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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Omsorgs- och rutinsituationer är viktiga hörnstenar i arbetet med de yngsta 

barnen på förskolan. Trygga miljöer där barnen och pedagogerna samspelar betyder mycket 

för barnens utveckling, men hinner barn och pedagoger interagera i den utsträckning som vore 

önskvärd? Om inte, vad är det då som hindrar dem? I vår studie ville vi ta reda på hur samspel 

sker inom ett av dessa områden och valde ut tamburen med av- och påklädning, som den 

arena vi ville undersöka närmare.  

 

Syfte: Vårt syfte med arbetet var att se hur små barns samspel ser ut och hur denna interaktion 

kommer till uttryck i tamburen. De frågeställningar vi valde var:  

 På vilket sätt uttrycker de yngsta barnen en vilja eller ovilja till samspel i tamburen?  

 På vilket sätt medverkar pedagogen i samspelet mellan barnen? 

 

Metod: Vårt resultat bygger på en observationsstudie där vi valde att genomföra 

videoobservationer på en avdelning vid fem olika tillfällen och samtidigt komplettera dessa 

genom att skriva ner vad vi såg för hand. Av de barn som filmades var ingen äldre än två år 

och alla gick på samma avdelning. Tillsammans ger detta en kvalitativ studie där vi kunde 

analysera resultatet genom att titta på filmerna upprepade gånger och skapa oss en bild av hur 

samspel ser ut bland de yngsta barnen. Vi har jämfört våra egna observationer med den 

forskning som redovisats i arbetet för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Resultat: Resultatet visade att blickar och kroppsspråk var de samspelsverktyg som användes 

mest bland de små barnen på förskolan. De imiterade även varandra och de vuxnas 

samspelssätt för att kommunicera med varandra. Pedagogerna fungerade i stor utsträckning 

som en förebild för barnen i deras samspel och gav bekräftelse och stöd. Vi kom också fram 

till att lugna situationer gynnar samspelet i tamburen, både mellan barn - barn och mellan barn 

- pedagog. 
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Inledning 
 

I förskolans läroplan, Lpfö98 (2010), står beskrivet att förskolans uppdrag bland annat består 

av att varje barn ska möta engagerade vuxna som samspelar, både med det enskilda barnet 

och med hela barngruppen. Då vi har erfarenhet från barnomsorgen, vet vi att pedagogerna på 

förskolan har höga intentioner att bemöta både barn och barngrupp med glädje och 

engagemang men att det ibland är svårt på grund av stress och hög arbetsbelastning. Vi 

upplever ändå att det finns en medvetenhet bland de som är verksamma inom förskolan om att 

det är pedagogens ansvar att skapa en god relation med varje enskilt barn. 

 

Pedagogernas förmåga till samspel är avgörande för att barnet ska känna trygghet eller inte på 

förskolan, skriver Niss och Söderström (2006). De skriver också att vi pedagoger ofta 

underskattar de yngsta barnens betydelse för varandra. De yngsta barnen söker på olika sätt 

kontakt med varandra trots att de ännu inte har erövrat det verbala språket och saknar 

varandra när någon är borta. I en trygg samspelsmiljö utvecklar barnen sin egen sociala 

kompetens tillsammans med andra och blir medvetna om omgivningens samspelssignaler. I 

vårt arbete vill vi undersöka hur denna interaktion går till. Vi har medvetet valt att inte 

fokusera på lärandet även om vi vet att samspel är ett verktyg för lärande och utveckling. 

 

Vi ska i detta arbete undersöka hur de yngsta barnen, ett- och tvååringarna, samspelar med 

varandra och med pedagogerna i det vi på förskolan i allmänhet kallar för rutinsituationer, i 

det här fallet tambursituationer som vi här menar är de stunder då barnen klär av eller på sig 

sina ytterkläder vid ut- eller ingång. Andra exempel på rutinsituationer är mat, vila och 

blöjbyte (Öhman, 2006). Begreppet omsorgssituation kommer också att användas. Detta är 

företeelser som barnens dag till stor del består av. Under utbildningen har vi saknat att läsa 

om de yngsta barnen på förskolan och tyckte därför att det var av intresse att fördjupa oss i 

dem genom detta arbete. Vi vet att tid och engagemang är viktiga arbetsredskap men att 

speciellt tid är en bristvara på förskolan då barngruppernas storlek gör att tiden för varje barn 

inte alla gånger känns tillräcklig. Vi vill därför se vilka samspelssignaler barnen ger varandra 

och pedagogen och vad de får för gensvar. Hur sker den sociala interaktionen i 

tambursituationen på förskolan?  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur små barns samspel ser ut och hur denna interaktion, 

barn-barn och barn-pedagog, kommer till uttryck i en omsorgssituation på förskolan. Vi har 

valt tambursituationen. 

 

Vi har formulerat följande frågeställningar: 

1. På vilka sätt uttrycker de yngsta barnen en vilja eller ovilja till samspel i 

tambursituationen? 

2. På vilket sätt medverkar pedagogen i samspelet mellan barnen? 
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Forskningsbakgrund 
 

Tidigare forskning som vi funnit relevant att redovisa gällande vårt problemområde handlar 

om begreppen samspel, social interaktion, barns perspektiv, barnperspektiv tillsammans med 

barnsyn. Innebörden av dessa begrepp har betydelse för hur de yngsta barnens möjligheter till 

samspel ser ut på förskolan samt för hur vi analyserar och tolkar det vi ser i våra 

observationer. 

 

 

Samspel och social interaktion 

Det är genom samspel med andra vi kommunicerar, det vill säga, vi delar med oss av något 

till någon annan. Oftast samspelar vi genom det talade språket men även tonfall, gester och 

ansiktsuttryck har stor betydelse (Johansson, 2003).  Det lilla barnet, som ännu inte erövrat 

något verbalt språk, använder sig av det som Svensson (1998) benämner som förspråklig 

kommunikation och syftar då på blickar, olika ljud, minspel och gester. Det är genom språket 

vi har den unika förmågan att delge varandra erfarenheter och detta gör att vi kan utbyta 

information och kunskap i samspel med varandra (Säljö, 2000). Det är i samspelet med andra 

som vi påverkar och påverkas och i denna interaktion sker en utveckling (Lindahl, 1998). 

Dock bygger samspelet på att omgivningen har förmåga att ta emot, bemöta och förstå och 

Niss och Söderström (2006) betonar att det kompetenta barnet behöver en kompetent 

omgivning för att kunna utveckla ett positivt samspel. Løkken (2008) har genom sin studie 

kommit fram till att barnen genom görandet, det som barnet gör tillsammans, skapar 

relationer till varandra. Genom att upprepa sitt eget och kamratens handlande skapas 

gemensamma känslor och avsikter, en samhörighet. Løkken kallar detta för toddlarkultur. 

 

Samspel och kommunikation är, som vi nämnt ovan, så mycket mer än ord. De olika 

uttryckssätten, till exempel ansiktsuttryck och gester, formar tillsammans en helhet om den 

andres existens, dennes sätt att vara (Johansson, 2003). Det är ofta enligt Michélsen (2005) 

som de små barnen använder imitation för att skapa ordlöst samförstånd, där de efter bästa 

förmåga anpassar sig till varandra. Det känslomässiga klimatet barnen emellan är 

ofrånkomligt och har betydelse för att samspel både kan vara avvisande och bejakande, eller 

båda delarna (a.a.). Michélsen skriver att samspel inte alltid enbart är en positiv upplevelse 

utan även kan ge erfarenheter som kan uppfattas som negativa, beroende på vems 

perspektiv/glasögon man har. Michélsen har i sin forskning kommit fram till att de aktiva, 

livliga barnen på förskolan inbjuds till samspel av sina kamrater, de uppfattas som mer öppna 

i sitt beteende och denna öppenhet bjuder i sin tur in till samspel.  

 

Månsson (2000) använder Sterns teori om att självutveckling sker i relation med andra när 

hon i sin avhandling skriver att små barn använder kroppsliga uttryck i samspel med varandra. 

De flesta interaktionssituationerna innebär samspel där olika upplevelser och känslor är 

inblandade och de påverkar hur barnet kan förmedla sina känslor till omgivningen. Vi 

återkommer till Stern i avsnittet om teoretiska utgångspunkter. Månsson skriver likaså om 

pedagogens viktiga roll för interaktionen, speciellt på en småbarnsavdelning där det lilla 

barnet hamnar i en beroendeställning gentemot den vuxne då de ännu inte alltid kan 

kommunicera verbalt. Sträng och Persson (2003) använder begreppet samspelthet när de 

poängterar vikten av sociala möten och ömsesidig respekt mellan barn och vuxna. 
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Mårdsjös (2004) rapport handlar om varför pedagoger ibland misslyckas med att vara goda 

samspelsaktörer. De pedagoger som fick en röst genom Mårdsjös utvecklingsprojekt upplevde 

att de pratade till barnen istället för att prata med dem. De beskrev en stressig arbetssituation i 

tamburen som inte lät dem använda den kompetens de hade för att bedriva sitt yrke på grund 

av barngruppernas stora storlek. En större grupp genererade i att samspelet blev mindre, trots 

pedagogernas medvetna strävan efter det motsatta. Resultatet av hennes rapport visade att 

med minskade barngrupper, från 18 till 14 barn, så ökade interaktionen i tamburen markant. I 

en grupp med färre barn samspelade barnen på eget initiativ i betydligt större utsträckning, 

både med andra barn och med pedagoger. De strukturella förändringarna gav pedagogerna 

även möjlighet att bemöta barnen och använda sin kompetens och samtidigt ökade även 

barnens egna färdigheter i av- och påklädning.  

 

De sociala interaktioner som sker på förskolan mellan vuxen och barn kring av- och 

påklädning, måltid och vila kallas ofta för omsorgssituation (Öhman, 2006). Dessa 

samspelssituationer är enligt Öhman kärnan i vardagens viktiga händelser på förskolan, 

speciellt för de yngsta barnen, där viktiga relationer skapas mellan barn och vuxna genom 

omsorg om varandra. Niss och Söderström (2006) skriver att i förutsägbara och trygga rutiner, 

som samtidigt görs attraktiva för barnen, skapas ett hjälpmedel för hur pedagogen kan möta 

barnens olika behov. Omsorgssituationer ska medvetet användas pedagogiskt för att skapa 

samspel mellan det lilla barnet och pedagogen.   

 

 

Barns perspektiv och barnperspektiv 

 

Samspel mellan de yngsta barnen på förskolan kan betraktas med olika glasögon och ur olika 

vinklar. Man kan till exempel ha ett barnperspektiv eller ta ett barns perspektiv. Johansson 

(2003) anser att möjligheten att förstå barns perspektiv i grunden handlar om vårt eget 

perspektiv, vilken barnröst vi vill som ska höras. Hon fortsätter: ”Det är inte fråga om 

inlevelse, eller att känna som den andre, mer en strävan att förstå den andres varande i 

världen” (s.44). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) tankar om barnperspektivet, innehåller 

pedagogens tolkning av barns perspektiv och pedagogens förståelse för barns olika 

erfarenheter. Det handlar också om pedagogens vilja och förmåga att dela barnens livsvärldar 

vilket är beroende av hur den tolkas av dem. Vad det gäller barnperspektiv så beskriver 

Öhman (2006) att det används som ett ideologiskt begrepp, att man för barnens talan och ser 

till barnets bästa. Hon menar att vi idag ser barn som sociala och att de själva strävar efter att 

utveckla egen kunskap och att de vill lära sig. 

 

Begreppen human beings och human becomings är enligt Johansson (2003) två olika synsätt 

man kan betrakta barn på och är avgörande för på vilket sätt man bemöter dem. I begreppet 

human beings är barndomen en syn som ses som en viktig livsfas. Då anses barnen vara 

aktiva och medskapande medmänniskor med avsikter och styrkor till att skapa mening utifrån 

sin förmåga. Detta sker i det sammanhang de befinner sig i och är ett närmande till barnets 

perspektiv vilket är en viktig period i sig själv. När det gäller human becomings, vilket 

innebär att barndomen ses som en period i livet som barn ska transporteras förbi, ser man att 

barnet behöver utvecklas till att bli vuxet från att vara omoget. Vilket av dessa synsätt man 

har, grundar sig ofta i vilken barnsyn man har. Både Johansson (2003) och Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) menar att pedagogen måste kunna skifta mellan 
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barnperspektiv och barns perspektiv för att kunna förstå och kunna sätta sig in i barns tankar 

och perspektiv vilket tolkas av pedagogen. Karlsson (2008) framhåller att både barns 

perspektiv och barnperspektiv anger utgångspunkter för de skeenden som barn är med om att 

frambringa och som de medverkar aktivt i.  

 

 

Barnsyn 

 

Öhman (2006) skriver att förskolan under åren har influerats och utvecklats i olika riktningar 

utifrån de ideologier om hur barndomen betraktas. Även den politiska påverkan har förändrats 

genom åren. Sättet att se på barndom har förändrats och förändringen har pågått under en 

längre tid från human becomings till att bli mer likt human beings, då barn ses som mer 

kompetenta individer redan från födseln. De har också viljan och förmågan till att samspela 

skriver Öhman (2006). Barn ska också medverka till sin egen utveckling och därigenom 

kunna påverka sin omgivning skriver Markström (2007).   

 

Numera ser vi barn som kompetenta människor, med rätt att synas och mötas med respekt, 

precis som vuxna (Skolverket, 2010). Idag vistas även en majoritet av alla barn i förskolan 

och förskolan beskrivs enligt Markström (2007) som en viktig del i det livslånga lärandet. 

Enligt Skolverket (a.a.) har förskolan fått ett allt större ansvar angående barns omsorg, 

utbildning och fostran då de tillbringar en allt större del av sin uppväxt där. Ett synsätt är att 

barn utvecklas idag tillsammans med andra barn, familj/föräldrar och i förskolan tillsammans 

med i professionella pedagoger.  

 

Sommer (2005b) skriver om ett paradigmskifte, som han menar betyder att 

grunduppfattningar inom bland annat teorier och forskning har förändrats över tid. Under 

denna tid har det skett grundläggande förändringar när det gäller barnsynen. Han skriver 

vidare att det gått från 60-talets syn på barn som en huvudsaklig utsatt och svag individ till att 

ses som oömt och kompetent, resilient. Sommer (2005a) beskriver begreppet barnsyn med 

”värderingar som vad ett barn är och bör vara” (s.69) och han menar att det ligger till grunden 

för hur de vuxna ser, bedömer och behandlar barn. Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) 

lyfter begreppet ”det kompetenta barnet” (s.8) då det är ett synsätt som idag växer fram och 

som innebär att alla barn deltar aktivt med en medfödd förmåga att vilja kommunicera och har 

ett genuint intresse för sin omvärld. I samspelet både påverkar och påverkas barnet av sin 

omvärld och människorna runt omkring.  

 

Bjervås (2003) skriver också om barnsyn och hon ser att i varje sociokulturellt sammanhang 

bildas en barnsyn, det vill säga att olika kulturer tänker olika kring vad barn är förmögna att 

kunna och vad de kan göra. Chen och Shire (2011) skriver att många barns första möte med 

andra, en annan kultur än den som finns i hemmet, är kulturer som råder på förskolan och att 

det både är en utmaning och möjlighet för barnet. Likaså är mötet med pedagogerna 

betydelsefullt då deras syn på barn kan skilja sig beroende på vilken kultur de är uppväxta 

med. Därför är det extra viktigt menar Bjervås att varje lärare är medveten om och reflekterar 

över sin egen barnsyn. I Lpfö98 (2010) beskriver man de vuxna som viktiga förebilder vad 

det gäller barns insikt och respekt för rättigheter och skyldigheter. Samtidigt ska förskolan 

utformas så att alla barns olika förutsättningar och behov tas hänsyn till så de kan utvecklas. 

 

Hur man ser, tolkar och förstår barn, påverkas alltså av vilken barnsyn man har, men även 

tillfälle och tidpunkt i samhället med dess olika kulturer är påverkande faktorer (Öhman, 
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2006). I Lpfö98s (2010) värdegrund, står tydligt beskrivet att varje enskilt barns trygghet och 

utveckling ska prägla arbetet på förskolan. ”Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar 

och behov” (s.5). 

 

Med dessa kunskaper och insikter har vi fått en förförståelse i vad som påverkar barns 

samspel och det ligger till grund för studiens syfte och de frågeställningar vi kommit fram till. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Brodin och Hylander (1997) förklarar begreppet teori som ett sätt att tolka verkligheten, ett 

sätt att se och förklara verkligheten för oss själva. Teorier bygger på upplevelser och 

erfarenheter av verkligheten som systematiseras. Wedel-Brandt (2008b) skriver: ”Man kan 

säga att teori ger iakttagaren en viss sorts glasögon att se världen genom och detta kan göra att 

man inte ser sådant som teorin inte omfattar. Man ser bara det som glasögonen gör det möjligt 

att se” (s.16). Det finns generella teorier som försöker klargöra vad som händer i praktiken 

och olika teorier används på olika nivåer för att förklara och förstå praktiker. Exempel på en 

teori som använts är utvecklingspsykologi, som vill ge oss kunskap om människans 

utveckling och de drivkrafter som ligger bakom denna process (a.a.). I arbetet på förskolan 

använder pedagogen ofta egna och konkreta lärdomar för att förstå och bestämma hur man 

ska göra i olika situationer. Praktik och teori är varandras förutsättningar enligt Wedel-Brandt 

då hon skriver att teorier bör användas som ett redskap för att reflektera över praktiken. 

Handlandena kan annars lätt uppfattas som spekulativa. 

 

De två teorier vi valt att använda oss av i detta arbete är det sociokulturella perspektivet och 

Sterns teori om självutveckling. Det sociokulturella perspektivet med Vygotskij och Säljö som 

förespråkare bygger på att barnet tar till sig kunskap beroende på de kulturella och faktiska 

omständigheter som finns i dess omgivning. Tillsammans med ett eget deltagande och socialt 

samspel leder detta till utveckling (Andersson & Carlström, 2005). Sterns teorier utgår ifrån 

självutveckling och handlar om vad som händer i samspelet mellan människor och 

konsekvenserna av de relationer hon skapar och deltar i (Brodin & Hylander, 1997; 

Michélsen, 2005). 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Vygotskij lade grunden till det sociokulturella perspektivet då han ifrågasatte de teorier som 

enbart handlade om att barns utveckling skedde i takt med dess mognad. Han menade istället 

att utveckling även berodde på det sociala umgänget och att utveckling därför sker bäst i 

samspel med andra. Modigh och Olsson (2000) skriver att människans utveckling i ett 

sociokulturellt perspektiv går från social handling till en individuell tanke. ”Utveckling sker 

från det yttre till det inre” (s.98). Enligt Säljö (2000) är det genom interaktion människor 

emellan som färdighet och kunskap får liv. 

 

Barns utveckling sker enligt Vygotskij i perioder. Det finns de stabila perioderna som är 

lugna och utvecklande för barnen medan de kritiska perioderna är omtumlande och barnets 

utveckling tycks ibland gå både framåt och bakåt.  Dock är de kritiska perioderna nödvändiga 

då barnet behöver ompröva sin kunskap och skaffa sig ny förståelse för hur det sociala 
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samspelet fungerar (Modigh & Olsson, 2000; Jerlang & Ringsted, 2008). Andersson och 

Carlström (2005) beskriver att centralt i Vygotskijs teori finns även tanken om en 

utvecklingszon där barnet är särskilt mottaglig för ny kunskap och erfarenhet. Vygotskij 

benämner detta område: Zone of proximal Development (ZPD). Det är med stöd från dem som 

redan kan, och genom samspel med dessa, som barnen kan ställas inför lagom svåra 

utmaningar. De erövrar förståelse och utvecklas utanför det område de redan behärskar när 

det finns kamrater att samspela med som kommit lite längre i utvecklingen (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000; Öhman, 2006). 

 

Sträng och Persson (2003) skriver att lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 

sker genom deltagande i sociala praktiker. Dessa erfarenheter av samspel gör oss delaktiga i 

hur andra människor uppfattar och agerar i olika situationer. En av de sociokulturella 

grundtankarna är enligt Säljö (2000) att sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom 

kommunikation. Dessa verbala och kroppsliga resurser ses som verktyg eller redskap som vi 

använder för att förstå och tolka vår omvärld. 

 

Begreppet kultur beskriver Säljö (2000) som ett samlingsnamn för de resurser som finns hos 

varje människa, i den sociala interaktionen och i den materiella omvärlden. Säljö förklarar 

vidare att mänskliga handlingar utgår ifrån sociala praktiker. Handlingarna grundar sig på 

egna kunskaper och erfarenheter och efter vad han eller hon tror att omgivningen kräver eller 

tillåter. Enligt Säljö är detta den sociokulturella traditionen där handlingar och praktiker 

formar varandra. ”Det generella antagandet är att den mer kunnige i ett sociokulturellt 

hänseende vägleder eller stöttar den som är mindre kunnig i den aktuella praktiken” 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.30).   

 

I ett sociokulturellt perspektiv synliggörs att hemmet och förskolan utgör olika sociala 

kulturer där samspelsmönster och normer skiljer sig åt. De miljöer och sociala arenor som 

finns i hemmet är inte de samma som finns på förskolan. På förskolan finns de betydelsefulla 

kamratrelationerna, hemma finns föräldrar, syskon och andra närstående och dessa bildar alla 

olika sociala miljöer. Likaså skiljer sig barnens hemförhållanden åt och medför att de även 

sinsemellan har olika upplevelser och erfarenheter med sig när de kommer till förskolan 

(Sträng & Persson, 2003). 

 

 

Barns självutveckling 

 

Sterns teori om självutveckling är något som vuxit fram genom forskning på spädbarn och 

barnets samspel med en nära vuxen. ”Huvudfrågan för Sterns forskning är hur spädbarn 

upplever sig själva och omvärlden” (Wendel-Brandt, 2008a, s.422). Denna nya 

småbarnsforskning visar att barnet redan som nyfödd aktivt söker kontakt och att den har en 

drivkraft som gör att den vill skapa mening och sammanhang redan från födseln (Brodin & 

Hylander, 1997). Begreppet ”det kompetenta barnet” kommer härifrån. 

 

När Stern beskriver barns utveckling fram till cirka fem års ålder använder han inte 

benämningen utvecklingsfaser utan i stället domäner av känsla av själv. Stern menar att det är 

barnets känslor och upplevelser inuti sig själv, som är det som utvecklar barnet och dessa 

domäner växer och verkar tillsammans, de ersätter eller avlöser inte varandra (Wendel-

Brandt, 2008a). De fem relaterandedomänerna benämns som samvaro-, samspels-, 

samförstånds-, samtals- och sammanhangsdomänen och utvecklas oftast i denna ordning 
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(Brodin & Hylander, 1997). I de tre första dominerar känslokommunikationen och de bygger 

därmed inte på det verbala språket. Det gör däremot de två andra som språkligt reflekterar och 

medvetandegör känslor. Barnet kan beskriva känslor och ta del av andras berättelser och 

känslorna sätts in i ett sammanhang (Brodin & Hylander, 2002).  

 

Brodin och Hylander (2002) skriver att den första domänen pågår under spädbarnstiden och 

det är barnets sinnesintryck som blir till en upplevelse. Genom känslan som infinner sig i 

samvaro med vuxna läggs grunden till barnets förmåga att kommunicera genom känslorna. 

Känslor smittar, omedvetet och spontant imiterar barnet dessa känslor och de blir till 

upplevelser. När barnet sedan visar ett intresse för andras känslor och förstår att det finns ett 

jag och ett du, då börjar barnet samspela genom sina känslor och smittar och låter sig smittas 

till olika sinnesstämningar.  

 

Känslan av samförstånd upplever barnet när någon förstår dess känsla utan att behöva spegla 

barnets sinnesstämning. Den vuxne svarar istället på barnets inre upplevelse med ett annat 

uttrycksmedel, till exempel tröstar när barnet gråter. Detta kallar Brodin och Hylander (2002) 

för känslointoning och betyder att den vuxne delar barnets känsla och skapar ett tryggt 

samförstånd. Genom att använda språket och tala med barnet, ger den vuxne barnet en 

möjlighet att så småningom sätta ord på sina känslor och samtala istället för att bara agera. 

När barnet sedan kan prata om sina känslor, och sätta dem i ett sammanhang, då kan barnet 

också skapa en mening åt det som hänt. ”Att få ett nyanserat språk för sitt inre liv, är en 

förutsättning för att kunna tänka om sig själv och berätta om sig själv, d.v.s. göra sig begriplig 

både för sig själv och för andra” (s.34).  

 

Det sociokulturella perspektivet och Sterns teori om självutveckling är de två teorier vi valt 

för vårt arbete då vi finner dem användbara för att analysera resultatet. Tillsammans med 

barns perspektiv och barnsyn bildar de teoretisk utgångspunkt för vår studie och gör det 

möjligt för oss att jämföra vårt resultat med tidigare forskning.  Samspel och interaktion är 

återkommande i dessa teorier liksom möjligheten att synliggöra de yngsta barnen på 

förskolan. Vi kommer att koncentrera oss på de olika samspelssignaler barnen använder i sin 

vardag på förskolan. 

 

Metod 
 

I metodavsnittet redovisas vilka metoder vi använt oss av för att få svar på våra 

frågeställningar. Tillvägagångssättet vid datainsamling, genomförande och bearbetning visas 

tillsammans med studiens reliabilitet och validitet. De etiska principer och de överväganden 

som vi gjort och tagit hänsyn till presenteras också. 

 

 

Val av metod 

 

I likhet med Løkken (2008) har vi använt oss av videoinspelningar som observationsmetod av 

barnens samspel då vi vill urskilja betydelsefulla mönster i dess rätta miljö på ett så objektivt 

sätt som möjligt. Fokus har legat på det Fejes och Thornberg (2009) skriver om 

videoobservation som är en kvalitativ metod, då vi gör en beskrivning av verkligheten genom 

inspelningar och nedtecknade beskrivningar. De förklarar att man kan gå på djupet i en 
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undersökning då den begränsas. Vi använder oss av en enda avdelning och även Stukat (2005) ser 

detta som kvalitativt. Vi vill förklara och beskriva vad vi ser i vår studie genom att observera 

de olika sociala samspelen med dess beroendefaktorer, såsom tid, hur många barn som finns 

runt omkring, förhållanden som gynnar eller missgynnar samspel och därefter koppla till de 

teoretiska perspektiv som vi beskrivit i teoridelen. 

 

Vårt val att använda oss av filminspelning beror till stor del på barnens ålder. Många av dem 

har inte utvecklat något rikare verbalt språk och genom denna inspelningsmetod kunde vi få 

med såväl kroppsspråk, ögonkontakt och gester på ett bra sätt. Det var på 1970-talet som 

forskarna började använda sig av videoinspelningar för att studera de yngsta barnen. Detta 

gjorde att intresset för att forska om små barn tog fart. Kamerans förmåga att registrera allt, 

tillsammans med möjligheten att observera filmen hur många gånger som helst, ger enligt 

Lindahl (1998) en kunskapsbas att använda vid bearbetning av materialet som skiljer sig från 

den traditionella observationen med papper och penna. Interaktionen mellan spädbarn och 

deras vårdare kunde mycket enklare studeras på en film, där möjligheten att se samma 

sekvens flera gånger gjorde en ny typ av observation tillgänglig för forskarna. Andersson och 

Tvingstedt (2009) finner att denna teknik har medfört och möjliggjort en ny kunskapssyn på 

små barns samspel. 

 

Vi gjorde även löpande observationer likt de Johansson och Svedner (2006) skriver om då vi 

dokumenterade olika händelseförlopp när de yngsta barnen samspelade och använde det som 

ett komplement för att få en djupare förståelse till vårt filmade material. Vi utgick från de 

frågeställningar vi hade och jämförde sedan film och observation och kunde på så sätt få en 

klarare bild i barnens samspel, både barn-barn och barn-pedagog. Inramningen av 

observationerna bestod både av gott om tid och att inga störande moment inträffade, så som 

telefonsignaler, pedagoger eller barn som går förbi eller liknande och av mer stressade 

sammanhang där tiden var knapp. Pedagogen fanns för det mesta nära, stöttade och bekräftade 

vid behov och barnen hade många gånger goda förutsättningar för att lyckas med sina 

samspel. Vi har valt att skriva det barnen säger ordagrant vilket resulterar i att det inte blev 

korrekt svenska. 

 

 

Urval 

 

Vi har observerat och filmat alla barn mellan ett och två år på en avdelning när de befann sig i 

tamburen för att antingen gå ut eller gå in. Samtliga observationer är gjorda på förmiddagen. 

Det var tre flickor och tre pojkar som befann sig inom detta åldersintervall och totalt fanns det 

20 barn mellan ett och fem år på avdelningen. Ytterligare två yngre barn började på 

avdelningen under tiden vi genomförde våra observationer men vi valde att inte ta med dem i 

studien då de var nya på förskolan och ovana vid kameran. Vi avgränsade oss till en avdelning 

och en barngrupp för att kunna göra en mer djupgående analys av vad vi såg i 

observationerna. Vi har också valt att arbeta en och en med själva filmandet och 

observerandet för att störa barnen så lite som möjligt.  

 

Vi vill dessutom poängtera att vi hade en mängd observationer där vi kunde se samma slags 

samspelsverktyg användas. Ett urval gjordes så att alla de olika samspelsverktygen blev 

representerade och synliggjorda i vårt arbete samtidigt som de besvarade våra 

frågeställningar. 
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Datainsamling och genomförande 

 

Vi utgick från våra frågeställningar och vad vi ville ta reda på i vår studie. Vi diskuterade vårt 

upplägg och tillvägagångssätt i arbetet och påbörjade datainsamlingen efter att vi fått de 

berörda barnens vårdnadshavares godkännande till deras barns medverkan. Vi har vid själva 

datainsamlingen filmat barnen vid av- och påklädning i tamburen vid fem olika tillfällen 

under hösten. Sammantaget under dessa filmer har vi samlat på oss ungefär en timmas 

filmmaterial. Vid samtliga tillfällen har vi ställt kameran på ett stativ och istället haft papper 

och penna i händerna för att som komplement göra löpande anteckningar, allt för att få med 

samspelen som helhet på grund av att de ibland gick utanför kamerans upptagningsområde. 

Som tidigare nämnts har vi alltid filmat och observerat var för sig, detta för att vara i vägen så 

lite som möjligt. Två extra vuxna i hallen hade skapat större uppmärksamhet än om vi 

arbetade en och en. Vi har dock analyserat alla observationsfilmerna och anteckningarna 

tillsammans. 

 

Filmandet gav oss möjlighet att fånga både verbal och ickeverbal kommunikation mellan 

barnen. Barnen var vana vid kameran då de tidigare ingått i ett annat högskoleprojekt som 

använde videoobservationer som dokumentation. Projektet handlade om att lära andra lära, 

och syftet var att hitta strategier för att förbättra undervisningen samt barnens förutsättningar 

och möjligheter att lära sig. På så sätt var det ganska odramatiskt för dem när vi riggade upp 

kamera på ett stativ och filmade dem.  

 

De tillfällen vi filmade och observerade varierade i längd precis som de olika samspelen. Det 

kunde uppstå ett intensivt samspel mellan barnen under en kortare tid medan ett annat 

samspel pågick en längre stund. Vad som avgjorde samspelets längd och intensitet berodde på 

om de på något sätt blev avbrutna eller distraherade, syftet med samspelet uppnåddes eller att 

en av samspelspartnerna inte var villig att ha eller fortsätta samspelet. I både de långa och 

korta samspelen visade barnen tydligt på samförstånd och ömsesidigt turtagande.  

 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Vi anser att noggrannheten i studien var god då vi valde att använda oss av filmobservationer 

då vår avsikt varit att få en förståelse och ta reda på hur de yngsta barnen samspelar och 

pedagogens medverkan påverkar. Vi är självklart medvetna att olika faktorer påverkar 

samspelen som vi filmade, såsom barnens dagsform eller eventuella feltolkningar av barnens 

samspel som Kvale (1997) skriver kan påverka validiteten. Därför valde vi att samla på oss en 

större mängd material för att minska risken att feltolkningar skulle göras då vi hela tiden 

jämförde de olika händelserna med varandra. Filmerna i vår undersökning har dessutom 

studerats ett flertal gånger av oss båda utifrån olika perspektiv och teoretiska vinklar. Vi har 

även använt de skrivna observationerna som en kompletterande metod för att förtydliga vad vi 

såg i filmerna. Detta gjorde att även om barnen försvann ur kameras upptagningsområde 

fanns tillförlitliga anteckningar att använda vid analysarbetet. Vi har arbetat med försiktighet 

och hela tiden utgått ifrån vad vi som observatörer ser och vad vi lägger märke till vid 

analyserna och därifrån besvarat våra frågeställningar.  
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Etiskt förhållningssätt 

 

Vi har inför vår studie varit i kontakt med vårdnadshavarna till de barn som var tilltänkta att 

observeras och filmas. Föräldrarna fick ge sitt godkännande och samtycke till deras barns 

medverkan och de blev väl informerade om hur studien skulle utformas och hur vi avsåg att 

använda oss ut av den. Vårdnadshavarna fick även ett brev där all nödvändig information, så 

som riktlinjer för studier av detta slag, anonymitet och etisk hänsyn om studien stod skrivet. 

De fick skriva under brevet och lämna in det till oss om de godkände sitt barns medverkan. 

Även pedagogerna som medverkat i vår studie har informerats muntligt om studien och sitt 

frivilliga deltagande och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. De har 

informerats om studiens syfte och hur den insamlade data kommer att användas och sedan 

förstöras. Vi använder fingerade namn på barnen och klargör inte barnens exakta ålder för att 

hålla på den anonymitet som vi angett så att det inte skulle vara möjligt att identifiera barnen i 

studien. Pedagogerna benämns endast som pedagoger. 

 

Vi har valt att följa Vetenskapsrådets etiska regler som i korthet betyder att deltagandet är 

frivilligt, går att avbryta när som helst, och att de deltagande avidentifieras. Genom att vi 

följde de forskningsetiska anvisningarna visade vi både barn och vårdnadshavare respekt.  

 

 

Bearbetning av material 

 

Vi började med att sätta oss in i det Johansson och Svedner (2006) skriver om examensarbete 

för att ha det med oss som grund i vårt arbete. Vi tittade på filminspelningarna flera gånger 

och analyserade dem utifrån våra frågeställningar. Då barnen inte hade ett utvecklat talspråk 

var det viktigt att se miner, kroppsspråk och gester och andra kroppsliga handlingar för att 

upptäcka barnens samspel och hur pedagogen påverkade dessa. Med hjälp av de valda 

teorierna växlade vi mellan att använda de sociokulturella och de självutvecklande glasögonen 

och förhöll oss objektiva och sakliga för att kunna förklara och analysera vårt material. På 

vilka sätt uttryckte barnen vilja eller ovilja till samspel och vilka samspelsverktyg använde de 

för att visa detta?  

 

Vi bearbetade vårt material genom att utgå från Sterns teori om självutveckling som han 

menar sker i relation med andra. Barnen i vår studie använde sig av de samspelverktyg som 

Stern berättar om, kroppsliga uttryck, gester och enstaka ord. Dessa olika samspelsverktyg 

analyserade vi sedan genom att se vad som påverkade samspelen, vad som gjorde att 

samspelen uteblev men också vad som förde dem vidare. Noggrann analys gjordes också av 

pedagogens roll och dess sätt att påverka samspelen. I våra tankar fanns Månssons (2000) syn 

på att pedagogen är mycket viktig för interaktionen, speciellt när de yngsta barnen samspelar. 

Vi granskade hur pedagogen tolkade, läste av och vilken förståelse pedagogerna hade för 

barnens samspel samt hur de medverkade eller valde att inte medverka utan observera på håll. 

Pedagogens barnperspektiv tolkades utifrån det Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

skriver om barnsyn i analysen av filmerna. Vi grupperade samspelen utifrån de rubriker vi 

valt att redovisa vårt material under. 

 

Analyser av varje enskilt barn gjordes bland annat utifrån Sterns teori om barnets uppfattning 

av sig själv. Vi lyfte även situationer som var tydliga för barnens erfarenheter då de 

praktiserade upplevda händelser och erfarenheter själva och tillsammans med andra, då 
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barnets erfarenheter och kultur blev tydlig, detta utifrån det sociokulturella perspektivet. Då vi 

var två som analyserade vårt material fick vi analyser med flera ögon och precis som Kvale 

(1997) skriver så leder flera tolkningar till olika tolkningar och då en rikare analys. Vi valde 

att föra samman våra tolkningar och tillsammans tolka vad vi såg. Med hjälp av vald litteratur 

såg vi mönster och fick kunskap och förståelse för de olika samspelen. 

 

Resultat 

 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa studiens resultat. Som tidigare nämnts har vi valt att 

studera samspelet mellan de yngsta barnen på avdelningen. De är alla mellan ett och två år, i 

en specifik omsorgssituation och vi valde att fokusera på av- och påklädningstillfällen, så 

kallade tambursituationer. Vi börjar varje stycke med att redovisa en kortare observation och 

låter den följas av/ramas in av en analys av händelsen. Observationerna redovisas inte 

kronologiskt utan har sorterats in under varje rubrik på grund av sitt innehåll och resultat. De 

rubriker vi använder oss av har vi valt med tanke på arbetets frågeställningar. 

 

 

Fysisk miljö 

 

Innan själva analysen börjar vill vi först beskriva hallen på förskolan. Hallar ser olika ut på 

olika förskolor men vissa gemensamma drag finns. Alla barn har till exempel en egen hylla 

för mössor och vantar. Under finns krokar att hänga jacka eller overall på och en skohylla att 

ställa sina stövlar och skor på. Dessa platser är namnade och det finns ett kort på barnet, allt 

för att underlätta för barn, föräldrar och personal så att rätt kläder hamnar på rätt plats. Dessa 

hyllor och krokar finns på rad och det finns även en korg med plats för extrakläder högst upp. 

Förskolan använder reflexvästar på barnen när de är utomhus och dessa ligger gemensamt i en 

korg bredvid ytterdörren. I den aktuella hallen är ytterdörren placerad på kortsidan och på 

båda långsidorna finns rader med hyllor och krokar, tio på varje vägg. På den andra kortsidan 

finns en dörr in till avdelningen. Med något enda undantag är kameran placerad nära denna 

dörr med möjlighet att filma både hyllraderna, ytterdörren och golvytan däremellan. 

 

 

Vilja och ovilja till samspel 

 

Situationen nedan utspelar sig i tamburen på förskolan. Det är förmiddag och dags för barnen 

på avdelningen att gå ut på gården. Kameran är placerad så som vi beskrivit ovan och två 

flickor, Moa och Malin, är ensamma med en pedagog i hallen. Malin sitter på skohyllan och 

försöker ta på sig sina överdragsbyxor. Hon är mycket fokuserad på vad hon gör. Moa får syn 

på Malins jacka som ligger på golvet och går fram och tar upp den.  

 
- Gacka Malin, Gacka! säger hon med hög röst. Hon går fram till Malin 

samtidigt som hon skakar i jackan. - Malin! Gacka! Gacka, Malin! fortsätter 

hon. Hon håller upp jackan framför Malin som bara ger henne ett snabbt 

ögonkast och fortsätter kämpa med byxorna. Nu skakar Moa jackan framför 

ansiktet på Malin samtidigt som hon fortsätter prata. - Malin! Gacka. Gacka, 

Malin! Trots att jackan hamnar i ögonen på Malin tycks hon inte ta någon notis 
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om Moa eller jackan. Hon koncentrerar sig istället på att få loss hällan som 

fastnat på foten.  
 

Det som hände visade på ett tydligt samspelsförsök från Moa. Hon såg att Malins jacka låg på 

golvet och ville överlämna den till henne. Trots att hon både verbalt och med gester försökte 

få Malins uppmärksamhet misslyckades hon. Hon fick ett ögonkast men inget mer. Hennes 

egen blick fanns mer på jackan än på Malin och var inte den hon använde mest för att få till 

stånd ett samspel. Vi kan konstatera att Malin just då inte var mottaglig för Moas ivriga 

uppvaktning utan hon var istället djupt koncentrerad på sitt eget görande. Situationen 

fortsätter:  

Moa stannar upp lite, hon blir stående och tittar på hur Malin kämpar med 

byxorna och dess hälla. Moa byter nu till ett mildare tonläge. –Maaaalin. 

Gacka. Hon tittar växelvis på Malin och på jackan. Nu lyckas Malin få ut foten 

ur hällan och vänder genast uppmärksamheten mot Moa och jackan. Hon ger 

Moa ytterligare ett snabbt ögonkast samtidigt som hon tar emot jackan, 

fortfarande sittandes på bänken, med ett ben i byxan. Moa backar ett steg och se 

nöjd ut.  

Till slut fick Moa utdelning efter att tålmodigt ha upprepat sina försök med att få kontakt med 

Malin, som till slut bejakade hennes samspelsintentioner. Precis som Michélsen (2005) 

skriver i sin studie så blir det tydligt att man behöver vara två för att interagera och detta såg 

vi i observationen ovan. Niss och Söderström (2006) skriver att det krävs en omgivning som 

kan bemöta samspelet men om mottagaren inte är öppen för att ta emot kommunikation, så 

blir det ingen interaktion. Malins två olika bemötanden av Moas uppvaktning blev tydliga 

exempel för vilja och ovilja till samspel. Vi kunde också se tillfredsställelsen hos Moa när hon 

lyckades med sitt samspel, hennes ihärdighet gav utdelning och detta syntes tydligt i 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Denna glädje benämner Brodin och Hylander (2002) som 

kompetensglädje och skapar en positiv självbild hos barnet. Glädjen skapar intresse och vilja 

att prova nya saker.  

 

Ovilja till samspel såg vi på flera olika sätt och i olika observationer. Precis som Malin blev 

ett exempel på i stycket ovan, kunde vi ibland se att det egna görandet hindrade barnen från 

att interagera (Løkken, 2008). De var fullt upptagna med vad de själva hade för sig. Ibland 

kunde även oviljan spegla en olust eller irritation hos barnen som gav kroppsliga eller verbala 

uttryck som till exempel slag och arga tonlägen, ibland båda delarna. Ofta var kroppsspråket 

yvigt men emellanåt mer lugna.  Wille och Moa får agera var sitt exempel på dessa uttryck. 

Wille ger till ett tjut över att byxorna krånglar. -Hur går det för dig? säger 

pedagogen som går fram till honom för att hjälpa till. Han sparkar med benen 

och drar sig hasande på rumpan undan från henne, samtidigt som han tittar med 

rynkande ögonbryn på henne. Hon tittar lugnt tillbaka. Han fortsätter att tyst 

kämpa med byxorna. Pedagogen tar istället upp Malin i sitt knä och börjar ta på 

henne, samtidigt som hon följer Wille med blicken.  

 

Pedagogen sätter sig ner på knä och frågar Moa: - Var är Moas kläder? utan att 

titta åt Moas håll. Moa går ur bild, bort från sina kläder. Hon lutar sig sakta mot 

väggen och tittar ner på sina fötter. 

Wille visade genom hela sin uppenbarelse att han inte var mottaglig för samspel just då. Han 

vek undan med kroppen och blängde på pedagogen som ville komma till undsättning. 

Michélsen (2005) skriver om det avvisande samspelet där barnet visar ett ointresse för att 

interagera, och att det i vissa fall kan leda till en konflikt. Willes ovilja var betydligt mer 

uttalad än Moas och kunde ha lett till ett ännu aggressivare utspel än det blev om pedagogen 

inte varit närvarande i stunden och läst av Willes signaler och reagerat på dem genom att låta 
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honom vara (Wedel-Brandt, 2008a). Hon tog istället Willes perspektiv och valde att ta på 

Malin hennes ytterkläder istället för att ta strid med honom just där och då.  

 

Moas sätt att visa ovilja var också tydligt även om hon valde ett lugnare och stillsammare 

kroppsuttryck än vad Wille gjorde. Det syntes tydligt på filmen att hon hörde pedagogens 

fråga men valde att inte interagera med henne. Hon undersökte istället hur pedagogen 

reagerade på hennes handlande. Sträng och Persson (2003) skriver att det är olika erfarenheter 

av samspel som lär barnen hur andra agerar. Barnen använder olika verktyg för att förstå sin 

omvärld (Säljö, 2000). 

 

 

Samspel genom imitation och erfarenhet 

 
Något som blev tydligare ju mer vi tittade på våra observationer var hur barnen härmade efter 

varandra och pedagogerna. De interagerade i hallen genom mönster och rutiner som var 

invanda på förskolan och genom att upprepa dessa tycktes barnen skapa förståelse av hur 

samspelen kunde gå till. Ibland skedde imitationen i direkt anslutning till det som skett men 

ibland såg vi beteenden som barnen måste ha upplevt och kommit ihåg från tidigare samspel. 

Moa och Malin får återigen agera exempel från en av observerationerna. 

Moa kommer gående med Malins mössa i handen. - Gack, Gack. Malin. Gack, 

Gack. säger hon. (Gack = tack) Hon sträcker tyst fram mössan mot Malin som 

står med ryggen mot henne. Utan att säga något viftar Moa lite mer med mössan 

så att den nuddar Malin i håret. Då vänder sig Malin om, tittar på Moa och tar 

emot mössan. – Tack, tack säger även hon.  

Moa menade givetvis varsågod när hon gav Malin mössan. Ändå var innebörden uppenbar 

pågrund av hennes gest. Det Løkken (2008) skriver om, att genom barnens görande skapas 

relationer, de härmar och upprepar varandras beteenden och vinner en samhörighet, blev 

tydligt i observationen mellan flickorna. Vi såg att Malin inte reagerade på orden men väl på 

beröringen men hon besvarade gesten både verbalt och kroppsligt. Enligt Sterns 

självutvecklingsteori var det ett samspel i samförstånd som skedde då båda barnen förstod 

innebörden i handlingen och hade förmågan att agera efter de kulturella ramar som fanns 

(Brodin & Hylander, 2002; Sträng & Persson, 2003). ”Varsågod” och ”tack” var begrepp 

båda barnen kände till och hade kunskap om. De visste hur de skulle förhålla sig till 

begreppen och till varandra. Sträng och Persson (2003) skriver att det är genom deltagande i 

sociala praktiker som utveckling sker. Moa använde sig av sin erfarenhet av tidigare samspel 

med vuxna då hon ville överlämna mössan till Malin. Även i den första observationen med 

jackan var detta tydligt. Hon imiterade pedagogernas beteenden vid påklädning och skapade 

därmed ett samspel (Jerlang & Ringsted, 2008).  

 

Moa och Malin fortsätter att interagera i hallen. 
 

- Väst! säger Malin plötsligt med pigg röst och båda flickorna tittar mot korgen 

där västarna ligger. Malin reser sig upp. Båda flickorna går samtidigt fram till 

korgen där Moa tar upp en orange väst. – Där. säger hon och lyfter upp en väst 

mot Malins huvud. Malin backar direkt undan, tittar Moa i ögonen och säger: - 

Nää! och går därifrån. Moa går nu fram till pedagogen som sitter på golvet och 

sträcker fram västen till henne istället. – Å, dä: säger hon och tittar på 

pedagogen. Pedagogen svarar: - Ja, den ska Malin ha sen. Hon måste bara ta på 

sig jackan först. Moa vänder sig om och tittar på Malin som står en bit bort. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv kunde vi se att flickorna samspelade genom den erfarenhet de 

hade av liknande händelser och precis som Säljö (2000) skriver så är det genom att delta i 

olika samspel som färdigheter och kunskaper erövras. Flickorna visste vem kläderna tillhörde 

och var de skulle sitta på kroppen. De visste och hade erfarenhet av att man till exempel ska 

ha mössan på huvudet och en väst på sig innan man går ut. Malin visste även att hon skulle ha 

ytterkläderna på sig före västen och markerade detta genom att säga nej när Moa försökte ta 

på henne västen. Moa var hela tiden mer fokuserad över Malins kläder än över sina egna och 

enligt det Jerlang och Ringsted (2008) skriver så avspeglade hennes beteende ett mönster, en 

upplevelse, hon själv varit med om många gånger. Vi såg att Moas erfarenhet av 

tambursituationen byggde på att hon brukade få hjälp med kläderna och detta praktiserade hon 

på Malin. Att Moa sökte ögonkontakt med pedagogen är enligt Michélsen (2005) ett vanligt 

agerande hos barn som söker hjälp och bekräftelse. 

 

 

Samspel genom imitation och stöd från vuxen 

 

Här följer en situation där barnen är på väg in för att äta lunch. De har varit ute och lekt och 

först in i tamburen är Moa och Ellen som med hjälp av en pedagog ska klä av sig sina 

ytterkläder.  

Ellen kommer in i tamburen. – In, in, in säger hon upprepade gånger. Hon går 

fram till pedagogen och får hjälp med att knäppa upp västen utan att be om det. 

Hon tittar lite vaksamt på den vuxne som filmar, samtidigt som hon får hjälp 

med att dra ner dragkedjan på jackan. Nu kommer Moa in och ser lite ledsen ut. 

Pedagogen pratar lite med henne samtidigt som hon hjälper Ellen och Moa ler 

och blir tyst. Ellen ska nu ta av sig stövlarna och pekar på den stora 

”stövelknekt” som finns till hjälp när skor och stövlar ska av. Pedagogen lyfter 

fram den och tillsammans tar de av den första stöveln samtidigt som pedagogen 

ber Moa ta av sig mössan. Den andra stöveln tar Ellen av sig själv. Under tiden 

har Moa tyst stått och tittat på.  

Pedagogen besvarade Ellens fråga och påstående om att gå in, genom en blick. Till en början 

stod Ellen ganska stilla och tyst och samspelade nästan enbart genom att titta på pedagogen 

som bekräftade hennes göranden både verbalt och med blickar. Ellen såg mycket 

koncentrerad ut när de tillsammans tog av den första stöveln. När hon själv tagit av sig den 

andra stöveln log hon mot pedagogen. Pedagogen bekräftade hennes kunnande genom att le 

och tala om att hon var duktig. Ellen såg nöjd ut och vi såg att kompetensglädjen skapade en 

positiv självbild (Brodin & Hylander, 2002) hos henne. Moa, som först var ledsen när hon 

kom in, såg genast nöjdare ut när pedagogen pratade några ord med henne. Hon ställde sig 

och tittade ingående på när Ellen tog av sig sina stövlar och trots att pedagogen verbalt 

uppmuntrade henne, genom att till exempel säga att hon kunde börja med att ta av sig mössan 

och vantarna, stod hon alldeles stilla och tittade. Hon verkade vara så koncentrerad och 

uppfylld av vad Ellen gjorde att hon inte reagerade på pedagogens försök till interaktion med 

henne. 

Så fort Ellen släpper stövelknekten går Moa fram till den och försöker ta av sig 

sina stövlar. Hon sätter foten i knekten och börjar dra. – Kan, kan, kan, säger 

hon flera gånger och pedagogen bekräftar hennes kunnande både verbalt och 

genom blickar och leende. Hennes stövel fastnar i byxbenet och hon ropar: - 

Hjälp, hjälp med ett leende på läpparna. Pedagogen hjälper henne och Moa 

säger - Gack, gack. När kläderna är av får både Moa och Ellen frågan av 

pedagogen var kläderna ska hänga. Moa pekar på sin hylla och ropar: - Här och 

samlar ivrigt ihop sina kläder men behöver lite hjälp för att nå upp till sin krok. 
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Ellen studerar pedagogen och Moa noga innan hon tar sina kläder. När Moa är 

klar med sina kläder säger hon - Ellen, tittar på Ellen och tar hennes stövlar och 

sätter dem på rätt hylla. När de är färdiga säger Moa - ba, ba, ler och springer 

iväg. Ellen tittar på Moa säger - baaaaaa, och springer iväg hon också. 

Moa var snabbt framme och ville själv försöka att få av sig sina stövlar. Genom att ha studerat 

Ellen när hon tog av sig stövlarna såg Moa hur hon själv skulle göra. Den sociokulturella 

tanken där barnet utvecklas genom stöd från den som redan kan (Andersson & Carlström, 

2005) blev synlig för oss då Ellen kände sig redo att utforska stövelknekten. Öhman (2006) 

skriver att de mer erfarna barnen fungerar som förebilder och gärna samspelar med dem som 

inte kommit lika långt i sin utveckling. Detta blev Ellen ett exempel på när hon visade var 

kläderna skulle hänga. 

 

Brodin och Hylander (1997), Michélsen (2005) och Johansson (2003)  skriver om de olika 

samspelsverktyg som blev synliga i interaktionen. I de olika samspelen mellan Ellen, Moa och 

pedagogen kunde vi se dessa typiska samspelsverktyg såsom pedagogens bekräftande med 

blickar, gester och ord och Moas sätt att imitera Ellen i användandet av stövelknekten. I de 

bejakande samspelen som Michélsen (2005) beskriver, där barnen visar följsamhet, intresse 

och engagemang med både kropp och ögonkontakt, ser vi i observationen att flickorna gör det 

samma för att samspela. Vi kunde se att pedagogen använde gester och miner i samspelen 

med barnen men även mycket verbal bekräftelse När vi tittade på pedagogens samspel med 

barnen kunde vi se det Stern skriver angående samspelet mellan vuxen och barn, att när barn 

uttrycker något med kroppen svarar pedagogen med rösten (Brodin och Hylander 1997).  

 

 

Samspel på pedagogens initiativ 

 

Hittills har vi beskrivit situationer där barnen varit drivande i samspelen och pedagogen har 

bara funnits med som stöd. Givetvis såg vi också exempel i våra observationer där pedagogen 

var tongivande eller var den som initierade samspelet. Nedan följer en händelse där Isak blivit 

stående i hallen med många barn runt omkring sig och verkar vilsen. 

 
Pedagogen tittar på Isak med frågande blick men han tittar ner i golvet. 

Pedagogen tar honom i handen och drar honom mot sig. Han sätter sig i hennes 

knä. Moa kommer fram till dem och sätter sig bredvid på golvet, hon gäspar 

stort. Alla tre tittar på Wille som drar i sina byxor.  

 

Pedagogen tar kontakt med Isak genom att titta på honom, ta tag i hans hand och dra honom 

till sig. Niss och Söderström (2006) framhåller att det krävs en fysisk närhet i arbetet med små 

barn och att barnen behöver pedagoger som sitter på golvet. Det vi såg var ett tydligt exempel 

på detta. Pedagogen arbetade nära barnen sittande på golvet och använde sig av både sin hand 

och sitt knä för att ge stöd och trygghet. Det är pedagogens uppgift att skapa en trygg relation 

med varje barn och hjälpa dem i sina samspel (Niss & Söderström, 2006). Moa, som snabbt 

satte sig bredvid pedagogen i den lugna delen av hallen, fick också möjlighet till närhet då 

hon verkade trött.  

 

Nedan kommer ett exempel på hur pedagogen enbart använder sig av talet för att skapa 

interaktion, i det här fallet med Moa. Delar av observationen använde vi tidigare för att 

synliggöra Moas ovilja till samspel. 
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Pedagogen sätter sig ner på knä och frågar Moa: - Var är Moas kläder? utan att 

titta åt Moas håll. Moa går ur bild, bort från sina kläder. Hon lutar sig sakta mot 

väggen och tittar ner på sina fötter. Malin svarar istället: - Dä. och sträcker sig 

mot Moas hylla och tittar samtidigt på pedagogen. Pedagogen bekräftar att det 

stämmer. – Ja, där är Moas kläder. Nu vänd mot Moa, som inte syns i bild, 

frågar hon än en gång - Var är din jacka? 

 

Vi såg Moas ovilja till att börja klä på sig då hon valde att stå stilla vid väggen. Hon hade ett 

tydligt kroppsspråk och enligt Johansson (2003) är kroppen ett av de uttryckssätt barnen 

använder för att förmedla sig. Pedagogen använde sig av en fråga för att skapa interaktion och 

lyckades inte etablera ett samspel med Moa. Hon gjorde det lätt för Moa att glida undan då 

hon inte tittade på eller tog i henne. Trots att barn enligt Månssons (2000) avhandling lätt 

hamnar i ett samspelsunderläge då de inte kan uttrycka sig verbalt så ser vi i denna 

observation att barn har möjlighet att uttrycka sig tydligt ändå.  Malin visade istället en vilja 

till att interagera med pedagogen, både kroppsligt och verbalt, då hon svarade på frågan som 

trots allt inte var riktad till henne.  

 

 

Tillåtande samspelsmiljöer 

 

När vi filmade rådde olika förutsättningar vad det gällde barnantal och tid till förfogande för 

av- och påklädning. Vi behövde bara titta på några få observationer för att tydligt se ett 

mönster angående pedagogernas ovillighet när det gällde samspel som inte hörde till 

situationen när det var stressigt. Däremot såg vi många exempel på utvecklande samspel 

mellan barnen och mellan barn och pedagoger när tiden tillät detta. Glädjen och leenden var 

ofta använda samspelsverktyg vid dessa tillfällen.  

 
Malin har slängt ner alla sina kläder från hyllan genom att ståendes på 

skohyllan, hängandes i en arm, tömma sin hylla på kläder och saker med den 

lediga handen. Hon tar upp en av sina nappar och stoppar den lite försiktigt i 

munnen samtidigt som hon sneglar på pedagogen. – Den får jag? säger 

pedagogen med ett skratt, varpå Malin sträcker fram nappen till henne, även hon 

ler stort.  

 

Malins samspelsinvit när hon stoppade nappen i munnen var ett tydligt exempel på samspel i 

samförstånd mellan henne och pedagogen. Stern beskriver detta som ett agerande där inre 

upplevelser delas och båda parterna tonar in, tar del av varandras sinnesstämningar (Brodin & 

Hylander, 2002). Malin visste att hon ”gjorde fel” och visade det med hela sitt kroppsspråk. 

Hon skojade med pedagogen och precis som Brodin och Hylander skriver är humor ett viktigt 

inslag i det sociala samspelet. Pedagogens skratt visade att hon tog Malins perspektiv och 

tolkade hennes avsikt med nappen. De visade en samspelthet som Sträng och Persson (2003) 

använder som begrepp för att visa på ömsesidig respekt mellan barn och vuxna.  
 

Malin drar nu ner en tröja från Moas hylla och ner kommer ännu en napp. 

Flickorna tittar snabbt på varandra och skiner upp. – ujjj, säger Moa glatt. Moa 

tar upp sin napp och stoppar den i munnen. Malin kommer fram med tröjan till 

henne och försöker trä den över huvudet på henne. – Vi lägger den på hyllan 

Moa säger pedagogen och syftar på nappen samtidigt som hon tittar på Moa.     

– Dää säger Malin och pekar på hyllan. Moa går fram till sin hylla men släpper 

inte nappen. Då försöker Malin ta nappen ur munnen på henne. – Min! säger 

Moa. Malin pekar ännu en gång på hyllan och tittar på pedagogen som tittar 

tillbaka. Moa tar ut nappen, går runt lite med i handen men ger tillslut 

pedagogen den och pekar upp mot sin egen hylla. 
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Precis som Malin gjorde i en tidigare observation, provade Moa om det var tillåtet med napp 

under påklädningen. Hon omprövade sina kunskaper för att se vilka regler som fanns (Modigh 

& Olsson, 2000) och pedagogen bekräftade det Moa redan visste och uppmanade henne 

verbalt att lägga undan nappen. Pedagogen tog sig även tid för att se hur Moa själv skulle 

välja att göra och använde sig då av ett barns perspektiv där Moa aktivt hade möjlighet att 

påverka situationen (Karlsson, 2008). Vi kunde även se att både Moa och Malin använde 

olika samspelsverktyg, så som blickar och enstaka ord och flickorna hade ett tydligt 

kroppsspråk: de pekade och sökte varandras och pedagogens blickar för att interagera. När 

korta verbala yttringar användes kompletterades dessa med en gest eller ett ansiktsuttryck och 

detta är början på det Stern benämner som samtalsdomänen (Brodin & Hylander, 2002).  

 

 

Samspel som avbryts 

 

De yngsta barnen ska klä på sig ytterkläderna för att gå ut och leka på gården. Tre barn 

befinner sig tillsammans med en pedagog i tamburen medan resten av kompisarna väntar inne 

på avdelningen, några av dem gråter och är ledsna då de har svårt för att vänta på sin tur just 

nu.  

 
Erik och Moa springer fram och tillbaka i hallen. Malin sitter tillsammans med 

en pedagog på golvet och ska ta på sig sina ytterkläder. Erik och Moa springer 

över kläderna och skorna som de själva ska ta på sig och härmar varandra i olika 

ljud och rörelser. De skrattar, tjuter, studerar och härmar efter varandra. De turas 

om att följa respektive leda springet. Pedagogen förmanar dem verbalt och säger 

lite stängt: - Spring inte. Tänk om ni ramlar och slår er. Var är era kläder? men 

får inget gehör från barnen. Plötsligt halkar Erik på en jacka, ramlar och börjar 

gråta. Moa stannar upp, tittar förskräckt på Erik och börjar gråta hon med. 

Pedagogen tröstar genom att snabbt ta barnen i knät. Malin sitter kvar vid sina 

kläder. Pedagogen börjar nu skynda sig och hjälper alla tre barnen med 

kläderna, utan vare sig blickar eller tal. 

 

Genom Eriks och Moas blickar och kroppsspråk kunde vi se hur samspelet utvecklades. De 

gjorde rörelser och kastade sig på golvet och som komplement till kroppsspråket och 

blickarna använde de skratt och enstaka ljud. De tittade noga på varandra för att sedan följa 

efter och härma och växelvis ledde respektive följde de varandra. Precis som Niss och 

Söderström (2006) skriver så byggde samspelet på att barnen kunde ta emot och förstå 

varandras samspelssignaler. Vi såg även att det fanns en glädje som de båda visade genom att 

skratta. Pedagogens verbala uppmaningar valde de att nonchalera och lika tydligt som vi såg 

viljan till samspel mellan barnen, såg vi deras ovilja till att interagera med pedagogen. 

Pedagogen såg trött ut där hon satt bredvid Malin och hela tiden hördes barngråt på avstånd. I 

likhet med Mårdsjö (2004) som i sin studie konstaterar att tid och antal barn har påverkan för 

hur samspelen fungerar i omsorgssituationer såg vi att pedagogen inte lyckades fånga Eriks 

och Moas uppmärksamhet. När Erik sedan ramlade och både Erik och Moa började gråta, såg 

pedagogen stressad ut och påskyndade påklädningen för att så snabbt som möjligt bli färdig. 

Moas beteende avspelade att hon kunde förstå Eriks känslor och svarade på dem genom att 

själv börja gråta (Brodin & Hylander, 2002). Det glada samspelet avbröts av en annan känsla 

och ett annat beteende.  Samspelet angående påklädningen uteblev men ersattes av tröstande 

kommentarer och fysisk närhet. 
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Analys av resultat 
 

Syftet med studien är att undersöka hur små barns samspel ser ut och hur denna interaktion, 

barn-barn och barn-pedagog, kommer till uttryck i en vardagssituation, tambursituation på 

förskolan. Vi gjorde en analys av de olika samspelen, reflekterade och diskuterade vad vi såg 

och satte det i relation till den valda litteratur, de teoretiska utgångspunkterna och till 

varandra. 

 

Brodin och Hylander (1997) skriver att barnens samspel förstärks genom glädje och 

lustfylldhet och detta lockar fler barn till att vara med och göra likadant, vilket vi kunde se 

tydliga exempel på i våra filmer. Barnen var mer villiga till samspel då var de glada, lyhörda, 

öppna och engagerade. De fanns även tillfällen då barnen tydligt genom kroppsspråk, med 

hjälp av gester och ord, visade ovilja till samspel.  Michélsen (2005) skriver om bejakande 

respektive avvisande samspel. I de bejakande samspelen visar barnen följsamhet, intresse och 

engagemang med både kropp och ögon medan i de avvisande samspelen visas ett vad vi tolkar 

ointresse. I vissa fall leder det till en konflikt och samspelet uteblir. Med hjälp av våra filmer 

och observationer kom vi genom analyserna fram till ett resultat angående barnens samspel, 

hur de samspelade med varandra och med pedagogerna samt hur pedagogerna påverkade dem. 

Anteckningarna från observationerna användes som komplement och stöd till filmerna och 

skapade en bra helhetsbild.  

 

Det förekommer många stunder då de yngsta barnen samspelade med varandra. De tillfällen 

som filmades och observerades kunde variera i längd. Det kunde uppkomma ett intensivt 

samspel mellan barnen under en kort tid medan ett samspel kunde pågå under en längre stund. 

Vad som avgjorde samspelets längd och intensitet kunde vara att de på något sätt blev 

avbrutna eller distraherade men det kunde lika gärna vara att en av samspelspartnerna inte var 

villig att ha eller fortsätta samspelet. I både de långa och korta samspelen visade barnen 

tydligt på samförstånd och ömsesidigt turtagande. Mårdsjö (2004) konstaterade i sin studie att 

tid och antal barn har betydelse i samspelen. Hon såg det ökade samspelet vilket vi också 

gjorde i vår analys av våra filmer. När barnantalet var mindre och det var lugnt i tamburen såg 

barnen varandra och de samspelade i större utsträckning än om det var rörigare och mer liv 

och rörelse i tamburen. Likaså Ellneby (2008) poängterar att det är påfrestande att alltid dela 

utrymme och att det blir lugnare om barnen får vistas i mindre grupper. Det är svårt att 

koncentrera sig i en allt för rörig och högljud miljö. Hon skriver också att det lilla barnets 

önskan till kontakt måste tillfredsställas för att det ska utveckla en känsla av tillit. Detta blir 

svårare för pedagogerna om barnen är många i varje grupp. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) skriver om barnperspektivet, att det innehåller 

pedagogens tolkning av barns perspektiv och pedagogens förståelse för barns olika 

erfarenheter. Pedagogerna lyfte barnens förmågor och stimulerade dem till utveckling i 

samspelen. När barnen hjälpte varandra utmanade pedagogen dem i sina styrkor och till 

vidare självutveckling, ensamma eller tillsammans med andra. Genom att pedagogen tog 

barnens perspektiv i de olika samspelen utgick hon från vart och ett av barnens kunnande och 

förmåga (Öhman 2006). Pedagogerna utgick från det kompetenta barnet och barnets betydelse 

för varandra som förebilder i de olika samspelen då kompetensen blev till en tillgång för sig 

själva genom stoltheten över sitt kunnande men också genom att visa och hjälpa andra och 

vara en god förebild för sin kamrat. 
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Nedan följer en sammanfattning av de mönster och tendenser vi såg med hjälp av 

observationsfilmerna. 

 

 

Olika samspelsmetoder  

 

Vid analysen av filmerna syntes det tydligt när barnen visade på vilja eller ovilja till samspel. 

Samspelen fortföljde när det fanns en villig mottagare som svarade på samspelssignaler som 

till exempel när Moa försökte få kontakt med Malin genom att ge henne jackan. Då var Malin 

till en början upptagen och koncentrerad på sina byxor, men svarade sedan Moa på hennes 

försök till samspel. Så både det Michélsen (2005) skriver om att vara två för att kunna 

samspela och det Niss och Söderström (2006) skriver om omgivningens bemötande var 

faktorer som var synliga i filmerna. 

 

Imitation var ett mycket framträdande samspelssätt då barnen ofta härmade varandra och de 

vuxnas beteenden. Vid flera tillfällen såg vi hur barn upprepade vuxnas beteenden ur minnet 

och detta tyder på erfarenhet och att barn är medvetna om andras göranden. Ur en 

sociokulturell synvinkel använder barnen sin egen erfarenhet av hur samspel fungerar som ett 

verktyg när de söker kontakt med andra (Säljö, 2000). Løkken (2008) skriver att genom att 

härma och upprepa kamratens göranden skapas en samhörighet och gemensamma avsikter. 

Barn anpassar sig efter sin erfarenhet och efter hur de tror att omgivningen vill att de ska 

agera. Exempel på detta hämtar vi från situationen med Moa och Malin som tillsammans går 

fram till korgen med västar.  

 

Brodin och Hylander (1997), Michélsen (2005) och Johansson (2003)  skriver om de olika 

exempel på samspelsverktyg som blev synliga i vår analys av interaktionen. När Moa och 

Ellen samspelade med pedagogen och klädde av sig ytterkläderna och använde stövelknekten 

till stövlarna var olika samspelsverktyg synliga såsom blickar, gester och verbala ord från 

pedagogen. När vi tittade på pedagogens samspel med barnen i observationerna kunde vi även 

se det som Brodin och Hylander (2002) skriver angående hur Stern uttrycker sig om 

samspelet mellan vuxen - barn, att när barn uttrycker något med kroppen svarar pedagogen 

med rösten. I analysen av filmerna kunde vi se att pedagogen även använde sig av gester och 

miner i samspelet.  

 

Som vi berättat tidigare så skriver Månsson (2000) om pedagogens viktiga roll för 

interaktionen, speciellt på en småbarnsavdelning. Det lilla barnet blir i vissa samspelslägen 

beroende av den vuxne då de ännu inte alltid kan kommunicera verbalt. Vi kunde se i 

analysen av filmerna att pedagogen fanns där för barnen som ett samspelsstöd då hon verbalt 

och med blickar och gester uppmuntrade barnen till att samspela och hjälpte dem och var 

samtidigt en trygghet för dem då barnen inte alltid förstod varandra. Att förstå barns 

perspektiv anser Johansson (2003) grundar sig i vilket vårt eget perspektiv på barn är. Vid vår 

analys kunde vi se att pedagogens tolkningar och förståelse av vad barnen ville och önskade i 

samspelet var avgörande för hur samspelet skulle utveckla sig.  

 

Johansson (2003) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att pedagogen måste 

kunna skifta mellan barnperspektiv och barns perspektiv för att kunna förstå och sätta sig in i 

barns tankar och perspektiv som sedan tolkas av pedagogen. Detta kunde tydligt ses i de olika 

filmsekvenserna. Pedagogen såg till det enskilda barnet och dess vilja samtidigt som hon såg 

till barnens samspel och stimulerade dem som en nära trygghet och hjälp för dem. 
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De tillåtande samspelen blir synliga när miljön runt omkring gav möjligheter och goda 

förutsättningar till ett fungerade samspel. Vi såg att när det var en lugn miljö och det inte 

fanns saker som tog deras uppmärksamhet eller störde, fortföljde samspelen väl. Den 

samspelthet som Sträng och Persson (2003) skriver om där det fanns en ömsidighet och 

respekt i samspelet visade pedagogen exempel på när hon gav Moa tid och ta egna beslut om 

nappen. Detta i likhet med det Karlsson (2008) skriver om när barnen har möjlighet att 

påverka en situation. När det var många barn och oroligt runt situationen vi observerade 

upptäckte vi att samspelen inte pågick någon längre stund och kunde därmed se det Mårdsjö 

(2004) konstaterar i sin studie att tid och antal barn påverkar samspelen mellan barnen och 

barn – pedagog.  

 

Något som var genomgående i våra observationer var att när det fanns tid, tillåtande klimat 

och närvarande lyhörd pedagog, uppkom ett lustfyllt fungerande samspel. I enlighet med de 

sociokulturella tankarna om att utveckling sker bäst i samspel med andra såg vi att barnen 

iakttog och stimulerades av varandras görande och kunnande, då de sedan använde sig av sina 

erfarenheter och praktiserade dem. 

 

 

Metodanalys  

 

Observationsmetoden vi valde hjälpte oss att se resultaten av barnens samspel och hur de 

interagerade med varandra på ett användbart sätt. Vi såg även hur pedagogerna förhöll sig till 

samspelen och deras påverka av dem. Vi är medvetna om att vi kanske inte alltid observerade 

den verkliga vardagen på förskolan då vi påverkade observationssituationerna bara genom att 

vara där och filma. Speciellt pedagogens göranden och deltagande i interaktionen med barnen 

blev påverkat. Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) skriver att många pedagoger kan 

känna sig stressade av att bli filmade och det kunde vi också se. Pedagogerna på avdelningen 

hade dock en viss kameravana tack vare högskoleprojektet vi tidigare berättat om.  

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur små barns samspel såg ut och hur detta kom till 

uttryck på förskolan. Med hjälp av våra frågeställningar ville vi koncentrera oss på barnens 

vilja och ovilja till samspel och samtidigt se vilken betydelse pedagogen hade för samspelet 

mellan barnen och mellan barn – pedagog. Vi kommer att i detta avslutande kapitel föra en 

diskussion över vår undersökning och de resultat vi kommit fram till genom att koppla 

tillbaka till syftet och våra frågeställningar samt reflektera över vårt val av metod. Förskolans 

läroplan ger oss också möjlighet att resonera om de mål och de riktlinjer pedagogerna på 

förskolan ska arbeta efter. Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta de tankar och insikter vi 

fått genom detta arbete och ge förslag på fortsatt forskning.  

 

Anledningen till att vi valde att studera de yngsta barnen på förskolan var att vi saknat 

fördjupningar om dem i vår utbildning. Kunskap om de allra yngsta barnen var något vi ville 

skaffa oss mer av och det intresserade oss också att undersöka hur de samspelar och 

kommunicerar utan det verbala språket. Valet av tambursituationen kom sig av att vi tyckte 

oss se ett område där barn och pedagog många gånger inte samspelade i den utsträckning som 
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borde vara möjlig. Vår erfarenhet sa oss att de ofta stressade rutinerna vid av- och påklädning 

av ytterkläder borde vara en arena för omsorg och positiva interaktioner i större utsträckning 

än vad den är. När sedan analysen av våra observationer gjordes såg vi att samspel sker mer 

och oftare än vad vi trodde. Ögonkontakt och blickar var något som vi såg förekom i så gott 

som alla samspel. Ibland räckte det bara att barnen tittade på varandra för att de skulle förstå 

vad som skulle hända eller vad som var på gång och även gester och kroppsspråk användes i 

samspelen. Vi såg också att tamburen som samspelsarena var betydelsefull för barnens 

samspel, att stunden vid av- och påklädning kunde vara ett tillfälle för det goda samspelet. 

 

Svaren på våra frågeställningar blev att barn visar mer vilja till samspel i lugna situationer där 

de kunde interagera med en kamrat. Deras uttryck var i stor utsträckning blickar, gester och 

fysisk beröring. Deras verbala språk räckte än så länge inte till för några längre samspel men 

användes som förstärkning av något. Det är tydligt att barnen förstår mer än de kan uttrycka 

verbalt. Att barnen imiterade både varandra och pedagoger var genomgående framträdande 

och stärker de sociokulturella tankarna där socialt samspel leder till utveckling. 

 

Om vi tittar på det resultat vi kommit fram till såg vi att samspel ofta slutade i misslyckanden 

när det var stökigt runt omkring och många barn var inblandade. När inte viljan till samspel 

fanns blockerade barnen inviterna genom att koncentrera sig på något annat. Ibland vände de 

ryggen till eller visade med en mörk blick att de inte bjöd in till någon interaktion. Oviljan till 

samspel blev aggressivare i röriga situationer och upplevdes då som mer fysisk. 

 

Att använda olika glasögon när vi analyserade resultatet visade sig var ett utmärkt sätt för att 

upptäcka så mycket som möjligt i filmsekvenserna. Vi kunde konstatera att det sociokulturella 

perspektivet var mycket framträdande då barnen handlande med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter. Vi såg ofta hur barnen imiterade pedagogernas beteende i hallen då deras 

medverkan i barnens samspel är betydande. Barnen behöver stöd och bekräftelse på att de gör 

rätt. Den fysiska närheten var det pedagogerna använde mest, tillsammans med blickar och 

ansiktsuttryck. Det glada leendet användes ofta. Pedagogerna bekräftade barnen genom talet 

och fungerade även som en länk mellan barnen. Detta resultat gladde oss då det tyder på en 

professionell inställning till pedagogens uppdrag enligt förskolans läroplan, Lpfö98 (2010). 

Den vuxnes barnsyn är också betydande för barnens samspelsförsök. Det behövs någon som 

tror på dem och förstärker det positiva i deras handlingar snarare än att misslyckandena 

uppmärksammas. Lyhörda pedagoger med gott om tid är viktiga faktorer i tamburen. 

Pedagogens betydelse för samspel och interaktion mellan barnen är stor i omsorgssituationer. 

De fungerar som förebilder och stöd och vi såg många exempel på hur barn med stöd från 

pedagoger utmanade sig själva att prova och upptäcka.  

 

Genom denna studie har vi fått en insikt av samspelets betydelse och vikten av att utgå ifrån 

det kompetenta barnet. Pedagogen har ett stort ansvar när det gäller att bemöta och interagera 

med barnen på förskolan och uppmuntra barnens vilja att kommunicera och interagera.  

 

 

Metoddiskussion 

Vårt val av metod gav oss möjlighet att få svar på våra frågeställningar och den hjälpte oss på 

ett objektivt sätt att undersöka de yngsta barnens samspel då de inte erövrat det verbala 

språket. Att observera genom att filma var passande på denna avdelning då barnen var vana 

vid kameran och det gjorde det hela relativt odramatiskt. Barnen verkade trygga med kameran 

och tack vare dagens teknik som finns tillgänglig även för de små barnen, är kameran inget 
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främmande redskap. Vi är medvetna om att resultatet inte gäller generellt på alla förskolor på 

grund av barns olika kulturella och sociala erfarenheter. En svaghet med vår studie skulle 

därför kunna vara att underlaget var begränsat till en avdelning. När det gäller resultatet ser vi 

även att det inte är gångbart på förskolor över lag, trots att de samspelsverktyg vi urskilt 

skulle kunna vara synliga även på andra förskolor. För att kunna dra generella slutsatser av 

vårt resultat behövs ett större underlag för studien när det gäller både barn och pedagoger. 

 

Vi tror att många pedagoger inte är medvetna om i vilken omfattning barnens samspel sker. 

Att använda videokameran visade sig vara ett bra hjälpmedel för att upptäcka, ibland 

sekundsnabba, samspel. Detta borde utnyttjas mer. I Lpfö98 (2010) står att ”Arbetslagen ska 

dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och samspel med och mellan barn” 

(s.15). En kamera med filmningsmöjligheter är ett utmärkt verktyg för detta uppdrag. Detta 

förstärker våra tankar om att observationer borde vara återkommande inslag på förskolan. 

 

Vi valde att inte intervjua pedagogerna som deltog i de videoobservationerna vi gjorde men 

kan i efterhand tycka att det hade varit intressant att även haft med deras syn på vad som 

hände i hallen vi dessa tillfällen. Det hade varit intressant att veta hur de uppfattade sin egen 

betydelse för interaktionen mellan barnen. 

 

 

Fortsatt forskning 

Vi tycker att det har varit intressant att fördjupa oss i de yngsta barnens samspel och funnit det 

givande att studera de olika tamburobservationerna. Barnens samspel har tydligt framträtt och 

vi har haft nytta av våra frågeställningar för att behålla fokus på studiens syfte då filmerna 

synliggjort både stort och smått. Att även få studera och reflektera över olika pedagogers 

förhållningssätt har ökat vår egen medvetenhet angående vuxnas olika barnsyn. Den påverkar 

relationen och samspelet i hög grad mellan barn och pedagog och gav oss en insikt vi tar med 

oss i vårt fortsatta arbete på förskolan.  

 

Det vi föreslår som en fortsatt forskning är hur de yngsta barnen interagerar med de äldre 

barnen på förskolan. På vems initiativ sker den och hur ser den ut? Vilket inflytande har de 

äldre barnen på de yngre och tvärtom? Michélsen (2005) skriver att det finns lite forskning på 

de yngsta barnens samspel och det väcker en nyfikenhet till att vilja veta mer. Det känns 

spännande och samtidigt angeläget att genom detta arbete få bidra till att synliggöra de yngsta 

barnens förmågor till att interagera med sin omgivning.  
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      Bilaga 1 

 Medgivande till ert barns medverkan i filminspelningar och observationer som 

material till vår C-uppsats 

 

Trollhättan 2011-10-01 

 

Hej! 

Under hösten 2011 kommer vi (Karin Henningsson och Helena Cesar) att göra vårt 

examensarbete som en del i lärarprogrammet vid Högskolan Väst i Trollhättan. I vår 

studie kommer vi att samla in datamaterial genom att filma och observera barnen i 

tamburen vid ut och ingång för att undersöka samspelet mellan barnen och mellan 

pedagog - barn. Datamaterialet kommer att behandlas enligt de riktlinjer som gäller 

för studier av detta slag vad gäller deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. 

Studiens syfte är att undersöka hur små barns samspel ser ut och hur denna 

interaktion, barn-barn och barn-pedagog, kommer till uttryck i en omsorgssituation 

på förskolan. Vi har valt tambursituationen.  

 

Vi har formulerat följande frågeställningar: 

1. På vilka sätt uttrycker de yngsta barnen en vilja eller ovilja till samspel 

i tambursituationen? 

2. På vilket sätt medverkar pedagogen i samspelet mellan barnen? 

 

Vår förhoppning är att ni ger ett samtycke till att ditt barn intervjuas/observeras!  

Tack på förhand! 

Karin Henningsson och Helena Cesar 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till Helena eller Karin 

0123-456789 

 

 

 

 



 

(     ) Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.   

Intervjusvaren/observationerna får endast användas inom ramen för 

examensarbetet 

 

 

(     ) Nej, jag vill inte att mitt barn intervjuas/observeras. 

 

Barnets namn:.......................................................................................................... 

 

Målsmans underskrift:……………………………………………......................... 

 

Namnförtydligande:................................................................................................. 

 

Blanketten lämnas till: NN, xxxxxx förskola. Använd det bifogade 

svarskuvertet. 
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