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Abstrakt 
Title: Preschool teachers’ work to create conditions for social interaction between 

children.  

 

Studien fokuserar på socialt samspel mellan barn och på vilket sätt förskollärare 

möjliggör detta samspel. Studien utgår från ett relationellt perspektiv och berör socialt 

samspel, lek, konflikthantering och social uteslutning. I resultatet tolkades 

förskollärarnas svar som tecken på att de skulle kunna ha olika barnsyn. Syftet med 

studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete för att skapa förutsättningar 

till socialt samspel mellan barn. De frågeställningar som studien utgår från är: Vilka 

strategier använder sig förskollärare av för att stödja barns sociala samspel? Samt: Vilka 

utmaningar upplever förskollärare i arbetet med att stödja barns sociala samspel? För att 

besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

Det resultat som studien visar är att de sätt som förskollärarna talar om strategier och 

utmaningar i socialt samspel varierar. I resultatet kan man se tecken som skulle kunna 

tolkas som att förskollärarna har olika barnsyn, och att denna i stor utsträckning 

påverkar vilka förutsättningar de ger barn till socialt samspel. Dessa tecken tolkas ur 

förskollärarnas sätt att tala om barnens olika behov av stöttning av pedagog i socialt 

samspel, då vissa av förskollärarna framhåller att barn behöver mycket stöttning, medan 

andra berättar att barnens sociala samspel gynnas av att de får utrymme att vara ifred. 

Tecken på olika barnsyn tolkas även ur förskollärarnas sätt att berätta om hur de agerar 

vid olika utmaningar i det sociala samspelet, som konflikthantering och uteslutningar. 

 

Nyckelord 
Socialt samspel, relationer, strategier, utmaningar, barnsyn, förskollärare. 
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1 Inledning och studiens bakgrund 
 

1.1 Det sociala samspelet – en viktig del i barns lärande 
De barn som växer upp i dagens samhälle ingår i olika sociala sammanhang redan från 

tidig ålder. De flesta barn i Sverige mellan 1 och 5 år går i förskolan och möter där 

andra barn och vuxna, och på det sättet inkluderas de i olika sociala sammanhang 

utanför familjen. De barn som befinner sig i förskolan bär med sig tidigare erfarenheter 

och upplevelser, vilka kan komma att påverka deras agerande i olika situationer. I 

förskolan spelar det sociala samspelet en viktig roll för barns möjlighet att utvecklas och 

lära tillsammans med andra. Ibland kan det vara svårt för barn att på egen hand 

samspela med andra barn, vilket gör att de kan behöva stöttning av en närvarande 

pedagog. Den här studien kommer därför att handla om på vilket sätt förskolläraren i en 

barngrupp arbetar för att stötta de sociala relationerna mellan barn. Syftet med denna 

studie är att bidra med kunskap om förskollärares arbete för att ge barn förutsättningar 

till socialt samspel mellan barn. Studien kommer undersöka vilka strategier 

förskollärarna använder i sitt arbete med att skapa förutsättningarna för socialt samspel 

mellan barn, samt vilka utmaningar förskollärare upplever i detta arbete. 

 

Förskollärares strategier innebär i detta arbete vad förskollärarna konkret gör för att 

skapa förutsättningar för socialt samspel mellan barn. Det handlar om förskollärarnas 

sätt att arbeta och de val de gör i sin yrkesroll. Utmaningar innebär i detta arbete vad för 

något i den förskolepedagogiska praktiken som skulle kunna upplevas som en svårighet 

för förskollärarna att utföra sitt arbete att skapa förutsättningar för socialt samspel 

mellan barn.  

 

Då arbetet handlar om vilka förutsättningar förskollärarna skapar för barnen när det 

kommer till socialt samspel, är det relevant att kort beskriva vad det sociala samspelet 

med andra kan betyda för barnen själva. Öhman (2014) beskriver ett samtal med en 

grupp barn, där det framkommer att de gärna vill vara tillsammans med de människor 

de tycker om. Det ger en känsla av gemenskap. Skulle de däremot inte få vara med kan 

det enligt barnen hända att man känner sig ensam och ledsen, vilket i sin tur kan göra 

det svårt att vara snäll mot andra. Barn som leker tillsammans tillägnar sig inte endast 

nya erfarenheter om sin omvärld, utan även om normer, sociala värden och vad som 

krävs för att få vara med i leken (Öhman 2014).  

 

Förskolan, där mycket lek och socialt samspel sker, arbetar utefter en läroplan där det 

står skrivet att förskolan ska hjälpa barnet att utveckla sin sociala kompetens 

(Skolverket 2016). Dessutom påpekas det också att barn ska utveckla sin förståelse för 

alla människors lika värde (Skolverket 2016), vilket formuleras i läroplanen enligt 

följande:  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket 2016, s. 8) 

 

 

Vidare formuleras att  
 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och 

andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska 

värden och normer främst genom konkreta upplevelser” (Skolverket 2016, s. 4). 
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Det första citatet kan förstås som en förutsättning för att barnen ska kunna ha en 

möjlighet att skapa relationer med andra, och därmed ett socialt samspel. I relation till 

socialt samspel skulle citatet kunna tolkas som att om barnen utvecklar en förståelse för 

alla människors lika värde, som sedan skulle kunna resultera i att deras förmåga att 

utveckla relationer och socialt samspel med andra ökar. Det andra citatet kan tolkas som 

att det är genom erfarenheter som barn tillägnar sig kunskap om hur man bör vara mot 

varandra och hur ett socialt samspel fungerar.  

 

Enligt läroplanen för förskolan är socialt samspel ett av sätten på vilket barn i förskolan 

erövrar kunskap. Samspelet mellan barnen och lärandet av varandra är lika viktigt som 

samspelet mellan barn och vuxen för barnens utveckling och lärande (Skolverket 2016). 

Det ligger på arbetslagets ansvar att “stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” 

(Skolverket 2016 s. 9). Förskolläraren har ansvar för att samspel och kommunikation 

mellan barnen dokumenteras, följs upp och analyseras (Skolverket 2016). Johansson 

(2008) lyfter fram hur samspel bygger på förhandlingar och förväntningar på varandra, 

och att det avtal som gjorts i leken hålls mellan de barn som ingår. Samspelet mellan 

barnen bygger på barnens egna intressen, men även positioner mellan barnen har 

betydelse för hur meningsinnehåll och fördelning blir i, till exempel, en lek. (Johansson, 

2008). 

 

1.2 Socialt samspel i form av lek 
Johansson (2008) lyfter fram hur barn i förskolan fördelar rättigheter men också 

skyldigheter mellan varandra i lekens värld där etiska överenskommelser blir viktiga för 

att leken ska kunna fortgå. De etiska överenskommelserna kan bland annat innehålla 

tillit till varandra och att det som har bestämts i leken gäller. Detta kan förändras i olika 

sammanhang beroende på vilka som deltar, men också under lekens gång där samspelet 

i leken byggs på tillit och överenskommelser samt att behålla lekvärlden som skapats. I 

leken behöver det finnas utrymme för både det enskilda barnet och för gruppens behov 

och intressen. Makt och positioneringar i form av ålder och positioner i barngruppen, 

menar Johansson (2008) spelar roll för barns inkludering och exkludering i en 

barngrupp. I leken kan makt också medföra rättigheter på olika sätt genom att förhandla 

om lekens innehåll, meningen med leken och vilka som har rätt att delta i den aktuella 

leken. Nedan följer ett citat som beskriver sambandet mellan lek och socialt samspel: 

 
Det gäller för barnen att bygga och bevara en lekvärld, som rymmer både en kollektiv och en 

individuell dimension (Johansson 2008, s. 36). 
 

Citatet av Johansson (2008) kan förstås som att det är viktigt att barnen finner leken 

tillfredsställande både på ett individuellt plan och för hela gruppen. Barnen är, utifrån en 

tolkning av detta citat, måna om att själva trivas men också om att deras kamrater är 

nöjda med leken. Jensen och Harvard (2009) beskriver att när barn leker med varandra 

finns det vissa sociala regler som de måste följa för att leken ska kunna fortgå och att de 

barn som innefattas av leken ska stanna kvar. Reglerna innebär att barnen är överens om 

vad leken går ut på, att deltagarna i leken är jämställda oberoende av ålder och fysisk 

styrka, samt att inte endast ett barn får bestämma allt som ska göras i leken utan att det 

sker en turtagning och att det finns möjlighet för kompromisser för att leken ska kunna 

fortsätta och utvecklas vidare. När dessa sociala regler följs är leken i princip ett 

oersättligt medel för lärande. Det finns dock barn som av olika anledningar har svårt att 

följa de sociala lekreglerna. Det kan handla om att barnet saknar färdigheter i att leka 



  
 

3 

med andra barn, det kan vara svårt att tolka leksignaler som en blick eller annan slags 

invit, eller så kan det vara svårt att förstå hur man intar olika roller i en lek. Oavsett 

orsak blir konsekvensen av svårigheter med att följa sociala lekregler att barnet anses 

förstöra leken, och får därför inte vara med (Jensen & Harvard 2009). Barn som har lätt 

att tolka leksignaler har enligt Öhman (2014) tidigare erfarenheter av att leka 

tillsammans med vuxna. De har haft möjlighet att lära sig att observera andra människor 

och tolka ansiktsuttryck, blickar och tonfall. Därefter kan de avgöra om den andre 

personen har givit en invit till lek. Nedan följer ett citat som beskriver den vuxnes 

betydelse för att barnet ska kunna lära sig tolka leksignaler: 

 
[...] det är de viktiga vuxna, föräldrar och pedagoger, som inviger barnen i lekens värld och lär 

dem lekens grundläggande förutsättningar. De lär barnen förstå leksignalen genom ögonkontakt, 

minspel och tonfall. De lär barnen samförstånd genom att komma överens om att “detta är på 

lek”, medan “detta är på allvar”. (Öhman 2014, s. 190). 
 

Citatet ovan är relevant för denna studie eftersom det visar att vuxna är väldigt viktiga 

förebilder för barnet när det gäller att skaffa sig erfarenheter om hur sociala samspel 

fungerar, vilket i citatet presenteras som lek och leksignaler. Studien fokuserar just på 

den vuxnes, alltså förskollärarens, arbete för att sociala samspel ska kunna skapas 

mellan barn. 

 

Denna studie kommer med hjälp av intervjuer med erfarna förskollärare undersöka vilka 

strategier förskollärare använder sig av för att stötta barnen i sitt sociala samspel med 

varandra, samt vilka utmaningar förskollärare kan möta i arbetet att stötta barnens 

sociala samspel.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer med erfarna förskollärare bidra med 

kunskap om deras arbete för att skapa förutsättningar till socialt samspel mellan barn. 

Mer konkret kommer studien fokusera på följande frågeställningar: 

 

 Vilka strategier använder sig förskollärare av för att stödja barns sociala 

samspel? 

 Vilka utmaningar upplever förskollärare i arbetet med att stödja barns sociala 

samspel? 

 

För den förskolepedagogiska praktiken kan den här studien vara av betydelse, eftersom 

den konkret visar strategier som förskollärare använder sig av, samt de utmaningar de 

kan uppleva i arbetet med att stödja barn i deras sociala samspel. Personer som arbetar 

inom förskolan kan ta del av den här studien och på så vis få möjlighet att reflektera 

över sitt eget arbete för att stötta barn i deras sociala samspel.  
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3 Begreppsförklaringar 
I följande avsnitt förklaras begreppet socialt samspel samt ordet pedagoger och vad 

dessa begrepp innebär i förhållande till studien. I detta avsnittet lyfts också begreppet 

barnsyn, vilket framkom som ett relevant begrepp i resultatet. 

 

3.1 Socialt samspel 
Det som socialt samspel syftar på i det här arbetet är de relationer som finns mellan 

barnen, men även kommunikationen, sociala normer och gemenskap. Lite förenklat 

skulle man kunna beskriva socialt samspel som allt det som sker när två eller fler barn 

på något sätt kommunicerar, samspelar eller har något slags utbyte av varandras 

sällskap. Detta är vår egen definition på hur socialt samspel ska tolkas i denna uppsats. 

 

3.2 Pedagoger 
Här har fyra förskollärare intervjuats, men i förskolan arbetar flera olika yrkesgrupper. 

Dessa är exempelvis barnskötare, socialpedagoger, specialpedagoger eller andra 

personer med en pedagogisk inriktning. Begreppet pedagoger används därför som ett 

samlingsnamn för dessa yrkesgrupper på ett genomgående sätt i studien. När studien 

hänvisar specifikt till de intervjuade förskollärarna så benämns de som just förskollärare 

och med namn om inget annat uttrycks. 

 

3.3 Barnsyn 
Johansson (2011) beskriver att vuxnas syn på barn, alltså barnsyn, kan delas in i tre 

olika kategorier. Barn som irrationella innebär att man som vuxen tänker att barn agerar 

utan plan eller tanke. Vuxna vet bäst beskriver att de vuxna vet bättre än barnet vad som 

bör göras i olika situationer eller vad barnet behöver. Den tredje kategorin, barn som 

medmänniskor, innebär att vuxna anser att det som barnen säger och gör är lika relevant 

och viktigt som det man själv säger och gör (Johansson 2011). Ur studiens empiri 

tolkades tecken på att förskollärarna skulle kunna ha olika barnsyn. Detta tolkades 

utifrån deras sätt att tala om de olika strategier de använde för att stötta barnen i deras 

sociala samspel, men även ur hur de berättade om att de hanterade olika utmaningar 

som konflikter och uteslutningar bland barnen.   
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4 Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning samt det teoretiska perspektiv som blir 

studiens teoretiska ramverk. Studien utgår från ett relationellt perspektiv, vilket 

fokuserar på samspelet mellan människor, i detta fallet mellan pedagoger och barn samt 

mellan barn. Därefter presenteras forskning som berör socialt samspel, lek och lärande 

samt social uteslutning. Urvalet av forskning baseras på valda frågeställningar samt 

insamlad data. 

 

4.1 Relationellt perspektiv 
Utgångspunkten för studien har varit det relationella perspektivet med Frelin (1969-) 

som en företrädare på området. Frelin, lektor i didaktik, har på olika sätt undersökt 

vikten av att bygga relationer baserade på förtroende mellan pedagog och barn, för att 

kunna mötas i såväl socialt samspel som i lärande. Frelin (2010) lyfter också fram 

komplexiteten i relationsbyggandet och de utmaningar pedagoger möter i sitt arbete. Då 

den här studien fokuserar på det sociala samspelet blir det relationella perspektivet en 

viktig utgångspunkt för att studera hur förskollärare arbetar för att ge barn 

förutsättningar till socialt samspel. 

 

Frelin (2010) genomförde under år 2006 och 2007 intervjuer med elva stycken lärare. 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om lärares relationsskapande till sina 

elever, på ett sätt som gynnar undervisningen (Frelin 2010). Intervjuerna 

kompletterades med observationer av lärarna. Lärarna hade mellan fem till nästan 40 års 

erfarenhet, och hade olika bakgrund och utbildning. De arbetade med barn i olika åldrar, 

allt från barn i förskolan till elever som gick sitt andra år på gymnasiet. Denna variation 

gjorde att respondenterna i Frelins (2010) studie gav olika svar, som ställdes i relation 

till olika kontexter. Resultatet av studien var att barns förtroende för läraren var en 

förutsättning för att kunna undervisa, vilket innebar att läraren borde vara rättvis, 

välvillig och begriplig. En annan viktig aspekt var att läraren behövde vara 

medmänsklig för barnen, genom att visa att läraren själv var otillräcklig och hade fel 

och brister som alla andra. Empati och lyhördhet var andra viktiga aspekter. Frelin 

(2010) kom även fram till att de kränkningar och konflikter som förekom kunde lösas 

på olika sätt, genom att vara närvarande, markera gränser, låta barnen försöka lösa 

konflikten själva eller genom att se dessa situationer som lärandetillfällen (Frelin 2010). 

Eftersom den här studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares arbete för att 

skapa förutsättningar till socialt samspel mellan barn blir Frelins (2010) studie relevant, 

då den bidrar med förståelse om sambandet mellan relationsskapande och lärande.  

 

Frelin (2010) lyfter fram hur det relationella perspektivet i skolans värld handlar om hur 

viktiga relationerna mellan förskollärare och barn är, såväl som relationerna mellan 

barnen. Hon framhåller även att det som lärare är viktigt att skapa positiva 

gemensamma upplevelser för barnen för att de ska kunna känna att de är en del av 

gruppen och för att barnen ska få en känsla av att samarbete är något positivt. En del av 

detta arbete är enligt Frelin (2010) även att arbeta mot kränkningar och på olika sätt 

stötta barnen i eventuella konflikter. Frelin (2010) beskriver hur viktigt det är att man 

som pedagog balanserar relationerna i barngruppen genom att bekräfta och höja det som 

är positivt i det sociala samspelet, samtidigt som det är viktigt att lyfta och reflektera 

tillsammans med barnen när det uppkommer något negativt i en barngrupp (Frelin 

2010). Hon lyfter fram hur viktigt det är att läraren är inkännande mot barnen i 

undervisningen, vilket innebär att hon är medveten om att hon inte i förväg vet hur 

barnets meningsskapande av undervisningen kommer att se ut. Det relationella 
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perspektivet kan enligt Frelin (2010) liknas vid att det inte är läraren som undervisar, 

utan hela situationen med tillkommande omgivning, klasskamrater eller missförstånd. 

Vidare beskriver Frelin (2012) att det relationella perspektivet kännetecknas av 

komplexiteten som uppstår mellan människor i samspel med varandra. I ett samtal kan 

en av personerna tycka att det som är tydligt och inte går att missuppfattas, medan en 

annan person tolkar situationen på ett annat sätt, och ett missförstånd uppstår. Som 

professionell förskollärare innebär detta att man bör ta fullt ansvar för hela situationen. 

Om något går fel bör man fråga sig själv om det fanns något i situationen som 

påverkade utgången, eller om det fanns andra sätt att bemöta det enskilda barnet på 

(Frelin 2012). I den här studien överfördes detta till de faktorer som kan spela in för att 

samspelet mellan barn ska fungera bra.  

 

Det relationella perspektivet är relevant för den här studien då relationer mellan 

pedagoger och barn samt relationerna mellan barn är viktiga delar för att ett socialt 

samspel ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Komplexiteten mellan människor som 

Frelin (2010) lyfter fram är också en viktig aspekt att ta hänsyn till i denna studie, 

eftersom sociala situationer ofta är just komplexa. I samspelet mellan människor finns 

det således en risk för missförstånd (Frelin 2010). Syftet med denna studie är att bidra 

med kunskap om vilka förutsättningar förskollärare ger barn för att skapa socialt 

samspel. Utifrån syftet blir det relationella perspektivet, som fokuserar på relationer, 

relevant att lyfta fram i förhållande till pedagogernas strategier och de utmaningar de 

upplever för att möjliggöra goda relationer mellan barnen. 

 

4.2 Barn som sociala aktörer 
Skånfors (2013) observerade en grupp barn mellan tre till fem år gamla i fyra perioder 

under 1,5 år. Hennes empiriska material bygger på 100 timmars observationer, med 

fokus på hur barn gemensamt skapar kunskap i det sociala samspelet i förskolan. 

Observationerna transkriberades i omgångar, och resultatet av studien visade att barns 

möjlighet att skapa relationer berodde på deras sociala resurser såsom exempelvis rätt 

ålder eller specifik kompetens. I studien framkom det även att barn ibland distanserar 

sig från relationer med andra barn och vuxna, samt att det verkar finnas en motsättning i 

de sociala normer som barnen själva konstruerar i sitt sociala samspel, jämfört med de 

normer som finns inom förskolekontexten. Skånfors (2013) studie har varit till stor hjälp 

i arbetet med den här studien för att få en djupare förståelse för barns sociala samspel.   

 

För att möta de mål som förskolan strävar mot när det kommer till socialt samspel 

menar Skånfors (2013) att man som lärare i förskolan kan skapa aktiviteter som barnen 

får utföra tillsammans. Hon beskriver barnen i förskolan som sociala aktörer som agerar 

på olika sätt beroende på sin sociala omgivning. Barnen som sociala aktörer är delaktiga 

i att hela tiden producera och reproducera den kultur som råder inom förskolan, och har 

alltså möjlighet att påverka både varandra och förskolekontexten som sådan. Ett annat 

sätt att möta målen om socialt samspel är enligt Skånfors (2013) att lärarna inom 

förskolan sätter upp olika sociala regler som alla på avdelningen uppmanas förhålla sig 

till. Dessa regler kan till exempel innebära att alla får vara med och leka eller motsatsen, 

enligt Skånfors (2013), att man ibland får leka själva vilket nämns i följande citat: 
 

Som ett exempel hänvisar barnen i min studie till sociala regler som handlar om att “alla får vara 

med” eller att få “vara själva”, vilka var mer eller mindre vanliga pedagogiska inslag (Skånfors 

2013, s. 25). 
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Citatet ovan beskriver barnens tolkning av de sociala regler som finns på förskolan. 

Barnen använder därefter sin tolkning i olika sociala situationer som de hamnar i, vilket 

visar på att den kontext som barnen vistas i påverkar vilken social kunskap barn 

tillägnar sig (Skånfors 2013). Socialt samspel kan även kopplas till relationer mellan 

barn, vilket enligt Ackesjö och Persson (2014) är väldigt viktigt för barn i 

förskoleåldern. Relationerna med andra barn ger en känsla av mening för barnet, och är 

även en viktig del i utvecklingen av den egna identiteten. I gemenskapen med andra tar 

barnen sig an olika positioner. Dessa positioner blir sedan bekräftade eller ifrågasatta 

och är i ständig förändring. Ackesjö och Persson (2014) menar att känslan av 

tillhörighet och delaktighet gör att barn värnar om sina vänskapsrelationer med andra 

barn, och medvetenheten om att det kan vara svårt att ta sig in i andras relationer och 

lekar bidrar till att relationen med de egna kompisarna blir ännu mer värdefull. Nedan 

följer ett citat som lyfter vikten av socialt samspel mellan barn: 

 
Det mest väsentliga för barn i förskoleålder är att få delta i gemenskaper, aktiviteter och lekar 

tillsammans med sina kamrater (Ackesjö & Persson 2014, s. 8). 

 

Citatet ovan beskriver vikten av att ett barn får känna en känsla av samhörighet och att 

ha en vän. Vänskapsrelationer och känsla av tillhörighet är viktiga delar i att skapa 

mening i tillvaron för ett barn (Ackesjö & Persson 2014). Jonsdottir (2007) menar att 

det finns stöd för att samspel mellan människor främjar den individuella utvecklingen 

på flera plan. Både Piaget och Vygotskij framhåller vikten av socialt samspel mellan 

barn. Piaget framhåller vikten av samarbete och ömsesidig respekt hos en barngrupp för 

att individerna i gruppen ska få en känsla av rättvisa. Inom barngruppen uppstår ibland 

konflikter, där de gemensamma försöken att lösa dessa leder till en utveckling av nya 

tankar hos barnen. Denna process kallas för adaptionsprocessen, vilket innebär att 

barnet lämnar en del gamla tankar eller föreställningar och tar istället till sig ny 

kunskap, som sedan används tills nya konfliktlösningar gör det nödvändigt att gå 

igenom adaptionsprocessen återigen. Enligt Vygotskij finns det inget som är lika viktigt 

för ett barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling som samspelet med andra 

barn. I kommunikationen med andra har barnet möjlighet att utbyta tankar med andra, 

vilket kan leda till nya tankar och idéer hos barnet. Vygotskij syn på barnet är som en 

social aktör i den kontext som i sin tur påverkar barnet (Jonsdottir 2007). 

 

Ovanstående perspektiv om barn som sociala aktörer i det sociala samspelet med 

varandra är relevant för den här studien eftersom det ger en förståelse för vikten av 

socialt samspel för barnen själva. Utifrån detta kan man senare undersöka hur 

förskollärare arbetar för att skapa förutsättningar för att det viktiga sociala samspelet ska 

vara möjligt för barnen. 

 

4.3 Samspel, lek och lärande 
Lek och lärande anses inom förskolan vara begrepp som är kopplade till varandra. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) beskriver att när barn blir 

tillfrågade om vad de tycker är roligast att göra på förskolan, blir svaret ofta just att 

leka. I leken utvecklar barnen sin förståelse för omvärlden, och de får möjlighet att träna 

på exempelvis turtagning, samarbete och socialt samspel (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2008). Förutom lek förekommer undervisning, trots att det ofta är lek 

som barnen anser är det viktigaste som händer på förskolan (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2008).  
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I leken sker hela tiden förhandlingar mellan barnen. De förhandlar om vem som ska 

göra vad, när det ska göras och hur det ska göras. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) beskriver att denna kommunikation inom leken benämns som 

metakommunikativ. Barnen diskuterar vad som ska lekas, medan de leker. Detta gör att 

leken mellan barn är både meningsskapande och utvecklande av barns kommunikativa 

förmågor (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). 

 

Den förståelse för omvärlden och den social erfarenhet som barnen får möjlighet att 

tillägna sig inom leken är viktig för denna studie då studien handlar om socialt samspel 

mellan barn och, som beskrivits tidigare, ger leken möjligheter för barn att bland annat 

utveckla sin förmåga att samarbeta, och att samspela med andra. Barn kommunicerar, 

diskuterar och argumenterar inom leken, som Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) beskriver, vilket är intressant att ställa i relation till de svar som 

förskollärarna i denna studie ger om barns sociala samspel.  

 

4.4 Uteslutning från det sociala samspelet 
Barn motsätter sig ibland de sociala normer som finns, menar Skånfors (2013). Detta 

kan leda till att uteslutning från det sociala samspelet förekommer. Det kan handla om 

att barn på förskolan behöver förhandla om allt i sin vardag, eftersom inget rum och 

inga ting har en enda ägare, utan alla förväntas dela med sig av det som finns. Barn som 

förhandlar om olika saker på förskolan är ofta medvetna om att den sociala platsen i 

gruppen riskerar att gå förlorad, och därför försöker de skydda sin sociala samvaro 

genom att, om nödvändigt, utesluta andra barn (Skånfors 2013). Vidare lyfter Skånfors 

(2013) fram hur barn positionerar sig på olika sätt i förskolans kontext både som en 

önskan om att kunna påverka situationer och lek på något sätt, men också för att skydda 

sin lek här och nu med de barn man delar lekvärld med för tillfället. För att få tillgång, 

makt och tillträde till olika lekvärldar behöver barn ha olika sociala resurser, och de 

barn som inte besitter dessa sociala resurser riskerar att uteslutas av andra barn i 

förskolan. Sådana resurser skulle kunna vara att barnet sedan tidigare har en relation till 

de andra barnen, att barnet har rätt ålder för situationen, eller att barnet har en specifik 

kompetens som till exempel att vara bra på att rita (Skånfors 2013). Som Skånfors 

(2013) beskriver så kan uteslutning handla om motstånd mot förskolans sociala normer 

och de speciella villkor som finns i förskolan. På det sättet beskriver Skånfors (2013) 

hur barn strävar efter att skydda den sociala samvaro som påbörjats och byggts upp, 

samtidigt som det är många barn som strävar efter att ingå i en gemenskap och att 

vardagen också innehåller många avbrott i form av rutiner och aktiviteter som finns på 

förskolan. 

 

I denna studie blir det viktigt att lyfta fram hur förskollärare ser på social uteslutning 

och de förhandlingar som sker bland barnen samt hur pedagogerna agerar för att stödja 

barnen vid uteslutning i det sociala samspelet. Det som Skånfors (2013) lyfter fram om 

uteslutning kan underlätta vidare läsning, då författaren beskriver barnens strävan efter 

att ingå i en gemenskap. Detta är viktiga aspekter som pedagogerna i förskolan behöver 

vara medvetna om och lyhörda för när det gäller arbetet med det sociala samspelet i 

barngruppen. 

 

4.5 Sammanfattning av kapitlet 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete för att 

skapa förutsättningar till socialt samspel mellan barn. Två forskningsfrågor har 

formulerats utifrån syftet. Den ena forskningsfrågan handlar om vilka strategier 
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förskollärare använder sig av för att stödja barns sociala samspel, vilket gör att kunskap 

om socialt samspel ur ett relationellt perspektiv blir relevant. Det relationella 

perspektivet betonar vikten av att barnen känner förtroende för pedagogen för att 

undervisning ska vara möjlig. Det lyfter även fram att samspel sker i komplexa 

situationer, och kan påverkas av allt möjligt som finns i omgivningen. Genom att lyfta 

fram det komplexa relationella perspektivet blir det tydligt att förskollärare behöver 

arbeta med väl valda strategier, för att kunna skapa så bra förutsättningar till socialt 

samspel som möjligt för barn. Med det relationella perspektivet som utgångspunkt 

kommer de svar som samlas in från förskollärarna att tolkas mot bakgrunden om vikten 

av relationsskapande (se exempelvis Frelin 2010). Kunskapen om hur viktigt det sociala 

samspelet kan vara för barn själva ger också tyngd åt vikten av att de får förutsättningar 

för detta samspel. Relationerna med andra är ett sätt för barnet att skapa mening i sin 

omvärld, men är även viktiga för den individuella utvecklingen (se Ackesjö och Persson 

2014). Då sociala situationer på förskolan många gånger handlar om lek, är det relevant 

att ha kunskap om hur barns kommunikation och samspel kan se ut inom just leken. 

Inom leken sker samspel i form av kommunikation, när barnen förhandlar om hur leken 

ska utvecklas vidare (se Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2008).  

 

Den andra forskningsfrågan i denna studie handlar om vilka utmaningar förskollärare 

upplever i arbetet med att stödja socialt samspel. Något som utifrån egna erfarenheter 

skulle kunna tolkas som en utmaning i det sociala samspelet inom förskolepraktiken och 

är relativt vanligt förekommande är social uteslutning. En social uteslutning skulle 

kunna handla om att ett barn saknar de sociala resurser som efterfrågas av de andra 

barnen i barngruppen, och att han eller hon därför inte är välkommen att ta del av det 

sociala samspelet. Eftersom det i detta kapitel framkommer hur viktigt socialt samspel 

kan vara för barn blir det av den anledningen relevant att lyfta fram social uteslutning. 
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5 Metod 
I det här kapitlet redogörs för den datainsamlingsmetod och det genomförande som 

används i denna studie för att kunna skildra vilka strategier förskollärare använder sig 

av för att främja samspel mellan barnen i förskolan, samt vilka utmaningar som kan ha 

betydelse för hur samspelet utvecklas mellan barnen. I kapitlet beskrivs arbetets 

kvalitativa ansats, och under rubriken datainsamlingsmetod redogörs och motiveras för 

intervju som studiens datainsamlingsinstrument. I kapitlet presenteras också urval av 

respondenter, genomförande, samt hur informanterna informerats om de 

forskningsetiska principerna. 

 

5.1 Kvalitativ metod 
Lite förenklat skulle man kunna säga att kvalitativa metoder fokuserar på ord som data 

medan kvantitativa metoder utgår mer från siffror (Bryman 2002). Då 

forskningsfrågorna i den här studien var vilka strategier förskollärare använder sig av 

samt vilka utmaningar som förskollärare upplever kan påverka barns möjlighet till 

samspel i förskolan så föll valet av metod på kvalitativ metod. Denscombe (2016) 

framhåller att den data som samlas in med hjälp av kvalitativa metoder ofta är i form av 

talade eller skrivna ord, fotografier och egenskapade bilder. Oftast går en kvalitativ 

metod ut på att man som forskare använder sig av intervjuer, dokument eller 

observationer för att samla in data. Utöver detta finns det andra kvalitativa metoder, 

som till exempel öppna frågor i ett frågeformulär. 

 

Denscombe (2016) menar att kvalitativa metoder är lämpliga att använda för att kunna 

gå på djupet med respondenterna i det komplexa ämne som sociala situationer är. Det 

finns även enligt honom utrymme för eventuella motsägelser bland respondenterna. Till 

skillnad från i kvantitativa metoder kan sådana motsägelser i kvalitativa metoder istället 

bidra till att visa den sociala verklighet som respondenterna lever i. Denscombe (2016) 

lyfter även att vissa nackdelar kan finnas med kvalitativa metoder. Kvalitativa studier 

kan på grund av att de bygger på detaljer och att gå på djupet vara svårare att 

generalisera. Det tar även längre tid att analysera resultaten då en kvalitativ metod har 

använts, jämfört med en kvantitativ metod.   

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2016) lyfter fram intervju som datainsamlingsmetod då forskaren har en 

vilja om att få insikt och kunskap om människors åsikter, uppfattning och erfarenheter i 

en fråga så är intervju en lämplig metod eftersom det då finns möjlighet att gå djupare in 

i något. Detta fanns med i åtanke vid val av metod för studien. Då vi själva är 

verksamma inom valt undersökningsområde, fanns det goda förutsättningar för tillträde 

inom det fält som önskades att undersöka och intervju valdes därmed som metod. Kylén 

(2004) beskriver intervjun som ett möte där den som intervjuar önskar få fram vissa 

uppgifter samt få svar på vissa frågor. Under intervjun kan respondenten stimuleras och 

uppmuntras att berätta, svara och vidareutveckla sina svar. För att få fram ett bra resultat 

och för att intervjun ska bli bra för båda parter krävs en lyhördhet av den som utför 

intervjun för saker som händer under tiden (Kylén 2004). 

 

För att få svar på frågeställningarna utformades semistrukturerade intervjufrågor 
1
med 

studiens frågeställningar som utgångspunkt. Anledningen till detta var att 

intervjufrågorna skulle användas som ett instrument för att samla in data, som senare 

                                                 
1
 Se bilaga A. 
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skulle analyseras och tolkas och därmed besvara frågeställningarna. De inledande 

frågorna syftade till att ge förskollärarna en möjlighet att bli bekväma i 

intervjusituationen. Sedan följde fokuserade frågor, vilka syftade till att besvara 

studiens frågeställningar: Vilka strategier använder sig förskollärare av för att stödja 

barns sociala samspel? Samt: Vilka utmaningar upplever förskollärare i arbetet med att 

stödja barns sociala samspel? Efter dessa följde avslutande frågor, vilka syftade till att 

låta förskollärarna sammanfatta intervjun med egna ord, samt att de gavs möjlighet att 

lyfta eventuella aspekter av barns sociala samspel som de ännu inte haft möjlighet att 

berätta. Öppna intervjufrågor användes för att så långt som möjligt få förskollärarna att 

berätta och beskriva sina uppfattningar om socialt samspel i förskolan. 

 

När intervjuguiden var utformad skickades den till handledaren för en bedömning. Då 

intervjuguiden var godkänd skickades mail till två olika förskolechefer med 

förfrågningar om att få intervjua förskollärare. Kihlström (2007) framhåller att i 

kvalitativa intervjuer är det viktigt att man som intervjuare inte ställer ledande frågor 

eller anta att man redan vet svaret på de frågor man ställer. Genom att vara medveten 

om sin egen förförståelse skapas å ena sidan förutsättningar för att kunna ställa 

relevanta frågor, å andra sidan behöver man vara medveten om att inte låta sina egna 

förutfattade meningar påverka respondentens svar. Ledande frågor kan ibland medföra 

att respondenten inte svarar utifrån sina egna tankar, utan istället leds svaret till att likna 

det som intervjuaren tänker är rätt svar. Det är därför viktigt att försöka vara så objektiv 

som möjligt i en intervju (Kihlström 2007).  

 

Under intervjun användes intervjuguiden som utgångspunkt, men det var 

förskollärarnas svar som styrde i vilken ordning som frågorna ställdes. Bryman (2002) 

beskriver att en semistrukturerad intervju ofta utgår från en intervjuguide där forskaren 

har en lista över teman som bör lyftas fram under intervjun. Under semistrukturerade 

intervjuer har dock den som intervjuar en stor frihet och intervjun behöver inte följa en 

förutbestämd intervjuguide. Det finns möjlighet för den som intervjuar att ställa 

följdfrågor och andra frågor vid semistrukturerade intervjuer vid behov, men vid de 

flesta tillfällen väljer intervjuaren att följa intervjuguiden och ställa frågorna i den 

ordningen (Bryman 2002). 

 

5.3 Urval 
För att samla in tillräckligt med material som underlag för studien skickades 

förfrågningar ut till förskolechefer i två mindre städer i södra Sverige. Ett icke- 

sannolikhetsurval skulle användas i urvalet av förskollärare till intervjuerna, för att 

säkerställa att de förskollärare som intervjuades hade mer än fem års yrkeserfarenhet. 

Den teknik för icke- sannolikhetsurval som användes var subjektivt urval (Denscombe 

2016). Ett subjektivt urval innebär att forskaren redan har en viss kännedom av vilka 

personer som hade kunnat bidra med värdefull information till undersökningen, och 

väljer respondenter utifrån denna kännedom. Ett subjektivt urval innebär att 

respondenterna har en viss kunskap eller erfarenhet inom det ämne som ska undersökas, 

och att de väljs ut på grund av deras relevans till detta ämne (Denscombe 2016).  

 

Mail skickades ut till två förskolechefer, där det tydliggjordes att vår tro var att de hade 

en mycket större vetskap än vi själva när det kom till att välja ut vilka förskollärare som 

skulle, utifrån ramarna inom urvalet, vara lämpliga att intervjua. Slutligen valdes fyra 

utbildade förskollärare med några års erfarenhet inom yrket ut att delta i studien. 

Urvalet skedde genom att två förskolechefer ombads välja ut två förskollärare vardera 

med mer än fem års yrkeserfarenhet. För att få möjlighet att verkligen ställa de frågor 
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som tagits fram och att ge varje förskollärare möjlighet och utrymme för att fundera och 

ge ett så uttömmande svar i varje fråga, gjordes valet att genomföra enskilda intervjuer. 

De intervjuade förskollärarna var verksamma inom förskolor som inte hade några 

direkta beröringspunkter till oss som intervjuare. Gemensamma beröringspunkter hade 

kunnat medföra vissa konsekvenser som exempelvis att det hade funnits en risk att 

förskollärarna inte svarade lika utförligt på frågorna på grund av delade referensramar.  

 

De förskollärare som intervjuades hade flera års erfarenhet av socialt samspel mellan 

barn i olika konstellationer och barngrupper. Detta var av vikt, då det sannolikt ger ett 

yrkeskunnande i praktiken, och därmed möjligheten till ett utvecklande av egna 

strategier och metoder för möta barnen i det sociala samspelet.  

 

Denscombe (2016) beskriver att urvalet vid intervjuer ofta grundas på icke- 

sannolikhetsurval, det vill säga att de som intervjuas medvetet väljs ut för att de av olika 

anledningar anses ha något att bidra med i det som forskaren önskar veta mer om. Icke- 

sannolikhetsurval har en påverkan på den här studien, då förskollärarna har valts ut 

eftersom de troligtvis skulle kunna bidra med många tankar inom det valda 

undersökningsämnet. Något annat som har påverkat urvalets storlek är det som Bryman 

(2002) beskriver som tidsaspekten. Eftersom studien genomförs under en begränsad tid 

gjordes valet att genomföra ett mindre antal intervjuer, närmare bestämt fyra stycken.  

 

De fyra förskollärarna som deltog i studien var alla i åldrarna 35- 50 år och alla var av 

kvinnligt kön. Alla hade erfarenhet av arbete i förskolan, samt att praktisera ett socialt 

samspel med barn i olika barngrupper. Förskollärarna arbetar inom kommunala 

förskolor i två mindre städer i södra Sverige. Våra fyra intervjuade förskollärare var Eva 

på Lönnens förskola, Jenniefer på Forsens förskola, Annelie på Hoppets förskola och 

Anna på Solens förskola. Alla namn på förskollärarna samt de förskolor som nämns i 

studien är fiktiva. 

 

5.4 Genomförande 
Inför genomförandet av intervjuerna diskuterades upplägget och hur studien och dess 

syfte skulle presenteras för förskollärarna. Frågorna skulle presenteras på ett så tydligt 

sätt som möjligt, samtidigt som de ställda frågorna skulle kunna kopplas ihop med 

syftet. Kontakt togs med förskolecheferna på de olika förskolorna genom att skicka ut 

ett brev till förskolecheferna 
2
med information. Det som informerades var bland annat 

studiens syfte, samt önskan om att intervjua erfarna förskollärare. Varje förskolechef 

informerades även i brevet om de etiska forskningsprinciperna som var vägledande 

genom hela studien. Efter att förskolecheferna gett sitt godkännande till intervjuer och 

föreslagit förskollärare som godkänt att bli intervjuade och som hade mer än fem års 

yrkeserfarenhet, kontaktades dessa fyra förskollärare personligen via mail och telefon. 

De informerades även om de forskningsetiska principerna. 

 

Utifrån urvalet skulle förskollärare med minst fem års yrkeserfarenhet intervjuas, och 

därför efterfrågades vid den första kontakten med förskolecheferna en hjälp med att 

komma i kontakt med förskollärare som hade just flera års yrkeserfarenhet. Som redan 

argumenterats för ovan, så var vår hypotes att förskollärare som har några års 

yrkeserfarenhet är tryggare i sin yrkesroll och har erfarenhet av olika situationer där 

socialt samspel mellan barn förekommer. 

 

                                                 
2
 Se bilaga B. 
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Intervjuerna genomfördes i ostörda rum på förskollärarnas respektive arbetsplats efter 

att detta hade efterfrågats i brevet till förskolechefen. Om förskollärarna fick intervjuas 

på sin egen arbetsplats, skulle det kunna vara lättare för dem att frigöra tid för 

intervjuerna, samt att detta skulle kunna öka känslan av trygghet då de blev intervjuade i 

en van miljö. Varje intervju tog mellan 40-60 minuter beroende på hur informativa svar 

förskollärarna gav i förhållandet till ämnet, samt vilka möjligheter för följdfrågor som 

gavs under de olika intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes under tre veckors tid 

och vid intervjuerna användes ljudupptagning på surfplatta eller via mobiltelefon. 

Ljudinspelningar användes under intervjun, eftersom detta skapade möjligheter att vara 

mer närvarande och fokuserade i mötet med förskolläraren, än om papper och penna 

skulle ha använts för att skriva ner det som sades under intervjun. Ljudinspelning var 

även en förutsättning för att intervjuerna senare skulle kunna transkriberas. 

 

5.5 Bearbetning av data 
Denna studie är en kvalitativ studie, som använde intervjuer med förskollärare som 

datainsamlingsinstrument, där sedan en tolkande ansats användes för att analysera 

svaren.  

 

Då intervjuerna var färdigställda så transkriberades intervjuerna genom att varje intervju 

noggrant skrevs ner. Varje intervju lästes igenom flertalet gånger för att få fram 

eventuella nyanser i intervjuerna för att sedan gemensamt diskutera dessa. Därefter 

gjordes en gemensam sammanställning utifrån två olika huvudkategorier, vilka var 

förskollärares strategier för att främja socialt samspel samt utmaningar vid uteslutning 

 och konflikter bland barnen. De svar som framkommit på de olika frågorna klipptes ut 

och sorterades under olika underkategorier för att kunna urskilja likheter och skillnader i 

barnsyn, lek, uteslutning och förskollärarnas syn på den egna rollen. Slutligen 

analyserades och tolkades resultaten gemensamt i förhållande till teori och tidigare 

forskning. 

 

Efter insamlandet av data i form av intervjusvar från förskollärarnas upptäcktes att 

många svar liknade varandra. Utifrån detta började ett resultat formas. När svar 

upptäcktes som sade emot vad andra förskollärare svarat ignorerades inte dessa för att få 

ett jämnare resultat och analys. Denscombe (2016) framhåller att god forskning 

innefattar att data som inte överensstämmer med resten av den insamlade datan ändå 

lyfts fram. Eventuella avvikande eller negativa svar är viktigt att ta hänsyn till i 

resultatet och analysen senare i texten, för att undersöka flera aspekter av ämnet. 

Bryman (2002) beskriver hur en kvalitativ forskning bygger på tolkningar och en 

förståelse för att varje individ kan uppleva händelser och saker på olika sätt vilket 

bygger på att människor upplever och uppfattar och tolkar sin livsvärld olika (Bryman 

2002). Undersökningens strävan var att få fram en bred variation av svar över hur 

förskollärarna resonerade runt barns sociala samspel i förskolan. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som man som forskare 

ska tillämpa i sin studie. Dessa fyra principer bygger på det så kallade 

individskyddskravet, som innebär att individen som medverkar i studien skyddas från 

att obehöriga får ta del av uppgifter som till exempel livsförhållanden eller annat som 

framkommer i studien. Det skyddar även individen från att utsättas för kränkning, 

förödmjukelse eller fysisk eller psykisk skada i samband med studien. Nedan följer en 

mer ingående beskrivning av de fyra forskningsetiska principerna. 
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Informationskravet 

Forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i undersökningen 

samt vilka villkor som gäller för att de ska delta.  Som forskare ska man ge all 

information till undersökningsdeltagarna, även sådan som skulle kunna påverka deras 

vilja att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002). Varje intervju inleddes på samma sätt, 

vilket innebar att de intervjuade informerades om undersökningen och dess syfte samt 

bakgrunden till valt undersökningsområde och ämne. Intervjupersonerna delgavs 

information om att examinator och handledare inom kursen kan önska att få tillgång till 

råmaterialet från intervjun under studiens gång. 

 

Samtyckeskravet 

Då undersökningsdeltagarna har fått all information enligt informationskravet, ska 

forskaren sedan inhämta deras samtycke till medverkan i studien. Forskaren ska även 

upplysa undersökningsdeltagarna om att deras deltagande är frivilligt, och att de när 

som helst under studien har rätt att dra tillbaka sitt godkännande och därmed avbryta sitt 

deltagande . Om så är fallet ska forskaren inte på något sätt försöka påverka 

undersökningsdeltagaren till fortsatt deltagande (Vetenskapsrådet 2002). Efter att 

förskollärarna fått information om undersökningen och dess syfte fick de information 

vid varje intervju om att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i 

intervjun, och att det var helt fritt och upp till varje förskollärare att deltaga och att svara 

på de frågor som ställdes. Förskollärarna som deltog i intervjuerna fick även möjlighet 

efter intervjuerna att komplettera sina svar via mail. 

 

Konfidentalitetskravet 

Alla personer som inom studien lämnat uppgifter som kan vara etiskt känsliga skyddas 

av konfidentialitetskravet. Alla sådana uppgifter, samt uppgifter som gör att deltagaren 

skulle kunna identifieras, ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillträde 

till dessa. I en studie där etiskt känsliga uppgifter lämnas bör en tystnadsplikt skrivas 

under (Vetenskapsrådet 2002). Förskollärarna avidentifierades i studien genom att de 

gavs fiktiva namn. Förskolan de arbetar på framkom inte, utan endast att förskolan låg i 

södra Sverige. Under tiden arbetet med studien pågick förvarades alla ljudinspelningar 

och alla anteckningar från intervjun på surfplattor och telefoner med pinkod. Dessa filer 

döptes till intervju 1, intervju 2 och så vidare för att förskollärarna skulle förbli 

anonyma. När studien är färdig kommer alla ljudinspelningar och anteckningar att 

raderas. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade från undersökningsdeltagarna får inte användas till något annat än 

forskningsbruk (Vetenskapsrådet 2002). Inför intervjuerna informerades förskollärarna 

om att deras uppgifter och svar endast kommer att användas i denna studie, för att sedan 

förstöras. 
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6 Resultat och analys 
Följande avsnitt innehåller en sammanställning av förskollärarnas tankar och 

erfarenheter av socialt samspel mellan barn utifrån de intervjufrågor som ställts, vilka i 

sin tur har formulerats utifrån frågeställningarna i denna studie. För att på ett tydligt sätt 

kunna redovisa vår tolkning och analys av förskollärarnas svar, delas resultaten upp i 

olika underrubriker som är baserade på frågeställningarna i arbetet. Resultaten ställs 

sedan i förhållande till tidigare forskning samt litteratur för att möjliggöra en djupare 

analys. 

 

6.1 Förskollärarnas tankar om socialt samspel 
Nedan redovisas hur förskollärarna talar om socialt samspel i förskolans kontext. Till en 

början konkretiseras begreppet socialt samspel och vad detta kan innebära för de olika 

förskollärarna som intervjuats. Vidare lyfter avsnittet också fram huruvida 

pedagogernas barnsyn kan ha betydelse för de strategier pedagoger väljer att använda 

sig av för att främja socialt samspel bland barnen. Slutligen lyfts också fram vikten av 

lekens betydelse för det sociala samspelets utveckling bland barn i förskolan. 

 
6.1.1 Förskollärarna konkretiserar socialt samspel 

De intervjuade förskollärarna talade om socialt samspel mellan barn som något som 

handlar om social kompetens, vilket beskrevs som grunden till allt övrigt lärande. 

Matematik, språk och liknande kunde barnet lära sig menade en förskollärare, men 

social kompetens var förutsättningen för att ett annat lärande skulle kunna ske. Socialt 

samspel handlar om relationer och sker mellan två eller fler personer och innefattar allt 

man gör tillsammans med någon annan. En av förskollärarna lyfte språkets betydelse i 

socialt samspel, och menade då både det verbala språket och kroppsspråket. I relation 

till detta beskrev förskolläraren Annelie att socialt samspel även innefattar att kunna 

lyssna på varandra. 

 
Det är väl många gånger vi fokuserar på att man ska kunna prata och att man ska berätta, 

beskriva och mycket när vi jobbar med samspel. Det sociala med barnen bygger det ju mycket på 

att man ska tala om hur man känner och tänker och så här, men det handlar ju mycket om att 

lyssna också (Annelie, Hoppets förskola). 
 

I citatet ovan går det att tolka Annelie som att socialt samspel mellan barn handlar om 

ett givande och ett tagande, och som tidigare beskrivits handlar socialt samspel om 

relationer, någonting som händer mellan människor. Citatet går att tolka som att 

lyssnandet är en förutsättning för att de personer som ingår i en relation ska kunna 

berätta hur de känner och tänker. Annelie talar om vikten av att lyssna i det sociala 

samspelet, vilket skulle kunna kopplas till Piagets beskrivning av adaptionsprocessen 

(Jonsdottir 2007). För att utveckla sina tankar behöver barnet samspela med andra som 

utmanar barnets tidigare tankar och föreställningar. Genom att lyssna på andra, som 

Annelie beskriver, kan barnet få nya idéer och tankar. När barnet sedan ersätter sina 

tidigare tankar med de nya som kommit från socialt samspel med andra, har barnet gått 

igenom den så kallade adaptionsprocessen (Jonsdottir 2007). 

 

Skånfors (2013) beskriver hur barnen som ingick i hennes studie hade strategier för att 

göra sig så kallat socialt attraktiva. Detta kunde yttra sig genom att barnen bjöd in sina 

kompisar till kalas eller visade att de hade kompetens inom ett särskilt område, som till 

exempel att måla eller vara den ledare i gruppen som kommer med nya idéer på hur 

gruppen ska utveckla leken vidare eller lösa ett problem. I författarens studie 

uppmärksammade hon att det verkade vara väldigt viktigt för barnen att kunna bidra till 
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gruppen med sin specifika kompetens (Skånfors 2013). Genom att jämföra detta med 

läroplanen för förskolan, skulle man kunna tolka Skånfors (2013) text om socialt 

attraktiva barn som att det är något som ligger på de vuxnas ansvar i förskolan. Barnen 

ska få stöttning och hjälp av de vuxna i förskolan för att kunna vara en del av det sociala 

samspelet i förskolan. I läroplanen för förskolan står det exempelvis följande: 

 
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 2016, s. 6). 
 

I citatet ovan belyser Skolverket (2016) pedagogernas roll som ytterst ansvariga för hur 

det sociala samspelet utvecklas bland barnen i barngruppen, vilket kan kopplas ihop 

med det som Frelin (2010) lyfter fram om det relationella perspektivet som bygger på 

närvarande, lyhörda pedagoger och lärare som ansvarar för balans bland barnen i det 

sociala samspelet. 

 
6.1.2 Förskollärarnas barnsyn påverkar deras agerande i yrkesrollen 

Under intervjuerna reflekterade förskollärarna om vad barnen förväntas kunna lösa 

själva i det sociala samspelet. Det visade sig att det skiljer en del i de verktyg och 

möjligheter barnen har för att reflektera och hantera olika situationer i det sociala 

samspelet. Förskollärarna var överens om att det sociala samspelet får ta tid och att det 

är väldigt individuellt hur barn agerar tillsammans med andra, hur de skapar relationer 

och vilken plats de tar i en grupp. Någon förskollärare menar att barnen ska få möjlighet 

att försöka lösa konflikter själva, annars får de avbryta aktiviteten och göra någon annan 

aktivitet istället. Förskolläraren beskriver också hur de som arbetslag använder en 

strategi som innebär att svara barnen på samma sätt som barnen samtalar med varandra i 

det sociala samspelet. Detta gör pedagogerna för att barnen ska få en förståelse för hur 

det känns för andra att bli utesluten ur det sociala samspelet. Förskollärare Eva pratar 

om social kompetens och att barnen behöver träna på att lyssna, att vänta på sin tur samt 

att vara sociala med varandra. Det fanns dock en svårighet med att konkretisera hur 

detta arbetet ser ut. Eva beskrev det under intervjun på följande sätt: 

 
Då får man ju mer gå in liksom och ”nej, stopp och belägg”, alltså så. Då hjälper det kanske inte 

med det här lugnande utan då får man ju mer gå in och ställa krav kanske att ska du, liksom… 

Förklara att ”så där kan du inte göra, det är inte okej” (Eva, Lönnens förskola). 
 

I ovanstående citat går det att tolka som om att Eva som förskollärare menar att det är 

viktigt att ta ledarrollen och att kunna bryta situationer när det behövs. Genom att vara 

bestämd i situationer och att inte alltid förklara och prata runt saker får barnen träna på 

att lyssna, vilket är något som Eva lyfter fram som viktigt. I två av de andra intervjuerna 

lyfte förskollärarna fram vikten av dialog och samtal tillsammans med barnen runt det 

som händer under dagen. Genom att konkretisera och reflektera när något sker och att 

vara närvarande som pedagog och finnas med i rummen eller i aktiviteten kan 

pedagogen skapa relationer och tillit som kan leda till kunskap och lärande nästa gång 

det händer något liknande. Det innebär inte att pedagogen alltid är delaktig i leken men 

det finns en trygghet för barnen att det ändå finns en vuxen i närheten som stöttar och 

finns där när det behövs. Någon förskollärare nämner under intervjun:  

 
Jag vet att leken är super super viktig men vi måste också ha ett så proffsigt förhållningssätt så 

tänker jag med aktiviteter, det är ju barnens alltså,,,de är ju jätteaktiva i leken och det händer 

super mycket i leken men vi kan inte förlita oss på det utan vi måste se det och vara nära 

(Jenniefer, Forsens förskola). 
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Citatet ovan beskriver lekens betydelse men också vikten av närvarande pedagoger som 

finns med i leken. Pedagogernas syn och förhållningssätt till hur aktiva och närvarande 

pedagoger bör vara i barnens lek, vilket Jenniefer ovan lyfter fram, kan kopplas ihop 

med det som Johansson (2011) framhåller när det gäller barnsyn. Johansson (2011) 

lyfter fram den egna barnsynen som en viktig del i arbetet med barn. Barnsynen präglar 

omedvetet eller medvetet hur olika förskollärare handlar och hanterar de situationer som 

uppkommer i samspelet mellan barn i förskolan. Johanssons (2011) kategoriseringar av 

barnsyn innebär hur förskollärarnas grundtanke om barn präglar hur hon sedan arbetar 

med barnen i barngruppen. Dessa grundtankar kan vara att pedagoger ser barn som 

irrationella, som att barn inte har någon mening med det de gör eller att barn handlar på 

ett planlöst och negativt sätt. Det kan även handla om att pedagoger arbetar utefter 

tanken att det är vuxna som vet bäst om vad barn behöver och hur allt ska fungera på 

förskolan. När man som pedagog arbetar på ett sådant sätt menar Johansson (2011) att 

man missar barnens sätt att se på sin situation, och det då är lätt att tala över barnens 

huvud (Johansson 2011). Barnsyn kan på detta sättet kopplas som en påverkansfaktor 

till det som framkom under några av intervjuerna där pedagogernas förväntningar på 

barnens förmågor inte infriades i det sociala samspelet, vilket ledde till att en 

förskollärare valde att avbryta leken när barnen inte själva kunde lösa konflikten. Någon 

förskollärare beskrev hur hon valde att bryta leken och markera med bestämda ordval, 

stoppa aktiviteten och på så sätt visa att man som vuxen vet bäst. Detta kan då jämföras 

med den tredje kategorin på barnsyn som Johansson (2011) lyfter fram, barn som 

medmänniskor där pedagogen är nära barnen och har en dialog med barnen om vad som 

händer och sker i aktiviteter. Barn får en möjlighet att fundera, beskriva och reflektera 

runt det som händer i ett samspel, och en dialog skapas mellan barnen och mellan barn 

och vuxna, vilket i Jenniefers citat ovan kan tolkas som viktigt i det sociala samspelet i 

vardagen på förskolan. 

 

En av de andra förskollärarna talade också mycket om vikten av att som vuxen föra en 

dialog med barnen om det sociala samspelet och hur man bör vara mot varandra. Detta 

kan också kopplas ihop med det som Frelin (2010) lyfter fram inom det relationella 

perspektivet, som handlar om hur pedagoger bör bygga relationer för att skapa en en 

trygghet och en förståelse för barnen. För att barnen ska kunna tillägna sig kunskap om 

sin omvärld behövs en dialog, en tillit och ett sätt att kommunicera i förskolans vardag 

där barnen kan känna sig trygga. Pedagogerna behöver även ha en öppen inställning till 

hur barnen upplever och känner i olika situationer för att ett lärande ska kunna ske 

(Frelin 2010).  

 
6.1.3 Lekens betydelse i ett socialt samspel 

Flera av förskollärarna lyfte fram leken som en viktig del i barns sociala samspel och i 

skapandet av relationer mellan barn. I leken menar förskollärarna att det sker ett lärande 

och en utveckling hos barnen genom att de samarbetar, inspireras och lär av varandra. 

Några av förskollärarna berättar att det sociala samspelet mellan barnen är viktigt för att 

leken ska kunna fungera, och att det är i leken som det syns om barnen har det som en 

förskollärare väljer att kalla för nycklarna, koderna och strategierna för att leka med 

andra. Det är även i leken mellan barn som förskollärare har möjlighet att få syn på om 

något barn behöver hjälp eller stöttning för att ta sig in i det sociala samspelet. 

Gemensamt för flera av förskollärarna var att de talade om barns förmåga att leka. En av 

förskollärarna liknade det vid att vara ett lekbart barn, några vid att knäcka lekkoden, 

vilket förtydligades under intervjuerna med att barnet hade lätt att läsa av en lek bland 

andra barn, och därefter utveckla en strategi att gå med i leken. Detta kunde handla om 

att uppmärksamma vilken roll i leken som var ledig, eller om de andra barnen skulle 
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kunna behöva någon som utförde en speciell uppgift som att hämta sand eller vatten till 

ett bygge. Det lekbara barnet eller det barn som hade knäckt lekkoden, hade lätt att gå in 

i en annan roll i leken, lyssnade på de andra som deltog och förstod att alla måste få 

vara med och bestämma hur leken skulle utvecklas. Detta gjorde att barnet blev positivt 

bemött av andra barn. Eva, Lönnens förskola beskriver det på följande sätt: 

 
Alltså det är två olika sätt att ta sig an en lek. Det ena sättet där man liksom läser av leken och 

man liksom själv blir som en naturlig del, ”ja men jag kan vara hund i leken eller jag kan vara, 

ja, jag kan vara storebrodern eller...”, de smälter ju lättare in i sammanhanget än ett barn som 

försöker ta sig in genom att ställa frågan ”får jag vara med?”. ”Nej” säger oftast de för de har 

redan påbörjat leken (Eva, Lönnens förskola). 
 

I citatet beskriver Eva hur det finns olika sätt att träda in i lekens värld och därmed det 

sociala samspelet tillsammans med andra. Eva lyfter fram vikten av hur barnet agerar 

och uttrycker sig som viktigt för att få tillträde till leken. Varje barn har en förmåga att 

leka, men leken med vuxna kommer före leken med andra barn. Detta beror på att de 

vuxna visar barnen in i lekens värld och lär dem lekens förutsättningar och grundregler 

(Öhman 2009). I intervjun talade förskollärarna om att knäcka lekkoden och att vara ett 

lekbart barn, vilket kan kopplas till vad Öhman (2009) benämner som att förstå 

leksignalen. En leksignal kan vara ögonkontakt, en min eller ett tonfall. Genom att först 

få erfara leksignaler tillsammans med vuxna, tillägnar sig barnet erfarenheter av 

samspel med andra, och är ofta sociala och lekbara i väldigt ung ålder. Denna erfarenhet 

av socialt samspel med andra gör att barnen lär sig och kan skilja på vad som är lek och 

vad som inte är lek senare i livet. Genom att observera kroppsspråk, ansiktsmimik och 

tonläge får barnen information om leken och dess grundförutsättningar (Öhman 2009). 

 

Förståelsen av lekkoder och leksignaler kan även förstås ur ett relationellt perspektiv. 

Frelin (2012) beskriver att det ibland kan upplevas som frustrerande när andra inte 

uppfattar det man själv vill förmedla, på det sätt som man tänkt. Genom att koppla detta 

till hur Öhman (2009) beskriver leksignalen, kan ögonkontakten, minspelet eller 

tonfallet som är menat som en leksignal missförstås av mottagaren. Konsekvensen av 

detta skulle kunna bli att det inte uppstår någon lek, och barnen går miste om socialt 

samspel. Det som förskolläraren skulle kunna göra i detta fall skulle kunna vara att, som 

Frelin (2012) framhåller, alltid vara nyfiken på hur problemet kan lösas. Genom att 

ställa sig olika frågor om kontexten runt omkring, om något hänt barnet tidigare under 

dagen, om leksignalen skulle kunna tydas på något annat sätt, eller om det kanske finns 

något annat som förskollärares inte är medveten om, kan hon öka möjligheten att lösa 

problemet.  

 

6.2 Strategier för att stötta barnen 
I följande stycke presenteras de olika strategier som förskollärarna lyfte fram som 

viktiga när det kom till att stötta barnen i det sociala samspelet med andra barn. Under 

intervjuerna framkom betydelsen av vilken roll förskollärare intar och hur 

kommunikationen fungerar mellan pedagoger samt mellan pedagoger och barn. Dessa 

resultat redovisas nedan. 

 
6.2.1 Förskollärarnas strategier för att stötta barnen i det sociala samspelet 

Någon förskollärare nämner att tillsammans med barnen läsa böcker som lyfter ämnet 

att vara en bra kompis kan vara ett sätt att stötta barnen i det sociala samspelet. Hon 

berättar även att det är viktigt att kunna diskutera med barnen när något problem 

uppstår, och att man som pedagog bör kunna använda fraser som stopp och belägg, för 
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att markera att ett beteende eller en handling inte är acceptabelt. Förskollärarens roll 

beskrivs i ett par av intervjuerna som att det kan innebära att utmana barn vidare och 

dela barn som ofta leker tillsammans och som kanske har några få vänner, men 

förskollärarna förklarar inte djupare hur de som pedagoger stöttar barnet för att få mer 

sociala kontakter. Eva beskriver det under intervjun på följande sätt: 

 
Är det systematiskt så är det ju, då får man ju försöka göra någonting om det alltid är samma 

barn som blir uteslutet. Alltså, varför, eller är det de här två som alltid bara leker tillsammans, är 

det de två som kanske är lite för tajta då kanske vi behöver göra någonting så att de två delar sig 

och måste hitta andra att leka med andra istället (Eva, Lönnens förskola). 
 

När Eva beskriver en strategi för att få två barn som är nära kamrater att leka med andra 

istället, kan det tolkas som att hon endast just delar på barnen och att detta i sin tur gör 

att ansvaret att hitta nya aktiviteter eller kamrater istället läggs på barnen. 

 

Några av förskollärarna nämner det komplexa med lekkoder och nycklar för att komma 

in i en lek och att detta kan behövas en aktiv vuxen som är med nära och lång tid för att 

dessa ska kunna knäckas. Det som lyfts fram när dessa förskollärare reflekterar runt den 

egna rollen som pedagog och ansvaret för det sociala samspelet i gruppen är närvarande 

pedagoger som behöver finnas med i leken, inte alltid som deltagare men som 

närvarande vuxna. Det nämns också att det behöver finnas en tydlighet både i miljön 

och med det material som finns att tillgå inne på avdelningen. Barnen behöver få en 

överblick och tydligt kunna se vad som finns att välja på för att kunna gör aktiva val 

utifrån intresse. Under intervjun lyfter förskolläraren Jenniefer fram att samtal och 

gemensamma aktiviteter i mindre grupp, små projekt tillsammans skapar gemenskap 

och uppmuntrar till samtalstillfällen mellan barn och mellan pedagog och barn:  

 
När vårt arbete kommer igång, när barnen blir lugna i att de även om de inte följer med ut nu så 

är det ingen fara för att de kommer att få göra det en annan gång så får man en lugnare miljö och 

då är det lite enklare för då är det lite mer naturligt att några har gått in i vårt lilla lekrum här och 

satt sig och stängt dörren och så har de fått vara där och ibland får vi som vuxna säga att nu få de 

vara en liten stund där inne och leka för de håller på med något. Kanske vi kan gå och titta vad 

de andra barnen gör? (Jenniefer, Forsens förskola). 
 

I ovanstående citat beskriver förskolläraren att det är viktigt med en närvarande pedagog 

som fångar upp och läser av situationen. De barn som har stängt in sig och är inne i sin 

lekvärld ges möjlighet att stanna i den under en stund, och det barn som vill träda in i 

den leken fångas upp och stöttas vidare till någon annan aktivitet eller till någon annan 

lek med andra barn i barngruppen.  

 

I en av intervjuerna lyfte förskolläraren fram den egna rollen som en närvarande vuxen 

men ansåg att det var barnen som bar ansvaret för att närma sig varandra och att det 

fanns förväntningar på att barnen skulle kunna de sociala koderna själva. Detta kan 

kopplas ihop med det som Johansson (2011) lyfter fram runt pedagogernas roll som en 

aspekt för vilket klimat det blir i barngruppen. Där det är ett klimat där barnen förväntas 

kunna lösa sociala situationer samt kunna leka med olika barn och skapa relationer med 

flera barn på egen hand kan det liknas vid det som Johansson beskriver som en 

kontrollerande atmosfär. Detta beskrivs som att barnen förväntas klara att leka själva 

och ta ansvar för lekens utveckling, men när det händer något så ska det räcka att 

pedagogen säger till barnen, så ska situationen lösa sig (Johansson 2011). Vidare menar 

författaren att det är väldigt olika vilken roll pedagogerna väljer, samt hur mycket 

pedagogerna tillåter och hur mycket kontroll pedagogerna utövar i olika sociala 

sammanhang (Johansson 2011). I andra intervjuer lyfte förskollärarna fram vikten av 
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närvarande pedagoger som fanns med och skapade möjligheter till gemensamma 

aktiviteter där samtal och kommunikation blev viktiga för att föra samspelet framåt. 

Förskollärarna nämner också i dessa intervjuer att lugnet är viktigt för barngruppens 

sociala samspel, vilket också Johansson (2011) beskriver som hur klimatet blir öppet 

och varmt när barn och vuxna tillsammans är aktiva med ett gemensamt inflytande i 

aktiviteter och i leken. Barnen får vara delaktiga och får kunskap om det som händer 

och hur pedagogerna tänker i de olika delarna (Johansson 2011). 

 

För att barnen på förskolan ska få en tydlig bild av kommunikationen och relationen 

mellan pedagogerna i arbetslaget krävs det att dessa pedagoger ska ha samma 

grundläggande uppfattningar om hur en pedagogisk verksamhet bör bedrivas menar 

Johansson (2011). Under intervjuerna framkom det att några av förskollärarna berättade 

att de är närvarande med barnen, stöttar dem genom att planera verksamheten och dela 

in barnen i mindre grupper. Johansson (2011) menar att om några av pedagogerna i en 

verksamhet anser det viktigt att stötta, utmana och sprida glädje medan andra lägger mer 

vikt vid vad som praktiskt ska göras eller att prata med andra vuxna, kan atmosfären i 

verksamheten upplevas som motsägelsefull. Detta är något som Jenniefer också 

beskriver enligt följande under intervjun: 

 
Vi som vuxna är ju de första som.. håller vi i arbetslaget på o tjabbar..jaaa det är din tur att duka.. 

nähä det var jag som dukade igår,det är inte min tur.. alltså hade vi hållt på med såna smågrejer 

så tror jag liksom att..hela klimatet hade.. det är så superviktigt.. men liksom.. ja just det.. det är 

min tur.. vad bra att du sa till mig och då ska vi hjälpas åt att göra detta så att barnen får en 

förebild i att här hjälps vi åt i samspelet. Vi vuxna måste också samspela (Jenniefer, Forsens 

förskola). 
 

Jenniefers beskrivning tyder på att vikten av en fungerande kommunikation mellan de 

vuxna som finns runt barnen. Förskolläraren menar att alla vuxna runt barnen fungerar 

som förebilder och visar barn hur kommunikation och samspel fungerar och på så sätt 

präglas atmosfären av de vuxna som befinner sig i barngruppen.   

 

Utifrån studiens ena forskningsfråga, vilken handlar om vilka strategier förskollärare 

använder sig av för att stötta barn i det sociala samspelet, skulle man kunna tolka 

förskollärarnas svar som att deras strategier skiljer sig åt. Några av de intervjuade 

förskollärarna inkluderade miljöns betydelse för barnens möjlighet till samspel, medan 

andra förskollärare reflekterade mer om vad som förväntades av barnen i olika 

samspelssituationer. Kommunikation och lekkoder lyftes fram som viktiga delar för ett 

fungerande samspel. Förskollärarna beskrev vikten av en fungerande kommunikation 

och att förstå och tolka lekkoder, där pedagogernas strategi kan vara att vara en 

närvarande vuxen som hjälper barn att tolka olika lekkoder. Det resultat som framkom 

om förskollärarnas strategier för att stödja barns sociala samspel har i studien kopplats 

till Johanssons (2011) syn på vilken påverkan pedagogernas kommunikation och 

strategier har på det sociala samspelet mellan barnen i barngruppen. 

 

6.3 Utmaningar i det sociala samspelet 
I följande avsnitt presenteras de utmaningar som förskollärarna lyfte fram under 

intervjuerna. I förskollärarnas svar kunde två kunde två olika mönster identifieras, vilka 

dels handlar om hur man som pedagog hanterar och stöttar barn vid sociala 

uteslutningar samt hur man kan stötta barn att hantera konflikter. 
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6.3.1 Stötta barn vid uteslutning 

Under intervjuerna nämner förskollärarna hur det förekommer uteslutningar på olika 

sätt bland barnen. Flera av förskollärarna beskriver hur barn försöker skydda sin 

pågående lek och hur de på det sättet vill fortsätta att leka inne i just det bestämda 

rummet och säger nej så fort något annat barn närmar sig och på detta sättet beskriver 

också förskollärarna dilemmat med att skydda barnens lek och att ge barnen en 

möjlighet att få leka klart också. Anna beskriver det under intervjun på följande sätt: 

 
Det kan bli ganska  negativt bemött. Man har ju sett barn som, ja att de andra säger lika direkt att 

“du får inte vara med för att du lyssnar inte eller du…” ja, att man inte vill liksom göra det 

gemensamt så, så, ja. Det kan bli negativt, att man blir alltså lite utanför, man blir utestängd. 

(Anna, Solens förskola). 

 

Jenniefer nämner också hur det uppstår konflikter under en dag på förskolan och att 

även då sker sociala uteslutningar: 

 
Det är ganska mycket konflikter tycker jag..under en dag i miljön. Just för att vi är många som 

ska samsas, och vissa är ju starkare och andra är ju inte så starka och vissa får stå tillbaka då och 

andra får ta för sig jämt (Jenniefer, Forsens förskola). 

 

Under intervjuerna framkommer det från flera förskollärare att barn försöker skydda sin 

lek och vill få den att fortgå, när något annat barn kommer och vill önskar tillträde till 

leken så stoppas detta barn innan ett tillträde sker. Barns försök att skydda sin lek kan 

kopplas ihop med det som Skånfors (2013) beskriver, om hur barn försöker göra 

motstånd mot kollektivet och att alla får vara med, genom att försöka påverka sitt 

sammanhang och sina aktiviteter de på olika sätt finns att tillgå i förskolans kontext. 

Genom förhandling och motstånd om det kollektiva i förskolan, vilket också innebär 

som Skånfors lyfte fram det mesta i förskolans miljö, vilket egentligen inte tillhör någon 

utan är allas rätt att använda. Barnen förhandlar om sin sociala samvaro vilket kan 

innebära att en del barn inkluderas i en aktivitet samtidigt som en del barn utesluts 

(Skånfors 2013).   

 
6.3.2 Konflikthantering 

Några av förskollärarna lyfte under intervjuerna fram att de gånger som det uppstår en 

konflikt mellan barn så är förskollärarens roll att ge barnen en chans att lösa det på egen 

hand. Ett par av de andra förskollärarna beskrev sin roll som stöd i konflikthanteringen, 

att de brukar ställa frågor om hur konflikten skulle kunna lösas, om något av barnen 

varit i en liknande situation tidigare och i så fall, hur det löste sig den gången. 

Förskollärare Anna berättar att hon tror att många gånger har barnen bra idéer på 

konfliktlösningar, bara de får stöd och hjälp i att hitta dem. 

 
Många gånger så behöver de ju hjälp, för de kommer ju ofta till en och frågar om hjälp när de 

inte kommer fram till hur de ska göra, men ja. Ge lite förslag och ställa frågan tillbaka, för oftast 

så har de ju ganska bra idéer själva på hur man kan göra (Anna, Solens förskola). 
 

En av förskollärarna berättade att när några barn hamnat i en konflikt och söker hjälp 

hos en av pedagogerna så blir barnen ombedda att gå tillbaka till leken eller situationen 

där konflikten uppstod, och försöka igen. Om barnen ändå inte lyckas lösa situationen 

får de avbryta aktiviteten och göra något annat. Om det är ett barn som är orsaken till 

konflikten kan detta barn bli ombedd att lämna leken eller situationen och tänka över 

sitt handlande. 
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Om det har blivit en konflikt, någon har blivit slagen eller någon sagt något dumt så säger vi då 

provar ni igen så får vi se om det fungerar och fungerar det inte så så säger vi att då får ni städa 

så får vi komma på och göra något annat. Är det då så att man ser att det är något barn som är 

boven i dramat, ofta handlar det ju om det här om att man blir slagen och det är nolltolerans mot 

det och vi slåss inte på förskolan. då får man ju säg att då får du gå ut och komma på något annat 

att göra, eventuellt så får de sitta och fundera på vad som hände och om de kan sätta ord på det 

som skedde då (Annelie, Hoppets förskola). 
 

Om det ofta är ett och samma barn som är inblandat i konflikten menar en av 

förskollärarna att det är viktigt att arbetslaget diskuterar varför det ofta blir så, och hur 

de kan stötta barnet. Förskolläraren poängterar att det är viktigt att inte stanna vid 

tanken att detta barn alltid är inblandad i konflikter eller utgå från att situationen 

kommer lösa sig själv. 

 

För barn kan det vara smärtsamt att hamna i konflikt med sina vänner. Det är förknippat 

med många starka känslor som inte alltid är lätt att hantera på egen hand. Öhman (2009) 

menar att pedagogen kan finnas som stöd för barnen genom att använda sig av något 

som författaren benämner som KTH: känsla-tanke-handling. Detta innebär att 

pedagogen först gör barnen medvetna om att hon finns där för att stötta och hjälpa till, 

genom att göra sig hörd eller uppmärksammad på något vis. Efter detta är det viktigt att 

pedagogen lyssnar noga på alla barn som är inblandade i konflikten, för att alla ska få 

möjlighet att berätta sin bild av situationen. Det är viktigt att pedagogen bekräftar 

känslorna som finns hos barnet, till exempel att hon förstår att man kan bli arg eller 

ledsen när något sådant händer. Efter att pedagogen lyssnat och bekräftat barnets känsla, 

kan hon ifrågasätta barnets handling. Det kan ibland vara hjälpsamt att fråga barnet hur 

det hade känts om någon gjorde likadant mot en själv (Öhman 2009). 

 

Frelin (2012) framhåller att konflikter hanterades på en mängd olika sätt i hennes studie, 

bland annat genom att läraren försöker reda ut dem genom att höra alla barns versioner 

av konflikten. Om läraren drar en slutsats och ett barn inte fått ge sin version av 

situationen, kan barnet bli ledsen, vilket skulle kunna riskera den nödvändiga relation 

mellan lärare och barn som behövs för att undervisning ska kunna ske. Ovan beskriver 

förskolläraren Annelie att barnen i en konflikt får prova att leka igen, och fungerar det 

inte då så får de välja en annan aktivitet. Ur det relationella perspektivet som Frelin 

(2012) lyfter fram skulle citatet från Annelie kunna ses som att hon inte låter barnen i 

situationen berätta sin version av vad som hände. Därmed gav hon inte heller barnen 

möjlighet att utveckla sina kompetenser när det gäller det sociala samspelet. Ur det 

relationella perspektivet skulle man då kunna fråga sig huruvida detta påverkar 

relationen mellan förskollärare och barn. 

 

Frelin (2012) beskriver även att man som lärare kan se konflikter som tillfällen för 

lärande. Konflikter som hanterades på ett rättvist sätt menar författaren är en del av 

fostran inom ett demokratiskt samhälle. Det relationella perspektivet innebär att ha en 

syn på lärande som ett resultat av det som sker mellan förskolläraren och barnet. Det 

som förskolläraren kommunicerar till barnet är inte det som barnet passivt tar emot. 

Lärandet bygger på kommunikation och meningsskapande, och relationen mellan 

förskolläraren och barnet är symmetrisk i den meningen att båda är delaktiga i 

lärandesituationen (Frelin 2012). Det som Frelin (2012) beskriver som rättvis 

konflikthantering skulle dock kunna problematiseras i relation till vad författaren 

framhåller om att lärande inte är något som förskolläraren ger och barnet tar emot. 

Skulle då inte begreppet rättvisa kunna ses ur ett relationellt perspektiv? Även om 

förskolläraren enligt sig själv har hanterat en konflikt på ett rättvist sätt och bidragit till 
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barnens demokratifostran, finns det inga garantier för att barnet har upplevt 

konflikthanteringen som rättvis.  

 

Det som förskollärarna berättar om de olika sätten att bemöta uteslutningar i 

barngruppen samt konflikter kopplas till den här studiens frågeställning om vilka 

utmaningar förskollärare kan uppleva i sin yrkesroll.  

 

6.4 Sammanfattning 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares arbete för att skapa 

förutsättningar till socialt samspel mellan barn. Resultatet och analysen skulle kunna 

tolkas som att förskollärarnas sätt att arbeta med dessa förutsättningar skiljer sig åt. Det 

sätt på vilka förskollärarna talar om barnen i olika sociala situationer kan tolkas som att 

de har olika barnsyn, vilket i sin tur påverkar sättet de bemöter barnen i olika 

situationer. Johansson (2011) lyfter fram hur pedagogers grundsyn och hur de talar om 

barn präglar den egna barnsynen, vilket också spelar en viktigt roll för hur pedagogerna 

bemöter barn i förskolan.Två av förskollärarna visar tecken i sina svar som skulle kunna 

tolkas åt att de arbetar utefter ett sätt som liknar Johanssons (2011) kategori gällande 

barnsyn, nämligen vuxna vet bäst. Dessa tolkningar görs ur deras citat som beskriver att 

de i vissa situationer använder sig av metoder som att ställa krav (se Evas citat s. 17), 

eller att de ibland får sitta och fundera på vad som hände i leken (se Annelies citat s. 

23). De två andra förskollärarna visade tecken som skulle kunna tolkas som om att de 

arbetar mer efter det som Johansson (2011) benämner som barn som medmänniskor. 

Dessa tolkningar görs bla utifrån att en av förskollärarna berättar att det är viktigt att 

skydda barnens lek och att de som pedagoger lyssnar på barnens önskan att leka själva 

ibland (se Jenniefers citat s. 22), men även att förskollärarna vid konflikter är aktiva, 

lyssnar och samtalar med barnen för att gemensamt reflektera och diskutera fram 

lösningar (se Annas citat s. 22). Dessa olika barnsyner påverkar enligt Johansson (2011) 

i sin tur vilka förutsättningar till socialt samspel barnen får att utveckla egna strategier 

för att kunna samspela med varandra i barngruppen.  

 

Förskollärarna talar om att vara ett stöd för barnen, men när de talar om stöd till barnen 

kan man tolka det som att förskollärarna har olika tankar om vad begreppet kan 

innebära. Vissa berättar att de stöttar genom att låta barnen prova själva, medan andra 

talar om vikten av att vara en närvarande pedagog i barns sociala samspel. De 

utmaningar som förskollärarna berättar att de kan uppleva i arbetet med att stödja barns 

sociala samspel är när det förekommer uteslutningar bland barnen, men även vid 

konflikter och hur man då som förskollärare kan stötta barnen på bästa sätt. När 

förskollärarna under intervjuerna berättar om hur de brukar arbeta med konflikter och 

sociala uteslutningar i barngruppen, blir barnsynen ännu en gång framträdande. En av 

förskollärarna lyfter fram vikten av att dela på barn som ofta leker tillsammans för att de 

ska finna nya vänner och nya konstellationer, medan någon annan förskollärare menar 

att det handlar om vara en närvarande pedagog och att läsa av situationen och leken, då 

det kan vara så att barnen endast försöker skydda sin lek. Förskolläraren menar att det är 

viktigt att barnen ska kunna få skydda leken, men att pedagogen då behöver fånga upp 

det barn som blir uteslutet och finna andra alternativ för barnet att få vara en del i ett 

socialt samspel. Sammanfattningsvis visar våra resultat att förskollärares strategier för 

att skapa socialt samspel mellan barn kan handla om att vara närvarande pedagog, eller 

låta barnen vara ifred och låta leken pågå. De utmaningar som förskollärarna berättar 

om hanteras genom att diskutera med barnen, eller genom att låta barnen försöka lösa 

problemet själva. Tolkningen av dessa variationer är att de grundar sig till stor del i den 

barnsyn förskollärarna har, vilket kan kopplas till vad Johansson (2011) lyfter fram om 
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att den egna barnsynen alltid lyser igenom och präglar sättet på vilket pedagogerna 

agerar i arbetet med barnen i olika situationer. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet ur ett perspektiv som visar att det finns viss 

dubbeltydighet i förskollärarnas svar. Det lyfts även fram vilka konsekvenser studiens 

resultat skulle kunna ha för den förskolepedagogiska praktiken. 

 
7.1.1 Dubbeltydighet i förskollärarnas svar 

Under arbetet med denna studie uppmärksammades det att två av förskollärarna talade 

om att möta barnen i olika sociala situationer genom att prata och förklara, men de kom 

även ibland in på andra spår som sade emot vad de tidigare hade berättat. En 

förskollärare berättade till exempel vid ett tillfälle i intervjun att hon inte tyckte att det 

var en bra metod att stoppa ett barn i en handling som inte är önskvärd genom att endast 

säga “stopp”. En sådan handling skulle kunna vara om barn började bråka och man som 

förskollärare skulle förhindra att något barn slog sig. Senare under intervjun berättade 

samma förskollärare att hon ibland säger “stopp”, att man ibland måste ta till den höga 

rösten. En annan förskollärare talade om konflikter, och att en av pedagogerna på 

avdelningen går in till barnen i det rummet där konflikten äger rum och lyssnar och 

stöttar barnen i att hitta en lösning på problemet. Senare under samma intervju berättade 

förskolläraren att ibland när det skett en konflikt så ger de barnen en instruktion om hur 

de ska lösa det och ber dem gå in i rummet och prova att återuppta leken. Förskolläraren 

berättade att om det inte fungerar efter den gången fick barnen städa undan leksakerna 

och välja en annan aktivitet. 

 

Emilson (2008) framhåller vikten av att förskolläraren ser på barnet som en social 

människa med förmågan att förstå andra. I intervjuerna med förskollärarna kan svaren 

tolkas som att de har dubbla meningar, vilket gör att det inte blir helt klart om 

förskollärarna anser att barnen är förmögna att hantera sociala situationer, relationer och 

konflikter eller inte. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att barn behöver engagerade 

vuxna som ger dem verktyg att hitta egna lösningar. När detta kopplas till vad 

förskollärarna berättar i intervjun kan man ställa sig frågande till vilka verktyg barnen 

får när de får avbryta leken och göra något annat. Samtidigt kan dubbeltydigheten i 

förskollärarnas svar visa på den komplexitet som finns i olika sociala situationer. Socialt 

samspel såväl mellan barn och barn som mellan barn och vuxna är fullt av komplexa 

situationer där det ibland kan vara svårt att ta rationella beslut. Detta kan kopplas till 

Frelins (2012) beskrivning av att se på en situation ur ett relationellt perspektiv, och ta 

hänsyn till alla faktorer runt omkring som kan påverka utgången av en situation. Utifrån 

en tolkning av vad Frelin (2012) framhåller skulle det kunna vara så att situationens 

komplexitet påverkar hur förskolläraren agerar i olika situationer. Till exempel skulle 

stress kunna påverka förskollärarens beslut på ett sådant vis att det kanske inte alltid blir 

det mest rationella. Ett sätt att se på socialt samspel skulle kunna vara att det är en 

ständigt pågående process genom hela livet, och att man som vuxen är lika lite färdig 

med sin utveckling av det sociala samspelet som barnen är. 

 
7.1.2 Förskolepraktikens konsekvenser av resultatet 

Resultatet av den här studien skulle kunna sammanfattas som att förskollärarnas 

strategier för att skapa socialt samspel mellan barn skiljer sig åt genom att en del 

förskollärare talar om vikten att vara närvarande med barnen i samspelet, medan andra 

berättar om att barnen behöver få möjlighet att få vara i det sociala samspelet utan en 

vuxens närvaro. De utmaningar som förskollärarna berättar om handlar om konflikter 
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och utanförskap, vilket verkar hanteras på olika sätt. Några förskollärare berättar att det 

är viktigt att diskutera med barnen och tillsammans försöka lösa konflikter, medan 

andra menar att barnen ska få möjlighet att lösa konflikten själva. Baserat på dessa svar 

gjordes tolkningen att förskollärares arbete för att skapa förutsättningar för socialt 

samspel mellan barn är mycket baserad på deras barnsyn. Johansson (2011) framhåller 

att den egna barnsynen påverkar hur pedagogen utför pedagogiskt arbete med barnen. 

De professionsrelevanta konsekvenser som detta resultat skulle kunna få i den 

förskolepedagogiska praktiken skulle kunna vara exempelvis en möjlighet till reflektion 

hos pedagoger. Utifrån den här studien skulle de kunna börja reflektera över hur deras 

egen barnsyn egentligen ser ut, och hur den i sin tur påverkar det sociala samspelet 

mellan barn.  

 

Resultatet av den här studien skulle även kunna leda till en ökad förståelse hos vuxna 

för barns agerande i socialt samspel. En förskollärare talar om dilemmat som uppstår 

när några barn har påbörjat en lek och vill skydda den, medan andra barn vill vara med. 

Förskolläraren berättar att de ofta gör saker tillsammans på förskolan, men att hon också 

är mån om att barn ska få tillfällen till att vara ensam med den kompisen som de vill 

vara med, då det ibland kan vara så att vissa barn bara vill leka själva. Denna strävan 

som barn ibland har att skydda den egna leken kan kopplas till vad Skånfors (2013) 

skriver om att barn ibland gör motstånd mot kollektivet på förskolan. Som 

förskolläraren beskriver så gör de ofta saker tillsammans på förskolan, och det kanske är 

just detta som vissa barn vill ta avstånd ifrån? I sådana fall skulle resultatet av denna 

studien kunna ge ett annat perspektiv på barns vilja att leka ensamma. Ibland kanske det 

är nödvändigt att släppa in fler barn i aktiviteten, men i dessa fall skulle pedagoger i 

förskolan kunna bemöta barnen som vill leka ensamma på ett annat sätt efter att ha läst 

den här uppsatsen. Det skulle kunna skapa en förståelse för att barn ibland vill skydda 

sin lek, och att de ibland gör motstånd till de normer och regler som finns på förskolan 

för att kunna göra det. 

 

7.2 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras den valda metodens styrkor men också svagheter i 

förhållande till objektivitet, trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. 

 
7.2.1 Strävan mot objektivitet 

Under arbetet med denna studie har det hela tiden funnits en strävan att vara så 

objektiva som det gått genom att ställa egna åsikter om socialt samspel i förskolan åt 

sidan så långt det är möjligt. Detta har varit viktigt för att kunna föra fram ett så 

objektivt resultat som möjligt för studien. De inspelade ljudupptagningarna har spelats 

upp åtskilliga gånger för att uppfatta nyanser och detaljer i intervjuerna, och därefter har 

samtliga intervjuer transkriberats samt lyssnats igenom igen med transkriberingarna 

bredvid i text. Transkriberingarna har bearbetats, tolkats och kategoriserats utifrån de 

svar som framkommit för att hitta mönster med likheter och skillnader i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur. Arbetet med de olika texterna har skett både 

gemensamt och på var sitt håll. I arbetet med bearbetning och analys av intervjusvaren 

skulle man kunna vara kritiskt till om de egna perspektiven verkligen helt kan ställas åt 

sidan. I en kvalitativ studie som denna, med ett tolkande perspektiv, kan det vara svårt 

att fullständigt bortse från sin förkunskap. Som forskare i en studie som denna har man 

en inverkan och leder studien framåt, och därmed tolkas resultat i förhållande till den 

forskning och teoretiska ramverk som man väljer att använda sig av. Denscombe (2016) 

beskriver att resultatet i kvalitativa studier ofta blir påverkade av de val forskaren gör. 
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På detta sätt blir också resultatet i den här studien svårt att friställas från påverkan och 

de val som gjorts under studiens gång. 

 
7.2.2 Trovärdighet 

I kvalitativa metoder ingår ofta fältarbete och empiriska data som kan ge en mer 

 detaljerad beskrivning av undersökningsobjektet  (Denscombe 2016). 

Trovärdighet är ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier. Den trovärdigheten kan 

stärkas på olika sätt, exempelvis genom att man är transparent i sin beskrivning av 

studien samt genom att visa läsaren att studien och dess resultat är rimlig. 

 

Hög trovärdighet har hela tiden eftersträvats i denna studie. Inför intervjuerna hade 

förskolecheferna på respektive förskolor kontaktats. Kontakten med förskolechefen 

möjliggjorde att eventuell komplettering av intervjufrågorna skulle kunna göras senare. 

Det var dock ingen av förskollärarna som valde att komplettera sina intervjusvar i 

efterhand. Denscombe (2016) framhåller att möjligheten för forskaren att återvända till 

respondenterna för att komplettera eller kontrollera svaren, ökar möjligheten för 

forskaren att få en djup förståelse för vad respondenten menat när hon deltog i intervjun 

(Denscombe 2016). Under intervjun användes ljudinspelning som 

datainsamlingsinstrument, vilket gjorde att det i svaren från förskollärarna inte endast 

ingick ett verbalt svar på frågorna, utan även pauser och tonläge som bidrog till mer 

utförliga svar. De genomtänkta intervjufrågor som användes under intervjun bidrog 

också till uttömmande svar från förskollärarna. Denscombe (2016) menar att en sådan 

detaljerad insamlad data ger goda förutsättningar för att sedan dra så trovärdiga 

slutsatser som möjligt, baserade på det empiriska materialet. 

 
7.2.3 Pålitlighet 

Om olika forskare använder sig av det forskningsmaterial som har använts i denna 

studie, skulle de då resultatet bli detsamma och studien därmed vara tillförlitlig? 

Denscombe (2016) menar att det verkar osannolikt, men att det i kvalitativ forskning 

istället talas om pålitlighet. Med detta menas att de beslut som tas och de processer som 

en studie innefattar anses rimliga av andra forskare. För att pålitligheten i en studie ska 

kunna påvisas är det viktigt att forskare redogör för beslut och processer i sina studier så 

detaljerat som möjligt, så att andra forskare kan använda sig av detta för att avgöra om 

studien är pålitlig eller ej (Denscombe, 2016). 

 

Under intervjun ställdes samma intervjufrågor till fyra olika förskollärare, men svaren 

som gavs skiljde sig åt. Därav drogs slutsatsen att ju fler förskollärare som hade 

intervjuats med dessa frågor, desto fler olika svar skulle ges. Däremot är studien pålitlig 

eftersom tillvägagångssättet genom hela studien beskrivs detaljerat. Utöver detta 

motiveras det för gjorda val, och kopplingar till relevant forskning finns, som stödjer 

resonemanget.  

 
7.2.4 Överförbarhet 

I kvalitativa studier kan det vara svårt att generalisera det resultat forskaren har kommit 

fram till i studien så att det direkt kan överföras till andra fall. Denscombe (2016) 

framhåller att eftersom man som forskare i kvalitativa studier ofta inhämtar sin 

empiriska data ur ett litet antal undersökningsdeltagare väcks ofta frågan om hur stor 

sannolikhet det är att detta direkt kan överföras till andra fall. Istället för generalisering 

kan man i en kvalitativ studie snarare prata om överförbarhet. Detta innebär att man 

som forskare transparent beskriver detaljer om urval av undersökningsdeltagare, val av 
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tillvägagångssätt och det resultat man får av undersökningen. Utifrån detta kan läsaren 

avgöra om resultatet går att överföra till andra fall och kontexter (Denscombe 2016). 

 

Som tidigare beskrivits framkom det olika svar från olika förskollärare, vilket gör att 

resultatet i sin helhet inte per se går att generalisera på andra fall, vilket inte heller är 

syftet med en kvalitativ studie. Studien hade även ett förhållandevis litet men noggrant 

utvalt antal undersökningsdeltagare. Genom att göra tillvägagångssättet och 

tolkningarna transparenta genom hela studien får läsaren själv möjlighet att avgöra om 

det finns en viss överförbarhet, vilket kallas för ’reader generalizability’ (Misco 2007). 

 
7.2.5 Metodens styrkor och svagheter 

Styrkan i den kvalitativa metoden som utförts är de semistrukturerade intervjufrågorna, 

där de intervjuade förskollärarna haft tid och möjlighet att berätta och fördjupa sig inom 

begreppet socialt samspel i förskolan och att ge sin syn på begreppet. Denna 

intervjumetod har möjliggjort att få fram förskollärarnas perspektiv på vad socialt 

samspel i förskolans kontext innebär för dem, vilket hade varit svårt om en kvantitativ 

metod med enkätundersökningar hade valts. Denscombe (2016) lyfter fram att 

kvalitativa metoder är att föredra vid komplexa sociala situationer.  

 

Det teoretiska perspektiv som studien utgick från var det relationella perspektivet. Detta 

perspektiv lyfte just relationer mellan pedagog och barn, men också relationerna mellan 

barn som en del i ett socialt samspel. Detta perspektiv var relevant att utgå från, 

eftersom socialt samspel sker mellan människor, alltså i relationer med andra. Under 

studiens gång och i samband med intervjuerna framkom att de intervjuade 

förskollärarnas berättelser, förutom att beskriva deras strategier och de utmaningar de 

upplevde, också berättade om olika sätt att bemöta barnen. Utifrån detta gjordes 

tolkningen om barnsynens påverkan på förskollärares arbete, och Johanssons (2011) 

kategoriseringar av barnsyn lyftes under resultatavsnittet. Barnsynens påverkan på 

förskollärarnas arbete lyfts alltså i arbetet på grund av att de intervjuade förskollärarna 

talade på olika sätt om att bemöta barnen. Detta blev en styrka i arbetet, då 

förskollärarna förutom att tala om strategier och utmaningar i det sociala samspelet, 

även bidrog med ett intressant perspektiv om hur den egna barnsynen påverkar hur man 

som förskollärare agerar i sin yrkesroll.  

 

En svaghet i den här studien är den begränsade tidsramen. Om det hade funnits mer tid 

hade det även funnits möjlighet att återkoppla till förskollärarna och intervjua dem på 

nytt, men då utifrån de tolkningar som gjorts om förskollärares barnsyn. Studiens 

begränsade tidsram kan kopplas till Denscombe (2016), som framhåller att en nackdel 

med intervjuer är att transkribering av data och tolkandet av den är tidskrävande 

uppgifter. 

 

7.3 Vidare forskning 
Denna studie omfattade endast fyra intervjuer, och pågick under cirka 16 veckor. Det är 

alltså en relativt liten studie inom ett område som det finns många intressanta ämnen att 

forska om. Ett sådant ämne skulle kunna vara hur förskollärares barnsyn påverkar deras 

arbete att skapa förutsättningar för socialt samspel mellan barn i förskolepraktiken. Det 

skulle även kunna vara intressant att studera förskollärare i olika sociala situationer, för 

att kunna bidra med en djupare förståelse för komplexiteten i sociala situationer, och hur 

detta påverkar förskollärarnas arbete att skapa förutsättningar för socialt samspel mellan 

barn. Ett annat ämne skulle kunna vara att använda sig av observation som 

datainsamlingsmetod istället för intervjuer, vilket skulle kunna innebära att observera 
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barnen i det sociala samspelet samt hur pedagogerna agerar tillsammans med barnen. 

Det skulle även vara intressant att kombinera intervju och observation som 

datainsamlingsmetod, för att studera huruvida förskollärarnas intervjusvar stämmer 

överens med hur de agerar i olika situationer i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om vad socialt samspel innebär för dig? 

2. Den här intervjun kommer framförallt att handla om det sociala samspelet 

mellan barn då vi har valt att göra en studie om detta. Om du skulle välja tre ord 

som kommer fram i dina tankar när du hör socialt samspel mellan barn, vilka 

skulle du välja då? Hur kommer det sig att du väljer just dessa ord? 

3. Berätta om en erfarenhet du har från ditt yrkesliv som förskollärare, där du fått 

stötta ett barn i det sociala samspelet med andra barn. Vad konkret gjorde du för 

att stötta barnet? 

4. Kan du utveckla varför du valde att arbeta på det sätt du gjorde i föregående 

situation? På vilket sätt hade du agerat annorlunda om situationen varit 

annorlunda, till exempel om det varit en annan miljö, ett annat barn eller andra 

barn omkring. Kan du ge exempel? 

5. Vilken roll har förskolläraren enligt dig när det kommer till att utveckla 

relationer mellan barn? 

6. På vilket sätt kan man som förskollärare utveckla det sociala samspelet? Kan du 

ge exempel? 

7. Kan du beskriva för mig vad du upplever som svårt när det gäller att stödja barns 

sociala samspel? 

8. Två barn leker ofta tillsammans, och säger nej när andra barn frågar om de får 

vara med. Hur tänker du kring detta? Kan du berätta hur du gör i sådana 

situationer? Kan du ge exempel? 

9. På vilket sätt hanterar du dessa utmaningar? Kan du utveckla/ge exempel? 

10. Hur arbetar ert arbetslag som helhet för att barnen ska kunna utveckla sina 

relationer och socialt samspel med varandra? Kan du ge exempel? 

11. Hur skulle du vilja sammanfatta vad barns sociala samspel betyder i din 

yrkesvardag? 

12. Vad av det vi har pratat om skulle du vilja lyfta fram som allra viktigast när det 

kommer till förskollärarens roll i att skapa socialt samspel mellan barn? 

13. Finns det något som du tycker är viktigt som du inte har kunnat säga hittills? 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera någon fråga? 
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Bilaga B Brev till förskolechef 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu 

skriver vi vårt examensarbete och vi har valt att göra en kvalitativ studie om socialt 

samspel mellan barn i förskolan. För att samla in datamaterial till denna studie skulle vi 

vilja intervjua två förskollärare från er förskola som har mer än fem års erfarenhet av 

förskolläraryrket. Vi önskar utföra dessa intervjuer på er förskola och ber härmed om 

tillåtelse att göra detta. Det är vår tro att Ni som förskolechef är den bästa att välja ut 

vilka förskollärare som skulle vara lämpliga att intervjua. Uppskattningsvis kommer 

intervjuerna att ta ungefär en timme vardera. 

 

I vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att all 

deltagande är frivillig, att intervjun kan avbrytas när som helst utan motivering, att all 

data anonymiseras och används endast inom ramen för vår uppsatsarbete. 

 

Vi skulle vara tacksamma om Ni bifogar förskollärarnas mailadress eller telefonnummer 

så att det blir möjligt för oss att kontakta personerna. Vid eventuella frågor är ni varmt 

välkomna att höra av er till oss eller till vår handledare (vänligen se våra 

kontaktuppgifter nedan). 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennica Leviné, xxxxxxx@student.lnu.se 070-xxxxxxxx 

Josefin Ottosson, xxxxxxx@student.lnu.se 070-xxxxxx 

 

Handledare för studien är: Bettina Vogt, fil.dr, institutionen för didaktik och lärares 

praktik, Linnéuniversitetet, xxxxxxxx@lnu.se, 0470-xxxxxx 
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