 

utbildad och erfaren personal på förskolan, då det ger förutsättningen för att arbeta med 

samspel och relationer i en barngrupp. Barnet kan då möta pedagoger som ger stöd, stimulans 
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och utmaningar i deras utveckling och lärande. Skolverket skriver att lärandet sker i samspel 

med andra människor som är runt omkring oss i vår omgivning, men lärandet påverkas och 

utvecklas också av den fysiska miljön. Här framhäver skolverket att miljön på förskolan bör 

vara gjord på ett sådant sätt att den ger stöd och underlättar det pedagogiska arbetet. Rummen, 

materialet och atmosfären bör vara lekfull och utformad på ett sätt så att den hjälper barnet i 

sin lek och utveckling. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om vad barn erbjuds i 

förskolan, så att syftet blir att hjälpa barnet framåt i sitt lärande (Skolverket 2013, s. 7, 15-16).  

 

I skolverket står det att lärandet ska grundas på samspel mellan vuxna och barn, men också 

mellan barn och barn. Det är i den pedagogiska miljön som barns utveckling och lärande sker.  

Därför är det av stor vikt att man som pedagog följer upp och reflekterar kring barns 

kommunikation och samspelsutveckling. Samspel utvecklar barns självkänsla, och det ger ett 

inre lugn då barnet ökar sitt förtroende för andra. Därför hävdar skolverket att det är viktigt att 

pedagogen skapar möjligheter för alla barn så att de får möta och ingå i olika relationer med 

vuxna och andra barn. Sampel med andra gör att barnet ökar sin tillit till gruppen, som i sin 

tur leder till barns individuella utveckling och lärande (Skolverket 2013, s.23-24). 

 

Skolverket anser att för att kunna skapa förutsättningar för en lärorik miljö som kan bidra till 

utveckling och lärande, behöver förskolechefen och arbetslaget på förskolan ha ett gemensamt 

samarbete. Det är viktigt att de som arbetar inom förskolan har en öppen kommunikation 

mellan varandra så att lärandet i miljön kan utvecklas, planeras och reflekteras över. Miljön 

ska kunna variera och förändras utefter barns behov, eftersom barngruppen aldrig är den 

samma och behoven förändras. Men pedagoger måste också vara medvetna om att miljön kan 

hindra och skapa oro hos barnet, vilket då kan stoppa barnet i sin utveckling. Om den fysiska 

miljön är oplanerad, otillgänglig, rörig eller begränsad kan det leda till att barnet inte utforskar 

och leker. Detta kan även leda till att barnet inte utvecklas fysiskt, kognitivt och socialt. 

Miljön i förskolan är viktig enligt Skolverket, den påverkar relationerna och ger signaler till 

vilka beteenden som förväntas, vilka aktiviteter och vilka möten som är möjliga. Här har även 

den vuxnes förhållningsätt stor betydelse för barns förutsättningar. Genom att pedagogen 

uppmuntrar, använder ett sunt förnuft och har viljan att utmana barnet så skapas nyfikenhet 

och nya möjligheter för barnets livslånga lärande (Skolverket 2013, s. 25-28). 
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3. Tidigare forskning 

Socialt samspel är ett väl utforskat område. Vi har valt ut några studier som vi tycker är mest 

relevanta i avseendet att undersöka hur socialt samspel kommer, eller kan komma till uttryck 

mellan barn och pedagog. Utifrån dessa studier kommer vi att beskriva olika sorters samspel 

och hur de kommer till uttryck i förskolans verksamhet. 

3.1 Olika samspelsformer  

I Johansson och Pramling Samuelssons forskningsstudie Lek och läroplan, möten mellan barn 

och lärare i förskola och skola (2006) beskrivs socialt samspel som betydelsefullt när lärare 

medverkar i leken tillsammans med barnet. Analysen visar att samspel och den interaktion 

som sker mellan barn och pedagog har betydelse för lärandet. Barns tidigare erfarenheter och 

det samspel som sker i leken bidrar till lärande. Det som barnet har med sig i ”ryggsäcken” 

och det barnet upplever för stunden tillsammans med samspelet som sker i leken är centrala 

för barnets lärande. Lek och lärande är oskiljbara i barns värld och borde därför också vara 

oskiljbara i det pedagogiska arbetet, eftersom barn från livetes början är lekande lärande 

individer (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, s. 15-23, 53).  

 

Samspelet i vilket lärarna medverkar granskas av Johansson och Pramling Samuelsson och 

utgör utgångspunkten för deras undersökning. Interaktionen som äger rum mellan lek och 

lärande är en viktig del i analysen. De samspel som speciellt uppmärksammades i deras analys 

var, explorativa samspel, berättande samspel och formbundna samspel.  

 

Karaktäristiskt för explorativa samspel är att det ger barnet kontroll, vilket innebär att lärarna 

skapar situationer där barn får upptäcka och hitta lösningar genom lek tillsammans med en 

vuxen. Lärarnas intentioner är då att skapa samspel som möjliggör möten mellan lek och 

lärande. Barnen ges möjlighet till initiativ och lärarna följer, stödjer och utmanar då dessa. 

Lärarna behöver ha en strategi, som inte riktar sig mot barns intentioner och meningskapande 

utan de driver samspelet genom lek och lärande. Det innebär att läraren behöver tänka på 

miljön, materialet, uppgiften och att deltagandet blir meningsskapande; allt för att skapa en 

helhet. Det öppnar upp för olika lösningar och strategier där barn ges möjlighet till att själva 
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bidra till utveckling och lärande tillsammans med läraren (Johansson & Pramling Samuelsson 

2006, s. 56).  

 

Berättande samspel innebär att läraren bygger meningsbärande världar tillsammans med 

barnen. Det innebär att man samspelar tillsammans med barnet i berättelsen och att 

sammanhanget i och runt berättelsen är central för samspelet. Läraren kan skapa en egen 

berättelse eller använda barns lekberättelser. Den vuxne riktar då den del av innehållet i 

barnens lek som relaterar till barnets livsvärld, och använder det som ett redskap för att bidra 

till samspel i leken. Barnen blir medskapare av berättelsen och får aktivt vara med, 

exempelvis när bondgårdens djur i berättelsen har rymt. Pedagogen bjuder in barnen till att 

vara med och dramatisera och barnen får hjälpa till att bygga upp ett staket. Utgångspunkten 

för lärandet i leken blir att läraren knyter samman lek och fantasi med verklighet. Berättandet 

blir det centrala i samspelet mellan lärare och barn (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, 

s. 62).  

 

Det formbundna samspelet beskrivs som mer strikt, och innebär att läraren strävar efter att 

lära barnet. Förväntningarna på barnet blir då att barnet måste uppnå ett visst mål. Uppgiften 

kan i bästa fall upplevas som lekfull och pedagogisk, men kan också leda till att lek, fantasi, 

och kreativitet reduceras. I de fall då läraren har ett mer öppet förhållningsätt och låter barnen 

vara med och påverka aktiviteten kan lärandet vidgas. Läraren fokuserar på processen, och 

samspelet får en betydelse för barns lärande och meningskapande (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, s. 69).   

 

Sammanfattningsvis poängterar Johansson och Pramling att samspel formas av varje lärares 

egna erfarenheter, barnsyn och vilket fokus läraren lägger på samspelets betydelse. De 

antyder även att det är viktigt att se sambanden mellan lek och lärande och att lärandet 

kommer som följd av leken (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, s. 81). 

3.2 Samspelande atmosfär 

Boken Möten för lärande (2003) bygger på en undersökning av den pedagogiska 

verksamheten för de yngsta barnen. Författaren Eva Johansson skriver om resultaten från en 

studie som gjorts på 30 svenska förskolor. Verksamheten på förskolorna har dokumenterats, 
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och pedagogerna har intervjuats, i syfte att få mer kunskap om hur pedagogers 

förhållningssätt och pedagogiska strategier påverkar förskolans verksamhet (Johansson 2003, 

s. 13-15). I studien framkom bland annat att den pedagogiska atmosfären på förskolan 

påverkar barns möjlighet till samspel med vuxna, och är en viktig och bidragande del för en 

fungerande lärandemiljö. Den pedagogiska atmosfären, som utgörs av gemensamma och 

återkommande drag av attityder, förhållningssätt, engagemang och närvaro i de vuxnas 

samspel med barnen, påverkar verksamheten och där igenom barns möjlighet att leka och lära 

(Johansson 2003, s. 53). I studien beskrivs olika typer av atmosfärer, till exempel den 

samspelande atmosfären som har stor betydelse för barnets utveckling och lärande.  

 

Lyhördhet för barnet, närvaro i barns livsvärldar och en avspändhet inför 

överträdelse av gränser är viktiga delar i en samspelande atmosfär. 

Pedagogen uttrycker en undrande, nyfiken attityd till det barnet företer sig 

och är intresserad att förstå barns upplevelse av situationen. Karaktäristiskt 

för stämningen är acceptans, uppmuntran och närvaro i barns värld. Den 

samspelande atmosfären är interaktiv och där uttrycks en strävan efter ett 

ömsesidigt möte (Johansson 2003, s. 55). 

 

Utmärkande för den samspelande atmosfären är ett stort engagemang i barns värld. De vuxna 

arbetar med att vara nära, möta och förstå barnens viljor och intressen. Pedagogerna visar en 

hängivenhet i barnens aktiviteter och uttrycker en gemenskap med barnen. Det finns både en 

fysisk och en psykisk närvaro med barnen där man har ögonkontakt och samspelar både 

kroppsligt som mentalt med barnen. Här är glädje och engagemang mycket viktigt; att 

pedagogerna visar att de har roligt tillsammans med barnen. Pedagogerna utgår från ett 

barnperspektiv där barnen får mötas och bli förstådda utifrån sin egen förmåga. Lyhördhet är 

en annan viktig del i den samspelande atmosfären, liksom att ha vida gränser, uppmuntra, 

stödja och att vara ödmjuk (Johansson 2003, s. 55-60).  

 

Studien pekade också på att i pedagogens roll ingår även att kunna känna av situationen i 

leken. Det innebär att pedagogen ibland behöver samspela genom att agera handledare. Att 

finnas som stöd i bakgrunden, men att inte aktivt ta initiativet utan att låta barnet själv få 

pröva sig fram kan ibland vara en nyckel till barnets eget lärande. Att stödja barns eget 

initiativ och ge dem verktyg för att själva lyckas, ses som det optimala samspelet (Johansson 

2003, s. 145-147).  
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Samspelet och mötet mellan barn och vuxen kan ligga till grund för det som barnet lär där och 

då. Att pedagoger möter barns livsvärldar innebär att närma sig och försöka förstå barnet i sin 

helhet, men det krävs också att pedagogen involverar sig med sin livsvärld. Det handlar om ett 

gemensamt meningsskapande där barn och vuxna samspelar (Johansson 2003, s. 232-233).  

 

Förskolans verksamhet bygger på det kollektiva. Verksamheten går ut på att barn och vuxna 

tillsammans leker, skapar, upptäcker och lär tillsammans. En viktig del av pedagogernas 

uppdrag är att skapa och bygga upp ett förhållningssätt och arbetssätt där man öppnar upp för 

samspel och möten mellan barn-pedagog. Men det är också viktigt att bygga en verksamhet 

som öppnar upp för samarbete och samspel även mellan barn. Detta poängterades i Möten för 

lärande (2003), och författaren menade att alla vinner på att verksamheten organiseras på ett 

sådant sätt att så många möten som möjligt kan ske under dagen, liksom att barn lär av andra 

barn såväl som av vuxna. Studien framhöll att mer forskning krävs om de villkor som skapar 

förutsättningar för barns gemensamma lärande och hur förskolan bättre kan ta tillvara barns 

kompetenser i detta sammanhang (Johansson 2003, s. 235-237). 

3.3 Samspelande förhållningssätt  

Berit Bae, den norska barnforskaren beskriver i sin artikel Rom for medvirkning (2009) hur 

förutsättningarna för samspel kan påverkas av pedagogernas förhållningssätt. Hon tar upp att 

barns delaktighet och inflytande är beroende av på vilket sätt den vuxne interagerar 

tillsammans med barnet. Hon menar att alla barn har rätt att bli hörda och sedda, och att 

pedagoger behöver ta hänsyn till barns egna tankar och erfarenheter. Även att kunna stärka 

barns självkänsla, ha förmåga att läsa av barns kroppsspråk och ha en förståelse för att alla 

individer är olika och därför behöver bemötas olika är viktiga egenskaper. Hon poängterar 

även att pedagoger måste vara medvetna om att material såsom leksaker, papper med mera 

spelar en viktig roll för barns samspel och initiativtagande. Barn använder sig av material som 

finns runt omkring dem för att kunna samarbeta med andra i en interaktion.  

 

Bae menar att barn på förskolan behöver tränas i samspel med andra genom att utmanas i att 

ge andra uppmärksamhet, vänta in och ta konsekvenser. Hon menar att det behöver finnas 

gemensamma regler för att få ett fungerande samspel. För att ett samspel ska gynnas behöver 
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pedagogen också vara medveten om att det finns olika sorters samspel; kroppsliga, verbala 

och ickeverbala.  

 

Det verbala och de ickeverbala signalerna beskriver Bae som att i ett verbalt samspel namnger 

barnet personer och föremål för att kommunicera och samspela, medan i ett ickeverbalt 

samspel använder barnet kroppsspråk och ljud. I det kroppsliga tar barnet kontakt med 

pedagogen genom att ta pedagogens hand, arm eller liknande för att visa att de vill delta. Det 

är framförallt de yngre barnen i förskolan som använder sig av de kroppsliga och de 

ickeverbala kommunikationssignalerna. Bae menar att de yngre barnen har ett behov av att 

peka, ha ögonkontakt och använda sig av beröring. När vuxna och barn deltar i en 

konversation, vare sig det är i en samling, måltid eller leksituation, kan det vara så att barn 

behöver stöttning för att veta hur de ska samspela. Pedagogen behöver i olika situationer läsa 

av och sätta gränser.  

 

Bae ger exempel på hur barn uttrycker sig på olika sätt för att bli uppmärksammade. Vissa 

barn talar högt med tydlig röst och använder sitt kroppsspråk för att få pedagogens 

uppmärksamhet. Andra barn är mer försiktiga och uttrycker sig genom att tala med låg röst 

och ett försiktigt kroppsspråk. Om pedagogen i detta skede inte är uppmärksam på barns 

signaler kan detta leda till att barnen inte känner sig sedda.  

 

Sammanfattningsvis menar Bae att det är viktigt att pedagogen är engagerad, närvarande, 

flexibel och medveten om barns olika kommunikationssignaler för att samspelet ska bli 

meningsfullt. Är inte pedagogerna i förskolan fokuserade och medvetna om barns olika 

samspelsmetoder kommer många interaktionsmöjligheter med barn att gå förlorade (Bae 

2009).  



 

 

16 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från Lev Vygotskij och hans teori om det sociala samspelets betydelse, 

eftersom vi anser att den teorin är relevant för vår studie. För att synliggöra detta har vi valt 

att lyfta fram olika synvinklar ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi kommer att titta närmare på 

Vygotskijs syn på samspelets betydelse för barns utveckling och lärande i leken och även hur 

den fysiska miljön kan ha betydelse för barns samspel.  

 

Den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij (f.1896) lade stor vikt vid samspelets 

betydelse för barns utveckling och lärande. Han menade att det är i samspel med andra som 

barn utvecklas och lär. Trots att Vygotskij gick bort redan 1934 anser vi att hans idéer än idag 

är aktuella i förskolans verksamhet. Läroplanens mål och riktlinjer använder sig av begrepp 

som samspel, lekens betydelse och lärande på samma sätt som Vygotskij gjorde i sina texter. 

Hans syn på att allt lärande sker tillsammans med andra i en social kontext är högaktuell.  

 

Vygotskij utgick från ett sociokulturellt perspektiv och menade att en lärares handlingar är 

mycket betydelsefulla för barns utveckling och lärande. Det är genom interaktion med andra 

människor som barn lär, får ny kunskap och utvecklas. Denna idé om dynamik i människors 

tänkande och färdigheter, liksom beroendet av social interaktion och stöd från andra, är 

utgångspunkten för ett av Vygotskijs mest kända begrepp, den proximala utvecklingszonen 

(Säljö 2011, s. 167).  

4.1 Vygotskijs sociokulturella teori om samspel  

Vygotskij menade att social kompetens är alla former av mänskligt samspel. Enligt honom är 

socialt samspel grundläggande för utvecklig och lärande, och han ansåg att barns alla 

förmågor har sina rötter i sociala relationer, både intellektuella och emotionella. ”Vygotskij 

menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling. 

Han menade att samspel är lärande och utveckling” (Strandberg 2006, s. 47). Samspel är 

något som är centralt i Vygotskijs forskning. Han beskrev barns utveckling och lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv som innebär att alla människor lär sig i alla sociala sammanhang, 

där samspelet mellan barn och pedagog har stor betydelse. Han hävdade att det inte handlar 

om att vuxna ska plantera saker i barns huvud, utan att vuxnas och barns samspel med 
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varandra i sig bildar underlag för sådant som barnet senare ska ”ta in”. ”De förskolor och 

skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn kommer 

därför att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling” (Strandberg 2006, s. 

49).  

 

Vygotskij ansåg att i relationen mellan pedagog och barn är det högt betydelsefullt att ha 

återkommande dialoger. Det ger barnet möjlighet att utvecklas och lära tillsammans med 

pedagogen, då barnet får känna att det får ingå i ett vi. Han menar att ”Det individuella jagets 

uppkomst är ju något socialt. För att ”jag” skall utvecklas måste det finnas ett ”du”. ”Vi” är 

utgångspunkten för ”jag” (Strandberg 2006, s. 71-72).   

 

Barnet utvecklar kunskap genom en inlärningsprocess, som består av en speciell form av 

systematiskt samarbete mellan pedagog och barn; ett samarbete där barnets högre 

psykologiska funktioner mognar med hjälp av och under deltagande av den vuxne. Ett sådant 

egenartat samarbete mellan barn och vuxen är ett centralt moment i inlärningsprocessen 

(Vygotskij 1999, s. 254).  

An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every 

function in the child´s cultural development appears twice: first on the social 

level and later, on the individual level; first between people 

(interpsychological), and then inside the child (intrapsycholgical) (Vygotskij 

1978, s. 57). 

I barns inlärningsprocess sker kunskapen två gånger, först på en social nivå och sedan inom 

barnet självt. Barnet behöver utmanas i sitt lärande för att kunna uppnå ytterligare en nivå av 

kunskap, Vygotskij kallade denna process för proximala utvecklingszonen. Uttrycket syftar på 

avståndet mellan det som barnet kan klara själv utan stöd från någon annan, och det som 

barnet enbart klarar med hjälp av en annan människa. Han menade att det som ett barn bara 

kan göra i samspel med en annan människa idag, kan den göra själv imorgon om den nått den 

proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978, s. 86-87).  

 

Genom att iaktta och samspela med andra kan barnet utvecklas och uppnå ny kunskap. Barnet 

kan i praktisk handling prova vad den kan tillsammans med andra, genom att göra likadant 

och härma. Barnet kommer då att upptäcka vad den kan tillsammans med andra, och 

därigenom vad den själv faktiskt håller på att lära sig. Vygotskij menade att relationerna 
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mellan människor är källan till det individuella lärandet. Han ansåg att barns kompetenser 

börjar i sociala relationer med andra människor, och att yttre sociala aktiviteter resulterar i 

inre aktiviteter hos barnet. Den proximala utvecklingszonen handlar om att barnet höjer sin 

kunskap och går vidare i sitt lärande, detta genom att barnet får möjlighet till att lösa problem 

med hjälp av en vuxens vägledning. Enligt Vygotskij så är interaktioner och möten mellan 

människor det mest betydelsefulla för människors utveckling. Meningsfulla interaktioner, 

samspel och dialoger är grunden till allt lärande. Han menade att barns lärande börjar i den 

sociala relationen med en annan människa och sker sedan individuellt inom barnet självt. Att 

interaktioner, möten och samspel med och mellan människor är något som bör värderas högt 

inom förskolan är något som Vygotskij hade styrkt och något som vi förskolepedagoger bör 

uppmärksamma än mer (Strandberg 2006, s. 51, 54). 

4.2 Vygotskijs syn på det sociala samspelets betydelse för barns lek och lärande 

Enligt Vygotskij fungerar barns lek ofta som ett eko av vad det sett och hört av vuxna, men 

barns lek är inte en enkel imitation av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av intryck. 

Det blir för barnet ett sätt att kombinera intrycken och där igenom skapa en ny verklighet, 

som motsvarar barnets egna behov och intressen. Vygotskij tog även upp vikten av fantasi i 

barns lek. Han menade att fantasi och verklighet har ett samband där människan förenar 

fantasins aktivitet med verkligheten. Fantasin uppträder i samband med andra former av 

mänsklig aktivitet, och är grunden till det livslånga lärandet. Vygotskij ansåg att barnet 

använder sig av yttre intryck från verkligheten och omvandlar det till fantasi, som sedan 

används och bearbetas genom lek. Genom fantasin kan barnet orientera sig i framtidens värld 

och skapa ett beteende som kan hjälpa det att förstå och förbereda sig inför framtiden. Den 

viktiga uppgiften för pedagogen blir då att förbereda barnet och vägleda det genom att öva det 

”verkliga” med hjälp av sampel, fantasi och lek (Vygotskij 1995, s. 15-17, 31, 100).  

 

Leken är något som barnet tar på stort allvar, och det centrala enligt Vygotskij är skapandet av 

en låtsasvärld. Barnets lek hjälper det att hantera önskningar och livsvärldar, det bidrar till att 

utveckla barnets abstrakta tänkande och förmåga till självkontroll. Leken utvecklar tänkandet 

och ger barnet ett verktyg att förstå sin omvärld. I leken provar barnet vem den är och vem 

den är på väg att bli. Leken har därför precis som lärandet en ledande roll i dess utveckling. 

Barn kan via sin lek omvandla föremål och bryta sig loss från det uppenbara och givna, 
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exempel en stol kan bli en bil eller en käpp kan bli en häst. Barnet bestämmer själv och 

påverkar på så sätt sin utveckling, leken blir meningsfull och bidrar till det abstrakta tänkandet 

och ger förmåga till självkontroll. Det som sker då är att barnet går från ”lägre till högre”, det 

vill säga att barnet har då fått ny kunskap och mer insikt om sin egen förmåga (Strandberg 

2006, s. 159-166).  

4.3 Vygotskijs syn på den fysiska lärmiljöns betydelse för samspel 

Vygotskij poängterade även att den fysiska lärmiljön har stor betydelse och har stor påverkan 

på barns lärande. ”Ett rum kan underlätta lärandet, ett annat rum kan försvåra lärandet” 

(Strandberg 2006, s. 22). På förskolan bör material placeras i barnens ögonhöjd och vara 

tillgängligt, detta för att underlätta barns utveckling och lärande. Då material inte är 

tillgängligt kan barnet heller inte använda det för att utvecklas. Om barn har tillgång till ett 

utmanande och inspirerande material så blir möjligheten till att ett lärande kan ske än större. 

Pedagoger behöver även uppmärksamma vilka samspel som är möjliga i rummet och hur barn 

och pedagog kan interagera tillsammans i det. Miljön bör formas så att det gagnar aktiviteter 

för lärande och utveckling. Gemensamma aktiviteter hjälper barnen i leken och skapar ett 

lärande. Därför bör de vuxna tillsammans med barnen kontinuerligt utveckla rummets 

sociokulturella miljö. På förskolan bör barn ha tillgång till rum som underlättar och inbjuder 

till samspel. Alla interaktioner och sociala möten som sker är viktiga för barns lärande och 

kan även vara den absolut viktigaste källan till barns lärande. Vygotskij menade att barns 

lärande är beroende av de möten som sker i rummet och han menade också att miljöns 

utformning är betydelsefull för barns utveckling och lärande (Strandberg 2006, s. 23-28).  
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5. Syfte 

Syftet är att undersöka det sociala samspelet mellan barn och pedagog, och vad det kan ha för 

betydelse för barns lärande i leken. 

5.1 Frågeställningar 

– Hur påverkar pedagogens förhållningsätt barns möjlighet till samspel och lärande?  

– Hur kommer enligt pedagogerna socialt samspel till uttryck mellan barn och pedagog i 

leken?  

– Kan den fysiska lärmiljön gynna det sociala samspelet? I sådant fall på vilket sätt? 
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6. Metod  

Det vi försöker undersöka har delvis att göra med pedagogers uppfattning om hur det sociala 

samspelet kommer till uttryck mellan barn och pedagog, och vad det sociala samspelet kan ha 

för betydelse för barns lärande i leken. Därför har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med pedagoger som arbetar i förskolan, eftersom en sådan intervjuform tycks vara 

relevant för att finna svar på vår frågeställning. Som utgångspunkt i vår studie har vi ett 

sociokulturellt perspektiv.  

6.1 Val av metod  

Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs teorier och kvalitativt 

inriktade intervjuer i vår studie. Med kvalitativa intervjuer menas att de intervjufrågor som 

ställs ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, en kvalitativ intervju är oftast 

lågt strukturerad.  Det innebär att vi som intervjuar exempelvis har en intervjuguide med 

specifika frågor, men att intervjupersonen har stor frihet att formulera svaren. I en sådan 

intervjuform är intervjuare och intervjupersonen båda medskapare i ett samtal. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, till exempel den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man i förväg 

aldrig kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på frågan. Det är till fördel om den som ska genomföra en kvalitativ intervju har 

kunskaper om ämnet och är förberedd inom det område som ska studeras (Patel & Davidson 

2011, s. 81-83).  

 

Då vår tid var begränsad för studien och för genomförandet av intervjuerna, ansåg vi att valet 

av fokuserade intervjuer passade vår studie bäst. Då en fokuserad intervju innebär att man 

delar in frågor efter teman och att intervjun inte är så styrd. Det innebär att respondenten får 

en hel del frihet i sina svar och intresset läggs på den intervjuades erfarenheter. En fokuserad 

intervju hamnar mellan strukturerad och ostrukturerad intervju, och det viktigaste i den är att 

respondenten får en frihet att prata om det som är viktigt för just honom eller henne (Bell 

2000, s. 122).  
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Valet av intervjuform har vi gjort utifrån att vi tror att detta sätt kommer att ge störst inblick i 

pedagogernas sätt att se på det sociala samspelet. Vi ansåg att vi hade större möjlighet att 

analysera svaren om frågorna var friare utformade, än om vi till exempel hade valt enkäter 

med få svarsalternativ och mindre svarsutrymme. I tolkningen av våra intervjusvar har vi 

använt oss av relevant litteratur i ämnet, och därmed kunnat jämföra teori och forskning kring 

socialt samspel med den verklighet som pedagogerna beskriver. Vi ville också med dessa 

metoder undersöka vilken uppfattning pedagogerna har kring samspelets betydelse i leken, 

samt hur de själva tillämpar det i sin vardag med barnen. Till sist ville vi även med hjälp av 

intervjuerna, vårt teoretiska perspektiv och tidigare forskning undersöka vilken betydelse 

samspelet i leken har för barns livslånga lärande.   

6.2 Urval 

I vår studie har vi valt att använda oss av pedagoger som arbetar i förskola; både barnskötare 

och förskollärare. Vi valde att genomföra intervjuerna på tre olika förskolor för att få en 

bredare bild av hur socialt samspel kommer till uttryck på olika förskolor. Vi har ändrat 

pedagogernas namn för att skydda deras identitet, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.  

6.3 Genomförande 

Innan vi påbörjade våra intervjuer informerade vi de tillfrågade om studiens syfte. 

Intervjuerna ägde rum i en lugn och avskild miljö. Pedagogerna intervjuades enskilt för att de 

inte skulle påverkas av varandra och av varandras svar. För att intervjupersonerna skulle 

hinna förbereda sina svar innan intervjutillfället fick de ta del av frågorna i förväg. 

6.4 Reflektion av metod 

Syftet med våra intervjuer var att få en bild av pedagogernas medvetenhet kring samspelets 

betydelse för barns lärande i leken. Då vi har gått igenom materialet anser vi att valet av 

kvalitativa intervjuer var en bra metod för att få svar på våra frågeställningar då detta gjorde 

att svaren blev mer personliga. Dock hade fler antal intervjuade, med större spridning av 

erfarenheter varit värdefullt, men tyvärr var intresset för att ställa upp på intervjuerna lågt. 
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Flera pedagoger som tackat ja för att medverka i studien, ställde in med kort varsel och valde 

att inte delta.  

 

Vi reflekterade även över att några av de som tillfrågades upplevdes stressade och de 

uttryckte att de inte hade tid att bli intervjuade. Även en osäkerhet kring vårt valda ämne 

upplevde vi kunde vara en bidragande orsak till bortfall. Vi hade troligtvis fått ett bättre 

underlag om vi hade haft möjlighet att göra flera intervjuer med mer spridd erfarenhet, men 

på grund av tidsbrist och svalt intresse begränsade vi oss till fem intervjupersoner. Vi inser att 

detta kan ha påverkat resultatet av vår studie då de fem som deltog gjorde det utifrån att de 

hade ett intresse för socialt samspel och en medvetenhet kring pedagogens viktiga roll. I 

efterhand upplever vi att mer tid hade gett oss större valfrihet av att välja intervjupersoner, 

och detta hade troligtvis gett oss ett mer varierat resultat.  

6.5 Etiska överväganden 

I vår studie har vi följt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet sammanställt som 

råd och rekommendationer vid forskning. Vi har använt oss av de fyra allmänna huvudkraven 

som vi kort presenterar här. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär i korthet att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgifter i undersökningen. Därefter presenteras även syftet 

och genomförandet, och forskaren intygar att fakta som samlats in inte kommer att 

missbrukas. Vid intervjutillfället presenterade vi studiens innehåll och syfte för 

informanterna. Vi poängterade att syftet var att få deras personliga syn på hur samspelet 

mellan barn och pedagog kommer till uttryck i leken. Vi valde att anonymisera våra intervjuer 

genom att inte ange deras riktiga namn, inte heller de intervjuades ålder eller arbetsplats. 

Förskolornas chefer informerades också innan via informationsbrev, där vi beskrev studiens 

innehåll och syfte.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien själva bestämmer över sitt deltagande och 

samtycke skall alltid inhämtas. I vissa fall kan godkännande behövas från deltagares föräldrar 

om undersökningen är av etiskt känslig karaktär och/eller om deltagaren är under 15 år. 
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Eftersom vi enbart intervjuade utbildade förskollärare och barnskötare uppfylldes detta krav. 

Frågorna var frivilliga; deltagarna kunde avstå från att svara på alla eller vissa frågor om de 

inte kände sig bekväma med hur frågorna var formulerade.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska kunna komma åt informationen som 

kommer fram under studien. Uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att enskilda 

människor inte kan identifieras. Samtliga våra intervjuer har anonymiserats och dokument har 

förvarats och använts på ett sådant sätt att obehöriga inte har kunnat komma åt materialet.  

 

Slutligen tog vi hänsyn även till nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast 

får användas för studiens ändamål. Vi använde vårt insamlade material enbart i syfte att skriva 

vårt examensarbete (Vetenskapsrådet s. 6-14).  
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7. Redovisning och analys 

När det insamlade materialet från intervjuerna strukturerats och sammanställts har vi sett både 

likheter och skillnader i pedagogernas svar. Vi har valt att ändra de intervjuades namn för att 

skydda deras identitet. Vi intervjuade fem pedagoger på tre olika förskolor; Anna är utbildad 

barnskötare men har varit avdelningsansvarig och haft specialuppdrag under 10 års tid. Hon 

har arbetat på förskola i 20 år. Liza är barnskötare och har arbetat som det i 19 år. Ida och 

Maria är båda förskollärare och har arbetat i 16 år. Sara är också förskollärare och har arbetat 

i 32 år.  

7.1 Analys av intervjuer 

I vår analys har vi sammanställt intervjuerna under fyra huvudrubriker. Samspelets betydelse 

för barns lek; Pedagogens betydelse för samspelet i leken; En pedagogisk verksamhet som 

främjar socialt samspel och Samspelsinriktat arbetssätt. Vi kommer i analysen utgå ifrån 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

7.1.1 Samspelets betydelse för barns lek  

Vi inledde med att fråga hur pedagogerna definierade begreppet samspel och hur det kommer 

till uttryck i leken. Här svarade Sara att samspel är ett givande och tagande mellan två eller 

flera personer. Anna ansåg att samspel är när pedagog och barn är aktiva tillsammans. Ida 

förklarade att samspel för henne bygger på turtagande och förståelse och att barn lär sig 

genom att iaktta och kopiera. Liza och Maria var eniga om att samspel är när pedagogen är 

närvarande och utmanar barnet i sitt lärande.  

 

De intervjuade fick ge exempel på några samspelssituationer. Enligt Sara kunde det vara när 

en pedagog och barn bygger med lego tillsammans och samtalar med varandra om hur och 

vad de ska bygga. Hon nämnde även lek i sandlådan och menade att ett samspel sker mellan 

barn och pedagog till exempel genom att de tillsammans i leken gör sandkakor. Pedagogen får 

smaka och samtalar kring vad det är för sorts mat, hur den smakar och vad mer de kan laga. 

Anna exemplifierade att samspel kan ske när man bland annat spelar spel, läser böcker och 

samtalar kring det. Hon menade att barnen utvecklar då ett samarbete där språk och 
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kommunikation är viktiga inslag. Maria nämnde också spel men även att samling var en 

situation där lek och samspel har stor betydelse.  

 

Liza kopplade samspel till rollek och rutinsituationer, exempelvis vid måltid då barn och 

pedagog sitter tillsammans och för en diskussion. Ida tog också upp rollek som ett exempel; 

hon menade att barn leker och upprepar det självupplevda genom rollekar, detta med stöd av 

en pedagog. Hon ansåg att samspel i leken är när en pedagog aktivt är med och utvecklar 

leken tillsammans med barnet. Hon säger: ”Barn lär in genom leken, lek är viktigt för barnets 

utveckling och berikar barnets språk och fantasi”. Detta uttryckte även Vygotskij då han 

ansåg att fantasi och verklighet har ett samband i barnets lek. Han menade att fantasin 

uppkommer genom det barnet upplever, och att de omvandlar yttre intryck till fantasi. Detta 

tillsammans med interaktionen med andra människor är grunden till det livslånga lärandet.  

 

De intervjuade fick även ge exempel på en leksituation där det fanns en koppling mellan 

samspel och lek. Maria var en av dem som ansåg att så fort det är två tillsammans i en lek 

behövs det ett fungerande samspel; om barnen inte kan samspela urartar oftast leken. För att 

samspelet i leken ska fungera behöver barnet kunna samarbeta. Hon menade att samspel är 

när två individer interagerar med varandra, och gav lek i hemvrån som ett exempel. Enligt 

Maria behöver barnet hitta ”verktygen” för att kunna samspela. Ida förklarade att det är i 

leken som en omvandling av verkligheten sker. Barn leker självupplevda situationer som till 

exempel frisör eller kund. Hon menade att barnen runt omkring då blir nyfikna och 

inspirerade av leken som pågår och vill då också vara med. Anna menade att när barn tycker 

att någonting är roligt och rycks med så lär sig barnen mer. Anna gav exempel på att man som 

pedagog kan utmana barnet med olika problemlösningar, så som öva på cirklar, rektanglar, 

kvadrater och trianglar eller olika färger för att utveckla ett nytt lärande. Liza tyckte dock att 

det var svårt att ge ett konkret exempel och valde att avstå från att svara.  

 

Alla de fem intervjuade såg ett samband mellan samspel och lek och de var eniga om att 

samspelet har betydelse. De ansåg att samspel tillsammans med en pedagog gynnar barnets 

lek och kan hjälpa barnet framåt i sin utveckling. De menade att pedagoger behöver vara 

närvarande, ha förståelse och kunna utmana barnet i leken. Även faktorer som att vara aktiv, 

engagerad och låta barnet få uttrycka det självupplevda ansågs vara viktiga. Att hålla en 

levande diskussion och att kommunicera med barnet ansågs göra att individer interagerar med 
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varandra, därigenom utvecklas barnet genom leken. Detta kan vi koppla till Vygotskijs 

sociokulturella teori om samspelets betydelse för barns lek. Vygotskij menade att barns lek 

fungerar som ett eko av vad barnet har sett och hört. Han ansåg också att barn bearbetar 

upplevda intryck och skapar en ny verklighet som motsvarar barnets egna behov och 

intressen. Leken har enligt Vygotskij stor betydelse för barns utveckling, leken utvecklar 

barns tänkande och ger dem verktyg att förstå sin omvärld.  

 

Vi såg att det fanns en medvetenhet kring lekens betydelse hos de intervjuade. De uttryckte att 

barn lär genom att iaktta och kopiera, de tar efter och härmar och därigenom nås ny kunskap. 

De intervjuade gav exempel på olika lekaktiviteter där pedagogens roll i leken hade betydelse. 

Där kunde vi se ett samband mellan de intervjuades svar och Vygotskijs teorier där barn 

genom samspel med andra är grunden till det livslånga lärandet. Vi kunde även se ett 

samband i Marias svar och Vygotskijs teorier då Maria uttrycker att ”Leken ger barnet en 

möjlighet till att utveckla sitt språk, sina sociala förmågor och turtagning. Barnet får även en 

möjlighet till att härma och gestalta. Leken stärker barnets självförtroende och personliga 

utveckling och lärande”. Vygotskij framhävde även han att leken ger barnet möjlighet till att 

utvecklas. Han menade att barn behöver få prova på olika roller och bearbeta sin omvärld i 

leken och genom det utveckla ny kunskap.  

7.1.2 Pedagogens betydelse för samspelet i leken 

De intervjuade tillfrågades hur pedagogernas förhållningssätt kan påverka barns lärande och 

om pedagogers samspel med barn har betydelse för lärandet i leken. Här väljer vi att lyfta 

fram ett citat av Liza där vi kan se att hon medvetet kopplar barns lustfyllda lärande till 

pedagogens delaktighet i barns lek. Liza: ”För mig innebär ett lekfullt lärande att pedagogen 

är med i leken och fångar upp barnets intressen, som i sin tur kan leda till ett nytt lärande”.  

 

Det framkom även att alla de intervjuade var eniga om att pedagogen har en viktig roll för 

barns samspel i leken. Maria uttryckte att pedagogens relation till barnet har stor betydelse i 

samspelet för barnets lärande; har man en bra relation blir det ett bättre samspel och barnet 

blir då mer öppen för ett lärande. Dock nämner Liza att det även kunde bero på situationen; i 

vissa situationer lär sig barn även av varandra utan att en vuxen är inblandad och i andra 

behövs en vuxens vägvisning för att underlätta lärandet. Ida och Anna tyckte att förtroende 
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och tillit var viktiga delar för ett fungerande samspel, känner sig barnet tryggt med pedagogen 

och får möjlighet att prova på olika saker, vågar barnet mer och lärandet bli större. Enligt Sara 

handlar det mycket om pedagogens förhållningsätt. Pedagogen behöver vara lugn, förklara 

tydligt och uppmuntra barnet till att ”du kan”. Sara nämnde också att samspelet i leken kunde 

utgöras av att pedagogen fångar barnets intresse och ställer frågor som utmanar. Då kan 

barnet och pedagogen utforska, upptäcka, skapa, reflektera och genom det lära tillsammans. 

Men hon nämnde också att om pedagogen däremot inte lyssnar på barnet kan konsekvensen 

bli att barnet inte kan ta till sig det pedagogen säger. Då behöver pedagogen ändra på något, 

antingen i sitt språk eller i sitt förhållningsätt.  

 

De intervjuade fick också svara på hur de ansåg att ett fungerande samspel mellan barn och 

pedagog kunde se ut. Maria svarade att ett fungerande samspel är när pedagogen är 

närvarande, nyfiken och engagerad för att sen kunna se vad barnen behöver utmanas i. Hon 

menade att det är genom ett sådant förhållningssätt pedagogen kan synliggöra barns lärande. 

Sara ansåg att det var viktigt att pedagog och barn behöver lyssna på varandra och dela med 

sig av sina tankar och att ha roligt tillsammans. Ida berättade att ett bra, fungerande sampel 

sker genom dialog och tydlighet, medans Anna uttryckte att det behövs trygga, positiva 

pedagoger som är engagerade. Det framkom från Liza att det ultimata skulle vara att kunna 

sitta och reflektera tillsammans med några barn åt gången. Hon menade då att man kan 

”snappa upp” vad barnet leker med och ställa utforskande frågor som gör barnet ännu mer 

frågvis och nyfiken. Enligt Liza skapas ett lärande i leken då en pedagog är närvarande och 

uppmärksam på det barnet leker.  

 

Pedagogens betydelse för samspel i leken beskrevs som viktig av alla de fem intervjuade. De 

ansåg att pedagogen bör vara en god förebild, stöttande och ha förmågan att se när ett barn 

behöver vägledning. Det framgick även att barnet behöver få möta intresserade, nyfikna och 

positiva pedagoger. Det som också lyftes fram var att relationen mellan pedagogen och barnet 

har stor betydelse för barnets lärande och för att barnet ska få möjlighet till trygghet och tillit.  

 

Anna: ”En skogspromenad förvandlas till bergsklättring och vi ser tillsammans ett antal olika 

fåglar och insekter, vi övar motorik, matematik, djur och natur på ett lekfulltsätt”. Här anser vi 

att det är tydligt att Anna kan se sin egen roll som pedagog som en bidragande faktor till barns 

lärande. Detta kan vi koppla till det Vygotskij uttryckte, då han menade att relationen mellan 
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människor var källan till det individuella lärandet. Han menade att samspelet mellan barn och 

pedagog är grunden till barns fortsatta lärande och sociala relationer, och att pedagogens 

uppgift är att förbereda barnen och vägleda dem med hjälp av samspel i leken. De intervjuade 

uttryckte att pedagogens roll är att kunna utmana, vara medforskande och engagerad i barns 

lek. Pedagogens förhållningssätt ansågs av de intervjuade vara en stor bidragande faktor till 

ett bra samspel. Detta kopplar vi till Vygotskijs tankar kring vikten av att vara en 

medforskande pedagog, där han hävdar att samspelet mellan barn och pedagog har en stor 

betydelse. Han menade att interaktioner med andra människor bildar en grund och blir ett 

hjälpmedel för barns lärande och att barn behöver utmanas för att ha möjlighet att uppnå 

ytterligare en nivå av kunskap.  

7.1.3 En pedagogisk verksamhet som främjar socialt samspel 

Här kommer vi redovisa för hur pedagogerna främjar socialt samspel i verksamheten och om 

de har möjlighet att reflektera kring detta på sina arbetsplatser.  

 

Flera av de intervjuade uttryckte att det sociala samspelet gynnas genom att man delar 

barngruppen i små grupper. Sara ansåg att mindre barngrupper skapar mer utrymme och ger 

en lugnare lekmiljö. Hon berättade också att pedagoger behöver vara delaktiga, för att kunna 

se och ingripa, och även vara en god förebild. Anna ansåg även hon att små grupper är bättre, 

då fler barn kommer till tals och vågar synas. Dock upplevde hon tidsbristen i sin 

arbetssituation som ett hinder för att ha möjlighet att reflektera kring barns samspel. Maria 

poängterade att en viktig del i arbetet är att pedagogerna är närvarande, engagerade och att de 

lägger fokus på att främja samspelet i leken både i liten och i stor grupp. Men hon hävdade 

också att det kan se väldigt olika ut beroende på hur engagerad pedagogen är i samspelet med 

barnet; det är viktigt att de vuxna är där barnen är och att de är närvarande. Med ett sådant 

förhållningssätt anser Maria att barnen ges möjligheter till sociala samspel mellan varandra. 

 

Liza tog upp att materiella ting i den inre miljön har betydelse för barnet, som till exempel 

böcker, sagor, bilder, Ipad med mera. De blir viktiga verktyg i verksamheten. Hon uttryckte 

att ämnet socialt samspel vore bra att samtala mer om på sin förskola, exempelvis i 

pedagogiska utvecklingsgrupper. Sara ansåg att den fysiska lärmiljön främjar det sociala 

samspelet. Hon uttryckte att miljön bör vara genomtänkt, inbjudande och utformad så att den 
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skapar naturliga mötesplatser. Det framkom att både Liza och Ida kontinuerligt reflekterade i 

sina arbetslag över barns samspel på deras avdelnings möten. Alla de fem intervjuade var 

eniga om att när pedagoger är aktiva, nyfikna och har ett närvarande förhållningssätt skapas 

förutsättningar för sociala relationer.  

 

Vygotskij menade att de förskolor som skapar många samspel mellan barn och pedagog 

lägger grunden för barnets lärande och utveckling. Detta tolkar vi som att om förskolan har en 

väl utformad innemiljö, där möten kan ske mellan barn och pedagog, så bidrar det till barnets 

lärande. Verksamheten bör utformas så barn har tillgång till material som kan utmana dem. 

Sara och Liza uttrycker just detta och att det ger möjligheter till socialt samspel. Vygotskij 

ansåg också att materialet blir en viktig del för barnet, en käpp kan omvandlas till en häst och 

en stol till en bil. Men för att detta ska bli möjligt, menar han att det krävs att pedagogen är 

medveten och har ett tillåtande förhållningsätt, att miljön och materialet är inbjudande och är 

anpassat så att det kan utmana barnet i sitt lärande. Vi anser att de intervjuade har en 

medvetenhet kring miljöns betydelse för barns samspel och livslånga lärande. Detta stöds 

även av Vygotskijs teorier.       

 

Bilden av det sociala samspelets betydelse som de intervjuade ger har sina rötter i det 

sociokulturella perspektivet, som även har varit vår utgångspunkt. För att kunna utforma och 

ge barnet möjligheter till en pedagogisk lärandemiljö anser vi att pedagogerna måste 

reflektera över barns behov. Enligt Vygotskij kan ett rum underlätta ett lärande, medan ett 

annat istället kan hindra. Han menade att materialet bör vara tillgängligt och placeras så att 

barnet kan se vad som erbjuds och rummet ska kunna förändras och utvecklas utifrån barnens 

behov så att det kan underlätta för samspel. Miljöns betydelse lyfts fram av Sara och Liza, och 

de menar, precis som Vygotskij att miljön har en betydande inverkan på barns sociala 

samspel. De hävdar även att möjlighet till reflektion bidrar till barns samspel. Båda ansåg att 

det är genom reflektionen med arbetslaget som pedagoger ges möjlighet att undersöka barns 

behov av utmaningar och det hjälper pedagoger att upptäcka brister, men också möjligheter 

att utveckla barns lärande. Det framkom i intervjuerna att små grupper ansågs vara en bra 

förutsättning för dialog, detta utgör också ett centralt inslag inom det sociokulturella 

perspektivet.   
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7.1.4 Samspelsinriktat arbetsätt  

Vi bad de intervjuade att beskriva leken ur ett lärandeperspektiv utifrån Vygotskijs teorier, 

och hur det sociokulturella lärandet kom till uttryck i deras verksamhet. Då vi anser att 

läroplanen till stor del bygger på Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet, ville vi 

även få svar på hur man kan stödja arbetet med socialt samspel med hjälp av läroplanen.  

 

Här var alla eniga om att i leken skapas lärande och utveckling på ett lekfullt sätt. Maria 

beskrev en hallsituation där de uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Hon menade att detta 

ger barnen tillit till sin egen förmåga när en pedagog finns med och stöttar. Det bidrar då 

enligt Maria till att barnet bygger upp sitt självförtroende och lär av den vuxne. Både Ida och 

Anna ansåg att barn lär och behöver varandra, barnen kopierar och tar efter vilket leder till ny 

kunskap.  

 

Ett exempel som nämndes var att när barn hjälper varandra med stöd av en pedagog så kan 

barnet lära och utvecklas vidare. De menar att en person med mer kunskap då kan hjälpa 

barnet att utveckla en nytt lärande. Ett annat exempel som gavs var att om Klara och Elsa kan 

namnen på fåglarna, så kan Nisse också bli inspirerad och intresserad, vilket leder till ett nytt 

lärande hos Nisse. Anna poängterade att leken är mycket viktig, där pedagogens roll blir att 

hitta på aktiviteter som är roliga och där barnet får möjlighet att utmanas. Innemiljöns 

betydelse togs även upp som en bidragande faktor i barnets lärande. Sara ansåg att den bör 

vara utformad på ett sådant sätt så att den inspirerar och utmanar barnet. Hon tog upp att sättet 

vi möblerar lokalerna på och vad vi erbjuder barnen för material, har betydelse för det sociala 

samspelet. Detta kopplade hon till Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet. Liza 

valde att avstå från att svara.  

 

I läroplanen finns mål och riktlinjer som vi pedagoger på förskolan ska följa. Vi ville 

undersöka hur pedagoger använder läroplanens mål och riktlinjer för att arbeta med det 

sociala samspelet. Det framkom att Maria använde bland annat läroplanen i reflektioner med 

sitt arbetslag, och även i olika former av observationer och dokumentationer. I den 

pedagogiska dokumentationen menar hon att man kan synliggöra det sociala samspelet och se 

hur det kan utvecklas vidare. Sara svarade på ett liknande sätt och menade att läroplanen 

användes till att synligöra relevanta mål och utifrån det utveckla verksamheten. Anna använde 

läroplanen i sitt arbete som en påminnelse om hur viktigt det sociala samspelet är och Liza 
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uttryckte att hon använde läroplanen som ett hjälpmedel. Hon kopplar situationer i 

verksamheten till läroplanens mål som exempelvis i samspelet mellan förskola och hem. Ida 

valde att inte svara, då hon uttryckte en osäkerhet kring hur läroplanen kunde användas som 

ett hjälpmedel för att synliggöra det sociala samspelet. 

 

Fyra av de fem intervjuade kunde koppla läroplanen och Vygotskijs teorier till sin egen 

praktik, då de kände till hans teorier sedan tidigare. Vi anser att de intervjuade även hade en 

medvetenhet kring läroplanens mål och riktlinjer. Flera av de intervjuade uttryckte att lärandet 

sker tillsammans med andra. Detta anser vi ha sina rötter i det sociokulturella perspektivet, 

där lärandet alltid sker i en social kontext. Även Vygotskij tar upp vikten av att barn behöver 

ingå i sociala sammanhang och att det är i det sociala som lärandet sker. Vi upplevde att det 

fanns en medvetenhet hos fyra av de intervjuade om Vygotskijs begrepp ”den proximala 

utvecklingszonen”, då de kunde ge konkreta exempel som kunde kopplas till hans teori.  

 

Det framgick att Sara och Maria aktivt arbetade utifrån läroplanen. Detta genom att de 

använder sig av den på ett medvetet sätt och som ett stöd i arbetet med dokumentation, 

observationer och i sina reflektioner. Sara och Maria använder läroplanen som är ett politiskt 

styrdokument, till att återkoppla mål och riktlinjer till arbete med barns sociala samspel och 

lärande. Vi tolkar detta som att de har en stor medvetenhet om vad som krävs av dem som 

pedagoger och även vilka mål och riktlinjer som ska följas. 

 

Vi anser att Vygotskijs sociokulturella perspektiv synliggörs av pedagogernas förhållningssätt 

och medvetenhet kring vikten av det sociala samspelets betydelse. Vi vill också poängtera att 

när pedagoger tillämpar Vygotskijs teorier i verksamheten bidrar det till barnets utveckling 

och lärande, genom ett sociokulturellt förhållningssätt gynnas det sociala samspelet. Vi vill 

avsluta vår analys med ett citat som vi tycker beskriver lekens betydelse, utifrån Vygotskijs 

syn på lärandet och som även framkommer i läroplanens mål och riktlinjer. Sara: ”I all lek 

finns det ett lärande, leken är jätteviktig. Där bearbetar barnet sin omvärld. De tränar socialt 

samspel, turtagning, matematik, teknik, fysik, språket, motorik och empati”.  
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8. Diskussion 

Vi ska i denna del av vår studie redovisa och diskutera intervjusvaren utifrån vår analys och 

tidigare forskning. I diskussionen anlägger vi ett sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet av vår analys bekräftar att socialt samspel och pedagogens förhållningsätt har en 

stor betydelse för barns lärande i leken. Det har framkommit i vår analys att det är viktigt med 

pedagoger som är närvarande, medforskande, nyfikna och har ett medvetet förhållningsätt där 

lärande och samspel står i fokus. 

 

I tidigare forskning refererar vi till Johansson och Pramling Samuelsson som i sin 

forskningsstudie kommit fram till att, socialt samspel har betydelse när lärare medvetet 

medverkar i leken tillsammans med barnet. Hos pedagogerna kunde vi även se att relationen 

mellan barn och pedagog ansågs som viktig. Det innebär att pedagogen behöver skapa 

samspel som möjliggör möten i leken. Pedagogen ska ge barnet möjlighet till att ta initiativ 

genom att följa, stödja och utmana barnen i deras lärande. Pedagogen behöver ha ett 

utforskande förhållningsätt som skapar möjligheter till att upptäcka, skapa och reflektera 

tillsammans med barnet. Samspelet mellan barn och pedagog är grunden till deras fortsatta 

lärande och sociala relationer. Pedagogen behöver vara en samspelspartner som inte styr leken 

utan vägleder barnet och ger dem verktyg till att våga ta initiativ. Vi kopplar detta till det 

explorativa samspelet som Johansson och Pramling Samuelsson nämner forskningsstudie.  

 

Vidare tar Johansson och Pramling Samuelsson upp det berättande samspelet. Det innebär att 

pedagogen skapar berättelser som relaterar till barns upplevelser, och använder det som ett 

redskap för att bidra till ett samspel i leken. Barnet får aktivt delta och blir en medskapare i 

leken, det handlar om att pedagogen hjälper barnet att knyta samman lek och fantasi med 

verklighet. Detta är även något som styrks av Vygotskij, han ansåg att barn använder sig av 

yttre intryck från verkligheten och omvandlar det till fantasi, som sen används och bearbetas 

genom lek. Pedagogens viktiga uppgift blir då här att vägleda barnet och låta den öva på det 

”verkliga” med hjälp av samspel, fantasi och lek. Vi anser att genom ett sådant arbetssätt kan 

pedagogen hjälpa barnet att utveckla sitt tänkande och stötta barnet i sin vardag.  
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Detta var även något som framkom i vår analys; rollekar, böcker och annat material, 

tillsammans med ett samspel mellan barn och pedagog, framstod som viktiga verktyg i arbetet 

med barnen. I förskolans verksamhet kan samling bidra till samspel mellan barn och pedagog. 

Pedagogen bjuder in barnet i leken med hjälp av sagor, sång, rim och ramsor där lek och 

fantasi hjälper barnet att knyta samman verklighet genom att pedagogen använder sig utav 

barns intresse. Vi anser att det har betydelse för barns lärande både språkligt, emotionellt och 

för barns självkänsla. Dock anser vi att det är väldigt viktigt att pedagogen är lyhörd och 

anpassar leken så att det sker på barnets egna villkor. Sampel mellan barn och pedagog 

gynnar barnets lek och kan hjälpa barnet framåt i utvecklingen. Pedagogen behöver vara 

närvarande, ha förståelse för varje enskilt barn och kunna utmana. Det är viktigt som pedagog 

att vara aktiv, engagerad och låta barnet få möjlighet till att uttrycka det självupplevda.  

 

I vår analys framkom det inte att någon av de fem de intervjuade använde sig utav det 

formbundna samspelet. Johansson och Pramling Samuelsson beskriver detta samspel som 

strikt och där pedagogens huvudsakliga strävan är att lära barnet det pedagogen anser är det 

enda rätta. Vi upplever att pedagogerna som medverkat i vår studie har ett öppet 

förhållningsätt där barnet får möjlighet till att vara delaktig i sitt lärande.   

 

Eva Johansson påpekar att attityder, förhållningsätt och närvaro i de vuxnas sampel med barn 

påverkar verksamheten och där igenom möjligheten att leka och lära. Viktiga delar är 

lyhördhet och närvaro i barnets livsvärdar. Pedagogen ska vara nyfiken, uppmuntra och 

strävar efter ömsesidiga möten tillsamman med barnet. För att samspelt ska gynnas behöver 

pedagogen vara medveten om att det finns olika sorters samspel. Det framkommer i analysen 

att barns möjlighet till samspel är beroende av pedagogens förhållningsätt; när det finns en 

brist i pedagogens förhållningsätt kan det leda till att samspelet inte blir meningsfullt. Detta 

styrks även av barnforskaren Bae, som framhåller att om pedagogen inte är medveten om 

barnets olika samspelsmetoder kommer viktiga möten mellan barn och pedagog gå förlorade.  

 

Vår slutsats är att pedagogen behöver vara närvarande, öppen och uppmärksam för att kunna 

se barnets olika samspelssignaler. Bae menar också att materialet som finns runt omkring har 

betydelse för barnets interaktion. I vår analys uppmärksammas den fysiska miljön som en 

bidragande faktor till barns sociala samspel. Den ska vara genomtänkt, inbjudande och 

utformad så att den skapar naturliga mötesplatser och främjar det sociala samspelet. Den 
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fysiska lärmiljön är något som vi även tar upp i vår bakgrund, utifrån läroplanen och 

skolverkets allmänna råd för förskolan. Det framkommer att den fysiska lärmiljön har stor 

betydelse för att stimulera barnen i det sociala samspelet.  

 

Enligt skollagen och läroplanen ska förskolan vara en miljö för utveckling och lärande. 

Miljön ska kunna anpassas efter barnens behov och hur det är utformad har betydelse för vilka 

interaktions möjligheter och samspel som är möjliga. Även ur ett sociokulturellt perspektiv 

har miljön en stor betydelse, då den indirekt påverkar barns lärande och möjlighet till sociala 

samspel. Detta gör att pedagogen behöver kunna reflektera över barns behov för att kunna 

utforma och ge barnen möjlighet till en pedagogisk lärandemiljö. Även Vygotskij tar upp 

vikten av att förskolans miljö bör formas så att det gagnar aktiviteter för lärande och 

utveckling. Miljöns betydelse för barns lärande i leken kan även vi se tydligt tas upp i vår 

analys. Miljön har en stor bidragande faktor till både barns utveckling, lärande och sociala 

samspel. Om miljön är väl utformad och genomtänkt gynnar det barnets möjligheter till möten 

och öppnar upp för interaktioner. 

 

I likhet med Bae och Vygotskij framkom det i vår analys att pedagoger behöver ha en 

förståelse kring miljöns betydelse för att gynna det sociala samspelet. Pedagogen behöver 

vara aktiv, nyfiken och ha ett närvarande förhållningsätt för att skapa en innehållsrik, 

utmanande och lärorik miljö, som i sin tur skapar förutsättningar för sociala relationer.  

 

Som vi tidigare tagit upp betonar Skolverkets allmänna råd att om den fysiska miljön upplevs 

som otillgänglig, otrygg och understimulerande så hämmas barnet i sin utveckling både 

fysiskt, kognitivt och socialt. Miljön i förskolan är viktig; den påverkar barnens relationer och 

möjlighet till möten. Detta menade även Vygotskij; att när ett rum är utformat så att möten är 

möjliga och gynnar samspel så sker ett lärande. Motsatsen gäller också: om rummet är 

utformat så att möten inte kan ske, försvåras lärandet. Enligt Vygotskij måste pedagoger 

kontinuerligt utveckla rummets sociokulturella kontext. Det innebär att pedagoger som arbetar 

i förskola behöver förstå samspelets betydelse i leken. Även att kunna utforma en pedagogisk 

lärmiljö har betydelse för barngruppen och det enskilda barnet. Detta bör göras genom 

observationer och reflektioner så att behoven kan tillfredställas.  
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Precis såsom Johansson tar upp angående den pedagogiska atmosfären har vi kommit fram till 

att den har betydelse för barns utveckling och lärande. Det framkom i vår analys att allt ligger 

hos pedagogen: om pedagogen ställer utmanande frågor så kan barnet och pedagogen utforska 

och samspela tillsammans. Dock behövs ett tillåtande klimat mellan barn och pedagog, där 

pedagogen behöver förstå att den vuxnes förhållningsätt påverkar relationen mellan dem. Om 

samspelet inte fungerar är det den vuxnes ansvar att reflektera över sitt förhållningsätt. I 

intervjusvaren framkom det även att det inte alltid är självklart att pedagoger visar intresse 

och är engagerad i barns lek. 

 

Johansson poängterar att pedagoger och barn behöver upptäcka och uppleva tillsammans. Det 

är viktigt att pedagogen är medveten om sitt förhållningsätt och hur man ska arbeta för att 

öppna upp för samspel och möten mellan barn och pedagog. Hon poängterar att det viktigaste 

för en samspelande atmosfär är att pedagogen är lyhörd, närvarande, uppmuntrande och 

ödmjuk för att ge barnet den bästa förutsättningen för att lära och utvecklas. Problemet som 

kan uppstå om pedagogen inte är aktiv och närvarande i barns lek, är att risken är större att 

barnet misslyckas. Pedagogen behöver förstå att det samspel och möte som sker mellan barn 

och vuxen ligger till grunden för det barnet lär sig där och då.  

 

I teoretiska utgångspunkter refererar vi till Vygotskijs sociokulturella teori om samspelets 

betydelse för barns lek. En av Vygotskijs utgångspunkter var att barnen genom leken 

bearbetar upplevda intryck, utvecklar sitt tänkande. Detta ger barnet verktyg för att förstå sin 

omvärld. Han beskriver barns lek som ett eko från vad de sett och hört av vuxna. Leken blir 

en kreativ bearbetning av intryck, där barnet skapar en ny verklighet som motsvarar barnets 

egna behov och intressen. Denna syn på samspelets betydelse för barns lek framkom tydligt i 

vår analys. Det uttrycktes att samspel alltid är ett givande och tagande mellan två eller flera 

personer. Pedagogen behöver vara aktiv tillsammans med barnet, vara närvarande och utmana 

barnet i sitt lärande. Detta är något som vi anser vara nyckeln till barns lärande och 

utveckling. Det är viktigt att pedagogen har en förståelse för vad barnet behöver. Pedagogen 

måste kunna läsa av och förstå barns olika samspelssätt för att ha möjlighet att bemöta det 

enskilda barnets behov. I likhet med vad Bae nämner i tidigare forskning, anser vi också att en 

pedagog behöver ha förmågan att läsa av barns kroppsspråk och förstå deras olika sätt att 

samspela på, detta för att alla barn har rätt att bli hörda och sedda.  
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Vygotskij menade att barn lär tillsammans med andra individer och behöver utmanas för att 

ha möjlighet att uppnå ytterligare en nivå av kunskap, detta är det mest centrala i hans teori. 

Han menade att genom interaktioner med andra människor bildas en grund för barns lärande. 

Detta är även något som vår analys av intervjuerna visade. En tydlig koppling mellan barns 

lärande och interaktioner med andra människor kunde dras. Barnet kopierar och tar efter 

vilket leder till ny kunskap. Det ansågs att en person med mer kunskap kan hjälpa barnet att 

utveckla ett nytt lärande. Det togs upp att ett samspelsinriktat arbetssätt gynnas genom att dela 

in barngruppen i små grupper och därigenom skapa möjligheter för barnen att lära och 

utveckla tillsammans med andra i en lugnare miljö. De menar att barnet då kommer till tals 

och vågar synas. Detta i sig ger varje enskilt barn större möjlighet till att utvecklas i möten 

med andra. Genom ett sådant arbetssätt anser vi att barnet får bättre förutsättningar för 

dialoger tillsammans med andra, och detta utgör även grunden i den sociokulturella teorin. 

 

Till sist vill vi lyfta fram läroplanen, som vi beskrivit i vår bakgrund. Läroplanen är ett 

styrdokument med mål och riktlinjer som ska vägleda pedagoger i förskolan i arbetet med 

bland annat socialt samspel. Den bygger på ett sociokulturellt lärande, vilket innebär att barn 

lär tillsammans med andra och är beroende av de människor och den miljö som finns runt 

omkring dem. Läroplanen hävdar att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt 

lärande, där leken och samspel är viktiga delar.  

 

Läroplanens mål och riktlinjer ska följas av de pedagoger som arbetar inom förskolan. Dock 

framkom det i vår analys att den både används och tolkas på olika sätt. Detta anser vi kan bero 

på en okunskap och en osäkerhet hos pedagoger om hur läroplanen ska och bör användas i 

verksamheten. Trotts att de intervjuade hade lång erfarenhet framkom det att endast två av 

fem kunde koppla läroplanens mål och riktlinjer till sitt arbete med socialt samspel. De som 

använde läroplanen som ett verktyg i arbetet med socialt samspel hade även en kunskap om 

hur den kan användas i reflektioner, observationer och dokumentationer. Vi upplevde att de 

hade en medvetenhet kring hur man kan synliggöra relevanta mål i läroplanen och vi anser att 

dessa två pedagoger är goda förebilder för vårt yrke och de framstår som starka och 

professionella i sin yrkesroll.  

 

Att läroplanen går att tolka på olika sätt upplever vi som en svårighet inom vårt yrke. Detta 

gör att alla barn inom förskolans verksamhet får olika förutsättningar beroende av hur just den 
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pedagogen som arbetar med det specifika barnet tolkar sitt uppdrag. Detta ser vi som en brist 

och en bidragande orsak till skiftande arbetssätt inom dagens förskolor. Vi ser att detta i sin 

tur även kan leda till att pedagogernas förhållningsätt mot barnen kan variera beroende av 

vilken inställning man har till sitt yrke och sin professionalitet.  

 

Vi skulle utifrån det vilja se ett förtydligande av läroplanen i förskolans verksamhet. Vi tänker 

att bristen på samsyn om läroplanen skulle kunna åtgärdas genom tydligare riktlinjer för hur 

pedagoger ska använda läroplanen i sitt dagliga arbete med sociala samspelet. Genom att ge 

möjlighet till planeringstid, där arbetslag kontinuerligt kan reflektera över barns sociala 

samspel, utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Samt att planera verksamheten utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, anser vi att verksamhetens innehåll skulle kunna främjas och 

därigenom skulle även barns möjligheter till utveckling och lärande gynnas. 

 

Vi anser att det är förskolechefens ansvar att stötta och vägleda personalen i arbetet med 

läroplanen, samt att ge tydliga instruktioner om hur mål och riktlinjer skulle kunna uppnås. Vi 

upplever utifrån våra intervjuer och vår analys att det fanns en medvetenhet hos pedagogerna 

om det sociala samspelets betydelse, och samspelets betydelse för barns lek. Dock tror vi att 

de intervjuades osäkerhet kring hur läroplanen kan användas i detta avseende beror på 

otydliga formuleringar i styrdokumenten, vilket gör att den tolkas olika. Detta skulle även 

kunna vara faktorer som påverkar pedagogernas arbetssätt. I läroplanen står det vad 

verksamheten ska uppnå men inte på vilket sätt. Brist på kunskap och otydliga instruktioner 

om hur läroplanen bör användas, anser vi också kan vara bidragande orsaker till olikheterna 

på dagens förskolor.    

 

Slutligen vill vi avsluta med att; förskolechefen och pedagoger ska tillsammans ta ansvar för 

förskolans verksamhet, samt utforma och utveckla den fysiska lärmiljön så att den öppnar upp 

för lek och socialt samspel. Pedagogen måste vara lyhörd för barns behov, kunna ifrågasätta 

sitt förhållningssätt, ha förmåga att analysera läroplanen och aktivt utmana barnen i deras lek, 

om detta görs finns det stora möjligheter för att lägga grunden för barns livslånga lärande.  
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9. Slutord 

Efter denna studie kan vi dra slutsatsen att pedagogens förhållningssätt är den största 

bidragande faktorn för barns möjlighet till utveckling och lärande. För att höja kvalitén på 

förskolan behövs förskollärare med akademisk utbildning, utbildade barnskötare och att 

pedagogerna på förskolan kontinuerligt får kompetensutveckling. I och med detta anser vi att 

det krävs ett ansvarstagande från förskolechefen, som har huvudansvaret för verksamheten. 

Som ansvarig bör man se till att pedagoger, den fysiska lärmiljön och verksamheten 

kontinuerligt utvecklas, utmanas och utvärderas. Men det är också viktigt att varje enskild 

pedagog som arbetar inom förskolan tar sitt personliga ansvar för att arbeta efter de mål och 

riktlinjer som krävs för barns sociala samspel, utveckling och lärande. 

9.1 Vidare forskning 

Socialt samspel har stor betydelse i förskolans verksamhet och är en bidragande faktor till 

barns utveckling och lärande. Utifrån detta skulle vi även tycka att det vore intressant att 

forska vidare kring om det finns olikheter i det sociala samspelet som kan kopplas till olika 

faktorer som exempelvis kön. Frågor som de nedan skulle kunna ligga som grund för en sådan 

forskning; 

 

Skiljer sig det sociala samspelet mellan barn och pedagog åt beroende av kön? 

 I sådant fall på vilket sätt? 

 

Finns olikheter/likheter i pojkars och flickors sociala samspel med pedagoger?  

 I sådant fall hur kommer det till uttryck?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

2. Vad har du för befattning på din arbetsplats? 

3. Vad innebär samspel för dig? 

*Kan du ge exempel på en samspelssituation? 

4. Vad innebär lek för dig utifrån ett lärandeperspektiv? 

5. Kan du se en koppling mellan samspel och lek.                                                        

*Kan du ge ett exempel på en situation. 

6. Anser du att barns samspel med pedagoger har en betydelse för barns lärande i leken? 

 *Varför / Varför inte? 

7. Hur arbetar ni med socialt samspel på er förskola? 

8. Hur tycker du att ett fungerande samspel mellan barn och pedagog ser ut? 

9. Kan du ge exempel på en situation där pedagogers förhållningssätt kan påverka 

barnets lärande? 

10. Har du och andra pedagoger på din arbetsplatts möjlighet att reflektera kring samspel 

mellan barn och pedagog och dess betydelse i leken? 

11. Hur kan man skapa bättre förutsättningar för barnen att leka och samspela med en 

pedagog? 

12. Läroplanen bygger till stor del på Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet, 

på vilket sätt kommer det till uttryck på din förskola? 

13. Hur skulle ni kunna använda läroplanen som ett stöd för ert arbete med det sociala 

samspelet? 
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Bilaga 2 

 

 Tumba 20/10-2015 

Hej! 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur socialt samspel kommer till uttryck mellan 

barn och pedagog i leken. Syftet med studien är att undersöka och analysera hur pedagoger 

ser på det sociala samspelet mellan sig själva och barn och vad det kan ha för betydelse för 

barns lärande i leken. För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er 

verksamhet måndagen den 26 oktober mellan 9-10.30. vi skulle då vilja intervjua er.  

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. Med detta brev vill vi be om ert medgivande för 

deltagande i studien. All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även 

efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat 

formulär. Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar Michaela Stork och Ann-Sofie Chamorro 

Telefonnummer: xxx 

Mailadress: xxx 

Handledare: Shamal Kaveh 

Södertörns högskola 

Mailadress: xxx 


