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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med studien är att ur ett Vygotskijperspektiv skildra förskollärares syn på barns 
samspel och samlärande samt vilken syn de har på sin egen roll i detta sammanhang. Studien 
utgår från följande frågeställningar: Vilka uppfattningar har förskollärare om samspel och 
samlärande hos förskolebarn? Hur ser förskollärare på den pedagogiska miljöns betydelse 
för att främja samlärande och samspel? Hur beskriver de sin egen roll i barns samarbete och 
samlärande? I studien intervjuas fem verksamma förskollärare på tre olika förskolor. Det 
visar sig att nästan alla känner till Vygotskij och delar av hans teorier och en förskollärare har 
även honom som förebild. Resultatet visar att de på många sätt arbetar efter hans teorier men 
att ibland saknas en medvetenheten om det. En större medvetenhet skulle kunna medföra att 
förskollärare främjar samlärande och samspel, både genom sitt förhållningssätt och genom sin 
attityd till samarbete samt hur den pedagogiska miljön organiseras. Det visar sig att barns 
förmåga till samspel och samarbete skiljer sig åt och att den kan komma till uttryck i såväl 
barn- som vuxeninitierade aktiviteter Förskollärarens roll innebär både att inspirera och 
utmana men också att vägleda och stötta för att främja samarbete och samlärande hos barn. 
Studien visar också att barn samspelar och hjälper varandra mer när vuxna inte finns i 
närheten samtidigt som informanterna anser att närvarande lärare är en viktig faktor i 
förskolan. Den pedagogiska miljön är viktig för barns samlärande och utveckling men 
resultatet visar att mängd, variation och tillgänglighet avseende material kan väcka debatt i 
förskolan.  
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1 INLEDNING 
 
Mitt intresse för Vygotskij väcktes vid en föreläsning med Leif Strandberg som handlade om 
”Vygotskij i praktiken” innan jag började min förskollärarutbildning. Han pratade om att 
samspel mellan barn och mellan barn och vuxna främjar utveckling och lärande samt att lärare 
ska uppmuntra barn att ta hjälp av en kompis. Orden ”ta hjälp av en kompis” tog jag med mig 
från föreläsningen och Vygotskijs tankar och teorier har väckts till liv igen genom litteratur 
som har ingått i min förskollärarutbildning som visar sig vara högst aktuella i dagens förskola. 
Dagens samhälle kännetecknas allt mer av enskilda individers arbete och framgång men för 
att få ett mer demokratiskt samhälle krävs att vår syn på lärande är att det sker bäst i 
samarbete och samspel. Skolans och förskolans läroplaner framhåller demokratiska värden 
och att lärandet ska grundas på samspel mellan barn och vuxna samt att barn lär av varandra. 
Dessutom lyfts begreppet samarbete fram som motpol till individualiseringen i samhället 
(Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000). Genom att skapa mötesplatser där allas 
olikheter och kompetenser blir en tillgång istället för ett hinder hjälper vi barn att utvecklas 
genom att lära av varandra. Förskolans värdegrund och uppdrag förutsätter en förmåga hos de 
vuxna att förstå och samspela med föräldrar och barn, både enskilt och i grupp, samt att vi 
utvecklar kunskaper på olika sätt med målsättningen att vi lär oss allra bäst i samspel med 
varandra. I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) kan man läsa: ”förmåga 
att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (2010:6). Vidare står det 
att ”lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra” (2010:7). I studien skildras verksamma förskollärares syn på samspel och 
samlärande ur ett Vygotskijperspektiv samt hur de ser på sin egen roll i barns lek och lärande.  
 

1.1 Styrdokument 
 
I Läroplan för förskolan står: ”förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 
samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt” (Utbildningsdepartementet, 2010:6). Det står även att förskolebarn ska få 
möjlighet att möta vuxna som engagerar sig i samspel med dem, både enskilt och i grupp. 
Leken är en viktig del av förskolans verksamhet och menar att leken och det lustfyllda 
lärandet främjar ”fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Utbildningsdepartementet, 2010:6). Vidare 
framhålls att barn får kunskaper bland annat genom att samspela med varandra, genom lek 
och socialt samspel samt genom att samtala och reflektera. Lärandet ska grundas på samspel 
mellan barn och vuxna men även på att de lär av varandra. 
 
I Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i förskolan (2005) skriver man också att barn 
erövrar nya kunskaper genom intresse och motivation samt i samspel med andra människor.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att ur ett Vygotskijperspektiv skildra förskollärarens syn på 
samspel och samlärande. Jag vill även visa vilken syn de har på sin egen roll i barns lek och 
lärande. 
 
Frågeställningarna är: 
 
Vilka uppfattningar har förskollärare om samspel och samlärande hos förskolebarn? 

 Hur ser förskollärare på den pedagogiska miljöns betydelse för att främja samlärande 
och samspel? 

 Hur beskriver de sin egen roll i barns samarbete och samlärande? 
 
 
För att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna intervjuas verksamma förskollärare. 
Därefter analyseras resultatet i jämförelse med styrdokument och teoretisk bakgrund för att 
avslutas med en diskussion. Förhoppningen med examensarbetet är att belysa den syn på 
samlärande och samspel som finns i dagens förskola. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden redogörs för några av Vygotskijs teorier om samlärande, imitation och den 
närmaste utvecklingszonen samt hur Vygotskij ser på barns lek. Därefter redovisas tre 
tolkningar av Vygotskijs teorier som anpassats till modern förskola/skola med fokus på 
pedagogisk miljö, samspel och samlärande, förskollärarens roll samt barns lek. I detta avsnitt 
finns även en beskrivning av en förskoleutbildning i Ryssland som grundas på Vygotskijs 
teorier. Avslutningsvis redogörs för hur några forskare ser på samlärande i dagens svenska 
förskolor. 
 

2.1 Vygotskij 
 
Här redogörs för Vygotskijs teorier inom områdena barns lärande och utveckling, samarbete 
barn och vuxen, den närmaste utvecklingszonen, imitation, vardagsbegrepp – vetenskapliga 
begrepp och leken. I studien används den närmaste utvecklingszonen istället för den 
proximala utvecklingszonen eftersom det förra begreppet oftare används i den valda 
litteraturen och i den svenska översättningen av Vygotskijs Tänkande och språk. I 
översättningen av Vygotskij används begreppet inlärning men i studien används lärande som 
blivit ett vanligare ord i dagens forskning.  
    

2.1.1 Barns lärande och utveckling 
 
Vygotskij (1999) delar in barnets intellektuella utveckling i tre stadier efter hur medvetandet 
utvecklas: spädbarnstiden, tidiga barndomen och skolåldern. Han säger: ”utvecklingens 
allmänna lag är den att medvetandegörandet av en viss funktion och förmågan att lära sig 
behärska den endast förekommer på det högsta utvecklingsstadiet” (1999:291). Under tidig 
barndom mognar perceptionen, uppmärksamheten och minnet, det vill säga barnet råder över 
det som skall medvetandegöras och det som de senare ska lära sig. I skolåldern är det minnet 
som dominerar, enligt Vygotskij och han menar att: ”i skolan lär sig barnet [… ] att bli 
medvetet om vad de gör, och följaktligen också att villkorligt operera med sina färdigheter. 
Dess färdigheter överförs från ett omedvetet, automatiskt plan till ett villkorligt, avsiktligt och 
medvetet” (1999:323). Dessförinnan behärskar barnet vissa färdigheter inom ett speciellt 
område innan de på ett medvetet och villkorligt sätt börjar lära sig att använda dem. Vidare 
menar Vygotskij att varje individ följer sin egen utvecklingslogik, eftersom olika intryck och 
lärande påverkar oss olika.  
 
Lärande är endast möjligt när barn har förmågan att lära sig och när de har möjlighet att 
imitera men den måste även: ”orientera sig mot redan genomgångna utvecklingscykler, mot 
inlärningens lägsta tröskel” (Vygotskij, 1999:333). Vidare menar han att lärande inte bygger 
så mycket på vad barnet redan kan utan mer på vad som håller på att mogna och lärandets 
möjligheter ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij (1999) skriver också att vi 
ska se till barnens styrkor och inte deras svagheter och att pedagogiken ska riktas framåt, mot 
morgondagen, inte mot gårdagen i barnets utveckling. Han menar att vi inte skall stärka det 
som barnen redan kan göra på egen hand eller har lämnat bakom sig utan lärandet måste föra 
utvecklingen framåt till nya mål inom den närmaste utvecklingszonen.  
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Vygotskij (1999) skriver att imitation är ett centralt moment i inlärningspsykologin 
(Vygotskijs uttryck) och han ser det som en mycket betydelsefull lärandeform, som i hög grad 
påverkar barnets utveckling. Han jämför med hur djur lär sig genom dressyr och skriver: ”hos 
barnet är det däremot ett grundläggande faktum att utveckling genom samarbete med hjälp av 
imitation är källan till alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos medvetandet och att 
utvecklingen sker genom inlärning” (1999:332). Vygotskij menar att i samarbete kan barn 
alltid göra mer än vad de själva klarar av på egen hand men är begränsat av dess utveckling 
och intellektuella möjligheter. Han menar att barnets intellektuella förmåga kan bedömas som 
olika vid eget arbete jämfört med vad de kan åstadkomma i samarbete och dess nivå är olika 
hos varje barn.  
 

2.1.2  Samspel och samlärande 
 
Vygotskij (1999) menar att samhällsvetenskapliga begrepp utvecklas i en lärandeprocess som 
innebär ett speciellt samarbete mellan lärare och barn. I samarbetet mognar barnets högre 
psykologiska funktioner där kunskaperna överförs till barnet. Detta är ett huvudmoment i 
lärandeprocessen som förklarar den tidiga mognaden av de vetenskapliga begreppen som i sin 
tur påverkar de vardagliga begreppens möjlighet till utveckling. 
 
Vygotskij (1999) menar i sin forskning att man inte ska nöja sig med att fastställa barnens 
nuvarande intellektuella utvecklingsnivå som oftast görs genom olika tester. Det är tester som 
visar vad barnet klarar av just nu och kan lösa på egen hand, vad det kan och vet idag. På 
detta sätt fastställer man den aktuella utvecklingsnivån. Vygotskij vill använda en ny metodik 
för att se barnets utvecklingspotential. Han menar att när barn får till uppgift att lösa problem 
som är avsedda för lite äldre barn så kan de i samarbete med en vuxen (eller mer kunnig 
kamrat) som ger instruktioner, visar exempel och vägleder prestera mer än på egen hand. 
Hans forskning visar att vissa barn kan lösa uppgifter i samarbete med en vuxen (eller äldre 
kamrat) som är avsedda för fyra år äldre barn medan andra barn lyckas lösa uppgifter som är 
avsedda för barn som är ett år äldre. Det är skillnaden mellan den aktuella utvecklingsnivån 
eller den intellektuella åldern och den nivå som barnet lyckas uppnå i samarbetet som 
Vygotskij anser vara viktigare. Han kallar det för den närmaste utvecklingszonen som kan 
vara olika för olika barn och som visar vilken utvecklingspotential varje individ har. Vidare 
skriver Vygotskij (1999) att hans undersökning visar att potentialen i den närmaste 
utvecklingszonen har större betydelse för barnets intellektuella utvecklingsförmåga och 
framgång än om den aktuella utvecklingsnivån bedöms som hög eller låg. Vygotskij menar att 
det alltid finns en distans mellan dessa nivåer. Individen kan inte genom imitation och 
samarbete lösa alla nya uppgifter utan ”för att kunna imitera måste jag äga en möjlighet att 
förflytta mig från det jag kan till det jag inte kan” (1999:330). Vidare hävdar han att en central 
del av hela lärandet är när barnet har förmågan att genom samarbete öka sin intellektuella 
kapacitet och genom imitation kunna utföra det som de tidigare inte kunde på egen hand: ”det 
som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” 
(1999:333). 
 

2.1.3 Vardagliga begrepp – vetenskapliga begrepp 
 
De vetenskapliga begreppen är enligt Vygotskij: ”de äkta, ovedersägliga och sanna 
begreppen” (1999:251) som man lär sig i skolan och som kräver en högre nivå av tänkande än 
vad de vardagliga begreppen gör. När barn får till sig kunskaper ökar det vetenskapliga 
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tänkandet som i sin tur påverkar det spontana tänkandet. Med spontant tänkande och spontant 
inlärda begrepp menar Vygotskij de vardagliga begrepp som barn lär i sina egna aktiviteter 
tillsammans med sin omgivning i sin egen livsvärld, alltså inget medvetet kunskapsinlärande. 
De vetenskapliga begreppen får barn inte till sig i färdigt skick utan det är enligt Vygotskij en 
komplicerad och äkta tankeprocess som kräver att barnet höjer sig en nivå för att 
medvetandegöra begreppen. Vidare skriver Vygotskij att dessa olika begrepp, de vardagliga 
och vetenskapliga, inte utvecklas på samma sätt utan de vardagliga eller spontana begreppen 
blir barn först medvetna om genom att möta det i vardagen. De lär sig till en början 
exempelvis vad ett föremål heter, hur det ser ut, var det finns och eventuellt låter, vilket leder 
till att begreppet medvetandegörs och därmed förmågan att utföra abstrakta operationer med 
det. När det gäller de vetenskapliga begreppen så sker denna process på motsatt sätt, från 
begrepp till ting. Dessa båda processer är beroende av varandra eftersom de vardagliga 
begreppen måste nå en viss nivå för att barnet över huvud taget skall kunna lära sig de 
vetenskapliga begreppen. När barnet för första gången känner igen ett ords betydelse slutar 
inte begreppsutvecklingen utan den påbörjas. Ordens betydelse utvecklas i takt med att barnet 
växer och utvecklas eftersom deras förmåga att generalisera förändras. Förmågan är från 
början elementär för att sedan utvecklas till en allt högre nivå. Barns förmåga att tillämpa 
kunskaper, som de förvärvat genom erfarenheter och interaktion med andra, ökar också i 
andra sammanhang.  
 

2.1.4 Leken 
 
Inom förskolans verksamhet förekommer kreativt skapande hos de yngsta barnen vilket 
främst kan ses i deras lek, och Vygotskij (1995) menar att den har betydelse för barns 
utveckling och mognad. I leken imiterar barn vad de sett och erfarit men på ett nytt sätt 
genom att kombinera erfarenheter och skapa en ny värld som utgår från deras behov och 
intresse. Förmågan att kombinera olika erfarenheter till nya lärdomar är grunden för allt 
skapande (Vygotskij, 1995). Han beskriver kreativitet som en mänsklig aktivitet där något 
nytt skapas och skiljer på aktiviteter som är återskapande eller reproduktiva och sådana som 
är kombinatoriska eller kreativa som resulterar i nya bilder eller handlingar. Den återskapande 
aktiviteten är sammankopplad med det vi minns och där upprepar vi det vi sett, upplevt eller 
skapat tidigare. Denna förmåga hjälper oss att anpassa oss till omvärlden och grundar sig på 
våra erfarenheter, men för att kunna möta förändringar i vårt liv och vår miljö har vi utrustats 
med ytterligare en förmåga, den kombinatoriska. Vygotskij menar att den förmågan gör 
människan ”till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid” (1995:13). Inom psykologin kallas den kombinatoriska förmågan för föreställning eller 
fantasi vilket vetenskapligt skiljer sig från det vi i vardagen kallar för fantasi. I vardagen 
kallar vi oftast allt som är overkligt för fantasi men egentligen är fantasi grunden till allt 
konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt skapande. Det kombinatoriska skapandet förekommer 
inte bara hos uppfinnare, vetenskapsmän eller andra genier utan överallt där människor 
fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt (Vygotskij 1995). 
 
Vygotskij (1995) skriver att fantasin, som är grunden och drivkraften i skapandet, strävar efter 
att komma till uttryck. Skapande i detta sammanhang är strävan efter att bli verksam och aktiv 
vilket Ribot (i Vygotskij, 1995) menar är motsatsen till drömmeri och viljelöshet. Han menar 
att hos viljelösa och obeslutsamma människor förverkligas inte deras fantasi utan stannar kvar 
inom dem själva och det leder inte till någon skapande fantasi. Skapande fantasi betyder 
mycket för barnets utveckling och träning, inte bara för enskilda funktioner, utan för barnets 
totala beteende. En form av skapande är ritandet som förskolebarn har ett speciellt intresse för 
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men som avtar med åren. Vygotskij menar att för de yngsta är det den enklaste formen för att 
uttrycka sitt intresse. I skolåldern övergår det intresset mer till ett språkligt eller litterärt 
skapande. Vygotskij (1995) tar i sammanhanget om skriftspråkets utveckling upp sin syn på 
uppfostran: 
 

Han konstruerade, skapade och kombinerade tillsammans med barnen och smittade dem med 
inspiration, gav dem tema, dvs styrde i grunden hela deras skaparprocess, visade dem metoder 
för detta skapande osv. Men detta är också uppfostran i den exakta betydelsen av detta ord. 
(1995:59) 

 
Vidare skriver han att i en god uppfostran väcker man det som redan finns hos barnet och 
hjälper dem att utveckla det åt ett bestämt håll.  
 
I barnens teatrala skapande eller dramatisering sker även en önskan att gestalta och 
förverkliga en fantasiprocess, enligt Vygotskij (1995). För det yngsta barnet som för första 
gången ser ett tåg eller flygplan sker detta genom att dramatisera sina föreställningar, de leker 
tåg eller flygplan, låter som dem och härmar alltså sina upplevelser. Vidare menar Vygotskij 
att av alla olika skaparformer står dramat närmast leken eftersom det innehåller många olika 
former av skapande. Barn skapar själva, improviserar eller planerar ett stycke och skaffar 
rekvisita som kostymer och biljetter m.m. Petrova (i Vygotskij, 1995) säger att leken är 
barnets livsskola som har stor betydelse för att skapa karaktärer och utveckla deras 
världsuppfattning. I leken kan barnet ta skiftande roller som exempelvis artist, åskådare, 
tekniker eller scenbyggare vilket i sin tur utvecklar intellektuella, emotionella och 
viljemässiga sidor hos barnet. Vygotskij (1995) poängterar att grundregeln för barns skapande 
är värdet i själva processen inte i resultatet. Det viktigaste är att barn skapar, bygger och 
tränar på skapande fantasi och dess gestaltning. 
 

2.2 Tolkning och tillämpning av Vygotskijs teorier 
 
För att koppla Vygotskijs teorier till en förskolekontext redovisas några tolkningar som 
anpassats till nutida förskola/skola, med fokus på Vygotskijs syn på pedagogisk miljö, 
samspel och samlärande, förskollärarens roll samt barns lek. Det är Leif Strandberg, 
legitimerad psykolog, som under trettio år har arbetat med skolpsykologi, skolutveckling, 
lärar- och rektorsutbildning, Sandra Smidt, ”författare och expert på de tidigare årens 
undervisning” (2010:7) och avslutningsvis Petri Partanen, legitimerad psykolog, verksam på 
Elevhälsan i Östersund och Skolutvecklarna Sverige.   
 
Enligt Partanen (2007) bygger förskolans och skolans läroplan på Vygotskijs teorier om 
lärande och utveckling men lärare tolkar dem på många olika sätt. Partanen menar att vi 
behöver utforska den pedagogiska grundsynen och att Vygotskijs teorier handlar om 
pedagogiskt ledarskap. Vidare hävdar han att för att följa Vygotskijs pedagogiska psykologi 
så ska vi ta hänsyn till barnens unika särdrag när vi ordnar lärandemiljöer och pedagogiska 
verktyg. Enligt Partanen menar Vygotskij: ”när barnet imiterar och internaliserar något från 
det yttre samspelet till det inre så förändras det också utifrån barnets unika förutsättningar, 
utifrån det enskilda barnets mentala, inre verktyg” (2007:13). Enligt Strandberg (2006) var 
Vygotskijs teorier banbrytande och hans pedagogik fokuserar inte enbart på den enskilde 
individen utan vad vi gör tillsammans, vad som sker mellan våra huvuden. Det är vad barnen 
gör i förskolan som är avgörande för deras utveckling. Strandberg (2006) menar att aktiviteter 
som leder till lärande kännetecknas av att: 
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 De är sociala – våra kompetenser grundas i olika interaktioner med andra människor i 
omgivningen. 

 De är medierade – i våra aktiviteter använder vi oss av hjälpmedel, verktyg och tecken 
som är till hjälp när vi löser uppgifter av olika slag, när vi minns och när vi tänker. 
Ytterligare exempel är bokstäver, siffror, datorer, miniräknare, karta och kompass. 

 De är situerade – aktiviteterna äger rum vid speciella situationer, kontexter, rum eller 
platser. Exempelvis är det lättare att lära sig ett nytt språk när man befinner sig i landet 
där man talar det språket. 

 De är kreativa – individer omskapar och förändrar sina relationer, hjälpmedel och 
situationer. Vygotskij menar att utveckling och lärande inte är bundna till givna stadier 
utan vi övar och tränar på det som vi inte kan. Enligt Smidt (2010) så menar Vygotskij 
att andras roll är grundläggande för lärandet där den andre är en vuxen eller andra 
barn. Hon menar att lärandet hos barn pågår hela tiden när de interagerar med mer 
kompetenta och erfarna jämnåriga eller med äldre kamrater samt med vuxna. 

 

2.2.1 Pedagogisk miljö 
 
Strandberg (2006) poängterar att miljön i förskolan är extra viktig ur ett lärandeperspektiv. 
Han menar att den påverkar barnen och miljön förmedlar vilken kunskap, vilka erfarenheter 
och känslor man får i rummet och vilka förväntningar som finns i rummet. Vissa aspekter är, 
enligt ett Vygotskijperspektiv, extra viktiga som till exempel interaktion - hur man kan 
samspela i rummet, aktivitet - vad man kan göra i rummet, artefakter - vilka verktyg barnen 
har tillgång till, utvecklingshopp - om det kan ske en utveckling i rummet, kreativitet - om 
barnen har möjlighet att förändra rummet och tillgång till - vilken tillgång barnen har till det 
som finns i rummet. Förutom det som finns i rummet ska barnen ha möjligheter att samspela 
vilket är den viktigaste källan till lärande, enligt Vygotskij (Strandberg, 2006). 
 
Vygotskij menar att allt lärande är socialt och Smidt (2010) anser att den närmaste 
utvecklingszonen är ett av de viktigaste begrepp som han tillfört pedagogiken. Vidare skriver 
hon att det är idén om potential som gör den närmaste utvecklingszonen så betydelsefull 
eftersom det handlar om vad individen kan göra med hjälp av en mer erfaren person vars roll 
är tydlig: ”att hjälpa barnet att gå från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå” 
(2010:119). För att hjälpa barnen att nå sin potentiella nivå ska de vetenskapliga begreppen 
som vi vill lära barnen utgå från deras vardag och intressen. Barnen behöver även konkreta 
upplevelser för att kunna hantera abstrakta begrepp och vuxna ska ägna mycket tid att 
observera, lyssna och tala med dem. Nästa steg är att reflektera över observationerna och 
skapa förståelse för vad barnen säger och gör. Att stötta och uppmuntra barnen i deras projekt 
och ingripa på ett lyhört sätt är också viktigt i detta arbete. 
 
Lärarens uppgifter i förskolan är att skapa utvecklingsområden för barnen, organisera en 
stimulerande lärandemiljö och låta barnen vara aktiva och engagerade. När vi utgår från barns 
erfarenhetsvärld och intresse och ger dem utmaningar skapar de sina egna 
utvecklingsområden där lärande sker i samspel med andra. Barn har olika utvecklingsområden 
som innebär att de behöver olika stöd från vuxna eller kamrater i sin omgivning och det kan 
de få genom en demonstration, att någon ställer frågor eller ger exempel. Lärandet sker i 
dialogens och kommunikationens tecken i linje med Vygotskijs teorier (Partanen, 2007).  
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2.2.2 Samspel och samlärande 
 
Strandberg skriver (2006) att enligt Vygotskij är social kompetens grunden i människors 
utveckling. Den styr alla former av samspel mellan människor som i sin tur ger utveckling 
och lärande. Interaktion mellan människor bidrar både till intellektuell och till social 
utveckling eftersom de är förenade med varandra där språket har en viktig funktion både för 
att kommunicera med andra och för vårt inre tänkande. Enligt Strandberg (2006) har den 
ömsesidiga dialogen en stor betydelse i barnens lärande och Vygotskijs grundtankar är att 
interaktion och samspel mellan barn samt mellan barn och vuxen är en förutsättning för vårt 
lärande. Han ser inte utveckling som något som bara finns inom individen eller som någon 
”planterar in i individen” (Strandberg, 2006). Strandberg menar att det är bra att inviga barn i 
abstrakta resonemang, inte för att de ska förstå med en gång, utan för att påverka barnets 
fortsatta utveckling. Många olika samspel i förskolan hjälper därför barnen i deras utveckling 
där de uppmuntras av förskollärarna att ta hjälp av en kamrat.  
 
Vidare skriver Strandberg (2006) att imitation är ett sätt för barn att lära sig i samspel, där de 
får tillgång till både modeller och metoder. När barn tar efter en vuxen eller en mer erfaren 
kamrat sådant som de ännu inte kan på egen hand, är det något som barnet vill lära sig vilket 
Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen eller den närmast belägna förmågan. Man 
kan säga att imitation erbjuder en övningsarena, där de kan prova att göra saker tillsammans 
med andra. I detta möte, som ska vara asymmetriskt och jämlikt, kan barnet agera över sin 
aktuella förmåga. Smidt (2010) menar att för förskolläraren är det viktigt att utgå från barnens 
tidigare erfarenheter, kultur och kulturella verktyg för att kunna erbjuda och bygga upp en ny 
lärandearena och ny kultur för de barn som börjar på förskolan. Strandberg (2006) skriver att 
människa och kultur inte kan skiljas åt utan miljön där vi befinner oss och vilken kultur som 
omger oss påverkar och formar oss. Det är så vi skapar våra förmågor och kompetenser, barn 
som bor på lantgård lär sig om djur och jordbruk medan barn i storstaden lär sig hur 
tunnelbana och storstadstrafiken fungerar. 
 
Partanen (2007) påtalar betydelsen av att vuxna och barn i förskolan har gemensamma mål i 
verksamheten där vi med hjälp av fantasi och kreativitet blir motiverade och känner att 
lärandet är meningsfullt. Ett förhållningssätt där vi hjälper barnen att knyta sitt lärande till 
sina vardagserfarenheter är viktigt. Det är bra att hämta pedagogiskt material från deras värld 
och knyta ihop det med förskolans lärande. Här kommer Vygotskijs begrepp generalisering in 
när barn kan tillämpa sina kunskaper eller det man lärt från en situation till en annan. Detta 
blir ännu viktigare i skolan för att eleverna ska förstå att kunskaper man får till sig det har 
man även nytta av i livet utanför skolan. Att ta eget ansvar, eller som Vygotskij benämner det, 
självreglering, utvecklas i sociala sammanhang, i samspel mellan barn och vuxna. Enligt 
Partanen (2007) visar forskning att barn som deltar i gemensamma samspelstillfällen där man 
har gemensamt fokus på att lösa en uppgift och där den vuxne vägleder barnet, utvecklar 
större kompetens att koncentrera sig på en uppgift och blir en bättre problemlösare. Den 
vuxnes uppgift i samspelssituationerna är att sätta ord på hur man löser uppgiften och att 
utvärdera detta tillsammans. Barn övar först på en uppgift tillsammans i ett socialt och 
språkligt sammanhang för att barnet själv ska kunna göra det vid ett senare tillfälle eller 
tillsammans med andra kamrater. 
  
Vygotskij (i Strandberg 2006) talar om verktyg som har formats efter vår kultur och 
samhällsutveckling och som är unikt för människan eftersom vi använder dem dagligen och 
de ärvs av varje generation. Det unika är också att vi kreativt utvecklar våra verktyg och dit 
hör tecken som är speciellt utvecklade av människan. Med tecken menas i detta sammanhang 
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bilder och symboler som föreställer något, bokstäver, siffror, ord, kartor, former, gester m.m. 
(Strandberg, 2006). Alla dessa tecken har betytt mycket för vår utveckling som följer och 
hjälper oss varje dag. För Vygotskij är kreativitet och fantasi att vi skapar något nytt genom 
att kombinera och använda vardagliga element på nya sätt. Den förmågan utvecklas i takt med 
våra erfarenheter och är viktig i allt vi gör. Skapande aktivitet är viktig för alla individer inte 
bara för genier och uppfinnare utan den måste få ta stor plats i skolan/förskolan för att barn 
ska kunna ”öva sig i fantasins och kreativitetens metoder ” (2006:102). Strandberg menar att 
kreativa processer kommer till stånd genom deltagande i sociala sammanhang när vi lånar 
varandras idéer och färdigheter som innebär att vi utvecklas mer i interaktion med andra än 
när vi står och tittar på. 
 
Enligt Smidt (2010) är mediering grunden för all kognition och ett centralt begrepp i 
Vygotskijs teorier. Mediering står för olika sätt att kommunicera genom att använda kulturella 
verktyg där bland annat språket och olika symboler ingår. Kulturella verktyg har människan 
skapat för att tolka och förklara världen och för att hjälpa oss att minnas. När vuxna samspelar 
med det lilla barnet sker en mediering dem emellan. Den vuxne, eller en mer erfaren individ, 
förmedlar till barnet vad som händer och sker för att det sedan ska kunna utföras av barnet 
själv genom att det skaffat sig mer erfarenheter (Smidt, 2010). Enligt Smidt menar Vygotskij 
att det sker en övergång från lägre eller mer vardagliga funktioner till högre psykiska 
funktioner när vi går från att vara beroende av andra och konkreta vardagshändelser till att bli 
självständiga och på egen hand kunna minnas, internalisera och använda erfarenheter. 
Internalisering förklarar Smidt (2010) som en process där man lär sig hantera och förstå olika 
begrepp och händelser utan att ha dem konkret framför sig. Övergången sker genom sociala 
aktiviteter där barnet får utforska något meningsfullt och skaffa egna erfarenheter genom 
interaktion med en mer erfaren person. Andras roll i lärandet är centralt för Vygotskij och det 
kan vara en vuxen eller en kamrat med mer erfarenhet. De kulturella verktygen som växt fram 
och skapats av människor genom historien hjälper oss att hantera tänkande och 
problemlösning: ”Vygotskij hävdade bestämt att människor blir medvetna om sina tankar 
genom dessa redskap” skriver Smidt (2010:57). Partanen (2007) förklarar Vygotskijs begrepp 
medierat lärande som en gemensam utforskning av ett dilemma, ett problem eller en 
utmaning där man resonerar tillsammans för att lösa uppgiften. Detta resonemang utvecklar i 
sin tur individens förmåga till självständigt tänkande.   
 
 

2.2.3 Förskollärarens roll 
 
Det är förskollärarens uppgift att organisera och erbjuda barn miljöer och rum där man kan 
göra många olika saker, där aktiviteter är tillåtna och där de har tillgång till olika verktyg och 
tecken. Verktygen hjälper barn att tänka och göra saker samt bidrar till att deras utforskande 
aktiviteter blir mer intressanta och utmanande. Barn ska ha möjlighet att utvecklas och 
rummet ska inbjuda till kreativitet genom att barnen kan förändra miljön så att det passar 
deras lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Vidare skriver Strandberg att 
förskolan/skolan även ska sträva efter att sätta barnet i centrum, att utgå från barnets intresse. 
Han menar att Vygotskij vill gå ett steg längre genom att sätta interaktionen, som helst ska 
vara asymmetrisk, i centrum eftersom olikhet och ömsesidighet är faktorer som påverkar och 
stimulerar utveckling.  
 
Enligt Smidt (2010) förespråkar Vygotskij att små barn ska få möjlighet att lära sig genom att 
möta föremål, problem, situationer och uppgifter. Dessa möten sker bäst i aktiviteter som är 
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meningsfulla för barnen där de kan få tillfälle att använda alla sina sinnen och sin kropp för att 
skapa förståelse för vad de gör. Barnen ska också ingå i social interaktion med andra 
människor, vuxna och jämnåriga, för att lära av varandra och skaffa sig förebilder. 
Förskollärare ska skapa aktiviteter och sammanhang som möjliggör ett lärande hos barnen 
och de måste få tillgång till kulturella verktyg där språket ingår. Smidt (2010) menar att vi 
även måste interagera med enskilda barn för att ge dem chans att lära sig vetenskapliga 
begrepp och ifrågasätta vår egen praktik genom att erbjuda tillfällen för barnen att: 
 

• titta på en annan som visar en sak och lyssna på det åtföljande verbala utbytet 
• delta i en gruppaktivitet, eventuellt tyst till att börja med 
• få beröm och stöd för sina försök 
• använda en lång rad resurser som återspeglar alla kulturer, språk och erfarenheter hos 

barnen i din grupp 
• dela med sig, samarbeta och delta 
• höras och bli taget på allvar 
• undervisa varandra där det ena barnet delar med sig av sin större kunskap, sin 

förståelse och sina erfarenheter  
(2010:115 - 116) 

 
Partanen (2007) menar att vi först och främst ska ta reda på och vara nyfikna på vad och hur 
barn tänker istället för att vara intresserade av vad de gör. Vad det är som fångar barnens 
nyfikenhet och lusten att lära är aspekter som vi behöver veta för att sedan kunna konstruera 
ett lärande som utgår från deras vardagsbegrepp och erfarenheter. Med hjälp av språket, som 
är en viktig faktor i detta arbete, fångar vi deras nyfikenhet och uppmärksamhet. Språket är ett 
verktyg för att kunna tänka, samtala och reflektera, vilket Vygotskij menar är avgörande för 
människans utveckling (Partanen, 2007). Med hjälp av dessa språkförmågor får vi reda på hur 
vi reagerar och agerar i olika situationer och hur vi kan prova och erövra nya färdigheter. 
 
 

2.2.4 Leken 
 
Smidt har en mängd definitioner för hur lärare ser på barns lek i förskolan. Leken är självvald, 
de följer sina behov och intressen och det är barnen som själva styr leken. Eftersom det är 
barnen som bestämmer över leken kan den förändras efter hand och engagera dem under en 
viss tid som kan vara lång eller kort. Ofta är lekens innehåll en: ”inbillad värld där tecken och 
symboler kan spela roll” (2010:144). Fler kännetecken är att den har sitt ursprung ur sociala 
interaktioner och leken medieras genom olika kulturella verktyg som språk och leksaker. 
Typiskt för lek är också att alla känslor är tillåtna beroende på vad man leker. Vygotskij 
hävdar att leken skiljer sig från andra aktiviteter hos barn eftersom de kan skapa 
låtsassituationer i leken vilket innebär att barnet har förmågan att ”skilja det visuella från det 
förnuftsmässiga eller meningsfulla” (Smidt, 2010:145). I den så kallade låtsasleken har barnet 
kontroll över sin egen aktivitet och sätter upp reglerna för leken själv. En regel kan vara att 
föremål kan få en annan betydelse i leken. Den här förmågan där meningen dominerar över 
föremålet är viktig, enligt Vygotskij: ”att gå förbi det konkreta och till det abstrakta” 
(2010:147). Vidare menar Vygotskij, enligt Smidt, att i låtsasleken lär sig barnen 
beteenderegler som finns i de sammanhang och den kultur som de lever i. Nästa steg i barnens 
låtsaslek är rolleken, det vill säga att föreställa någon annan, där de lär sig uppförandenormer i 
samhället. Smidt (2010) menar att lek är en seriös aktivitet som leder barnet från att vara 
beroende till att vara oberoende. Enligt Partanen (2007) nämner Vygotskij imitationens roll i 
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barns utveckling vilket innebär att när barn leker befinner de sig ”huvudet högre än sig själv” 
(2007:48). I leken eller imitationen höjer de sig till en nivå som de egentligen inte behärskar. 
Rollek är imitation av någon vuxen eller kamrat där barn bestämmer sina egna regler för varje 
lek eftersom två lekar aldrig är identiska. 
 
Strandberg (2006) menar att i barns lek framkommer det tydligt hur aktivitet och delaktighet 
kommer före vetande och där barnet är den kreativa huvudperson som experimenterar, 
utvecklar och omformar den på sitt sätt. Barnen är delaktiga och leker med ett språk som de 
inte riktigt har makt över men ändå använder för att utforska något som de vill lära känna men 
ännu inte vet så mycket om. ”De agerar enligt Vygotskij huvudet högre än vad de är. Att vara 
med och vara aktiv tillsammans med andra är med andra ord grundläggande förutsättningar 
för lärande och utveckling i barnens lek” (2006:67). Vidare skriver Strandberg att leken är en 
psykologisk process där barn får möjlighet att skapa en imaginär värld som styrs av regler 
som barn bestämmer själva för att leken ska fungera. Lekreglerna hjälper barnen till två 
viktiga färdigheter nämligen att agera i en tankevärld där tänkande kan överordnas aktivitet 
och att bli uppmärksammade på det som finns runt omkring dem. I dessa imaginära 
situationer är barnen inte bundna till ett objekt eller en situation utan kan omvandla saker och 
miljö så att det passar deras lek. Denna förmåga, tankevända, hjälper barnen att utveckla sitt 
abstrakta tänkande.  
 
 
 

2.3 Förskoleverksamhet grundad på Vygotskijs teorier 
 
Under denna rubrik behandlas artikeln The cultural-historical basis of the ”Golden Key” 
program som skrivits av Vygotskijs barnbarn Elena E. Kravtsova och hennes man Genady G. 
Kravtsov . 
 
Enligt Robbins (2012) har det startats över 30 Golden Key-skolor i Ryssland sedan 1989. 
Skolorna, som är öppna för alla barn, får inte mycket stöd från regeringen. Elena E. Kravtsova 
har tillsammans med sin man huvudansvaret för skolorna och dess läroplan som bygger på 
Vygotskijs teorier. Kravtsova är även “the director of Vygotsky Institute of Psychology at the 
Russian State University for the Humanities”. 
 
Kravtsov och Kravtsova (2011) skriver att Golden Key är en förskoleverksamhet i Ryssland 
som grundas på Vygotskijs teorier där barnen integreras i familjegrupper tillsammans med 
sina lärare, föräldrar och familjemedlemmar. Gruppen består av 15 till 25 barn mellan tre och 
tio år. Den pedagogiska praktiken bygger på speciella händelser och upplevelser som hjälper 
barnen att utveckla sin initiativförmåga och förstå sin kultur och historia. Pedagogiken förenar 
undervisning med omvårdnad där man både ser till barnets intellekt som till barnets egna 
känslor, vilket skiljer sig från andra utbildningssystem i Ryssland där barnen ses mer som 
undervisningsobjekt. Centralt och betydelsefullt är att barns utvecklingspotential skiljer sig 
mellan olika individer vilket gör att undervisningen inte kan vara lika för alla utan man måste 
utgå från varje barns kompetens och förmåga. Kravtsov och Kravtsova (2011) skriver att det 
inte finns något speciellt sätt att förvärva social kompetens utan rådet till professionella lärare 
är: 
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Do not teach or nurture, but live a joint and interesting life with children. Inside this life, which 
is interesting for both children and adults, you can always solve particular educational and 
nurturing problems. (2011:29) 

 
Golden Key-skolorna arbetar även med kommunikationen mellan människor och enligt 
Vygotskij är den källan till barns psykiska utveckling. Det ska helst vara en varierad 
kommunikation som uppnås genom att samtala med många olika individer, i olika åldrar och i 
många olika sammanhang (Kravtsov och Kravtsova, 2011). Lärarnas arbete i skolan sker 
genom samspel med varje elev och dessutom engagerar skolan barnens föräldrar för att 
stimulera samspel och interaktion. Lärarna har, förutom arbetet enskilt och i grupp med 
barnen och hålla lektioner, dessutom en annan viktig uppgift. De samarbetar med föräldrar, 
förskollärare och yngre barn i elevernas hemtrakter som en fortsättning på skolan för att 
befästa kunskaper och färdigheter som barnen lärt sig i skolan och för att förena undervisning 
och omvårdnad. Enligt Kravtsov och Kravtsova (2011) engagerar sig alla vuxna i barnens liv. 
Man kan säga att barnen tillhör en stor familj, och hela familjen är involverade i skolans 
arbete. Barn mellan tre och tio år bor och lär tillsammans genom gemensamma upplevelser 
som introducerar och lär dem kulturella traditioner och främjar deras initiativförmåga. 
Undervisning och pedagogiska aktiviteter sker i grupper med blandade åldrar. 
 
Resultat och utvärdering av denna Vygotskijinspirerade verksamhet visar att barn från Golden 
Key-skolor i allmänhet är öppna och har förmåga att sysselsätta sig själva men har även 
förmåga att arbeta i större grupper. De är kända för sin kreativitet och det visar sig att de är 
friskare i jämförelse med andra skolbarn. Undervisningen utgår från barnens intresse och 
känslor för att skapa motivation och författarna menar att barn behöver kunskaper men det ska 
vara kunskaper som barnen har nytta av (Kravtsov & Kravtsova, 2011).  
 

2.4 Forskning om samlärande 
 
Under denna rubrik presenteras hur några svenska forskare ser på samlärande inom svensk 
förskola idag.   

2.4.1 Samlärande – miljöns utformning och vuxnas attityd 
 
Williams (2006) och Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) har skrivit om 
barns samlärande, hur barn lär av varandra. De visar med exempel från barns vardag i 
förskolan hur det sker ett lärande i kommunikation och samspel mellan barn. Samlärande är, 
enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, ett nytt begrepp som introduceras i 
forskningsöversikten Barns samlärande, vilket innebär ”att barn lär av varandra samtidigt 
som de utvecklar sina samarbetsförmågor” (2000:13). De menar att barns samarbete leder 
både till att de blir demokratiska medborgare som att det medverkar till deras eget lärande. 
Därmed menar författarna att samlärande blir en av förskolans viktigaste uppgifter.   
 
Williams (2006) menar att det främst är två faktorer som främjar barns samlärande, nämligen 
miljöns utformning och vilken attityd vuxna har till barns samarbete. Hon skriver att 
forskning om hur barn lär av varandra visar hur viktigt samarbetet är för deras möjligheter att 
lära och att det framför allt är i samspel med andra som vi lär. Vidare menar hon att i 
praktiken har man främst fokuserat på samarbete som en demokratifostran för att utveckla 
sociala förmågor och inte så mycket för barns lärande. Forskningsteorier om lärande och 
kunskap visar att grunden för lärande är samspel och kommunikation och att social kompetens 
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utvecklas parallellt. Enligt Williams är samlärande mer än samverkan och samarbete, det 
består även av ”lärande mellan människor, mellan individer och kollektiv, inom och mellan 
miljöer och diskurser och kulturer och det berikas av kulturell mångfald” (2006:25). Barn lär 
av varandra även om de inte är goda vänner och vid konfliktsituationer och argumentationer 
sker också ett lärande. 
 
Vuxnas närvaro i barns samlärande är enligt Williams (2006) betydelsefullt för att göra 
barnen uppmärksamma på att det finns ett stort antal idéer och tankar om samma fenomen och 
att barn då får tillgång till den variationen. En annan sak som Williams tar upp är att lärare 
blir medvetna om hur viktigt det är att ta del av barnens värld och hur man gör för att barnen 
ska bli delaktiga i förskolans verksamhet. Viktigt är också hur vi organiserar för att stödja 
kamratsamverkan och samlärande. I leken lär barn av andra barn, enligt Williams (2006), och 
alla barn tar på sig eller får en lärarroll i någon leksituation. Förskolans verksamhet ger 
tillfällen till lek och kommunikation som skapar ömsesidighet och gemenskap mellan barn 
och där de delar med sig av sina erfarenheter. Lärandet stimuleras av barns olikheter när det 
gäller ålder och erfarenhet men även av att de imiterar varandra i olika sammanhang. 
Imitation har stor betydelse för barns sociala och kognitiva utveckling men Lökken (i 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) skiljer på begreppen imitation och 
härmning. När barn härmar andra gör de det på ett medvetet överdrivet och kritiskt sätt medan 
imitation sker omedvetet för att lära sig något och de avbildar inte modellen helt och hållet.  
Vuxnas uppgift blir att erbjuda många sorters aktiviteter och saker att leka med för att 
stimulera ett samspel och samlärande. Viktigt är också att lärare ser vilka barn som står 
utanför gemenskapen, vilka som inte blir inbjudna i leken eller som inte är delaktiga i olika 
aktiviteter. För att barn ska få chans att samarbeta och lära av varandra krävs att lärare har ett 
positivt förhållningssätt samt en vilja och förmåga att organisera för att främja samverkan 
både mellan barn och mellan vuxna och barn. En tillåtande miljö som utformas för att 
uppmuntra till samlärande och ge tid för kommunikation för att ingen ska känna sig utanför är 
också avgörande liksom att varje barn bemöts utifrån sina kompetenser (Williams, 2006). 
 
I Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons (2000) forskningsöversikt diskuteras olika 
faktorers betydelse för kamratsamverkan och samlärande. Vänskap, ålder, kön, social och 
kulturell bakgrund, miljöns utformning och attityder till samarbete är viktiga faktorer som 
inverkar på barns samlärande. Forskning visar att barn behöver tid att lära känna varandra för 
att kunna samarbeta och i förskolan skapas många relationer med jämnåriga som varar länge 
eller förändras. Kamratsamverkan i förskolan bidrar till ”flera olika prestationer; barns 
förståelse av rättvisa, deras självvärdering, deras benägenhet till att dela med sig, vänlighet, 
deras sätt att bemästra symboliskt tänkande, rolltagande, förmågan att kommunicera och 
utvecklingen av kreativt och kritiskt tänkande” (2000:83). Miljön och vuxnas förhållningssätt 
är också viktigt för barns samlärande. En miljö som ger barn möjlighet att interagera och 
kunna röra sig fritt samt tillgång till ett stort urval av material är av betydelse liksom hur 
lärarens kompetens visar sig. Vuxna som engagerar sig, uppmuntrar, stimulerar och stödjer 
barnet med hjälp av ”frågor, instruktioner, svar, beröm, tröst” (2000:86) påverkar barns sätt 
att samarbeta och lösa uppgifter ihop.  
 
Lärandet sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv, genom interaktion, där barn lär sig olika 
sätt att tala och tänka i samspel med andra. Det är den mer kompetenta personen som vägleder 
och instruerar den mindre kunniga och detta perspektiv har influenser från Vygotskij 
(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Det centrala är interaktion och 
kommunikation som grunden för lärandet och här är det samspelet mellan gruppen och 
individen som är i fokus. Man skriver även om ett situerat lärande, ett lärande som inte går att 
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skilja från sammanhanget. Damons (i Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) 
uttryck ”peer tutoring” har också sitt ursprung i Vygotskijs teorier och med det menas att ett 
barn (experten) tränar och instruerar en kamrat (novisen) inom ett visst område. Avsikten med 
denna metod är att främja samarbete mellan ett barn som har lätt för att lära och ett barn med 
svårigheter. Enligt Damon finns det en möjlighet att utveckla nya tankemönster i dialogen 
mellan barnen där det ena barnet ska lära det andra något på ett mindre auktoritärt sätt än det 
skulle bli i samspel med vuxen. 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons (2000) slutsats är att vi lär oss främst i 
samspel med andra vilket är något som har haft en underordnad roll i praktiken där man mest 
fokuserat på samarbete för barns sociala utveckling och fostran av demokratiska individer. 
Teorier om lärande och skapande av kunskap visar att samspelet och samarbetet är ett villkor 
för att lärande och social kompetens ska kunna utvecklas parallellt. För små barn sker 
samspelet främst i form av lek medan lite äldre mest samspelar i olika 
kommunikationsformer. I förskolan sker ett informellt lärande genom kommunikation mellan 
barnen i lek och rutinsituationer och det förväntas att samlärande även sker i lärarstyrda 
aktiviteter, både mellan barnen och mellan barn och vuxen. Forskning har däremot visat att i 
samlingssituationen är det läraren som styr kommunikationen. De yngsta barnen i förskolan är 
kompetenta och lär sig det som är meningsfullt för dem i samspel med kamrater. De tycker 
om att vara tillsammans och det är i de etiska konflikterna som barn lär sig mest där får de 
känna på andras perspektiv på rättigheter. Lärarnas förhållningssätt är avgörande för barns 
samlärande och vilken tilltro de har på barnens kompetens. Betydelsefullt är också vilken tro 
på och vilja lärarna har till samarbete samt hur de organiserar en tillåtande miljö för att främja 
samlärande. Alla barn behöver stöd i sitt lärande för att inte utesluta någon och alla måste 
bemötas utifrån sina egna kvaliteter. Hundeide (i Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson) menar att ”pedagogens mål måste vara att skapa en miljö där alla barn är 
delaktiga, känner sig väl till mods, samarbetar med andra och kommunicerar på ett ledigt och 
naturligt sätt” (2000:105). 
 

2.4.2 Lärandemiljöns kvalitet och samspelets former 
 
I detta avsnitt studeras Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) Barns tidiga 
lärande – en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande samt Johansson och 
Pramling Samuelssons (2006) Lek och läroplan – möten mellan barn och lärare i förskola 
och skola. Även i detta avsnitt är fokus på hur forskarna ser på pedagogisk miljö, samspel och 
samlärande, förskollärarens roll samt lek och samarbete. 
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) vill i sin studie få kunskap om 
variationen av lärandemiljöer i olika förskolor och vad de karaktäriseras av. Deras 
utgångspunkt är ”att barns lärande är interaktivt och relationellt” (2009:239). I förskolor med 
hög kvalitet enligt deras bedömning sker ömsesidiga möten där lärarna strävar efter att ta 
barnens perspektiv. Låg kvalitet enligt deras bedömning karaktäriseras av färre ömsesidiga 
möten på grund av att lärare och barn fokuserar på olika saker i förskolans verksamhet vilket 
hämmar samspelet dem emellan. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 
menar att kompetens och pedagogisk medvetenhet hos lärare är en förutsättning för att skapa 
ömsesidiga möten och dialog med barnen. I förskolor med lärandemiljö av låg kvalitet delas 
barnen sällan in i mindre grupper och material och utrymme är begränsat eller otillgängligt. 
Barnen har inte något direkt inflytande på verksamheten utan klimatet är vuxenkontrollerat 
och slutet. Lärandemiljöerna i förskolor med hög kvalitet har ett tillåtande och öppet klimat 
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som kännetecknas av interaktion, kommunikation och utmaningar. Dessutom har lärarna 
tydliga mål för vilka kunskaper barnen ska ha möjlighet att utveckla och de bygger på barnens 
intresse och frågor. I det målinriktade arbetet utvecklas även deras kompetens i 
kommunikation och samarbete med varandra. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) utgår från förskolans och skolans läroplaners 
definition av begreppet lärande som relationellt och meningsskapande och menar i sin studie 
att lek och lärande är två olika dimensioner. Idag pratar man om ”lustfyllt lärande” där barn 
lär sig bäst när de är koncentrerade och uppfyllda av engagemang. Författarna menar att 
denna syn innebär att leken utgör en grund för lärandet. Johansson och Pramling Samuelssons 
(2006) forskningsgenomgång visar att det finns fyra specifika erfarenheter som de använder: 
fantasi, kreativitet samt kontroll och positioner i både lek och lärande. De poängterar att det 
inte är individuella förmågor utan de skapas, förhandlas och erfars i interaktion mellan barn 
eller mellan barn och lärare. Kreativitet och fantasi handlar i detta sammanhang om att 
förflytta sig mentalt och upptäcka nya och andra saker, men även att finna nya vägar som 
skapas i mötet mellan människor. Enligt Vygotskij (i Johansson och Pramling Samuelsson, 
2006) ”handlar kreativitet om att gamla erfarenheter kombineras på ett nytt sätt” (2006:28) 
och fantasi föregår kreativitet. Det är en fantasi som är förbunden med verkligheten där 
barnen hittar sin kreativitet. Kontroll och positioner i lek och lärande handlar om makt och 
styrning, vad barn och vuxna kan bidra med i leken, vilka möjligheter de har att förändra 
innehållet och vilken roll de tar. Barn och vuxna blir satta i olika positioner. Positioner kan 
vara något som individen själv har kontroll över genom eget skapande och utveckling eller 
kan det vara positioner som andra delegerar. 
 
En del av Johansson och Pramling Samuelssons studie (2006) var att följa och granska 
samspelets innehåll och form i olika förskolor och skolor men även undersöka vilka möjliga 
erfarenheter barnen får i samspelet samt analysera interaktionen mellan lek och lärande. De 
ville även undersöka vilket lärande som lärarna strävar efter och vilket lärande som var 
möjligt i deras samspel med barnen. De har delat in samspelen i tre olika kategorier: 
explorativa samspel, berättande samspel och formbundna samspel. Explorativa samspel är 
öppna och undersökande där det finns en dynamik mellan lek och lärande och det ges stort 
utrymme för barnens egna erfarenheter. Lärarna i detta samspel underlättar och främjar 
barnens lek och lärande genom att skapa meningsfulla aktiviteter och organisera en kreativ 
miljö. I berättande samspel uppmuntras och gestaltas gemensamma berättelser eller 
fantasivärldar tillsammans med barnen. I centrum står lekfulla berättelser som kan uppstå 
spontant i leken på både lärarens eller barnets initiativ. I dessa två samspel finns en potential 
för kreativitet, fantasi och kontroll för barnen. I det formbundna samspelet finns däremot 
ingen möjlighet för barnen att överskrida, ta kontroll eller vara kreativa utan det är lärarens 
intentioner som styr. Lärares strävan efter att lära barn kan resultera i ett mer formellt eller 
skolaktigt sätt om man inte ger mer utrymme för barnens kreativitet. Som resultat i sin 
undersökning ser Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att när lärarnas intention i en 
aktivitet är lek så sker ett lärande samtidigt. Om däremot lärarens intention är lärande kommer 
leken i skymundan som innebär mindre kreativitet, fantasi och egen kontroll för barnen. 
Leken är den vanligaste formen, både till innehåll och till form, för barnens meningsskapande 
men lärare verkar inte vara medvetna om det eller använder inte barnens lekfullhet för 
lärande. I de samspelssituationer där barns och vuxnas intentioner sammanfaller eller då 
lärarna upptäcker barnens avsikter med sitt lekfulla förhållningssätt ser forskarna ett 
samlärande hos barnen. I dessa samspel initierar lärarna undersökande och öppna aktiviteter 
med avsikt att delta på barnens villkor som leder till ”en helhet, en värld, där lekens och 
lärandets form och erfarenheter kan få utrymme” (2006:85). 
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Resultatet i studien visar att förskolan fortfarande anses vara en social arena där barn 
utvecklar social kompetens och lär sig att samarbeta samt leka med andra barn. Ett annat 
resultat är föräldrars och lärares förväntan att barn utvecklar självständighet, självtillit och 
respekt för varandra samt blir initiativtagare. Detta att man framhåller individualisering och 
rättigheter tolkar forskarna som nya mönster inom förskolan.  
 
Något annat som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) ser som intressant i 
sin undersökning är förhållandet mellan lek och lärande, där det framkom att leken är ett 
viktigt inslag i förskoleverksamheten och att lärande alltid sker i leken. Men resultatet i deras 
undersökning visar en låg kvalitet på leken, enligt utvärderingsmetoden ECERS, samtidigt 
som den har en huvudroll i verksamheten. Enligt ECERS är hög kvalitet på lek följande: 
”Varierat material för fantasilek även med fordon, arbete, äventyr och teater. Utrymme finns 
på avdelningen och ute för mer aktiv lek. Rikligt med tid ges för lek som inte avbryts. Utöver 
kriterium för 5, är sagor, upplevelser, utflykter etc. i syfte att berika roll-, fantasi- och 
dramalek. Lärarna deltar i barnens lek och brukar leken medvetet för att främja barnens 
lärande. Speciell utrustning finns för att stimulera variation i lek hos både flickor och pojkar” 
(2009:326). En låg kvalitet på leken innebär alltså att man inte har uppnått dessa mål. 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att det tyder på att inom 
förskoleverksamheten har man inte problematiserat förhållandet mellan lek och lärande utan 
ansett att barn lär sig spontant i leken utan att ha reflekterat över vad de lär sig. Det 
förekommer även att en del förskollärare tycker att lärande hör ihop med skolan och att leken 
hör till barnens värld. Forskarna i studien menar att tidigare forskning visar att lärare har stor 
betydelse i utvecklingen av barnens lek men att det inte har förankrats i förskolans vardag.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har även tittat på hur och i vilken utsträckning 
barn involverar lärarna i sina lekar, samspel och egna aktiviteter. Det visar sig, vilket tidigare 
forskning också kommit fram till, att barn i mycket liten utsträckning, ca fem procent av den 
observerade tiden, samspelar verbalt med lärarna i förskolan. Dessa samspel handlar mest om 
att be om eller få hjälp av en vuxen och de vuxna problematiserade eller utmanade inte barnen 
i dessa situationer. Bland de yngsta barnen på småbarnsavdelningen sker däremot mer 
kommunikation och samspel och de små barnen söker kontakt samt bjuder in den vuxne i sin 
lek i större utsträckning. En anledning kan vara att på en småbarnsavdelning är individerna 
mer fysiskt nära varandra då de vuxna ofta sitter på golvet. En förklaring till detta resultat kan 
vara att på en del förskolor/skolor deltar lärarna redan i barnens rollekar och barnen behöver 
därför inte söka samspel medan i andra vet barnen att de vuxna inte brukar agera i deras lekar 
och därför söker de inte vuxnas engagemang. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har också studerat hur lärare samspelar med barn 
i förskolan/skolan utifrån deras egna berättelser och observationer. Studien har delats upp i tre 
olika kategorier utifrån vilka tema och drag som de framträtt i: ”skolinfluerad verksamhet”, 
”kreativa miljöer” och ”stödja barns sociala lek”. Den ”skolinfluerade verksamheten” baseras 
på lärande där leken finns med men mest i bakgrunden. Den ”kreativa miljön” sätter leken i 
fokus och organiserar miljöer för att skapa kreativitet, ”riktning mot att överskrida här och nu, 
att få barn att förflytta sig utanför den aktuella situationen” (2006:177). I tredje kategorin 
”stödja barns sociala lek” talar lärarna om att lära barn leka och lära sig de sociala reglerna. I 
en mångkulturell förskola menar lärarna att barnen behöver ett klart lärarstöd och fasta ramar 
samt en mer undervisande pedagogik vilket begränsar barnens möjlighet till överskridande i 
leken. I denna kategori finns också en småbarnsavdelning där lärarna hävdar att barnen 
behöver träning i social samvaro men mer på en iakttagande nivå än övervakande, enligt 
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Johansson och Pramling Samuelsson. Lärarna på småbarnsavdelningen vill lära barn leka med 
varandra med inriktning på barns meningsskapande. De är mer iakttagande och förhåller sig 
mer avvaktande och visar intresse för barnens kreativitet samt låter barnen lösa problem utan 
att gripa in för tidigt. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att de intervjuade 
lärarna talar om att lek och lärande hör ihop, att det sker ett samlärande i leken och att det är 
ett lustfyllt lärande. Lärarna menar att det inte finns någon klar gräns mellan lek och lärande 
utan lärandet kan ske när som helst, det behöver inte vara vid vuxenstyrda aktiviteter och ”att 
leken är en viktig grund i lärandet” (2006:180). De menar även att barn lär av varandra i leken 
där de stimulerar varandra och driver leken framåt. Det lustfyllda lärandet är en självklarhet 
för lärarna och de menar att när något är intressant och roligt lär vi oss lättare. Eftersom leken 
är lustfylld och rolig är det där vi lär oss. Trots att detta framkom i forskarnas lärarintervjuer 
ser de en annan sida vid observationerna av verksamheterna. Observationerna visar mer av 
formbundet samspel som begränsar barnens kreativitet, fantasi och meningsskapande. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) diskuterar i sin forskning varför det är så här. Ett 
dilemma för lärare är att i stora barngrupper är det svårt att ha explorativa eller berättande 
samspel eller att ha lekfulla samlingar med så många barn. Det kan även vara förväntningar 
från föräldrar och samhället på ett lärande i verksamheten som gör att det blir skolinfluerade 
aktiviteter. I sina observationer ser de även att vuxnas verbala kommunikation med barn i 
småbarnsgrupperna och i den mångkulturella barngruppen mest bestod i att benämna saker 
och företeelser istället för att bedriva en utforskande och undersökande verksamhet för att 
främja språket. En annan sak som framkom i denna forskning är att många lärare hävdar att 
barns lek inte får störas och forskarna tolkar det som lärarna inte inser sina möjligheter att 
tillföra fler aspekter eller utvidga leken. En utmaning för lärarna är, enligt Johansson och 
Pramling Samuelsson, ”att reflektera över hur och på vad sätt hon eller han kan gå in i barns 
lek och göra det med respekt och sensivitet” (2006:196). De menar att i våra måldokument 
står att lärare ska verka för pedagogik som främjar relationen mellan lek och lärande och att 
det skapas möten för detta och integreras i verksamheten. Läraren ska känna till läroplanens 
innehållsdimensioner och veta vilka förmågor och vilket kunnande som kan utvecklas i 
verksamheten och i de aktiviteter som skapas i förskolan. De ska vara medvetna om vilka 
förutsättningar man ger barnen i form av fysisk och psykisk miljö för att främja lärandet. 
Johansson och Pramling Samuelsson skriver att det ”kan handla om vad man upplever 
tillsammans, vad man tillsammans kommunicerar om, hur miljön och leksaker talar till barn, 
samt vilka möjligheter barns samspel och samlärande ges” (2006:200). Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) skriver om barncentrerad pedagogik där vuxna deltar i barnens 
värld genom att ”närvara mentalt och kroppsligt i det barnen gör och uttrycker” (2006:202). 
 
För att få reda på förskollärares syn på samspel och samlärande samt deras roll i barns lek och 
lärande har jag valt att intervjua några verksamma förskollärare och jämföra svaren med vad 
Vygotskij och moderna Vygotskijtolkare säger om detta. 
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3 METOD 
 
Examensarbetet utgår från mitt intresse av Vygotskijs tankar och teorier och hur några av 
nutidens Vygotskijtolkare har praktiserat och yttrat sig om dessa. För att nå mitt syfte och få 
svar på mina frågor om hur förskollärare ser på samlärande och samspel mellan förskolebarn 
så har jag valt att göra kvalitativa djupintervjuer. Observationer, som är betydligt mer 
tidsödande enligt Patel och Davidsson (2003), hade inte gett svar på mitt syfte och 
frågeställningar eftersom jag vill ta reda på förskollärares syn och inte hur de agerar. I mitt 
fall hade det även krävts många intyg av förskolebarnens föräldrar eftersom jag utgår från tre 
olika förskolor för att ge mig tillåtelse att observera verksamheten i förskolorna. Studien 
grundas i ett hermeneutiskt perspektiv och Patel och Davidsson (2003) skriver att 
hermeneutiken numera är en vetenskaplig riktning som betyder ungefär tolkningslära och 
denna studie kan betraktas som en tolkning av människors handlingar och yttringar samt 
konsekvenserna av dem. Dagens hermeneutiker menar att det är ytterligare ett perspektiv på 
hermeneutiken förutom texttolkning och enligt Thurén (2007) vill hermeneutiken även förstå 
förutom att bara begripa. Tolkningen blir därmed betydelsefull när det gäller att förstå 
människor och deras handlingar och konsekvenserna av deras handlingar. Jag har skaffat mig 
en förförståelse genom litteraturstudier vilket Patel och Davidsson (2003) menar är en tillgång 
när man tolkar sitt forskningsmaterial och för att förstå forskningsobjektet. När syfte och 
frågeställningar för studien var klara formulerades ett antal öppna frågor för att få berättande 
och beskrivande svar som gärna fick resultera i en diskussion eller samspel mellan 
förskollärarna i intervjun. Studien handlar om samlärande och samspel mellan individer och 
därför intervjuades två personer åt gången om det var genomförbart på deras arbetsplats. 
Innan man gör sin första intervju måste det göras ett grundligt förarbete och därför utgick jag 
från tre frågor, varför – förtydliga syftet med studien, vad – förbereda sig inför det ämne som 
ska studeras och hur – ta reda på olika intervju- och analystekniker (Kvale och Brinkmann, 
2009). 

3.1 Kvalitativ intervjumetod  
 
För att nå syftet i studien har en kvalitativ intervjumetod använts, vilket ger informanterna 
möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning. I studien efterfrågas inga rätta svar utan avsikten 
med en kvalitativ intervju är att hitta och urskilja egenskaper om något fenomen, enligt Patel 
och Davidsson (2003). Ambitionen var att skapa en avslappnad intervju med förskollärarna 
för att få deras perspektiv på sin syn på samlärande och samspel hos förskolebarn.  
Intervjuerna var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, ”varken ett öppet vardagssamtal eller 
ett slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann, 2009:43), för att få beskrivningar och 
tolkningar av förskollärarnas praktik. Avsikten var att de skulle genomföras ungefär som ett 
vardagssamtal med professionellt syfte från intervjuarens sida (Kvale & Brinkmann, 2009). 
För att få kunskaper om informanternas verksamhet samt möjlighet att ställa följdfrågor 
användes halvstrukturerade intervjuer. Frågorna kunde även omformuleras under intervjuerna 
för att passa sammanhanget bättre. I en enkätundersökning hade detta inte varit möjligt. 
Förberedelser inför intervjuerna bestod av litteraturstudier för att skaffa kunskaper inom 
området och därmed kunna styra in samtalet på rätt ämne samt ställa relevanta följdfrågor. För 
att undvika nej- och ja-svar ställdes frågor som kunde ge öppna svarsmöjligheter av 
berättande och beskrivande slag.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är epistemologi filosofin om kunskap där man diskuterar 
vad kunskap står för och hur den förvärvas. Den kvalitativa forskningsintervjun ger oss 
kunskap om och beskrivningar av den mänskliga världen som kan karakteriseras på olika sätt 
och som bygger på den intervjuades erfarenheter och upplevelser.  

 

3.2         Urval 
 
Jag skickade ut förfrågan och inbjudan till tre förskolechefer i ett område som jag känner till i 
en liten kommun och bad dem i sin tur fråga om någon förskollärare i deras område ville 
ställa upp på intervju. Det var bara en förskollärare som svarade på inbjudan och vi bestämde 
tid och plats för intervjun samtidigt som jag undrade om det fanns någon kollega som också 
kunde delta. Men det var svårt att komma ifrån barngruppen så i detta fall blev det en 
förskollärare som intervjuades. Förskolläraren kallas här Cecilia och arbetar på en avdelning 
med barn mellan ett och tre år i en förskola med fyra avdelningar. Hon har arbetat i 15 år som 
förskollärare och gått några påbyggnadsutbildningar under tiden, bland annat ateljerista- och 
pedagogistautbildning.  De fyra andra informanterna arbetar i två andra förskolor i närheten 
av min arbetsplats och jag tog personlig kontakt med dem för att fråga om de ville ställa upp 
på en intervju. Jag känner förskollärarna men har inte arbetat tillsammans med dem. 
Förskollärarna, som här kallas Anna och Beata, arbetar på samma avdelning i en förskola med 
fem avdelningar med barn mellan tre och sex år. Anna har arbetat 28 år och Beata 18 år. 
Beata har under en period varit verksam i skolan. Förskollärare Disa och Emma arbetar 
tillsammans på en syskonavdelning där barnen är mellan tre och sex år och deras förskola har 
fyra avdelningar. Disa har arbetat som förskollärare i 20 år och innan förskollärarutbildningen 
arbetade hon som dagbarnvårdare under tio år. Emma har varit yrkesverksam i 25 år. 
Förskollärarna heter något helt annat i verkliga livet. Studiens fem informanter arbetar alltså 
på tre olika förskolor i en mindre kommun och samtliga har lång erfarenhet av 
förskolläraryrket eftersom de har arbetat mellan 15 och 28 år. 
 
 

3.3 Datainsamling 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser den tid som passade dem bäst och 
jag gjorde tre intervjuer med fem personer: en intervju med Cecilia, en gemensam intervju 
med Anna och Beata samt en gemensam med Disa och Emma. Alla tre intervjuerna tog 
ungefär en timme vilket jag tidigare förberett dem på. I inbjudan (bilaga 1) fanns studiens 
syfte och frågeställningar för att informera om intervjuns innehåll och det var först vid 
intervjun som mina informanter fick ta del av intervjufrågorna (bilaga 2).  Jag valde det 
tillvägagångssättet för att få svar som åskådliggör deras erfarenheter och reflektioner från den 
egna yrkesverksamheten och inte svar som de kan ta reda på genom litteraturläsning. Min 
förhoppning var att det även skulle bli ett samlärande och en diskussion mellan mig och 
informanterna. Intervjufrågorna var relativt korta och enkla, vilket Kvale och Brinkmann 
(2009) rekommenderar, med en strävan efter öppenhet som de menar ger de mest kompletta 
svaren. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att kunna uppfatta allt vad som 
sades och för att kunna välja ut det som kunde ge svar på mina frågeställningar. 
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3.4 Databearbetning och analys 
 
Efter intervjuerna avlyssnades inspelningarna och allt som framförts transkriberades. Där 
koncentrerade jag mig på hur informanterna beskriver de teman som rör studiens 
frågeställningar och kategoriserade förskollärarnas svar för att göra resultatet mer 
lättillgängligt och överskådligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kategorisering hjälper 
till att ge en överblick över det utskrivna intervjumaterialet och gör det lättare att jämföra och 
strukturera det. Vidare skriver de att förvärvad kunskap från muntliga intervjuer inte får 
förändras under processen från inspelat samtal till utskrift, däremot får forskaren välja ut 
väsentligheterna ur det inspelade materialet. Huvudkategorierna, som till stor del utgick från 
studiens frågeställningar, har formulerats efter bearbetning av intervjusvarens innehåll och 
sammanfattas i resultatet under följande rubriker: ”Samspel och samlärande hos förskolebarn 
samt samarbetsförmåga i olika situationer”, ”Miljön skapar möjligheter för samlek och 
lärande möten” samt ”Att inspirera, utmana, stötta och styra”. Inom varje huvudkategori 
fokuseras några delar och/eller aspekter av innehållet och dessa presenteras under den 
sammanfattande rubriken i resultatet.  
 

 
Förförståelse används även som ett verktyg när intervjutexten skall tolkas. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är det meningstolkningen som är det centrala. Man fokuserar på den 
eftersökta meningen samt på frågorna som ställs till en text. Hermeneutisk meningstolkning är 
enligt dem processen som sker mellan delarna och helheten i studien och beskrivs som den 
hermeneutiska cirkeln: ”utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet 
tolkas de enskilda delarna och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten 
och så vidare” (2009:226). Patel och Davidsson (2003) menar att det inte finns några 
bestämda regler för vilken utgångspunkt eller slutpunkt som finns i en hermeneutisk tolkning. 
De beskriver det som den hermeneutiska spiralen: ”text, tolkning, förförståelse, ny 
textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer 
och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga” (2003:31). Mitt tillvägagångssätt är 
ett försök att använda den hermeneutiska cirkeln/spiralen som verktyg i min databearbetning 
när jag sökte svar på mina frågor och för att förstå vad informanterna menar i den 
transkriberade text.  
 

3.5 Etiskt ställningstagande 
 
Innan intervjuerna startade gjorde jag klart för informanterna att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt och att deras arbetsplats och kommun inte skulle namnges i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2012) krav och rekommendationer kring etik. Kvale och Brinkmann (2009) 
kallar detta för informerat samtycke vilket betyder att intervjuaren berättar om 
undersökningens syfte och hur den är upplagd men även att de intervjuade deltar frivilligt och 
har rätt att avsluta när som helst eller hoppa över några frågor.  
 
En intervjuundersökning medför att intervjuaren ställs inför etiska och moraliska frågor om 
hur informanternas identitet ska skyddas allra bäst. I inbjudan och innan intervjun påbörjades 
gjorde jag klart för informanterna vilket syfte undersökningen hade, hur den skulle användas 
och att deras identitet skyddas i arbetet genom fingerade namn men att deras utbildning och 
antal verksamma år måste finnas med. De intervjuade förskollärarnas fick veta att deras svar 
skulle behandlas konfidentiellt då det bara är jag som vet vem som är vem och vem som har 
svarat. De fick också veta att de inspelade intervjuerna och transkriberingarna skulle förvaras 
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på ett säkert sätt under arbetet och skulle raderas och kastas bort efter det att arbetet är 
avslutat för att inte röja informanternas identitet. 
 

3.6 Tillförlitlighet 
 
Det ställs ett etiskt krav på forskaren att eftersträva hög vetenskaplig kvalitet i sin forskning 
och Kvale och Brinkmann menar att det ”publicerade resultaten ska vara så korrekta och 
representativa för forskningsområdet som möjligt” (2009:91). Jag utförde en transkribering av 
de inspelade intervjuerna för att få informanternas svar så riktiga som möjligt och för att 
kunna gå tillbaka vid osäkerhet på svaren. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att det 
är svårt att undvika styrning i en kvalitativ intervju genom att ställa ledande frågor och 
uppehålla sig eller koncentrera sig på vissa delar av informanternas svar. Informanterna 
styrdes till en viss del för att innehållet i svaren skulle stämma överens med studiens syfte och 
frågeställningar och på så sätt undvika att hamna utanför ämnet. Tillförlitligheten i en studie 
kan även handla om huruvida resultatet kan reproduceras av en annan forskare med andra 
informanter vilket närmast är omöjligt eftersom studien handlar om hur enskilda förskollärare 
ser på sin praktik. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en alltför stark betoning på 
tillförlitlighet kan förhindra kreativitet och variation dessutom tycker de att resultatet blir 
bättre om intervjuaren improviserar och använder egen intervjustil.  
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4 RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras informanternas uppfattningar om samspel och samlärande samt 
deras syn på sin egen roll men även miljöns betydelse för att främja detta. Resultatet redovisas 
under tre rubriker som formulerats utifrån studiens huvudkategorier (s 20): ”Samspel och 
samlärande hos förskolebarn samt samarbetsförmåga i olika situationer”, ”Miljön skapar 
möjligheter för samlek och lärande möten” och ”Att inspirera, utmana, stötta och styra”. 

4.1 Samspel och samlärande hos förskolebarn samt 
samarbetsförmåga i olika situationer 

 
Under denna rubrik redogörs för förskollärarnas uppfattning om barns samspel med 
indelningen: samspel, samspelsförmåga och imitation. Här redogörs även för informanternas 
syn på samlärande hos barn samt hur informanterna ser på barns samarbetsförmåga och i 
vilka situationer samarbetet sker. Indelningen för samarbete är: samarbete i lärarstyrda 
aktiviteter, samarbete i barns lek och samarbete när barn hjälper varandra. Jag har valt att 
skilja på samspel och samarbete eftersom det finns en skillnad i betydelse. Samarbete kan 
förklaras som att utföra en uppgift eller lösa ett problem tillsammans och samspel som 
interaktion mellan människor (Wikipedia 2012). Wiktionary (2012) skiljer också på 
begreppen där samarbete är när: ”två eller fler personer eller organisationer arbetar 
tillsammans” och samspel jämställs med interaktion och samverkan som en ”process där 
grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra”. 
 
 
Informanterna svarar på första frågan genom att berätta allmänt om sina uppfattningar om 
barns samspel. Samtliga har mycket att berätta och ger många exempel på barns samspel och 
menar att det sker i många olika situationer och att samspelsförmågan ökar i takt med barns 
ålder. Samspel sker både i leken och när barnen hjälper varandra och en förskollärare menar 
att samspel sker hela tiden i alla möten som förekommer i förskolan: ”här är det hela tiden” 
(Emma).  Begreppet samlärande var inte alla informanterna bekanta med men efter en stunds 
gemensam diskussion talar de om samlärande som att komma på något under ett samtal, att 
lära av varandra och att lära tillsammans: ”när man sitter och pratar om något så kommer ett 
barn med något, någon det och så lär man av varandra” (Anna) och ”samlärande ja, 
tillsammans” (Beata) och konstaterar ”vi har kanske haft jättemycket samlärande” (Beata). 
Det finns många situationer i förskolan där informanterna kan tänka sig ett samlärande hos 
barnen. 
 

4.1.1 Samspel 
 
Samspelet börjar tidigt hos barn, allra först mellan barnet och föräldern för att sedan fortsätta 
utvecklas tillsammans med andra enligt informanterna. En förskollärare menar att det finns 
många olika metoder för hur man ska göra med barn: ”du kan komma med råd och tips hur 
man ska forma dem, men vi blir till av vår omgivning” (Disa), vilket innebär att omgivningen 
formar barnens samspelsmöjligheter enligt förskollärarna. Samspel i barns lek berättas det om 
i informanternas svar, hur barn delar med sig och hjälper varandra i leken: ”när de leker säger 
de, behöver du den grejen så kan du få den av mig” (Anna) Två förskollärare berättar om 
olika samspelssituationer i barns lek där det finns en ledare bland barnen. Emma berättar om 
en leksituation där tre barn bygger en bana med klossar: ”och så var där naturligtvis en ledare 
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som har idéer men de andra var med och hämtade grejer och så och det är ett jättebra 
samspelande” (Emma). Informanterna tycker att det kan vara bra när det finns en ledare i 
leken som har mer erfarenhet och kan tillföra mer substans i leken men även hjälper in de 
andra i leken genom att ge dem roller: ”en del barn tycker det är trevligt om någon berättar 
gör nu det, du är hund” (Emma). Då kan det vara bra om någon annan hjälper till så att barnen 
inte fastnar i vissa roller och informanterna poängterar att det inte får bli som en diktatur där 
en bestämmer allt, utan de menar att där turtagande och ömsesidighet finns med, där finns 
även samspelet.  

4.1.2 Samspelsförmåga 
 
På frågan om alla barn är bra på att samspela så svarade samtliga informanter nekande. De 
tycker att de allra yngsta barnen inte är lika bra på det som de äldre, vilket kan bero på att de 
yngstas verbala språk inte är utvecklat och på deras egocentricitet. De yngsta vill ha samma 
sak och ingen vill ge med sig, enligt förskollärare Cecilia som arbetar på en 
småbarnsavdelning. Cecilia tycker att barns samspelsförmåga utvecklas under deras tid på 
småbarnsavdelningen och hon ser hur intresset för rollek ökar hos treåringarna vilket innebär 
att barnen måste samspela mer för att det ska bli en lek. Förskollärarna som arbetar på 
syskonavdelning ser också en utveckling där många av de yngre barnen tar efter de äldre. 
Andra saker som kom fram är att samspelsförmågan kan bero på personligheter hos barnen 
och även på vilken social bakgrund de har. Två informanter pratar om en kulturell skillnad: 
”det är nog lite hur man är servad hemma, tror jag, vad man är van vid. Det ser vi mycket på 
vilken kultur man kommer ifrån” (Anna) och ”vi har många som blir servade med allt” 
(Beata). De menar att barn med annan kulturell bakgrund blir mer servade hemma vilket de 
anser hämmar barnens samspelsförmåga. Barnen behöver inte be om hjälp, vilket 
informanterna ser som en ingång för samspel, utan det finns alltid någon vuxen som hjälper. 
 
Enligt informanterna är samspelsförmågan olika hos barn och deras förmåga att leka är 
beroende av deras erfarenheter: ”det är olika för människor och barn har olika erfarenheter så 
därför kan man säga att en lek kan aldrig vara fyrkantig utan den som har leken som äger 
leken är den som har erfarenheter” (Disa) och fortsätter med: ”nej, och då kan man inte heller 
döma ut och säga att det här barnet inte kan leka, det är vi alltför snabba på, vi måste skapa 
erfarenheter för de här barnen i så fall” (Disa). Det betyder att barns erfarenheter spelar stor 
roll för samspelsförmågan och deras lek och därmed är det viktigt för förskollärarna att 
variera innehållet i förskolan och att barnen får många upplevelser. 

4.1.3 Imitation 
 
Imitation förekommer i många olika situationer, både mellan barnen och mellan barn och 
vuxna. Enligt informanterna kan det ske på olika sätt, med ord eller mimik, motoriskt eller så 
imiterar barnen ett beteende. De yngsta barnen, som är mellan ett och tre år, leker bredvid 
varandra samtidigt som de är intresserade av vad kamraterna gör, de härmar gärna varandra: 
”om en dukar vid bordet så börjar de andra göra det samma, om en börjar klättra i soffan så 
ska de andra göra det samma” (Cecilia). Cecilia menar att de yngre barnen imiterar de äldre 
även om det ser ut som de bara springer fram och tillbaka och gör något annat så ser 
förskollärarna att de ändå snappar upp vad som försiggår. Vidare berättar Cecilia hur hon 
upptäcker att treåringarna kikar på varandra för att se hur kamraterna gör när de börjar 
intressera sig för matematik och sorterar små nallar efter färg och storlek: ”det brukar jag 
uppmuntra och säga du kan väl visa hur du gjorde och så” (Cecilia). Det är viktigt att bekräfta 
och uppmuntra ett samlärande hos barnen och visa att det är ett bra sätt att lära sig nya saker. 
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Det är vanligt bland barn, enligt förskollärarna, att de yngre iakttar mycket av vad de äldre 
kamraterna gör men det är sällan som de yngre frågar om de får vara med och leka: ”de stora 
leker med något och de yngre står och kollar och frågar inte om de får vara med” (Anna). På 
en förskola ser lärarna hur barn står och studerar sina kamrater för att se hur de gör för att 
komma upp i ett klättertorn och visar med glädje när de äntligen klarar det: ”ja där försöker de 
klättra och står och tittar, en flicka kom på det nu och hon var överlycklig” (Emma). Ibland 
kan förskollärarna se hur barn imiterar vuxnas beteende och de känner igen sig själva när barn 
tar en ledarroll. De känner igen sättet hur vuxna leder en barngrupp, hur de organiserar och 
fixar.  

4.1.4 Samlärande 
 
Några av informanterna tycker att de kan se ett bättre samlärande och samspel mellan barn om 
de vuxna håller sig i bakgrunden: ” det här med samlärande ser man allra bäst när man inte 
själv går in i dialogen där emellan och börjar dra för vi är ju de förebilder som de ska 
tillfredsställa, då kommer inget samlärande” (Disa). De anser att vuxna begränsar barnens 
samlärande och styr dem alltför mycket när de deltar i barnens görande eller lägger sig i 
dialogen dem emellan. Det är bättre att hålla sig en bit ifrån och hjälpa till när det behövs: ”en 
vuxen ska vara med och hjälpa till” (Emma). Enligt informanterna lär sig många barn tidigt 
att göra saker och ge de rätta svar som tillfredsställer lärarna vilket i sin tur hämmar barnens 
förmåga att tänka kreativt och självständigt. Eftersom många av förskollärarna har gått i ”en 
annan slags skola” blir det svårt att genomföra lyssnandets pedagogik: ”de har redan lärt sig 
vad som är rätta svar, det kommer väldigt tidigt, att få den här dialogen, det här med 
lyssnandets pedagogik, det är svårt för vi har gått i en annan skola” (Disa). När barn lär av 
varandra iakttar de först för att göra likadant efteråt och Cecilia menar att barn har olika 
strategier för att lära sig saker: ”men det är när man är många som man lär sig, för sitter man 
ensam i ett rum är det inget som stimulerar” (Cecilia) och ”man lägger till det man redan har” 
(Cecilia). De menar alltså att barn behöver varandra för att lära. På en avdelning där barnen 
har arbetat med geometriska figurer ser förskollärarna ett samlärande hos barnen då de hjälper 
varandra att upptäcka och fotografera former utomhus. Anna berättar hur barnen 
uppmärksammar varandra på former som de hittar i naturen: ”någon såg den och någon en 
triangel, då lär sig de andra att det är en triangel. Där ser jag en cirkel, ja, det var så den såg 
ut”. Samlärande kan även ske genom tyst kommunikation hävdar några förskollärare när barn 
står och nickar åt varandra och visar med blicken att de är överens. Informanterna tycker det 
är betydelsefullt att lära sig läsa av varandras kroppsspråk: ”så det är nog en viktig tanke där 
med att interaktion är inte bara verbal kommunikation utan även kroppsspråk. Interaktion 
innebär ju alla språken” (Disa) Genom det kopplas samlärande till kommunikation och 
interaktion. 

4.1.5 Barns samarbetsförmåga 
 
Informanterna berättar om och beskriver olika situationer där barn samarbetar. Det kan både 
vara i lärarstyrda aktiviteter och i lek eller när de spontant hjälper varandra. De äldre barnen 
är bättre på att samarbeta men det kan även bero på vad man är van vid hemifrån och vilken 
personlighet man har: ”det är lite som man är som individ och mognad” (Anna). 
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Samarbete i lärarstyrda aktiviteter 
 
Två förskollärare berättar om några situationer där barnen visar samarbetsförmåga, dels när de 
äldsta barnen, femåringarna, fick i uppdrag att göra former med hjälp av sina kroppar i arbetet 
med geometriska former, dels när de får i uppdrag att sätta sig varannan pojke och flicka i 
samlingen, där de hjälpte varandra att lösa uppgiften: ”då är det de stora som säger åt de 
andra, du kan inte sitta där, du ska sitta där” (Beata). På en annan avdelning är det tre barn 
som är matvärdar och då måste barnen samarbeta när de dukar borden så att de fördelar rätt 
mellan borden. Förskollärarna menar att här ser barnen tydligt att man måste samarbeta för 
annars står det kanske tre såsskålar på ett bord medan det saknas på de andra två: ”där är ett 
samarbete och titta nu har en satt en sås där och det är bra tillfällen till att samarbeta i de 
vardagliga aktiviteterna så att de ser tydligt att man måste samarbeta” (Disa). 
Samarbetsförmågan tränas alltså i förskolan genom olika uppdrag från lärarna. 

Samarbete i lek 
 
Informanterna hävdar att barn samarbetar i olika leksituationer som till exempel när de hjälper 
varandra att plocka fram saker vid tillfälle när de skall måla och samtidigt sker ett samlärande 
eftersom de lär varandra att måla och rita olika saker. Barnen visar och frågar varandra hur 
man ska göra. Informanterna ser även samarbete i dockleken där de hjälper varandra att klä på 
dockorna som att knäppa knappar. En lärare säger att det är extra roligt att upptäcka 
samarbete mellan barn när det sker spontant och se att de snappat upp något som de använder 
i andra situationer eller när man hör att de bjuder in någon till en lek och ”säger till en 
kompis, kom så gör vi det här” (Cecilia). Det betyder att barn samarbetar när de förbereder 
aktiviteter och när de visar, frågar och hjälper varandra. De samarbetar och lär även varandra 
genom att överföra något de sett till nya situationer och bjuda in varandra till lek.   

Samarbete när barn hjälper varandra 
 
På alla tre förskoleavdelningarna ser informanterna att barnen är bra på att samarbeta när de 
ska klä på sig för att gå ut och det är ofta i dessa situationer som de ber och uppmuntrar dem 
till att fråga en kompis: ”när vi ska gå ut hinner vi inte ta på alla samtidigt och då säger vi, kan 
du inte fråga din kompis, uppmuntra till det” (Cecilia). Förskollärarna kan även i vissa 
situationer säga åt barnen att de ska fråga en kamrat om hjälp när vi inte hinner eller kan och 
då ser vi ofta att kamraterna blir nöjda och stolta när de har kunnat hjälpa till. De ser också att 
barn hjälper varandra mer när det inte finns någon vuxen i närheten: ”en del barn kan fråga 
varandra om det är i en sådan situation då det inte finns någon vuxen i närheten. Du, kan du 
hjälpa mig, säger de” (Beata). De tycker det är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra barn 
som hjälper varandra helt spontant: ”det är det som är der roliga att en del vill hjälpa andra 
men som inte ens har börjat hjälpa sig själv, så är det ibland” (Disa). Hjälpsamhet uppmuntras 
och uppmärksammas av förskollärarna och de ber ofta barnen att ta hjälp av en kamrat. Barn 
samarbetar och hjälper varandra i större utsträckning när vuxna inte är i närheten. 
 
 

4.2 Miljön skapar möjligheter för samlek och lärande möten 
 
Under denna rubrik redogörs för hur förskollärarna ser på förskolans pedagogiska miljö och 
deras roll i utformningen. Indelningen i detta avsnitt är: skydda leken, material, mötesplatser 
och temaarbete. 
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Samtliga informanter anser att den pedagogiska miljön är viktig för barns lek och lärande och 
att lärare har en viktig uppgift i förskolan att utforma en miljö som främjar samlärande och 
samspel. Barn behöver ges tid, plats och utrymme samt olika möjligheter att samspela och i 
förskolemiljöer behöver förskolläraren även skapa många olika mötesplatser.  

4.2.1 Skydda leken 
 
Informanterna menar att det är betydelsefullt att skydda leken genom att inte avbryta för 
mycket utan låta barnen leka färdigt. Två lärare tycker att det ska vara en tillåtande miljö där 
barnen både får känna att man lyckas och misslyckas, för i den miljön växer 
samarbetsförmågan: ”som ibland är man på dåligt humör och då förstår man inte vad man gör 
för fel” (Disa) och ”för det kräver tålamod att samarbeta” (Disa). Avgörande för barns 
samspelsförmåga är att barn känner att det är tillåtet att både få lyckas och misslyckas och att 
de får mycket tid för lek och får träna förmågan att samarbeta. Anna och Beata diskuterar om 
de ser någon skillnad mellan pojkars och flickors lek och de menar att alla barn ska ha samma 
möjligheter till lek och att de får leka med det som de vill. De har märkt en skillnad under de 
senaste åren att lekarna inte är så könsbundna: ”blivit vanligare att pojkar leker med 
flicksaker” (Anna) och ”flickor leker med killgrejerna, när vi tog fram cowboysakerna så var 
flickorna med” (Anna). Leken behöver alltså få utvecklas utan att avbrytas, vara tillåtande och 
ge barn möjlighet att delta för att främja samlärande och samspel. 
 

4.2.2 Material 
 
För att stimulera barns samspel, lek och lärande anser samtliga informanter att förskolans 
material ska förvaras tillgängligt för dem samt att förskolemiljön ser inbjudande ut, att 
leksakerna inte är slängda i en hög eller gömda i lådor så att barnen inte ser vad som finns: 
”det ska inbjuda till fantasi och lärande och att det ska vara roligt att vara där” (Cecilia). Att 
materialet ser inbjudande ut och är roligt skulle därmed vara avgörande för barns samlärande 
och samspel. I diskussion om förskolans material och att mycket material hjälper barn i deras 
lärande, förklarar Cecilia att barn ska ha mycket material för att kunna välja vad de vill leka 
med. Hon vet att hennes kolleger inte alltid håller med om att det och säger: ”vi har mycket 
material, men det finns olika uppfattningar om det, jag tycker att de ska ha mycket att välja 
på” (Cecilia). Genom att tillföra nytt material i lekar som barn är uppfyllda av menar 
informanterna att leken utvecklas ytterligare. På en småbarnsavdelning tycker barnen om att 
leka affär där de lastar vagnar och kassar samt häller ut och packar i och Cecilia menar att 
leken utvecklas genom att tillföra material och rekvisita för detta ändamål. De har bett 
föräldrar om tomma livsmedelspaket och köket har bidragit med olika burkar. Det sker ett 
lärande och samarbete i affärslek genom att barnen sorterar och hanterar pengar: ”där kan 
man få in sortering” (Cecilia) och ”de ger varandra pengar och överlastar kundvagnen, rena 
rama Ullared här inne och tar varandras grejer” (Cecilia). Informanterna berättar att på en 
avdelning märkte förskollärarna att när de plockar fram nytt material för att göra armband så 
stimulerar det barnens kreativitet och samspel eftersom allt fler vill prova: ”det smittade av 
sig” (Anna & Beata). Materialet i förskolan är därmed en viktig del av förskolans verksamhet 
och det ska presenteras på ett roligt, synligt och inbjudande sätt. Barn ska ha material att välja 
mellan samt nytt material som både stimulerar och utvecklar leken. Men om det ska vara 
mycket material kan det alltså råda delade meningar om. 
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4.2.3 Mötesplatser 
 
Två lärare berättar hur barnen leker med vatten och hur ett samlärande utvecklas genom att 
barnen diskuterade medan de prövade olika möjligheter i leken:  
 

För ett tag sedan höll de på att slabba med vatten och hade kopplat en liten vattenkanna vid en 
kran utomhus så kom någon annan med en annan vattenkanna, jaha började de diskutera, om du 
sätter den där, vad händer då och de började bygga och trycka fast de här vattenkannorna som en 
dominobana så att det sprutade in i nästa och nästa som ett vattenfall och de diskuterade spontant 
hur de skulle göra och det kom ingen och förstörde eller sa nej, inte så och då står man bara och 
njuter och de lär varandra och klappar händerna och dessa stunder är guld värda. (Emma).  

 
På frågan vad som krävs för att skapa de här guldstunderna menar de att det viktiga är inte att 
skapa dem utan att upptäcka dem och stanna upp för att se vad barnen är upptagna av: ”inte 
bara skapa dem utan lära oss att upptäcka dem som är det viktiga” (Disa) och ”nu leker de 
med vatten tänker man och traskar vidare utan stanna kvar och iaktta vad de gör” (Emma). 
Guldstunder för förskollärarna är när de upptäcker att barn lär av varandra. En annan sak som 
informanterna anser viktig är en tillåtande miljö som gör att barnen utvecklas och att barn 
måste få utvecklas i sin takt: ”en del bygger vidare medan en del är nöjda med att bara stå och 
hälla och hälla tillbaka, en del vill gå vidare och de kommer på själva och för oss är att fånga 
upp och se vad det är som händer” (Emma). Att skapa mötesplatser i en tillåtande miljö i 
förskolan är viktigt där barn kan utvecklas och lära varandra och för förskolläraren är det 
betydelsefullt att upptäcka dessa situationer. 
 

4.2.4 Temaarbete 
 
Temaarbete i de olika förskolorna främjar samlärande och samspel hos barnen, eftersom det 
enligt informanterna, sker i gemenskap. Barnen upplever och inspirerar varandra till att göra 
samma sak. Cecilia berättar om ett temaarbete, skor, som pågått under en längre tid och hur de 
har lyckats variera skotemat på många olika sätt: ”vi har målat på skosulor och gjort avtryck 
och sedan har vi haft massor av skor och stövlar som vi har provat och klätt ut oss och lekt 
skoaffär, testat om skor kan flyga och det kunde de, men inte så länge” (Cecilia). Temaarbete 
är alltså ett sätt att främja samlärande och samspel och där variationen av aktiviteter är viktig 
för att inspirera barnen. På en av förskolorna utgår temaarbetet från barnens intresse och 
utformas utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv eftersom de har en sådan inriktning på hela 
förskolan. Alla i barngruppen har inte samma tema utan: ”is som några var jätteintresserade 
av, det var tre barn som fick ha det som sitt lilla projekt” (Disa). Det betyder att temaarbete 
gör att barn känner gemenskap samt att de inspirerar och lär av varandra. Tema kan 
organiseras för hela barngruppen eller i projektform för en mindre grupp med samma intresse.  
 

4.3 Att inspirera, utmana, stötta och styra 
 
Under denna rubrik redogörs för hur förskollärarna uppfattar sin egen roll och vilka 
egenskaper som krävs för att främja samarbete och samlärande hos barn. För att göra det 
tydligare används indelningen: inspirerande, utmanande, vägledande och stöttande samt 
grupperande.  
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Informanterna bidrar med hur olika egenskaper hos de vuxna i förskolan kan främja barns 
samarbete och samlärande. De menar att förskollärare ska vara inspiratörer, goda förebilder 
och ge barnen utmaningar. De ska även vara vägledande, stöttande och ge barn redskap för att 
klara samspel med andra barn och vuxna. En del barn saknar förmågan att leka därför måste 
förskolläraren lära dem sociala koder. Förhållningssättet är också viktigt och vad vuxna gör 
och säger: ”de ser hur vi gör och vi får visa, sedan ser man att barnen har tagit det till sig i 
leken eller när vi sitter och äter, de bearbetar ju det som vi har pratat om innan, det kan ta lite 
tid” (Cecilia) och ”det är klart att vi har en stor roll där, men föräldrar har också en stor del 
som är de viktigaste personerna, men här på förskolan är det vi” (Beata). Förskollärarna har 
därmed ansvar för att vara goda förebilder och inspiratörer i förskolan. 

4.3.1 Inspirerande 
 
I arbetet med förskolebarn är det viktigt att som vuxen visa sin egen nyfikenhet och entusiasm 
för att inspirera barnen. I upptäckten att gråsuggor ömsar skinn visar lärarna att man lär så 
länge man lever: ”då måste vi själva vara lite nyfikna på dessa ämnen” och Disa fortsätter 
berätta om sin entusiasm om gråsuggorna: ”det var jag helt omedveten om att de ömsar skinn, 
herre gud, det var som vi hade uppfunnit hjulet” och Emma håller med: ”alla var saliga”. För 
att utveckla barnens intresse för gråsuggor sökte de tillsammans mer fakta om detta fenomen 
på Internet 
 

4.3.2 Utmanande 
 
Informanterna anser att man ska observera vad barnen gör för att komma på hur de kan 
utmanas och en förskollärare berättar hur hon tänker om hur barn kan utmanas i leken: ”vi 
vuxna som ska utmana, titta på leken och fundera på vad man kan tillföra, vad jag kan göra 
som vuxen, vad de kan göra tillsammans, man får fundera lite” (Cecilia). På frågan om vilka 
möjligheter vi ska ge barnen för att de skall kunna utveckla sin samarbetsförmåga, svarar de 
att det handlar om att ge barn utmaningar och möjligheter: ”vi måste ge dem lite utmaningar” 
(Anna) och ”vi måste ge dem möjligheter till detta, kanske i ännu större utsträckning, man 
skulle kunna ge dem ännu mer, men man hinner inte” (Beata). En förskollärare tycker att det 
inte blir någon utmaning för barnen om de skall hjälpa varandra: ”men då blir det ingen 
utmaning för dem om de ska hjälpa, de måste också växa” (Beata). Några förskollärare 
berättar hur de har utmanat barnens kreativitet genom att stanna upp och studera hur 
gråsuggor ser ut för att kunna rita av dem: ”ja herregud vilka fina gråsuggor de ritade efter att 
ha studerat dem” (Disa). Förskollärarna utmanade även barnens tankar och kreativitet genom 
att be barnen göra fällor till silverfiskar: ”där var inga svar på hur de såg ut och där fanns alla 
varianter, en stor mojäng med trä och hönsnät och grejer, ett litet pappersark och några hade 
till och med tagit en tallrik med pärlor”(Emma). Förskollärarna utvecklar diskussionen om 
silverfiskfällorna och menar att detta projekt resulterar i ett samlärande hos barnen samtidigt 
som de inser att det finns olika sätt att lära sig: ”ett lärande för det finns inget rätt eller fel, 
någon hade gjort det som en fälla i taket, någon i garderoben, någon på toan” (Emma) och 
”när de nu ser det så störs de inte utan att det finns olika sätt att ta del av” (Disa). Utmaningar 
innebär att utveckla barns lek genom att tillföra nytt material, att inspirera till kreativitet eller 
uppmuntra till problemlösning hos barn. Det kan även vara förståelse för att individer lär sig 
på olika sätt eller att det inte blir någon utmaning om man ska hjälpa andra. Några tycker det 
känns svårt att få in tankar om samlärande och samspel i vardagsarbetet för som de själva 
säger: ”det ska ju inte bara bli i de situationer som vi har arrangerat, utan man ska även göra 
det i spontana situationer” (Anna) och ”men när det bara rullar på tänker man inte på det, 
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förändra sitt eget tänk, ja så är det” (Beata). Några tycker det är svårt att se på vilket sätt barn 
lär sig bäst: ”hur barn lär sig bäst, svårt när man tittar på det här vid övergång till 
förskoleklass, det är inte så enkelt, att Pelle han lär sig bäst genom” (Beata). Att utmana 
samlärande i vardagen kan kännas svårt och veta hur varje barn lär sig bäst.  

4.3.3 Vägledande och stöttande 
 
Informanterna säger att många barn behöver vägledning och stöttning i förskolan eftersom 
barn ställs inför många möten varje dag och ibland behöver de hjälp. Det kan vara vid 
konflikter eller att uppmärksamma dem på lekregler och sociala koder. Några uttrycker att 
man ska vara pejlare och ha antennerna ute och i många fall är det bra att hålla sig i 
bakgrunden och inte gå in för tidigt i en konflikt eftersom vi inte alltid vet vad som hänt: ”det 
är mycket energi som går åt för samspel för barn och leda det, det är många konflikter innan 
samspelet fungerar” (Disa). I förskolan har vi många viktiga uppgifter och en förskollärare 
menar ”att vara närvarande” är hennes huvuduppgift och att följa barngruppen: ”man ska vara 
stöttande och fostrande och kreativa och lyfta fram när barn kommer med idéer. Vi har många 
roller på förskolan, man ska inte bara gå omkring och göra saker, utan att vara närvarande det 
är din huvuduppgift” (Emma) och ”öppna sinnet och se hur ligger ribban idag. Försöka följa, 
då är man en god pedagog, tycker jag” (Emma). Informanterna menar att de känner av när det 
är dags att bryta ett negativt beteende eftersom de har lång erfarenhet: ”när man jobbat länge 
vet man ungefär när man kan bryta och vilka lekar man kan ta till för ibland behöver barn 
landa och så kan man leka de här standardlekarna för att bryta det här negativa” (Emma) 
och ”nu går vi ut är det smidigaste av allt, men istället säga viskande: jag har hittat en jättefin 
grej och då kommer alla springande” (Emma). Förskollärare har därmed en vägledande och 
stöttande roll i barns konflikter, i leken och för att barn ska lära sig sociala koder. 
Huvuduppgiften för en förskollärare är att vara både fysiskt och psykiskt närvarande och 
känna av stämningen i barngruppen. 
 

4.3.4 Grupperande 
 
Informanterna menar att samlärande och samspel mellan barn och mellan barn och vuxna ökar 
när de delar barnen i mindre grupper. Det är ofta att en vuxen gör något tillsammans med en 
mindre grupp. På alla tre förskolorna delar man in barnen i smågrupper vid olika tillfällen för 
att främja samarbete och samlärande mellan barnen och för att få bättre kontakt med barnen. 
Alla barn måste få en chans att tänka, vissa är mer snabbtänkta än andra och informanterna 
menar att ibland måste barnen få känna att de lyckas och då kan indelning i smågrupper vara 
en lösning: ”ibland måste man få vara i en grupp där man lyckas så att man höjer sitt eget 
självförtroende” (Anna). Ibland delar de upp barnen i mindre grupper för att kunna gå iväg 
utanför förskolegården och göra något tillsammans med tre till fyra barn. På en förskola delas 
barnen i tre grupper eftersom det är tre vuxna på avdelningen, för att bättre ta vara på 
möjligheten att utveckla samspelsförmågan mellan barnen och mellan vuxna och barn. Vidare 
berättar Cecilia att en dag i veckan delar de barnen efter vilken aktivitet de väljer: ”på 
fredagar har vi kort med aktiviteter som de får välja på” (Cecilia). Disa och Emma organiserar 
sin förskoleverksamhet för att främja samlärande genom att dela barnen efter deras intresse 
och lek: ”det var tre barn som fick ha det som sitt lilla projekt” (Disa) men också för att en 
lärare ska kunna gå iväg tillsammans med tre – fyra barn. 
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5 ANALYS  
 
Jag har valt att sammanställa analysen utifrån studiens frågeställningar: 
 

1. Förskollärares uppfattning om samspel och samlärande hos förskolebarn samt barns 
samarbetsförmåga 

2. Den pedagogiska miljöns betydelse för att främja samlärande och samspel 
3. Förskollärarens roll  

 

5.1 Förskollärarens uppfattning om samspel och samlärande 
hos förskolebarn samt barns samarbetsförmåga 

 
Informanterna menar att samspel mellan barn och vuxna börjar tidigt, redan när barn föds 
finns ett samspel med föräldrarna. Samspel utvecklas sedan tillsammans med andra i barnets 
omgivning och förskollärare Disa menar att ”vi blir till av vår omgivning” och ”det är de runt 
omkring oss som formar oss”. Samspel mellan människor gör att vi utvecklas menar 
Strandberg (2006), vi ska inte stirra in i den enskilda människans huvud utan: ”beakta de 
aktiviteter som sker mellan huvuden, det vill säga, vad människor faktiskt gör tillsammans” 
(2006:10). Vygotskij (1999) menar att det som sker i aktiviteter med andra människor är 
avgörande för och påverkar det som sker inuti den enskilde individen. Barn samspelar med sin 
omgivning på olika sätt, både med kamrater och med vuxna och informanterna berättar om 
flera olika situationer i förskolan när barn samspelar i leken, när de hjälper varandra eller när 
de imiterar varandra. Resultatet visar hur förskolebarn samspelar genom att ett barn styr leken 
som ledare när de berättar vad som ska ske i leken och ger kamraterna olika roller. Då är det 
ett barn som har idéerna och vet hur leken ska gå till, och som dirigerar de andra på ett bra 
sätt. De andra lär sig genom att lyssna på ledaren och samspelar genom att hämta saker som 
passar till leken. Dessa situationer kan tolkas som de asymmetriska möten som Strandberg 
(2006) omnämner och där barnen kan agera över sin aktuella förmåga. Det är även vad 
Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij (1999) menar att barn kan lösa 
uppgifter, som är avsedda för lite äldre barn, i samarbete med äldre kamrater som ger 
instruktioner och vägleder. På detta sätt höjer de sin egen utvecklingsnivå och klarar av 
uppgiften på egen hand vid ett senare tillfälle.  
 
Resultatet visar också att barns samspel sker mycket genom att de hjälper varandra t.ex. med 
av- och påklädning, i leken hjälps de åt på olika sätt, exempelvis hämtar saker till varandra 
eller hjälper till med dockornas kläder. De hjälper även varandra med spel och pussel. Vuxna 
måste uppmuntra och visa att det är ett bra samspel när barnen hjälpt varandra. Informanterna 
berättar att de tycker barn hjälper varandra mer när vuxna inte finns i närheten och det kan 
tolkas som om barn tar mer ansvar när vuxna inte är närvarande och att de imiterar vuxnas 
beteende i dessa situationer. Det kan vara att förskolebarnen har sett hur vuxna har gjort i 
liknande situationer och när det inte finns någon närvarande vuxen så agerar barnet utifrån 
sina erfarenheter något som Smidt (2010) förklarar som intersubjektivitet där barn har 
förmågan att förstå andra människors känslor och intentioner. Vygotskij (1999) diskuterar hur 
barn blir medvetna om handlingar genom uppmärksamhet, perception och 
medvetandegörande som en förutsättning för minnet och när barn visar sin hjälpsamhet borde 
det vara ett bevis på att de är medvetna om vuxnas agerande i samspelssituationer. Detta 
agerande kan även kallas för imitation. 
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Imitation är ett viktigt begrepp i Vygotskijs teorier (se sidan 3) men han menar att barn inte 
kan imitera mer än till en viss gräns då förmågan att imitera är begränsad till barnets 
intellektuella möjligheter och utvecklingsnivå. Strandberg (2006) skriver att imitation är ett 
sätt för barn att lära sig i interaktion med andra, både med vuxna och med en mer kompetent 
kamrat. Vidare skriver Strandberg att det kan liknas vid en övningsarena där det är tillåtet att 
prova och göra saker tillsammans. Informanterna ger exempel från sin praktik på olika 
övningsarenor där imitation är ett sätt att lära sig och samspela. De allra yngsta barnen i 
förskolan imiterar varandras lek genom att göra detsamma eller kikar på vad de äldre barnen 
gör för att göra det själv vid ett annat tillfälle. Att barn studerar sina kamrater visar sig vara en 
vanlig företeelse i förskolorna men även hur de imiterar vuxna och förskollärarna berättar hur 
de känner igen sig själva när vissa barn tar en ledarroll. Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att små barn imiterar varandra för att förstå vad de gör och för att 
de vill vara lika sina kamrater. Vidare skriver de att barnforskning visar att iakttagelse och 
imitation är bland de mest betydelsefulla sätt som små barn lär sig innan det verbala språket 
har utvecklats. I deras forskningsöversikt visas att Lökken (i Williams, Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2000) skiljer på begreppen imitation och härmning, där härmning är mer 
överdrivet och kritiskt än vad imitation är. 
 
Samspelsförmågan är enligt informanterna olika hos barn. En aspekt är att äldre förskolebarn 
är bättre på att samspela än sina yngre kamrater. De menar att det beror på att det verbala 
språket är mer utvecklat och att de äldre uppträder mindre egocentriskt. Yngre barn har svårt 
att med ord uttrycka vad de vill och därför blir det konflikter i form av knuffar eller bett när 
de vill ha samma sak, säger informanterna. Däremot samspelar de genom att imitera varandra 
och göra samma sak, ”om en dukar vid bordet så börjar de andra göra det samma, om en 
börjar klättra i soffan så ska de andra göra det samma” enligt Cecilia. Detta stämmer med vad 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver om små barns samspel som 
främst förekommer i lekens form medan äldre förskolebarn samspelar i olika 
kommunikationsformer. I treårsåldern menar informanterna att rolleken kommer igång, där 
använder barnen samspel och språk för att komma överens om lekstrategier. Partanen (2007) 
menar att föräldern och förskolläraren (när barnen är i förskolan) har en stor uppgift att bjuda 
in barnen i kommunikativa och språkliga sammanhang för att fånga deras uppmärksamhet och 
nyfikenhet. Det kan vara att initiera barnet i språkliga samspel eller följa barnets nyfikenhet. 
Hundeide (i Partanen, 2007) kallar det fokuserande samspel som är viktigt för barns 
utveckling. Nyfikenhet och aktivitet beror inte bara på medfödda anlag utan påverkas av 
barnets erfarenheter i olika miljöer. Vygotskijs teorier om språket och tänkandets roll för att 
fånga nyfikenhet och uppmärksamhet blir betydelsefullt enligt Partanen för barns utveckling 
och lärande. Vidare menar han att språket och tänkandet byggs upp i sociala relationer och 
enligt Vygotskij är språket tänkandets sociala verktyg. Partanen skriver även hur vuxnas 
positiva förhållningssätt som vägledande i samspelssituationer är avgörande för hur barn 
själva ska klara av det tillsammans med kamrater, vad Vygotskij kallar självreglering. Även 
Smidt (2010) påtalar att barn lär känna sin värld genom sociala sammanhang, tillsammans 
med andra och med hjälp av språket som är det viktigaste verktyget, utvecklas 
samspelsförmågan. Vygotskij menar att vi måste utveckla högre psykiska processer för att 
kunna interagera med vår omgivning. Små barn använder sig av lägre elementära processer 
eftersom de ännu inte kan förstå sin omvärld (Smidt, 2010).  
 
Informanterna säger att barns erfarenheter påverkar deras förmåga att leka och samspela 
vilket medför att det är förskollärarna som måste skapa erfarenhetsmöjligheterna i förskolan. 
Vygotskij (1995) menar att all fantasi bygger på material som är hämtat ur verkligheten och 
att barn kan föreställa sig avsevärt mindre än vad vuxna kan. Vidare säger han att barn hämtar 
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intryck från omgivningen som därefter konkretiseras i leken genom att imitera upplevelsen. 
Förskollärare har därför en viktig uppgift i förskolan att utvidga barns erfarenhetsbank för att 
utveckla deras samspelsförmåga.  
 
Några av informanterna ser även en kulturell skillnad på samspelsförmåga hos förskolebarn 
där barn med annat hemspråk samspelar sämre. Någon tyckte att samspelsförmågan beror på 
personlighet eller vilken social bakgrund barnet har. Smidt (2010) menar att lärare ska visa 
respekt för alla kulturer och att det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om barnens 
kulturer för att kunna använda detta i verksamheten. Vidare skriver hon att det optimala är när 
barns olika kulturella erfarenheter och språk uppskattas, respekteras och används i 
undervisningen. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) diskuterar hur ett arbetslag med 
en mångetnisk barngrupp beskriver sitt arbetssätt vilket de kategoriserar som lärarorienterat. 
Lärarna som intervjuats och observerats arbetar med att lära barn leka och samspela eftersom 
barnen saknar lekkompetens och behöver bland annat ett tydligt lärarstöd med övervakande 
hållning. Johansson (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) menar att lärare ibland 
tillskriver barn med annat hemspråk svårigheter att anpassa sig till förskolans verksamhet. 
Hon liknar det vid en tyst läroplan där man tillskriver barnet problem istället för att lärare ser 
över förhållandet mellan verksamhet, förhållningssätt och vad som händer i barngruppen.   
 
Samlärande är ett relativt nytt begrepp inom förskolan, enligt Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000), vilket kan vara en förklaring till att två av informanterna inte 
hört begreppet tidigare. Informanterna ser samlärande i förskolan mellan barn i skiftande 
situationer och på olika sätt såsom spontant i lek, i lärarstyrda aktiviteter samt i både verbal 
och tyst kommunikation. I den tysta kommunikationen ser förskollärarna hur barn lär av 
varandra genom nickar och blickar som visar att de är överens. Lärarna i Johansson och 
Pramling Samuelssons studie (2006) menar att barn lär varandra i leken där de stimuleras av 
varandras intresse och utvecklar leken tillsammans. Vidare menar lärarna att vi ska: ”låta barn 
ta initiativ, hitta egna metoder och frigöra deras kreativitet” (2006:180) vilket stämmer 
överens med informanternas syn på samlärande. Informanterna som var bekanta med 
begreppet samlärande berättar hur de låter barnen experimentera med vatten och hur barnen 
själva får söka lösningar på problem genom att resonera tillsammans. Detta är ett exempel på 
spontant samlärande när barnen själva väljer aktivitet. Förskollärarna, som inte var bekanta 
med begreppet samlärande, ger exempel på samlärande som är lärarstyrda när de letar 
geometriska former i naturen. För att hitta dessa former krävs fantasi och generalisering för att 
omsätta dessa figurer i naturen, men med hjälp av varandra löser de uppgiften. De beskriver 
samlärande i den situationen så här: ”då ni var ute och fotograferade former och någon såg 
den och någon en triangel, då lär sig de andra att det är en triangel”. 
 
Några av informanterna tycker att de ser ett bättre samlärande och samspel mellan barn om 
vuxna håller sig i bakgrunden. De menar att vuxna styr barnen och lägger sig i dialogen vilket 
kan begränsa samlärande och barn lär sig tidigt att tillfredsställa lärarna med de rätta svaren. 
Disa pratar om ”lyssnandets pedagogik” som kan vara svårt för oss som gått i en annan slags 
skola. Vygotskij skriver om ”en speciell form av systematiskt samarbete mellan pedagogen 
och barnet” (1999:254) och menar att barn lär sig nya begrepp via vardagsspråk som möter 
vetenskapligt språk. Språket är en viktig faktor i barns lärandeprocess, enligt Vygotskij. 
Strandberg (2006) menar att språket har betydelse både i interaktionen med andra men även 
för vårt inre tänkande. Partanen skriver om vägledande och medierande samtal i skolan och 
förskolan med avsikten att utveckla barnens tänkande och anser att en bra samtalsmetodik 
består av: ”ett strukturerat och medvetet förhållningssätt där man uppmanar sig själv att vara 
nyfiken, lyhörd och frågande” (2007:68). Informanterna beskriver att vuxna har ”en väldig 
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erfarenhets- och kunskapsbank […] om vi inte lyssnar in gör vi dem tillbakasatta” (Disa), 
vilket innebär att dialogen mellan barn och vuxna är viktig och att vuxna har kunskaper om 
utformningen. Smidt (2010) skriver att det är viktigt att observera barn, lyssna på och tala 
med dem samt ta deras idéer och tankar på allvar och uppmuntra berättelser och frågor för att 
det ska bli en bra dialog. 
 
Samarbete mellan barn visar sig i lärarstyrda aktiviteter, i barns lek eller som hjälpsamhet 
mellan kamrater enligt informanterna i studien. Vidare tycker de att samarbetsförmågan hos 
barn ökar med åldern och kan vara olika beroende på personlighet eller social bakgrund. 
Barns samlärande definierar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson som ”att barn lär 
av varandra samtidigt som de utvecklar sina samarbetsförmågor” (2000:13). Enligt dem sker 
ett informellt lärande hos barn under hela dagen i förskolan, i barns lek och i rutinsituationer, 
men även i lärarstyrda aktiviteter. I samlingssituationer har deras forskning visat att vuxna 
styr kommunikationen, därmed blir det viktigt att interaktionen med barnen blir på ett jämlikt 
sätt och att de låter barnen samarbeta för att skapa samlärande. Informanterna visar att det 
sker ett samarbete i lärarstyrda aktiviteter men att ibland vill de inte att barnen ska samarbeta 
för att alla ska få chans att tänka själva: ”ibland måste man få en chans att tänka, vi ser att du 
kan och du får gärna hjälpa sedan” (Anna). Det motsäger vad Smidt (2010) menar att barn ska 
få tillfälle att undervisa varandra där de delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Sullivan 
och Youniss (i Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000) menar att kamrat-
samverkan utvecklar empati, vänlighet och en rättvisekänsla samt att  respekten för andras 
åsikter och perspektiv ökar. Vidare menar de att i samarbete betraktar barn varandra som 
jämlika och lär av varandra genom gemensamma intellektuella strategier: ”under samarbetets 
ansträngningar ömsesidigt och tillsammans kommer de fram till sin plan” (2000:76) vilket 
stämmer med vad informanterna ser i barns lek där de samarbetar och lär av varandra. 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att barn måste få tid att bekanta 
sig med varandra för att inte fastna i diskussioner om vem som ska styra och leda gruppen. En 
annan viktig faktor är en positiv lärandemiljö som stöttar och uppmuntrar samarbete och där 
lärarna har en positiv attityd till samarbete med en öppen kommunikation mellan individerna. 
Informanterna uppmuntrar barnen att samarbeta genom att säga till dem att ta hjälp av en 
kamrat som Smidt (2010) menar är viktigt att låta barnen dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper.  
 

5.1.1 Ökad medvetenhet främjar samspel 
 
Informanterna menar att samspel mellan individer börjar tidigt och att det är omgivningen 
som formar oss. Det är i aktiviteter med andra som vi utvecklar vår samspelsförmåga. Barn 
samspelar på olika sätt, bland annat i leken, när de hjälper varandra eller imiterar kamrater 
och vuxna i förskolan. Det styrks av Vygotskij teori för vad som är avgörande för individens 
utveckling; att vi är aktiva tillsammans på många olika sätt genom att kommunicera med 
varandra. Den bästa utvecklingen sker i asymmetriska möten där en mer kompetent person 
vägleder och visar barnet. Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen kan ses när ett 
barn tar ledarrollen för att vägleda och instruera kamraterna om något som de vid ett senare 
tillfälle kan utföra på egen hand. Informanterna tycker att barn ofta samspelar genom att 
hjälpa varandra och det är framför allt i dessa situationer som de vuxna uppmuntrar barnen att 
ta hjälp av en kamrat. Barn verkar hjälpa varandra mer när vuxna inte finns tillgängliga vilket 
tyder på att barn tar mer ansvar när de är själva och imiterar vuxnas sätt att vara. Imitation 
som är ett sätt att lära sig används av förskolebarn genom att de imiterar kamrater, både 
jämnåriga och äldre, samt vuxna som känner igen sig när barn tar en ledarroll. Det är 
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utvecklande för barns lärande om man som Strandberg (2006) anser att imitation är barns 
övningsarena där de kan prova att göra saker som de sett andra göra. Samspelsförmågan 
varierar hos förskolebarn, enligt informanterna, beroende på erfarenheter, ålder, social 
bakgrund, personlighet och etnisk bakgrund. Samlärande, när barn lär av varandra, visar sig 
förekomma på många olika sätt i förskolorna, både genom verbal och tyst kommunikation. I 
samlärandesituationerna kan den närmaste utvecklingszonen urskiljas när barn tar hjälp av 
kamrater och informanterna uppfattar även ett bättre samlärande och samspel i barns 
experimenterande aktiviteter. Vuxna ska hålla sig i bakgrunden för att inte styra barnen eller 
ta över dialogen. De ska inta en bekräftande och uppmuntrande roll vilket informanterna 
kallade ”lyssnandets pedagogik”. Vygotskij pekar på vuxnas ansvar att inte bara bekräfta, 
utan att även genom aktivt samspel utveckla barns tänkande och språk. Han skriver att det är 
ett speciellt samarbete mellan barn och lärare där barn får till sig de vetenskapliga begreppen 
genom att samspela med vuxna. Språket är det viktigaste verktyget för att lära känna sin 
omvärld, och något som de lär sig genom att kommunicera med sin omgivning. Enligt 
informanterna krävs ett varierat innehåll och många upplevelser för barnen i förskolan för att 
barnen ska bli bättre på att leka, samspela och samlära. Samlärande sker både i barns lek och i 
lärarstyrda aktiviteter. Samarbetsförmåga hos barn är enligt informanterna beroende av ålder, 
personlighet och social bakgrund och denna förmåga visar de både i lek, i lärarstyrda 
aktiviteter och när de hjälper varandra. De menar att äldre förskolebarn samarbetar bättre än 
sina yngre kamrater som beror på ett mer utvecklat verbalt språk. Informanterna berättar även 
att det är vid på- och avklädningstillfällena som de mest uppmuntrar barnen att ta hjälp av en 
kamrat. 
 

5.2 Den pedagogiska miljöns betydelse för att främja 
samlärande och samspel 

 
Samtliga informanter anser att den pedagogiska miljön är viktig för barns lek och lärande och 
att lärare har en viktig uppgift i förskolan att utforma en miljö som främjar samlärande och 
samspel. Barn behöver ges tid, plats och utrymme samt olika möjligheter att samspela men 
lärarna behöver även skapa många olika mötesplatser. Strandberg skriver att Vygotskijs syn 
på relationen mellan människa och kultur är: ”att den är ömsesidig och i ständig förändring” 
(2006:19) och att människan tar en aktiv del av sin kultur. Kultur och miljö påverkar vilka vi 
blir och Vygotskij anser även att det är viktigt att barn får vara aktiva och kreativa i sin miljö 
och använda det som känns meningsfullt för dem. Vidare skriver Strandberg att förskolans 
rum påverkar barnens lärande eftersom rummen ”förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor 
och förväntningar” (2006:22) och enligt ett Vygotskijperspektiv ska det finnas möjlighet till 
interaktion, aktivitet, verktyg, utvecklingshopp, kreativitet och tillgång till vad som finns i 
rummet. Materialutbudet och tillgängligheten till materialet är viktiga aspekter inom förskolan 
tycker informanterna men också något som kan förorsaka en diskussion inom arbetslaget, där 
det finns olika uppfattningar om hur mycket material som ska finnas tillgängligt. Det kan vara 
bra att ha flera saker av samma sort, eftersom de yngsta barnen gärna imiterar varandra och 
vill ha likadana saker att leka med. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 
skriver att imitation kan som inlärningsfaktor vara en viktig del av förskolans verksamhet 
vilken förutsätter en miljö som erbjuder möjligheter till imitation och samlärande. Det betyder 
att det behöver finnas tillräckligt med material så att flera barn exempelvis kan bygga 
samtidigt och ha chans att iaktta och imitera varandras konstruktioner. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2009) menar att förskolor med hög kvalitet ska ha varierat 
material och det ska förvaras på ett inbjudande och lättillgängligt sätt för barnen. Materialet 
ska även kunna användas för att vidga barns erfarenheter och utveckla begrepp. Detta påtalar 
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en förskollärare som viktigt, hur materialet presenteras och förvaras: ”det ska inbjuda till 
fantasi och lärande och det ska vara roligt att vara där”. En annan sak som informanterna 
anser ha betydelse för en pedagogisk miljö som främjar samlärande och samspel är tillföra 
nytt material för att utveckla leken. Anna och Beata menar att nytt material ökar samspelet 
hos barn eftersom ”det smittade av sig”. Det ökade även samlärande eftersom de imiterade 
varandra och visade för varandra hur man kan göra med det nya materialet. 
 
Informanterna anser att vuxna ska skydda leken genom att ge barn tid och utrymme för lek 
samt ha en tillåtande miljö. Förskollärare ska även skapa många mötesplatser och möblera för 
att skapa rum i rummet där några kan leka avskilt utan att bli störda. Strandberg (2006) menar 
att förskolor som skapar många mötesplatser för samspel mellan vuxna och barn och mellan 
barn bidrar till barns utveckling och lärande. Vidare skriver han att kreativiteten ökar i 
tillåtande miljöer och där man förväntar kreativitet av individerna samt där barnen har tillgång 
till en stor mängd kreativt material. Dialog och samtal i dessa möten är också en väsentlig del 
av barns samlärande. Informanterna påtalar även att det är viktigt att låta barn leka färdigt och 
inte avbryta för något som var planerat för dagen liksom att ha förmåga att upptäcka och 
stanna upp när man ser att barn är kreativa och håller på med en utforskande aktivitet. I 
studien visar det sig att barns lek har stor betydelse för deras utveckling och mognad. 
Vygotskij (1995) menar att barn imiterar vad de har sett och upplevt i verkligheten men på ett 
annorlunda sätt genom att skapa en ny värld av deras erfarenheter. Denna lekvärld anpassas 
till barnens behov och intressen men även efter tillgång till material och möjlighet till 
kreativitet. Partanen (2007) menar att i imitationen eller leken befinner sig barnet i en värld 
som de inte behärskar helt och hållet och rolleken kan barn göra till sin egen eftersom det inte 
finns något rätt eller fel. Vidare hävdar Partanen att imitation är en slags internalisering: ”som 
beskriver ett utvecklingsförlopp från det yttre till det inre” (2007:49) när barn tar till sig 
andras beteende eller färdighet. Denna kompetens är även bra i andra lärandesituationer när 
barn kan använda sitt inre tänkande. Williams (2006) skriver att barn lär av varandra i leken 
och förskolans verksamhet ska organiseras för att främja ömsesidighet och gemenskap mellan 
barn där de kan dela med sig av sina erfarenheter. Informanterna berättar hur de ser 
samlärande i leken när en ledare (informanternas beskrivning) eller ett barn med mer 
erfarenhet talar om för sin kamrat hur en hund ska göra i deras lek eller hur de ska bygga för 
att det ska bli en bra bana. Samlärande i lek kan även ske genom tyst kommunikation menar 
informanterna där barnen visar med blicken och nickar att de förstår och lär av varandra. 
Vidare hävdar Williams att en tillåtande miljö som uppmuntrar till samlärande och 
kommunikation är avgörande för barns utveckling liksom att alla ska känna sig delaktiga och 
inte stå utanför leken. Williams (2006) menar, enligt sina studier, att barn lär sig mer i leken 
än i lärarstyrda aktiviteter. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) utgår i sin avhandling 
från förskolans läroplan när de definierar begreppet lärande som relationellt och 
meningsskapande. De menar att barn lär sig bäst när det är ett lustfyllt lärande och när de är 
koncentrerade och fulla av entusiasm. Denna syn på lärande medför att barn lär sig bäst i 
leksituationer. 
 
Temaarbete är vanligt i förskolor och informanterna berättar om hur olika tema kan vara ett 
sätt att främja samlärande och hur de delar upp barnen i mindre grupper i temaarbetet. Hos 
några informanter har det skett i projektform och då är det intresset som styr 
gruppindelningen. På en förskola har de haft ett gemensamt tema för hela barngruppen och i 
den tredje förskolan delar de barnen efter ålder. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2000) skriver att Vygotskij menar att barn lär sig bäst tillsammans med andra som är mer 
kompetenta och som dessutom hjälper barnet att utvidga deras erfarenheter som de inte klarat 
på egen hand. Detta tyder på att blandade åldrar i grupperna gynnar samlärande hos barn. 
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Informanterna menar att temaarbete gör att det blir en variation av aktiviteter och miljöer 
eftersom aktiviteter kan ske både inne och ute. Strandberg (2006) menar att allt som går att 
läsa om i böcker kan man hitta utomhus i olika former. Djur som man läser om finns i 
naturen, geometri finns i naturen och historia finns utomhus vilket Vygotskij (1999) förklarar 
som att våra frågeställningar och vårt lärande handlar om vad som finns som yttre aktivitet 
och vad som finns som inre aktivitet. Detta visar mina informanter exempel på när de flyttar 
ut sin jakt på geometriska former i naturen efter att ha pratat om det i samlingen och format 
olika former med hjälp av sin kropp. 
 
Kravtsov och Kravtsova (2011) använder en pedagogisk praktik som förenar undervisning 
och omvårdnad och där man utgår från den enskilde individen. Den pedagogiska miljön 
strävar efter att barnen ska förstå sin kultur och historia genom särskilda upplevelser. 
Kommunikation mellan människor, helst en varierad i olika sammanhang, är betydelsefull för 
barns utveckling liksom att blanda olika åldrar där barnen har chans att imitera och lära av 
varandra, (Kravtsov & Kravtsova, 2011). Informanterna talar om olika upplevelser som de 
ordnar för barnen i förskolan som kan innebära att en del av gruppen går på upptäcktsfärd i 
naturen eller att några barn får baka tillsammans. I dessa situationer får de även känna på att 
denna gång var det inte deras tur utan de får vänta till en annan gång, något som en informant 
menar är en del av vårt samhälle, att inte alltid få sin vilja igenom. Några andra informanter 
berättar om en utflykt med barnen där de fantiserar om apor i träden vilket sätter igång 
barnens kreativitet och tankar. Finns det verkligen apor i Sverige? 
 

5.2.1 Tillgänglig och utmanande miljö 
 
Den pedagogiska miljön i förskolan är viktig för barns lek och samlärande, tycker 
informanterna. Tid, plats och utrymme, olika möjligheter och mötesplatser måste ges till 
barnen för att stimulera lek och samlärande. Det viktiga är vilket användande som stimuleras 
och vilka möjligheter som ges enligt Strandberg (2006) som hävdar att rummen påverkar barn 
eftersom de förmedlar vad man kan göra och lära sig där. Vidare skriver han att förskolor som 
skapar många mötesplatser mellan individer med olika kompetenser gynnar barns utveckling 
och samlärande. Även materialutbudet och tillgängligheten är viktiga aspekter något som kan 
skapa diskussion i arbetslaget. För att inspirera och stimulera till lek och samlärande är det 
också viktigt att materialet presenteras och förvaras på ett inbjudande sätt. Informanterna 
menar även att nytt material utvecklar leken. Leken har stor betydelse för barns lärande i 
förskolan och forskarna hävdar att barn lär sig allra bäst i leken som enligt Vygotskij är det 
bästa exemplet på äkta kreativitet. Eftersom leken är så betydelsefull i barns värld är det enligt 
Williams (2006) inte enbart material och tillgänglighet som är avgörande utan att förskolans 
verksamhet organiseras för att gynna ömsesidighet och gemenskap och se till att ingen står 
utanför gemenskapen. Vygotskij (1999) menar att barn ska få vara aktiva och kreativa i sin 
miljö och kunna få använda det som känns meningsfullt för dem. Därmed måste barnen få ha 
tillgång till material, känna att det tillhör dem och finnas där för att stimulera och användas i 
leken. En tillåtande miljö och att skydda leken är betydelsefullt och informanterna berättar att 
det är värdefullt att upptäcka stunder när barn håller på att upptäcka och experimentera 
tillsammans. ”Då står man bara och njuter och de lär varandra och klappar händer och dessa 
stunder är guld värda”, säger en förskollärare. På förskolan är tema- eller projektarbete vanligt 
och Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver att ur ett 
Vygotskijperspektiv gynnas samlärande hos barn bäst genom åldersblandade barngrupper. 
Även Kravtsov och Kravtsova (2011) menar att blandade åldrar gynnar samlärande där 
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barnen får chans att imitera, visa varandra, prata om och diskutera för att lära varandra vilket 
kan ske i tema- eller projektarbete.  
 

5.3 Förskollärarens roll  
 
Förskollärarna i studien menar att de har många olika roller i förskolan som exempelvis att 
vara inspiratörer, goda förebilder och att ge barnen utmaningar. Strandberg (2006) hävdar att 
den allra viktigaste källan till barns utveckling och lärande är interaktion mellan människor 
och att vuxna i förskolan måste ordna olika mötesplatser för att främja samarbete och 
samlärande mellan barn. Vidare menar Strandberg att ur ett Vygotskijperspektiv är 
interaktioner grunden för hur man samspelar och samtidigt med den sociala utvecklingen 
utvecklas intellektet. Språket i den mänskliga interaktionen är en viktig faktor för vår 
utveckling och ju fler varierande och spännande samspel som vi får uppleva desto fler tankar 
får vi till oss. Förskollärarna tycker över lag att vi ska ge förskolebarn utmaningar för att 
utveckla sin samarbetsförmåga, kreativitet, sina tankar och sitt lärande och det kan jämföras 
med Vygotskijs tankar om vuxnas ansvar och roll att ge barnen mer vetenskapliga begrepp. 
Om barn får uppgifter eller problem, i form av utmaningar, att lösa i samarbete med kamrater 
med hjälp av imitation eller med vägledning av en vuxen det vill säga en mer kompetent 
person så kan barn höja sig en nivå. Vygotskij (1999) menar att imitation är den väsentligaste 
formen av lärande som påverkar utvecklingen. Detta stämmer med informanternas 
beskrivningar på hur de ger barnen en uppgift att forma sina kroppar som geometriska former 
eller leta upp dem i naturen.  
 
Förskollärarens uppgift är att visa intresse, nyfikenhet och entusiasm när man är tillsammans 
med barn. Det stämmer överens med vad Williams (2006) menar att det är viktigt att vuxna i 
förskolan tar del av barnens värld och är närvarande i deras samlärande samt visar och 
uppmärksammar barnen på olika sätt att lösa problem. Att utmana barns lek är ytterligare en 
viktig uppgift i förskolan som stämmer med vad Strandberg (2006) skriver att i svenska 
förskolor finns en god föresats att sätta barnet i centrum och utgå från barnens intressen vilket 
han menar är för att göra lärandet mer förståeligt och fängslande. Vidare förklarar Strandberg 
(2006) att Vygotskij vill gå ett steg längre genom att interaktionen sätts i centrum och att den 
helst ska vara asymmetrisk för att stimulera barns tankar. Han menar att det är olikheter och 
ömsesidigheter som sätter igång utveckling hos barn. En informant menar att förskollärare 
måste studera barns lek för att få reda på vad som kan tillföras för att berika och utvidga 
leken. Smidt (2010) hävdar att det är förskollärarens uppdrag att ge barn möjlighet att lära sig 
genom utmaningar och möta föremål, problem, situationer och uppgifter. Vidare skriver 
Smidt att detta sker bäst i leken där barn kan använda alla sina sinnen och sin kropp för att 
skaffa sig en uppfattning om vad de gör. Att det inte blir någon utmaning för barn när de 
hjälper varandra, som en informant säger, strider mot Smidts (2010) inställning eftersom hon 
menar att lärare ska ge barn möjlighet att undervisa varandra där de delar med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter. Efter en stunds gemensamt resonemang börjar informanterna se 
möjligheter i sin egen praktik och menar att det sätter igång deras tankar. Partanen (2007) 
hävdar att vi måste reflektera över vårt förhållningssätt till barns lärande och hur vi 
organiserar för en samspels- och lärandemiljö. Vidare menar han att lärare ska reflektera över 
sin egen roll i samspelssituationer som uppstår i vardagen och hur vi visar nyfikenhet för 
barns lärande. Partanen (2007) anser även att vi ska hjälpa barnen att hitta bra sätt och 
strategier för att lära sig och poängterar att det är genom språket som vi fångar deras 
nyfikenhet och uppmärksamhet.   
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Kravtsov och Kravtsova (2011) skriver att närhet till barnen är en förutsättning för barns goda 
utveckling. I deras skolor lever lärarna till och med tillsammans med barnen och deras 
familjer för att förstå varje barn bättre. Närhet och närvarande pedagog är vår huvuduppgift i 
förskolan, säger en informant i studien, samt förmågan att känna av stämningen i barngruppen 
och veta när det är dags att bryta. Smidt (2010) menar bland annat att vi ska ta vara på varje 
barns erfarenheter, lyssna på dem och samtala med dem. Lärare ska även reflektera över sina 
observationer för att förstå vad barnen är intresserade av och vad de vill lära sig mer om. 
Barnens idéer och teorier ska tas på allvar för att främja deras utveckling och det gör vi bäst 
när vi är närvarande förskollärare och visar intresse för barnens tankar. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) skriver om barncentrerad pedagogik (se sidan 21) där lärares 
närvaro i vad barn gör och uttrycker är avgörande och de menar att vår läroplan föreskriver att 
lärare ska påverka barn och då: ”krävs att vi som lärare lever nära barn i ändlös 
kommunikation och interaktion” (2006:202). Vidare skriver de att barncentrerad pedagogik 
grundas på en vedertagen syn på förhållandet mellan lek och lärande som förbundna i barns 
världar. 
 
De intervjuade förskollärarna tycker att vuxnas förhållningssätt är viktigt liksom vad lärare 
säger och gör i förskolan. Föräldrar har också en stor roll som goda förebilder men i förskolan 
är det lärarna som är de viktigaste personerna för barnen. Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att lärares förhållningssätt är avgörande för barns möjlighet till 
samlärande som beror på hur vi organiserar, vilken attityd vi har till samarbete, vilken tilltro 
vi har på barns kompetens och om vi har en tillåtande miljö. Williams (2006) påtalar också 
hur viktigt det är att lärare ser till att inget barn står utanför utan de ska känna gemenskap i 
gruppen samt att varje barn bemöts utifrån sin kompetens. Johanssons och Pramling 
Samuelssons studie (2006) om relationen mellan lek och lärande visar att det blir mer 
undersökande och öppnare samspel om lärare är medvetna om vilken typ av samspel de vill 
skapa och vilken avsikt de har med barns sampel. Det mest gynnsamma är att ta vara på barns 
lekfulla inställning till lärande och Hakkarainen (i Johansson och Pramling Samuelsson, 
2006) säger: ”Medan lärare gör bruk av leken instrumentellt för att åstadkomma lärande, gör 
barn bruk av lärande för att driva leken framåt” (2006:82). Detta stämmer med informanternas 
uppfattning att det är förskollärarnas ansvar att utmana barnen i leken som leder till lärande 
och utveckling. Utmaningarna kan bestå av nytt material, uppmuntran till problemlösning 
eller att vuxna inspirerar barnen till kreativitet och fantasi. 
 
Informanterna anser att många barn behöver vägledning och stöttning för att klara av olika 
möten med andra individer i förskolan Konflikthantering, att följa lekregler eller lära sig 
sociala koder är situationer där barn behöver vägledning som en förskollärare uttrycker: ”det 
krävs mycket energi av barnen innan samspelet fungerar”. Williams (2006) anser att det är 
viktigt för förskollärarna att ta del av barnens värld och göra barnen delaktiga i förskolans 
verksamhet samt att stödja kamratsamverkan och samlärande. Gemenskapen i förskolan 
stimulerar sociala relationer men även att barn lär av varandra:  
 

Genom att erbjuda barn en variation av aktiviteter och olika saker att leka med lär de sig hur de 
ska bli vänner, hur man tar sig in i en pågående lek, hur man skyddar sina pågående lekar, hur 
man får inflytande i gruppen, vad det är för regler som gäller i gruppen och så vidare. 
    (Williams, 2006:80)  
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5.3.1 Närvarande och vägledande som lärare 
 
Förskolläraren har många olika och viktiga roller i förskolan, enligt informanterna, såsom 
inspiratör, god förebild samt den som kan ge utmaningar till förskolebarn. Informanterna 
tycker att utmaningar utvecklar förskolebarns samarbetsförmåga, kreativitet och samlärande 
vilket kan jämföras med Vygotskijs närmaste utvecklingszon där förskolebarn får chans att 
imitera en mer kompetent kamrat eller vuxen. Informanterna menar att vi ska ta del av 
barnens värld genom att visa intresse och nyfikenhet vilket stämmer överens med målen i 
förskolans läroplan: ”utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 
(Utbildningsdepartementet, 2010:9). Strandberg (2006) menar att Vygotskij, förutom att sätta 
barnet i centrum, tar ytterligare ett steg när han sätter interaktionen i centrum och den ska 
helst vara asymmetrisk. Informanterna visar att dessa möten och interaktioner förekommer i 
förskolan när barnen till exempel upptäcker att gråsuggor ömsar skinn, när barnen leker affär, 
letar geometriska former i naturen, gör fällor till silverfiskar eller dukar borden. De berättar 
även om guldstunderna när förskollärarna upptäcker samspel och samlärande i barns lek. 
Guldstunderna upptäcks när man är en närvarande pedagog som intresserar sig för vad barnen 
gör utan att ”störa” deras samlärande. Flera forskare (Williams, 2006; Kravtsov & Kravtsova, 
2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) menar att närheten till barn är en 
förutsättning för barns utveckling och för att vi ska kunna ta tillvara på deras tankar och idéer. 
Förhållningssättet är också en viktig faktor, enligt informanterna, och hur vi organiserar en 
tillåtande lärorik miljö. Men att alltid veta hur olika barn lär sig bäst kan vara svårt, tycker 
någon förskollärare. Forskarna menar att lärares attityd till samarbete och samlärande mellan 
barn och hur vi organiserar för det samt förskollärarens egen roll i samlärande är avgörande 
för barnens utveckling. Detta visade sig inte helt överensstämma med hur alla informanter ser 
på samlärande eftersom de inte alls hade funderat i dessa tankebanor när de säger att det 
känns svårt att få in det i vardagsarbetet: ”när det bara rullar på tänker man inte på det”.  De 
nämner även att det inte blir någon utmaning för barnet om de ska hjälpa sin kamrat: ”de 
måste också växa”. Förskolläraren har även en stöttande och vägledande roll, enligt 
informanterna, främst i konflikter eller uppmärksamma dem på lekens regler eller sociala 
koder. Slutsatsen blir att förskollärarens viktigaste roll är att vara en närvarande lärare som 
organiserar en tillåtande lärorik miljö och vilken attityd till samarbete och samlärande som 
finns enligt vad Vygotskij tycker är viktigt. Han vill inte bara sätta barnet i centrum utan går 
ett steg till nämligen interaktionen i centrum som helst ska vara asymmetrisk. I de 
asymmetriska möten är det en som visar och vägleder genom att kommunicera med varandra.   
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6 DISKUSSION 
 
Det finns en tydlig skillnad på förskollärarnas syn när det gäller samspel och samlärande. 
Framförallt finns det en skillnad på förskollärarnas syn på samlärande men även hur och när 
de ser samlärande hos förskolebarn. De som inte var bekanta med begreppet samlärande ser 
det främst i lärarstyrda aktiviteter, där de har olika uppgifter för barnen att lösa, medan andra 
ser det främst i barns lek. Det kan vara lättare att upptäcka samlärande hos barn när man som 
förskollärare har samspel och samlärande som mål i en planerad aktivitet där barn får 
uppgifter eller utmanas på olika sätt. Men för att kunna upptäcka samlärande i barnens 
spontana lek krävs en medvetenhet om begreppet samlärande och en insikt om att det gynnar 
barns utveckling. Det kräver även en medvetenhet om hur verksamheten kan organiseras för 
att främja samspel och samlärande hos barn samt i vilken form det är mest gynnsamt. Det är 
betydelsefullt att skapa aktiviteter och mötesplatser för barn där de får möjlighet att imitera 
varandra och lära av en mer kompetent kamrat eller vuxen. Några förskollärare som ser 
samlärande i barns lek intog ofta en iakttagande roll och ville helst inte lägga sig i dialogen 
dem emellan. Det kan ifrågasättas för om läraren deltar på barnens villkor och försöker 
utveckla leken samt göra dem medvetna om sitt samlärande uppnås sannolikt ett ännu bättre 
resultat. Interaktion är avgörande för lärande och att det pågår hela tiden i samspel med andra. 
Vygotskij (1999) menar att imitation är den mest betydelsefulla formen av lärande och som 
påverkar utvecklingen och den ömsesidiga dialogen har stor betydelse för barns lärande 
(Strandberg 2006). När barn får möjlighet att imitera genom att prova och göra saker 
tillsammans med andra får barnen chans att agera över sin aktuella förmåga. Läroplanen för 
förskolan är också tydlig med förskollärarens uppdrag: ”Lärandet ska baseras såväl på 
samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” 
(Utbildningsdepartementet, 2010:7). För att spontant samlärande, som initieras av barnen 
själva, ska bli en naturlig del av förskolans rutiner och verksamhet måste förskollärare ha 
kunskap om dess betydelse för barns utveckling och skapa gynnsamma mötesplatser för dem. 
Resultatet kan tolkas som att en ökad medvetenhet hos förskollärare och ökad kunskap om 
begreppet samlärande och hur samlärande gynnar barns utveckling, skulle kunna bidra till att 
barns spontana samlärande ökar.  
 
Studiens resultat visar en intressant aspekt då informanterna menar att barn samspelar och 
hjälper varandra mer när vuxna inte finns i närheten samtidigt som de anser att närvarande 
lärare är en viktig faktor i förskolan. Det kan tolkas som att barn tar mer ansvar när vuxna 
inte är närvarande i dessa situationer och imiterar något som de sett vuxna eller kamrater 
göra vid andra tillfällen. Barnen visar vilja och kompetens i sådana situationer och de litar på 
sin egen förmåga samt höjer sig en nivå när situationen kräver det. Det väcker funderingar om 
förskollärare är för dominanta i samvaron med barn och ger dem begränsat utrymme för 
samspel eller att de inte uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Förskollärarens 
förhållningssätt är därmed viktigt för barns samlärande, exempelvis hur vi bemöter barns 
försök att samspela och hjälpa varandra. Brist på tid kan innebära att barnen inte ges 
möjlighet att hjälpa varandra och samspela på ett positivt sätt utan att lärare griper in. 
Förskolebarn måste få tid och möjlighet att samspela och hjälpa varandra och genom att 
lärarna uppmuntrar och uppmärksammar detta ökar samlärandet, medan de genom att avbryta 
barnens samspel eller genom att vuxna istället tar över snarare hindrar både barnens 
samlärande och självständighet. Närvarande lärare är en förutsättning för barns goda 
utveckling och lärande (Kravtsov och Kravtsova 2011) och det är avgörande för att skapa en 
barncentrerad pedagogik, vilken grundas på att lek och lärande hör ihop (Johansson och 
Pramling Samuelsson 2006), något som även styrdokumenten föreskriver. För att vara en 
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närvarande lärare och låta barnen ta ansvar behövs lärare som tar barns perspektiv, som 
lyssnar aktivt på dem och tar deras tankar och idéer på allvar. För att ta reda på vad som 
upptar barnens intresse för tillfället krävs en närhet till dem och samtal på ett respektfullt sätt, 
men också att ge barnen goda möjligheter att ta ansvar. Slutsatsen är att närvarande lärare är 
en förutsättning och avgörande för barns goda utveckling och för att skapa en barncentrerad 
verksamhet. Att barn hjälper varandra och samspelar mer när vuxna inte finns i närheten kan 
bero på förskollärares förhållningssätt, antingen att barnen upplever att de vuxna tar över om 
de är i närheten eller att de vuxna medvetet drar sig tillbaka och därmed uppmuntrar till 
samarbete, att ta hjälp av en kamrat och en insikt om att barn imiterar vuxnas sätt att vara.  
 
Barns förmåga att samspela och samarbeta skiljer sig åt, på grund av olika ålder och 
personlighet men även för att barnen har olika social och etnisk bakgrund. Några informanter 
menar att barn med annat hemspråk inte har samma förmåga att samspela som sina svenska 
kamrater och att det beror på vilka uppfostringstraditioner som finns hemma. De menar att 
barnen behöver hjälp med sociala koder och ökad lekkompetens. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) skriver att lärare ibland anser att barn med annat hemspråk har svårigheter 
att anpassa sig till vår förskoleverksamhet. Det är kanske inget problem hos barnet utan 
problemet ligger i förhållandet mellan verksamhet, förhållningssätt och barngrupp. Viktigt är 
att i förskolan organisera för att stödja kamratsamverkan och samlärande i barngruppen och se 
till att inga barn står utanför gemenskapen utan känner sig delaktiga i verksamheten. Det ska 
kännas meningsfullt för alla barn i förskolan även för barn från andra kulturer vilket uppnås 
när vuxna skapar en gemenskap (Smidt 2010). Vygotskij menar att asymmetriska möten där vi 
lär oss av varandras olikheter och kompetenser, både mellan barn och mellan barn och vuxna, 
är bra för barns utveckling och lärande (Strandberg 2006). Det kan åstadkommas om 
förskollärarna skapar en varierad miljö där barn med olika kompetenser och åldrar möts och 
interagerar. För att få en chans att imitera en mer kompetent kamrat och för att uppmuntra 
hjälpsamhet krävs en mer skiftande barngrupp och en uppmuntran att dela med sig av sina 
kunskaper och vilja att använda varandras erfarenheter.  Att dela upp barnen efter ålder i 
förskolorna kan innebära en begränsning av barns samlärande. En slutsats blir att som 
förskollärare ta vara på barns olikheter och på olika kulturer och se det som en möjlighet 
istället för ett hinder. 
 
Den pedagogiska miljön är viktig för barns samlärande och utveckling och resultatet visar att 
materialtillgång och tillgänglighet kan väcka debatt i förskolan. Det kan bero på praktiska 
orsaker som städning eller att det ser skräpigt ut ur vuxnas synvinkel. Men för att väcka barns 
intresse för att samspela måste det finnas mycket och tillgängligt material som inbjuder till lek 
och samarbete med andra. Enligt Vygotskijs teorier ska barn ha mycket material att välja 
mellan i sin lärandemiljö (Williams, 2006 och Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2000). Eftersom imitation är ett sätt som ingår i barns samlärande och samspel krävs flera 
saker av samma sort för att alla ska ha en chans att prova och utforska som resultatet visar när 
en informant berättar att små barn vill ha samma sak när de imiterar och samspelar med 
varandra. Materialet ska väcka nyfikenhet och glädje hos barnen samt lusten att experimentera 
och upptäcka nya saker. Det ska även kunna användas i varierande sammanhang. Den 
pedagogiska miljön ska vara tillåtande med plats för experimenterande, upptäckande och 
utforskande aktiviteter som stämmer överens med Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) syn på hur en kreativ miljö organiseras för att barn ska få möjlighet att förflytta sig 
mentalt och upptäcka nya saker (s 15). Williams Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 
menar också att en tillåtande miljö främjar samlärande. Enligt Vygotskij (1999) är det viktigt 
för barns samspel och samlärande att få vara aktiv och kreativ i sin miljö och att kunna 
använda det som känns meningsfullt just nu. En tillåtande och kreativ miljö är en miljö som 
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barnen äger och har inflytande över och där förskollärare stimulerar leken, skapar 
meningsfulla aktiviteter och en kreativ miljö som är full av fantasi och lekfullhet. Hur viktigt 
är det för barns samlärande och samspel att materialet är rikligt och lättillgängligt och att 
miljön är tillåtande? Eftersom barn lär sig bäst i lekens form blir det ett viktigt uppdrag för 
förskolläraren att stimulera leken. Det sker mer samlärande och samspel hos barn om lärarens 
intention i olika aktiviteter är lek istället för lärande (Johansson och Pramling Samuelsson 
2006). Förskollärare vet att det sker ett spontant lärande i barns lek men reflekterar inte i 
tillräcklig grad över vad de lär sig. Informanterna talar inte speciellt mycket om sin egen 
interaktion med barnen genom samtal eller hur de frågar efter deras tankar om vad de leker 
och upptäcker i sin lek. De påtalar också att tiden för dokumentation och reflektion 
tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barnen är bristfällig i deras förskola och för 
förskollärare bör det vara en förutsättning för en bra verksamhet. För att främja barns 
utveckling och lärande och göra dem medvetna om sitt samlärande och samspel krävs att 
förskollärare ges tid för detta och för att det ska ske en verksamhetsutveckling. Genom att 
samtala och reflektera tillsammans med barnen samt vara nyfikna på deras tankar (som 
Partanen (2007) tycker är viktigt) kan barnen göras medvetna om sitt eget lärande och hur de 
kan lära av varandra. Förskolläraren kan sedan planera och konstruera lärandesituationer i 
lekens form som bygger på barnens intresse. Slutsatsen blir att den pedagogiska miljön och 
förskolans material är avgörande för barns lärande. Enligt forskning i förskolan är 
tillgängligheten och tillgången av material en viktig faktor något som kan väcka debatt i 
arbetslaget enligt informanterna. För att barn ska utveckla sin förmåga att samspela och lära 
av varandra måste de få vara aktiva och kreativa i sin miljö och få göra det som känns 
meningsfullt för dem och det sker allra bäst i lekens form. 
 
Förskollärarens roll är att vara inspirerande, god förebild, utmanande, vägledande och 
stöttande enligt informanterna. Det stämmer med vad som står i förskolans styrdokument att 
förskolebarn ska möta vuxna som engagerar sig i barns samspel och det menar Vygotskij 
också, vilket innebär att vuxna ska vara samspels- och samarbetspartners som ger 
instruktioner, visar exempel och inspirerar. Detta når vi genom att ge förskolebarn utmaningar 
på olika sätt och i olika sammanhang samt uppmuntra till kreativitet och problemlösning. 
Några informanter var tveksamma till om det blir någon utmaning när barn hjälper varandra 
ty då utvecklas de inte själv vilket strider mot Vygotskijs teorier som talar för att barn även lär 
sig mycket själva genom att vara inspiratör, vägledande och ge instruktioner. Smidt (2010) 
menar att förskollärare ska ge barn tillfälle att undervisa varandra och dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper. Förskollärarens attityd till samarbete och samlärande kan vara en 
annan faktor som påverkar hur man ser på att barn lär sig bäst genom att lösa uppgifter 
tillsammans och genom möjligheter att imitera varandra. Williams (2006) menar att vuxnas 
attityd till samarbete och samspel är avgörande liksom hur vi organiserar för samlärande. 
Vägledning och stöttning är också viktiga funktioner för en förskollärare något som 
exempelvis sker vid konflikter mellan barn eller för att lära sig lekregler och sociala koder. 
Vid konflikter mellan barn kan det vara bra att som vuxen hålla sig avvaktande och se om 
barnen kan hitta en lösning på egen hand och samtidigt se till att de gör detta. Som vuxen i 
förskolan ska vi vara goda förebilder, någon som lyssnar på andras argument och vågar säga 
vad man tycker. I många situationer får förskollärare vara en stöttande och uppmuntrande 
person som ger beröm till barn som till exempel hjälper sina kamrater eller visar hur de löst en 
uppgift. Studien visar att barn lär sig genom att undervisa varandra och dela med sig av sina 
erfarenheter samt att förskollärarens uppgift är att skapa tillfällen för detta. Förskollärarens 
attityd till samarbete och samlärande är också avgörande liksom förhållningssättet till barns 
lärande och hur man organiserar för samlärande. 
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6.1 Vygotskij i förskollärarens vardag 
 
Informanternas berättelser och svar visar att det finns mycket av Vygotskijs teorier och tankar 
i deras verksamhet. Vissa situationer och aktiviteter är förskollärarna medvetna om eftersom 
de har Vygotskij som förebild eller känner väl till hans teorier men mycket sker omedvetet. 
Jag ser hur informanterna låter barnen imitera sina kompisar eller uppmuntrar dem att ta hjälp 
av en kamrat. Den närmaste utvecklingszonen kan jag se när barn får utmaningar i form av att 
lösa ett problem eller en uppgift tillsammans med en mer kompetent kamrat eller med 
vägledning av en vuxen. De berättar även om barn som har iakttagit sina kamrater under en 
tid för att sedan göra det på egen hand vid ett senare tillfälle eller när barn tar en ledarroll och 
dirigerar hur kamraterna ska agera eftersom det barnet har erfarenheterna. Informanterna 
berättar också om hur de arbetar för att utveckla barns fantasi och kreativitet genom att 
exempelvis låta barnen göra olika silverfiskfällor eller tar sig an ett temaarbete om skor. 
Förskollärarna ger exempel på hur de stimulerar leken och organiserar för en lärande lek 
genom att tillföra spännande saker som utvecklar leken.  
 
För att främja samspel och samlärande i förskolan är det viktigt att vara en närvarande, 
engagerad och intresserad lärare. Läraren ska ge barnen utmaningar, organisera och skapa 
möten där barn har möjlighet att imitera varandra samt sätta interaktionen i centrum. Mötena 
ska helst vara asymmetriska där barn enligt Vygotskij lär sig allra mest då barn med olika 
kompetenser samlas. Den pedagogiska miljön ska bestå av mycket och varierat material som 
inbjuder till lek och samspel. I en tillåtande miljö ska barnen få vara aktiva och kreativa och 
göra det som känns meningsfullt för dem samt där alla barn ges möjlighet att samspela, ta 
ansvar och känna gemenskap. Där ska finnas möjlighet till utveckling och barnen ska kunna 
förändra miljön så att det passar deras lek och där de kan dela med sig av sina erfarenheter.  
 

6.2 Hur resultatet kan användas/implementeras i verksamheten 
 
Miljön har stor betydelse för barns utveckling och lek är en viktig del i barns utveckling och 
lärande. I leken experimenterar, upptäcker, interagerar, kommunicerar och fantiserar barnen 
samtidigt som de lär av varandra och lär sig sociala koder. Lek- och lärandemiljön är både en 
fysisk och en social arena för barn där den fysiska består av material och rum och den sociala 
är möjligheten till interaktion med andra. I den fysiska miljön har barnen tillgång till allt 
material och alla leksaker som är uppdelat i olika tema och ser inbjudande ut. Barnen ska veta 
var alla saker finns och själv kunna gå och hämta material som passar deras lek. I rummen ska 
barnen kunna bygga upp miljöer där språket stimuleras genom att de pratar med varandra, 
fattar beslut och samarbetar. Den fysiska miljön kan förändras efter hand som barns intresse 
förändras. Vissa perioder är barn intresserade av att leka affär, bank eller kontor, polis och 
tjuv, mamma, pappa, barn, eller något annat och då kan rummet inredas och förändras, helst 
tillsammans med barnen, efter vad de är uppfyllda av. Här har de möjlighet att dela med sig 
av sina erfarenheter och samlära. Förskollärarens roll är att interagera, observera, delta, lyssna 
på vad de har att säga och tänker, se hur de samarbetar, se hur leken kan utvecklas och se till 
att ingen står utanför gemenskapen. Det kan vara att stötta vissa barn som har svårt med 
sociala koder eller delta i leken. Förskolläraren kan även delta som en förebild eller delta utan 
att styra genom att ta en mindre betydelsefull roll i leken. Förskolans miljö ska erbjuda lek- 
och läranderum som passar gruppen men det ska även finnas utrymme för att det enskilda 
barnet ska kunna vara för sig själv i lugn och ro med till exempel en bok. Det ska även finnas 
rum som stimulerar barns kreativitet och skaparlust med mycket spännande saker som ger lust 
att experimentera och utforska i interaktion med andra. Detta är lite av vad som kan göras i 
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förskolan för att stimulera barns samlärande och samspel men för att det ska bli en verklighet 
måste förskollärarna få tid att reflektera, diskutera och dokumentera för att kunna följa upp 
barnens intresse och ordna en stimulerande lek- och lärandemiljö.   
 
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Som fortsättning på detta arbete så hade det varit intressant att observera barngrupper för att 
se om och i så fall i vilka situationer barn lär av varandra eller hur de lär sig tillsammans. Det 
hade också varit intressant att undersöka om det sker mer samlärande i åldersblandade 
barngrupper än i åldershomogena grupper. Ytterligare förslag till fortsatt forskning skulle 
kunna vara att jämföra resultatet med nyutexaminerade förskollärares syn på dessa frågor 
eftersom jag endast har intervjuat förskollärare med lång yrkeserfarenhet.  
 

6.4 Metoddiskussion 
 
Jag har använt mig av en humanistisk tolkningsmetod, hermeneutiken, som enligt Thurén 
(2007) bygger på olika kunskapskällor som empiri och logik men även av inkännande och 
empati. Vidare skriver han att hermeneutiken är viktig när det gäller forskning om människor, 
att förstå människan och hans/hennes handlingar samt konsekvenserna av handlingarna som 
stämmer in på min forskning. Däremot menar Thurén att tolkningen av hermeneutiska 
undersökningar är en osäker verksamhet därför att tolkningsresultatet starkt påverkas av 
tolkarens värderingar, förförståelse och kontexten. Eftersom jag är ensam tolkare vid analysen 
av intervjuerna så blir det en subjektiv värdering och det blir jag som avgör om jag är nöjd 
med svaret vid intervjuerna eller om jag ska ställa följdfrågor för att få ett mer uttömmande 
svar. En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att det endast var en förskollärare som 
svarade på min förfrågan om att ställa upp på intervju vilket gjorde att jag var tvungen att ta 
kontakt med några förskollärare som jag kände till. Det kan ha påverkat resultatet positivt 
eftersom det öppnade upp för intressanta samtal där informanterna berättade om sin syn på 
förskolan och lämnade ut egna erfarenheter och känslor från sitt arbete när intervjuaren inte 
var helt okänd för dem. En nackdel med att informanterna är kända kan vara att man inte vill 
vara för kritisk i analysen eller att de ska känna sig utlämnade. En annan sak som kan ha 
påverkat resultatet är om informanterna hade fått intervjufrågorna i förväg och hunnit tänka 
genom de olika begreppen. De som inte kände till begreppet samlärande hade kanske tagit 
reda på vad det innebär och därmed funnit många fler samlärandesituationer i sin barngrupp.  
 
 
Kvalitativa intervjuer är som Kvale och Brinkmann skriver: ”ett moraliskt företag” (2009:77) 
där interaktionen mellan personerna påverkar intervjupersonen. De menar att det är viktigt att 
tänka över de etiska frågor som har betydelse för samhällsforskningen: informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll, eftersom det handlar om mänskliga 
handlingar och förståelse av olika saker. I detta sammanhang blir det viktigt att informanterna 
får veta vad och hur resultatet ska användas samt att deras identitet skyddas. Informanterna 
måste också känna tillit till intervjuaren för att kunna svara och berätta, som i studiens fall om 
förskollärarnas syn på sin egen roll i verksamheten. Jag upplevde att informanterna uppträdde 
lugnt och avslappnat samt deltog med intresse. De såg även positivt på intervjun och delade 
gärna med sig av sina erfarenheter vilket jag tror beror på att vi arbetar inom samma 
verksamhet och känner varandra utan att ha arbetat i samma arbetslag. Konsekvenserna av att 
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vi känner till varandra kan också vara att informanterna lämnar ut information som de i 
efterhand ångrar vilket intervjuaren måste vara medveten om. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att detta kan förekomma när intervjun berör känsliga ämnen som upprör eller får en 
oväntad vändning. Jag uppfattade att informanterna såg positivt på intervjun, berättade om 
sina erfarenheter och menade att jag gärna fick höra av mig för att komplettera intervjun om 
jag inte fått tillräckligt med svar. Som intervjuare uppfattade jag ingen ojämn maktrelation 
mellan parterna vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar kan förekomma där intervjuaren 
anses ha mer makt som kan göra informanterna återhållsamma. Det kan ha berott på att 
informanterna var två vid två intervjutillfällen. Intervjuerna blev inte heller några vänskapliga 
samtal utan vi samtalade genom att jag ställde öppna frågor och styrde samtalet för att få svar 
på mina frågor. En annan viktig sak är att intervjuaren intar ett etiskt forskningsbeteende där 
man respekterar den intervjuades vilja och svar vilket Patel och Davidsson (2003) skriver har 
betydelse samt visar intresse och förståelse för personen utan att döma eller kritisera svaren. 
Miner och kroppsspråk kan även påverka intervjuresultatet så att informanten reagerar 
negativt och intar en försvarsattityd eller vägrar svara. Min målsättning var att intervjua sex 
personer, men resultatet blev endast fem och jag övervägde att ta kontakt med fler förskolor 
men efter att ha avlyssnat de inspelade intervjuerna så ansåg jag att materialet skulle räcka 
som underlag för att få svar på studiens syfte och frågeställningar och för en person blir det 
mycket material att analysera. Intervjuerna skiljde sig också åt genom att vid ett tillfälle var 
det endast en person som intervjuades vilket medförde att jag var mer aktiv som 
samtalspartner än när jag intervjuade två personer tillsammans. Under de sistnämnda 
intervjuerna samspelade och samarbetade informanterna genom att påminna varandra om 
händelser och kompletterade varandras svar som innebar att jag fick mer detaljerade och 
uttömmande svar. Jag blev inte allas lika aktiv vid dessa intervjuer.   
 
Intervjuarens skicklighet och vilken frågeteknik som används är också avgörande för att det 
ska bli en så bra kvalitet som möjligt, och om jag gjort ännu fler intervjuer så hade jag säkert 
kunnat förbättra den. Men litteraturstudier och kunskaper i ämnet gjorde att jag kunde ställa 
relevanta frågor och följdfrågor för att få mer uttömmande svar vilket Kvale & Brinkmann 
(2009) menar bidrar till en bra kvalitet i kvalitativa intervjuer. En fördel i intervjuerna är 
också att informanterna har många svarsmöjligheter och själva avgör om de vill svara samt att 
intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga och fördjupa. Jag gjorde klart 
för mina informanter redan i inbjudan (se bilaga 1) att de själva avgör om de ville svara på 
frågorna och upprepade det innan intervjuerna startade. Informanterna erbjöds inte att läsa 
genom det transkriberade materialet eller lyssna på inspelningarna och det var ingen som 
frågade efter det vid intervjuerna.  
 
Studien grundas på halvstrukturerade kvalitativ forskningsintervjuer och jag har svårt att se att 
den hade kunnat genomföras på ett annorlunda sätt. Att skicka ut enkäter med bra och 
välformulerade frågor var inget alternativ eftersom studiens syfte är att beskriva förskollärares 
samspel och samlärande hos förskolebarn ur ett Vygotskijperspektiv samt visa vilken syn de 
har på sin egen roll i barns lek och lärande. Det räcker inte med ja- och nej-frågor för att få 
svar på dessa frågeställningar och jag tror inte att många förskollärare tar sig tid att svara 
utförligt genom att skriva ner vad de tycker och tänker. Att intervjua två förskollärare åt 
gången var bra då de inspirerade och hjälpte varandra att svara samt påminde varandra om 
olika händelser och upplevelser. Jag fick här en bekräftelse på att det är i interaktion man lär 
sig allra bäst. Samtliga informanter har lång yrkeserfarenhet och det hade varit intressant att 
intervjua en nyutbildad förskollärare för att se om det hade gett ett annat resultat.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuinbjudan      
 
Hej!       
Som avslutning på min distansutbildning till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö håller 
jag på att skriva ett examensarbete. Jag har valt att skriva om barns samlärande och samspel 
på förskolan. Mitt syfte med arbetet är: 
 
”Mitt syfte med detta examensarbete är att belysa den kunskap som verksamma förskollärare 
har om samlärande och samspel hos förskolebarn ur ett Vygotskijperspektiv. Jag vill även 
undersöka vilken syn de har på sin egen roll i barnens lek och lärande”. 
 
Jag skulle vara tacksam om ni vill medverka genom att delta i en intervju som tar ca 1 tim och 
jag garanterar er anonymitet i mitt arbete. Era namn eller arbetsplatser kommer inte att 
nämnas och det ska inte gå att identifiera vem som har deltagit i intervjuerna. Ni väljer själva 
om ni vill svara på alla frågor eller om ni vill avbryta intervjun. Jag kommer att spela in 
intervjun för att jag skall kunna koncentrera mig på era svar och för att kvalitetssäkra 
intervjun. Det inspelade materialet kommer bara att avlyssnas av mig och raderas efter 
arbetets slut.  
 
Om ni är intresserade får ni gärna ta del av mitt färdiga examensarbete. 
 
Mitt examensarbete handleds av Gunilla Sunesson, Linnéuniversitetet, och om ni har några 
funderingar kan ni kontakta henne på gunilla.sunesson@lnu.se. 
 
Tack för din medverkan 
 
Iréne Johansson 
Telefon arbete xxxxx 
Telefon hem xxxxxxxxx 
 
Det går även bra att skicka ett e-mail på xxxxxxxx eller xxxxxxxxxx om ni har några frågor. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide       
 

 
1. Hur uppfattar ni barns samspel? 

 
2. I vilka situationer och sammanhang kan ni se att barnen samspelar? 

– något exempel på barns samspel 
– något exempel på när barns samspel fungerar sämre 
– är det lika för alla barn 

 
3.  Hur visar barn sin förmåga att samarbeta? 

– Exempel på situationer 
– Exempel på aktiviteter 
– Annat 

 
4. Vilka möjligheter behöver barnen för att de ska kunna utveckla sin förmåga att 

samarbeta? 
 

5. Hur ser ni på samlärande i olika situationer?  
 

6. Hur visar barn sitt samlärande i olika samspelssituationer? 
 

7. Hur visar barn sitt samlärande i interaktion med varandra? 
 

8. Hur visar barn sitt samlärande i kommunikationssituationer? 
 

9. Hur använder ni miljön i förskolan för att främja ett samlärande? 
 

10. Hur organiserar ni verksamheten för att främja ett samlärande? 
 

11. I vilka situationer och sammanhang kan ni se barn imitera andra för att lära sig? Det 
gäller både imitation av kamrater och vuxna. 

 
12. Vilken syn har ni på er egen roll som förskollärare i barns lek och lärande  

 
 


