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Tidigare arbetade Sara i 16 år som förskollärare i grundskola,  
förskoleklass och fritidshem. Texten är skriven som en del i en kurs  
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Inledning 

Det är genom kunskaper om barns utveckling, en 
nyfikenhet inför barnen och ett positivt engagemang 
i samspelet med barnen som goda arbetsmetoder  
utvecklas (Niss, 2006 s. 7).

När jag skolade in mitt yngsta barn på förskolan för snart 5 år sedan,  
väcktes för första gången mitt intresse och min nyfikenhet för att själv  
prova på att jobba på förskolan med de yngre barnen. Trots att jag hade varit 
yrkesverksam förskollärare i 15 år så hade jag aldrig arbetat i en renodlad 
förskoleverksamhet. Min trygga yrkesvärld hade istället varit skolan 
och förskoleklassen. Några månader efter min sons inskolning fick jag 
möjlighet att börja arbeta på en nyöppnad förskola, på en avdelning  
för de allra yngsta barnen 1-3 år. En ny värld öppnades för mig, jag såg 
massor av möjligheter i mitt nya jobb och detta blev en nystart för mig 
som pedagog. Tidigt såg jag hur viktigt det är att jobba med anknytning 
och relationer med de yngsta barnen. Att vårt bemötande och förhåll-
ningssätt är något av det allra viktigaste vi pedagoger har att jobba med. 
Detta bekräftas av bland andra Sven Persson (2012) då han genom olika 
studier visar hur de pedagogiska relationerna har en grundläggande  
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betydelse i hur barnen tillgodogör sig verksamheten. Om barnet får ut-
vecklas på ett gynnsamt sätt genom trygga pedagogiska relationer blir 
barnet bekräftat och kan genom detta känna engagemang i den övriga 
verksamheten (se även Niss, 2006). 
 En annan stor förändring jag upplever som pedagog i mitt nuvarande 
jobb, i relation till mitt förra mer riktat mot de äldre barnen, är hur kom-
munikation skiljer sig åt de båda verksamheterna emellan. Från att jag 
tidigare mestadels använt mig av det verbala språket har jag nu blivit 
mer medveten om det icke verbala språket så som till exempel mimik, 
gester, blickar och kroppshållning. Det projekt, som det här arbetet är 
en del av, handlar om social kommunikation. För mig handlar social 
kommunikation framförallt om olika former av relationsskapande. Nod-
dings (2013) menar att relationen är en grundläggande förutsättning 
vad det gäller att vara människa, vilket i förlängningen innebär att vi är 
beroende av dessa relationer.  
 Utifrån mina nyvunna erfarenheter med att jobba med de yngre barnen 
upptäckte jag att det främst är i omsorgssituationerna som relationsska-
pande och social kommunikationen ofta ges utrymme, när jag tar mig an 
ett barn i taget vid till exempel på- och avklädning, sovvila eller blöjbyten. 
Jag upplever att det är i dessa stunder jag ges möjligheten att skapa för-
troende, inbjuda till sampel, lek, lärande och kommunikation. Utifrån 
dessa erfarenheter valde jag att fokusera på skötbordssituationen efter-
som jag upplever detta som en omsorgssituation där jag som pedagog 
ges möjlighet att verkligen se barnet, då barnet och jag är ansikte mot 
ansikte i en relativt lugn miljö. Syftet med den här studien är därför att 
synliggöra och utveckla kvaliteten i mötet med barnet vid skötbordet. 
Detta för att uppmärksamma skötbordssituationen som en viktig peda- 
gogisk verksamhet där social kommunikation ges möjlighet att utformas 
och förstärkas. Utifrån mitt övergripande syfte utvecklade jag sedan 
följande forskningsfrågor vilka denna studie avser att besvara:

– Hur ser kommunikationen ut i skötrummet? 

– Har tiden och miljön någon betydelse för att öka  
 interaktionen mellan pedagog och barn på skötbordet? 

Bakgrund

Jag kommer i denna teoretiska bakgrund fokusera på samspelet mel-
lan barn och vuxna och i detta utgår jag främst från Daniel Sterns teori 
om självutveckling. Jag anser att Sterns teori är relevant i min studie 
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eftersom den fokuserar på just samspel och kommunikation. Styrkan i 
Sterns teorier ligger i att han inte nöjer sig med att enbart studera barns 
yttre beteende, utan han har även skapat hypoteser om barns inre liv 
och upplevelser. Dessutom använder han forskningresultat från många 
olika traditioner. Som referens för att bättre förstå Sterns teorier har jag 
främst använt mig av Marianne Brodins och Ingrid Hylanders tolkning 
av Stern i publikationen Att bli sig själv – Daniel Sterns teori i förskolans  
vardag (Brodin & Hylander, 1998). 
 Daniel Stern var en amerikansk psykiater, psykoterapeut och späd-
barnsforskare. Han ansåg att spädbarn redan från födseln är kapabla 
till självständigt tänkande, att barnet har en fri vilja och att de deltar 
i sociala samspel. Stern fokuserar främst på relationer och han menar 
att det är genom sociala relationer individer lär sig vad de kan förvänta 
sig av, hur de ska förhålla sig till, samt hur de ska umgås med andra 
individer. Sterns teori handlar på så sätt till stor del om barns tidiga 
anknytning, främst till dess mamma, och när det gäller anknytningen 
är det föräldrarnas gensvar som avgör hur barnet kommer att förhålla 
sig och utvecklas. Detta gensvar påverkar både vad barnet förväntar 
sig att möta i kontakten med andra människor och hur det uppfattar 
sig själv, helt enkelt vilken självbild barnet utvecklar. Men barndomen 
rymmer idag många fler viktiga relationer än till föräldrarna. En intres-
sant anknytningsprocess är den mellan barn och pedagoger i förskolan. 
Det grundläggande antagandet hos Stern, att det finns en begynnande 
känsla av ett själv hos barnet, har relevans även för pedagoger inom 
förskolan (Brodin & Hylander, 2007). 
 Forskare är relativt samstämmiga om hur viktig den tidiga anknyt-
ningen är för barnets framtida utveckling. Vi pedagoger kan inte veta eller  
påverka hur barnet byggt upp sin anknytning med föräldrarna innan 
de börjar på förskolan. Men vårt arbete är att möta alla barn på bästa 
möjliga sätt och utifrån det skapa en trygg anknytning till oss vuxna på 
förskolan. 
 Stern anser att samspelet med andra människor är helt avgörande för 
barnets utveckling. Han menar att allt som händer under livet påverkar 
och förändrar oss. Därmed påstår han att det aldrig är för sent att ändra 
på en negativ utveckling hos barnet till en positiv utveckling. Det inne-
bär till exempel att ett barn som har dåliga relationer med sina föräldrar 
kan kompensera det med goda relationer till andra vuxna, exempelvis 
pedagoger på en förskola (Niss, Hindgren & Westin 2007). 
 Stern har betytt mycket för hur vi idag menar oss förstå små barns  
relationsutveckling. Han beskriver barnets utveckling från födelse till fyra  
års ålder i termer av självutveckling och att barnets upplevelse av sig själv 
utvecklas i samspel med en omgivning. Denna process av ömsesidiga 
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relationer formas inom fem erfarenhetsdomäner. Brodin & Hylander 
(1998) benämner dessa domäner samvaro, samspel, samförstånd, sam-
tal och sammanhang. Dessa används och utvecklas under hela livet och 
till skillnad mot många andra teorier där stadier efterträder varandra, så 
innehåller Sterns modell domäner som bygger på varandra. När en ny 
domän läggs till försvinner inte den gamla, utan den fortsätter att vara 
aktiv i samverkan med den nya. Varje domän består av en känsla av ett 
själv, vilket handlar om hur barnet upplever sig själv i förhållande till 
andra. De tre första domänerna för relaterande bygger på icke-verbal 
känslokommunikation. De två senare domänerna omfattar symbol- och 
verbalt språk. Ord, meningar och berättelser ger känslor mening och 
sammanhang. Barnet kan då kommunicera inom flera sinneskanaler, 
verbalt, kroppsligt och med olika känslotoner. Jag använder mig av 
Sterns olika domäner när jag analyserar resultatet för att på så sätt få 
ökad förståelse för vad som sker i samspelet mellan mig och barnen.
 

Samvarodomän – ett begynnande själv

Det nyfödda spädbarnet har en begynnande förnimmelse av sig själv, 
om hur allting tas in, registreras och organiseras av det begynnande 
självet. I den här domänen är allt samvaro och då färgar känslorna alla  
upplevelser. Det kognitiva och det känslomässiga går inte att skilja åt och 
alla intryck förknippas med en känsloton. Känslor håller ihop erfaren-
heter till helheter och utgör en bas för inlärning. Den första domänen 
handlar för barnet mycket om fysisk kontakt, ögonkontakt, tidsrytm, 
mat, vila, lägesförändring och olika sinnesintryck. Det innebär att det 
hjälper barnet att få ordning på tid och rum genom att ha en viss struktur 
och rutin i verksamheten. I samvarodomänen handlar vuxnas relaterande 
mycket om fysisk och psykisk närvaro, att finnas på plats och vara uppmärk- 
sam. Monti och Crudeli (2007) betonar vikten av att pedagoger sänker 
arbetstempot för att kunna lyssna in, försöka höra och förstå vad de 
yngsta barnen vill säga. De poängterar vikten av att inneha en positiv 
och professionell inställning och visa respekt för barnets försök till 
kommunikation. I den processen ingår att visa sig mottaglig genom att 
vänta in barnet och ge tid för uppfattning och tankar.

Samspelsdomän – ett kärnsjälv  

Grunden i kärnsjälvet är en begynnande känsla hos barnet att kunna 
styra själv. Att det trots att det inte finns någon medveten reflektion ändå 
finns en kärna, en känsla av att handla själv. Stern menar att barnet upp-
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lever sig som en egen person som både hänger ihop och som är skild från 
mamman. Under den här perioden sker grunden till dialogen. Barnet 
kommer att utveckla sin sociala förmåga och le, skratta och jollra med 
alla som vill vara med. Barnet härmar också den vuxne genom att gurgla 
och den vuxne härmar barnet genom att bluddra med munnen. Även 
Lindahl och Pramling Samuelsson (2002) menar att imitation är en 
självklar del av barns lärande, att det i lärandeprocessen ingår att upprepa 
eller imitera. Imitation används för socialt umgänge med andra, utveckla 
social kompetens och för sin egen jagutveckling. I deras studie fann Lin-
dahl och Pramling Samuelsson att barn utvecklar en medvetenhet om 
omvärlden genom att imitera. Redan vid en så låg ålder som 14 månader 
använder barn imitation som ett redskap för att lära. De menar att imita-
tion är något som barn gör för att härma vad andra människor gör, men 
att de gör det utan att ha reflekterat kring varför det härmar. Barn imite-
rar också andra för att förstå de människornas handlingar.
 Att spädbarnet deltar i sociala samspel märks, enligt Stern, bland 
annat genom styrningen av blicken, med vilken barnet själv kan söka 
kontakt eller avsluta ett samspel. Barn älskar titt-ut leken för att om och 
om igen uppleva de sekundsnabba ögonblicken. Barnet härmar spontant 
och lätt ansiktsuttryck och känner igen känslan i sig själv. Barnet blir 
glatt av att härma vänliga ansikten och bekymrade av ett allvarligt an-
siktsuttryck. Granberg (1998) skriver att barns lek börjar på skötbordet 
i samspelet mellan barn och vuxen. I denna lek på skötbordet lär sig 
barnet turtagande genom att det är en ömsesidig växelverkan mellan de 
båda parterna. Barnet lär sig också samförstånd genom sättet de leker 
på tillsammans och ömsesidighet genom att de visar varandra hänsyn 
och är lyhörda för varandras signaler. Även Knutsdotter-Olofsson (1987) 
säger att lek i grunden är social och att den grundläggs redan på sköt-
bordet. Hon menar att barn redan under sina två första år har lärt sig 
de viktigaste principerna i leken genom att delta i turtagning med en 
vuxen. Barnet lär sig då att leken har regler och att man även kan leka 
med hjälp av dessa, men också att det finns klara signaler när det är lek 
eller inte.
 Spädbarnet har olika typer av minnen, inte enbart verbala. Minnet 
av ett visst föremål innehåller både vad som händer med föremålet, 
känslan som barnet känner då och relationen till den person som var där 
vid tillfället. Brodin och Hylander (1997) menar att mycket material i 
förskolan behöver levandegöras av pedagoger genom att visa, leka och 
använda föremålen för att ladda dem med en känsloupplevelse. Tillsam-
mans kan barn och vuxna titta på och undersöka det som miljön har att  
erbjuda. Barnet upptäcker intressanta föremål eller bilder och vill dela med 
sig av sin upplevelse med andra och relationen levandegör materialet. 
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Men det fungerar också omvänt, det delade intresset för föremålet eller 
bilden stärker relationen. Författarna beskriver det som att materialet 
är i ett mellanrum mellan pedagogen och barnet. Enligt Granbom (2011) 
har förskolans pedagogiska personal som uppdrag att skapa en stimu- 
lerande och lockande miljö. Miljön kan vara objektiv eller subjektiv. 
Den objektiva miljön kan vi beskriva i form av termer som t.ex. storlek 
och läge. Den subjektiva miljön handlar om hur människor tilldelar den 
fysiska miljön mening och betydelse. Alla fysiska föremål som finns i 
förskolan berättar något om den miljö som de är en del av. Miljön talar 
på så sätt till barnet.

Samförståndsdomän – subjektiva självet 

Barnet börjar förstå att det som händer inne i mig liknar det som händer 
inne i andra. Ett psykiskt samspel kommer igång via blickar, mimik, 
kroppens rörelse och rösten. Detta ordlösa samförstånd söker vi genom 
hela livet och att uppfatta dessa icke-verbala signaler kräver lyhördhet. 
Pekandet är ett yttre tecken på att barnet vill dela uppmärksamhet och 
titta på något tillsammans med någon. Det blir ett sätt för barnet att ut-
forska världen tillsammans med någon som bekräftar att den ser samma 
sak som barnet. Barnet pendlar med blicken mellan föremålet och den 
som barnet delar upplevelsen med för att få bekräftelse. Delat engage-
mang, nyfikenhet och upptäckarglädje stimulerar barnet att gå vidare och 
pekandet övergår så småningom till andra sätt att dela fokus. Kidwell 
och Zimmerman (2007) använder begreppet joint attention som unge-
fär betyder delad uppmärksamhet. Med det menas att två parter delar 
uppmärksamhet av ett objekt, som till exempel kan vara en mobil som 
hänger i taket. De menar även att delad uppmärksamhet kan beskrivas 
som en handling eller en aktivitet hos barnet. När barnet har börjat kunna 
dela upplevelser med andra börjar också den vuxne svara på ett annat 
sätt på barnets uttryck. Den vuxne fångar upp det barnet uttrycker och 
översätter det till ett annat uttrycksmedel. Men det är inte orden som är 
det viktiga i den här domänen utan vilken känsla rösten förmedlar. Stern 
kallar detta för känslointoning och genom intoning utvecklas barnets 
inre liv. De känslor som blir intonade blir verkliga för barnet och så små-
ningom kommer barnet att få ord även för dem. Olika personer tonar 
in olika sidor hos barnet utifrån sin egen personlighet och på det viset 
får barnet ett brett register av sina upplevelser bekräftade. En form av 
felintoning som används är avledning. Då svarar man inte på barnets 
signaler utan försöker få barnets uppmärksamhet på något annat. Ibland 
är det nödvändigt att avleda men många gånger avleder man i situationer 
där det kanske är bättre att tona in barnets känsla.
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Domänerna för samtal och sammanhang  
– det verbala självet och det berättande självet

Nu stiger barnet in i ordens värld och det får tillgång till ett nytt verk-
tyg för att kunna göra sig förstått och förstå andra. Barnet börjar se sig 
själv utifrån och använder sitt namn för att referera till sig själv. Barnet 
smittas inte längre bara av andras känslor utan börjar också visa empati 
för andras känslor genom handling. Språkinlärningen går via ömsesi-
diga delande av fokus, barnet upptäcker att allt barnet ser finns det ord 
för. När barnet benämner själv kan den vuxne bekräfta genom att upp-
repa vad barnet sagt. När språket utvecklas tar det ofta överhanden som 
kommunikationsmedel och även om språket ger barnet nya möjligheter 
att kommunicera med andra så blir samtidigt barnet medvetet om att allt 
inte går att kommunicera verbalt. Den starkaste upplevelsen av gemen-
skap är ändå kanske den ordlösa, via blickar och beröring. Vid 3-4 års 
ålder börjar barnet berätta små historier och refererar gärna till sig själv. 
Språket utvecklas från benämnande till meningsbildande. Berättelsen är 
ett sätt att skapa meningsfullt sammanhang, att sortera intryck, sätta ihop 
en orsakskedja och ett tidsförlopp. Här menar författarna att det är viktigt 
att någon lyssnar på berättelsen så att den får en mottagare. Att den vuxnes 
tillgänglighet, nyfikenhet och intresse är den viktigaste stimulansen för 
barns berättande. Genom att som pedagog själv berätta vad som händer 
hjälper man barnet att skapa mening och struktur i berättandet. Ingrid 
Engdahl (2011) har skrivit avhandlingen Toddlers as social actors in 
the Swedish preschool. Där beskriver hon hur toddlare, det vill säga hur 
små barn i ett till tre års ålder pratar och toddlers är ett begrepp för den  
ålderns språk. Hennes resultat visar hur småbarn integrerar med varandra 
i tidig lek och bjuder in till lek utan tillgången till ett verbalt språk.  
Resultaten i avhandlingen visar en förståelse för små barn som sociala 
personer. Det sociala kan yttra sig på många olika sätt till exempel genom 
känslor som kramar, pussar och kroppskontakt och i leken.

Tidigare forskning om skötbordssituationer

Även om det varit svårt att hitta forskning kring skötbordet så finns det 
några examensarbeten skrivna sedan tidigare. Ett av dessa är skriven av 
Jenny Henriksson och Rania Hussein (2013) vilka undersökt blöjbytets 
matematiska möjligheter. Detta gjorde de genom både observationer, 
intervjuer och en enkätundersökning till pedagoger. Resultatet av under- 
sökningen visade bland annat att flertalet pedagoger såg blöjbytet som 
en pedagogisk situation och att det förekommer matematik under blöjbytet. 
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Men det framkom även att tidsbrist och stress upplevdes som stora hinder 
för att kunna jobba med matematik under blöjbytet.
 Hur var det på Liseberg i helgen? (Ekstrand & Rosdahl, 2016) är en  
studie om det kommunikativa mötet mellan barn och pedagog vid sköt-
bordet. De har genom ljudupptagningar studerat hur pedagoger och barn 
kommunicerar vid skötbordet på två olika förskolor. Resultatet visar att 
kommunikationen mest handlar om vardagliga händelser på och utanför 
förskolan, matematik, sång och språkutveckling. Det visade sig också 
att det mestadels var pedagogerna som tog initiativ till samtal vid sköt-
bordet och att de även styrde samtalet många gånger. Det som förfat-
tarna inte har med i sin studie är den ordlösa kommunikationen, vilket 
kan förklaras med att de har baserat undersökningen på icke närvarande 
ljudupptagningar. De har alltså endast utgått från det som kan höras på 
ljudupptagningar under blöjbytet.

 

Metod

Under studiens genomförande har jag haft aktionsforskningsprocessen 
som utgångspunkt, där jag har studerat mitt eget arbete med barnen kring 
skötbordssituationerna. Rönnerman (2011) menar att vi kan skapa ny 
kunskap genom aktiv medverkan i forskning. Aktionsforskning innebär 
att man prövar något med syftet att förändra verksamheten i en viss rikt-
ning (Rönnerman, 2004). Cohen, Manion och Morrison (2011) definierar 
aktionsforskning som ett småskaligt ingripande i det verkliga livet, följt  
av en noggrann undersökning av effekterna av detta ingripande. Aktions- 
forskning kan alltså beskrivas som ett kraftfullt verktyg för förändring 
och förbättring på lokal nivå, som i det här fallet är en förskola. 
 Jag har undersökt om jag kan öka interaktionen tillsammans med 
barnen på skötbordet genom mitt förhållningssätt och genom hur miljön 
är skapad kring skötbordet. Jag har studerat skötbordssituationer med 
barn i åldrarna 1-3 år under en fyra veckors period. För att urskilja för-
ändringar har jag delat in skötbordssituationerna i fyra olika moment:

– Tagit god tid på mig vid skötbordet och varit en aktiv 
 pedagog som tagit initiativ till samspel  

– Bara bytt blöjan och låtit barnet vara den aktiva

– Haft en närmiljö kring skötbordet med bland annat  
 en mobil hängandes ovanför skötbordet och bilder  
 synliga för barnet  

– Haft en närmiljö utan synliga föremål och bilder
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För att samla empiri till mina studier har jag gjort observationer och fört 
fältanteckningar. Jag har renskrivit mina anteckningar efter varje dag och 
noterat vissa utmärkande drag i marginalen utifrån händelserna. Efter  
att ha utfört alla observationer samlade jag mina anteckningar för att i 
nästa steg söka ett resultat. Till en början gjorde jag ljudupptagningar 
vid blöjbytena men märkte tidigt att det inte gynnade mina studier, 
mycket av kommunikationen som skedde på skötbordet var ljudlös. Att 
filma var aldrig aktuellt utifrån ett etiskt ställningstagande. 
 Aktionsforskningen har gjort mig mer nyfiken och många tillfällen 
som jag har ägnat till denna studie har väckt nya frågor som jag vill 
fortsätta undersöka. Därför bestämde jag mig för att även intervjua de 
fyra övriga pedagogerna som använder samma skötrum. Hur ser de på 
samspelet och kommunikationen vid skötbordet? På grund av tidsbrist 
i verksamheten fick pedagogerna svara på frågorna skriftligt en och en, 
därefter gjorde jag en sammanställning av svaren. Jag kommer i resultatet  
även återkoppla mina observationer till bakgrunden, till de studier jag 
tagit del av. 
 Aktionsforskningen, intervjuerna och den teoretiska delen utgör 
tillsammans en metodtriangulering, vilket innebär att jag använt mig av 
flera olika metoder i samma studie för att analysera samma ämne. Patton 
beskriver begreppet triangulering på följande sätt: 

One important way to strengthen a study design is through 
triangulation, or the combination of methodologies in  
the study of the same phenomena or programs. This can 
mean using several kinds of methods or data, including 
using both quantitative and qualitative approaches  
(Patton 1990, s. 187).

Resultat

Enligt Gunilla Niss (2006) är det när rutinsysslorna på ett medvetet sätt 
används som viktiga lärsituationer får effekt på både barn och pedagog. 
Det vi kallar för omsorg blir då till intressanta och lärorika möten. Många 
pedagoger uttrycker att de inte har tid att möta varje barn individuellt. Att 
ha många blöjbarn i gruppen skapar en känsla av otillräcklighet och frus-
tation hos en del pedagoger. Niss menar vidare att genom att de minsta 
barnen får nya blöjor många gånger varje dag kan vi använda dessa 
stunder för att samspela med barnet, svara på signaler, se och bekräfta  
barnet och på så vis fördjupa relationen och stärka barnets självkänsla. 
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Att med lek, sång och prat på så sätt skapa gemensamma upplevelser 
och värdefulla situationer som gynnar barns utveckling.
 På frågan till pedagogerna om blöjbytet kan anses som en pedago-
gisk aktivitet svarar en av pedagogerna att det egentligen är det men att 
hon ibland själv ser det som: något som måste göras. En annan svarar att 
det kan bli en pedagogisk aktivitet med rätt inställning, något som den 
tredje pedagogen också är inne på när hon svarar att det är upp till henne 
att göra den pedagogisk. Hon menar att om man inte är närvarande  
i stunden eller inte intresserad av barnets intressen: så blir det bara en 
vardaglig situation där ingen av parterna lär sig något nytt. Den fjärde 
pedagogen anser att blöjbytet är en lärande situation där man kan få 
in bland annat kroppsuppfattning, kommunikation, matematik och be-
grepp.

Skötrummets miljö 

Det skötrum som jag nyttjat under en denna period är ett rum som är 
placerat mellan två avdelningar. I rummet finns en diskbänk, ett vatten-
bord, tre pottor och två skötbord som är placerade bredvid varandra med 
en vattenho emellan. Rummet används förutom till blöjbyten och pott-
besök, även till vattenlek. Skötbordens placering är framför ett fönster, 
fönstret vetter mot en insynsskyddad innegård och utanför fönstret står 
ett träd. Ovanför det ena skötbordet sitter ett skåp för förvaring av salvor, 
tvål och andra produkter som kan behöva användas. Under skåpet sitter 
det bilder som barnen kan titta på när de ligger ner. Ovanför de båda sköt-
borden hänger det mobiler. Den ena mobilen innehåller olika insekter 
såsom en nyckelpiga, en spindel och en trollslända. Den andra består av 
ett lejon, en apa och en elefant. Skötborden är höj- och sänkbara, vilket 
gör det möjligt för pedagogerna att välja en behaglig arbetsställning. 
Men även för att välja höjd så att avståndet till barnet blir det bästa för 
att få möjlighet till ett bra samspel.
 Att det finns två skötbord parallellt med varandra kan vara till fördel 
och nackdel har det visat sig i min studie. Fördelen kan vara, förutom 
effektiviteten att två pedagoger kan byta blöja samtidigt, att det även ges 
tillfälle för barnen att samspela med varandra. Nackdelen jag har upp-
märksammat är hur lätt det är för oss vuxna att börja prata med varandra 
när det ges tillfälle, vilket resulterar i att fokus flyttas från barnet. I exemplen 
från observationerna använder jag mig av begreppet hen eller barnet, 
dels för att avidentifiera barnet men också för att könet inte ges någon be-
tydande roll i min studie. Jag använder mig av Sterns olika domäner för 
att relatera till det jag själv uppmärksammat under mina observationer 
och till de övriga pedagogernas svar i intervjuerna.
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Samvarodomän – ett begynnande själv

I likhet med Monti och Crudeli menar Margareta Öhman (2006) att  
pedagoger ska ta till vara de mysiga stunderna med barnen. Ofta upplever 
pedagoger att de har ont om tid och det är svårt att hinna med allt och  
då kan omsorgssituationerna bli lidande. Det finns en risk att dessa situa- 
tioner går på löpande band och att tillfällena för samspel och lärande inte 
tas tillvara. För att urskilja olikheter i samspelen har jag, som tidigare 
beskrivits i metoden, valt att dela upp blöjbytena i olika moment. Vid de 
tillfällen jag har tagit god tid på mig i skötrummet har jag uppmärksammat 
många stunder för lärande.

Observation 1: pedagogernas upplevelse 

Under vintern har barnen haft möjlighet att följa en snögubbe, som 
några barn byggt tillsammans med en pedagog, utanför fönstret i sköt-
rummet. Varje gång barnen klättrat upp för stegen till skötbordet har de 
mötts av snögubben i fönstret. Flera barn har stannat upp på stegen, tittat 
och reflekterat över snögubben, hur den har blivit mindre och mindre 
med tiden och varför det är så. Det har utvecklats samtal kring att snö-
gubben ”sover” (när den hade tappat sina stenar till ögon), att snögubben 
”är ledsen” (när snögubben tappat pinnen till munnen). Under stunden 
på skötbordet kunde sedan samtalen vidareutvecklas och kopplas till 
barnens egna erfarenheter. När är du ledsen och varför?
 På frågan om vad pedagogerna gör för att främja samspelet och 
kommunikationen på skötbordet svarade en pedagog att hon söker 
ögonkontakt med barnet. Hon hittar på ett samtalsämne att prata med 
barnet om till exempel mamma och pappa eller samtalar om bilderna 
under skåpet. En annan pedagog försöker ha samma rutiner varje gång: 
tittar på barnet, tilltalar barnet med dess namn, försöker föra ett samtal 
om något som barnet tycker om eller om bilderna på väggen. Den tredje 
pedagogen anser att samspelet börjar redan innan skötbordet när hon 
frågar om barnet vill följa med och byta blöja. På skötbordet pratar hon 
med barnet, sjunger för barnet och berättar för barnet vad det är hon 
gör så att barnet vet om det. Den fjärde pedagogen är inne på samma 
spår, att det är viktigt att inte bara ”slita upp” barnet från en aktivitet 
utan komma överens med barnet om att gå och byta blöjan och att också  
acceptera att barnet kanske vill att någon annan byter. Väl på skötbordet 
sjunger, pratar och leker hon med deras fötter och killar på magen.
 Tre av pedagogerna upplever att relationen mellan barnet och den 
vuxne är viktig vid blöjbytet. Den fjärde anser att relationen har bety-
delse men att det viktigaste är att barnen hinner förstå att det ska bytas 
blöja. En av pedagogerna anser att blöjbytet är en viktig stund när hon 
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får vara ensam med barnet och hon kan bygga upp en relation så att 
barnet känner sig tryggt. Hon menar att även de tystlåtna barnen får en 
chans att våga prata vid dessa tillfällen. En tredje pedagog menar att 
barn känner sig trygga om de har en lugn och närvarande pedagog. En 
pedagog anser att blöjbytet är ett tillfälle att bygga upp en bra relation 
och att en trygg relation ger en avslappnad dialog.
 Under ett flertal av blöjbytena har jag lagt märke till att det barn som 
jag har haft ett samspel tillsammans med på skötbordet har sedan fortsatt 
ty sig till mig även efteråt. Det stämmer väl med det Stern beskriver när 
han talar om det lilla barnets behov av att ingå i ömsesidiga relationer, 
att upptäcka att det är möjligt och härligt att dela en upplevelse eller en 
känslostämning med en annan människa. Det är grundläggande för att 
kunna möta andra och det är en förmåga som pedagoger bör stimulera  
och stödja. Om ett barns förmåga att mötas och skapa relationer får stimu- 
lans och uppmuntran kommer det antagligen att leda till att viljan att 
mötas igen ökar (se t.ex. Öhman 2006).

Observation 2 

Barnet som är ett och ett halvt år ligger på skötbordet för att få sin blöja 
bytt innan maten. Hen har varit missnöjd hela förmiddagen. Vi har trots 
åtskilliga försök inte lyckats komma på vad som inte känts bra för barnet, 
kanske håller barnet på att bli sjukt har vi funderat. Nu ligger hen här 
och tittar på mig med stora ögon och jag börjar leka tåtisse, fotbisse-
ramsan med barnet. Den går ut på att jag tar på barnets tå, fot, ben, knä, 
lår och avslutar med att killa barnets mage samtidigt som jag säger: 
tåtisse, fotbisse, benborre, knäknorre, lårväck och lilla vällingsäck. 
Barnet kiknar av skratt och jag skrattar tillsammans med barnet. Vi  
leker leken några gånger och jag tänker sedan börja blöjbytet, men barnet 
vill fortsätta leka. Hen tar tag i sin tå och tittar på mig förväntansfullt. 
Ska vi leka igen? frågar jag. Barnet som ännu inte har det verbala språket 
nickar och ler. Vi leker leken många gånger. Efter det är hen nöjd och 
glad och går tillbaka till barngruppen och börjar leka med en bil. Hen 
får sedan en trevlig stund vid maten och somnar därefter skönt på sin 
madrass. Kanske behövde barnet bara en liten stund tillsammans med 
en vuxen för att känna sig tillfreds? Ibland kanske det är så enkelt.

Samspelsdomän – ett kärnsjälv

Enligt Stern och flera andra forskare är imitation en självklar del av barns 
lärande. Imitation används för socialt umgänge med andra, utveckla 
social kompetens och för sin egen jagutveckling.
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Observation 3

Barnet som är drygt ett år är väldigt motoriskt aktiv, och har många 
gånger svårt att ligga still på skötbordet, vill gärna snurra runt och sätta 
sig upp. Det är ofta en utmaning att byta blöja på hen. Barnet använder 
ännu inte det verbala språket. Vid det här blöjbytet känns hen ovanligt 
avslappnad, ligger och tittar på saker runt omkring i rummet. Tittar på 
mig emellanåt. Barnet leker med tungan i munnen. Plötsligt kommer 
det ett speciellt ljud när barnet vibrerar med tungan i munnen. Barnet 
blir förvånat själv, tittar på mig med stora ögon. Jag uppmärksammar 
ljudet genom att härma barnet och göra likadant. Det blir en jätterolig 
lek där vi gör detta ljud om och om igen. Sedan gör jag andra ljud med 
munnen som barnet i sin tur härmar. Det är första gången som jag har 
den här kommunikativa leken med just det här barnet, men det blev inte 
den sista.

Observation 4

Samma barn ligger på skötbordet vid ett annat tillfälle och tittar på 
bilderna under skåpet som hänger ovanför barnets huvud. Hen pekar 
på bilderna och vi pratar om dem. Den ena bilden visar en katt. Är 
det katten? frågar jag. Barnet nickar. Hur låter katten? Hen tittar på 
mig förväntansfullt men säger inget. Säger den mjau? frågar jag. Mjau 
härmar hen. Sedan ”mjauar” vi och skrattar tillsammans. Enligt Stern 
påverkas barn starkt av sin vårdares ansiktsuttryck. Ett leende ansikte 
gör barnet tillfreds medan ett orörligt ansikte oroar barnet, känslor har 
en kraftfull inverkan på barnet. 

Observation 5 

Nu ska vi byta din blöja säger jag och har i baktanke att inte vara aktiv 
och bara byta blöja. Barnet tittar på mig, släpper inte min blick för en 
sekund. Hen väntar på att något roligt ska hända. Jag fortsätter att jobba 
på, säger ingenting. Då tar barnet sina händer för ögonen och släpper 
händerna, tittar fram och spricker upp i ett leende. Barnet vill leka tittut 
och jag kan inte hålla mig längre, jag börjar skratta och vi leker tittut en 
stund. Barnet är glad och nöjd efteråt och jag likaså.
 Gemensamt för alla tillfällen har varit att barnen alltid söker min 
ögonkontakt på skötbordet. En del släpper den för att titta på bilder och 
andra föremål, men återkommer alltid till ögonkontakten. En del av 
barnen släppte inte ögonkontakten alls under blöjbytet.
 Samtliga intervjuade pedagoger anser att ögonkontakten är viktig i 
samspelet vid skötbordet. En pedagog beskriver att det känns bra att ha 
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ögonkontakt och att samtalet blir en tvåvägskommunikation även om 
barnet inte har något språk. En annan beskriver att ögonkontakten kom-
mer som en belöning. En pedagog svarar att ögonkontakt är viktigt men 
att om den inte uppstår så får hon försöka kommunicera ändå.
 Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att ögonkontakten inte bara 
innebär att barnet kan veta att den vuxne finns i närheten utan att det 
också är viktigt att den vuxne låter barnet se dess ansiktsuttryck, gester 
och övriga kroppsspråk. Detta är betydelsefull information för barnet 
när det ska integrera sina olika intryck till en förståelse av vad som 
händer mellan det själv och den vuxne. Kihlbom m.fl. menar också att 
barnet lastar av sig negativa affekter som ilska, förtvivlan, uppgivenhet 
eller förvirring till den vuxna trygghetspersonen som får bli en bärare 
av svårhanterliga affekter. I en sådan situation innebär det inte bara att 
vara inkännande utan också att förmedla trygghet och optimism, vi ut-
härdar det här tillsammans.
 Leken är viktig i samspelet vid skötbordet. Enligt Niss (2006) sker 
mycket av leken vid skötbordet när vårdaren t.ex. leker med barnets fötter, 
tår och händer. Då bekräftas barnet fysiskt samtidigt som vårdaren pratar 
med det eller sjunger för det. När denna omsorg tillsammans med lek 
sker i en positiv atmosfär kan barnet utveckla både sin förmåga till reflek- 
tion och kommunikation. Det är därför dessa vardagliga situationer är 
så viktiga. Titt-ut leken är en spännande lek långt upp i förskoleåldern. 
Den skapar förutsättningar för barnet att utveckla sin samspelsförmåga 
och den innehåller både spänning och glädje.

Observation 6 

Ett av barnen ligger på skötbordet för att få sin blöja bytt och ett annat barn 
följer med till skötrummet. Barnet som följde med kryper in under sköt-
bordet och sätter sig. Barnet är ganska tystlåtet och kan upplevas som lite 
blygt. Då och då tittar barnet fram under skötbordet. Varje gång barnet 
tittar fram ropar jag tittut. Barnet under skötbordet skrattar hjärtligt 
varje gång varpå barnet som ligger ovanpå skötbordet börjar skratta så 
att hen nästan kiknar. Även om barnet inte ser det andra barnet hör det på 
stämningen att nu händer något kul. Detta är något som Elin Michélsen 
(2005) uppmärksammat i sin studie, att många samspel hos de yngre 
barnen i förskolan rör något som ligger utanför barnet, ett yttre fokus. 
Samspel vitaliseras, får ny energi, när något oväntat händer, då skratt 
och spontana kommentarer ger gemensamt engagemang i samspels-
situationer.
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Observation 7

Medan den tidigare nämnda tåtisse-leken pågår står två 2-åringar vid 
diskbänken i samma rum och har en vattenlek. Det ena barnet stannar 
upp i den intensiva vattenleken och betraktar vår lek som försiggår på 
skötbordet. Barnet ler och följer oss med glittrande ögon. Barnet är 
en betraktare, använder sig mest av kroppsspråk, ljud och mimik i sin 
kommunikation. Jag ser i ögonvrån hur hen är intresserad av leken och 
vårt samspel kring den. Efter en stund vänder jag mig till barnet vid 
diskbänken och frågar: är det en rolig lek tycker du? Barnet ler fort-
farande och nickar. Hen fortsätter inte sin vattenlek förrän tåtisse-leken 
på skötbordet är avslutad. Vad bra tänkte jag, att fler barn fick glädje av 
det roliga mötet vid skötbordet, vilken storvinst.

Samförståndsdomän – subjektiva självet  

Vid ett flertal tillfällen då jag inte var den aktiva pedagogen vid blöj-
bytet, försökte barnen fånga min uppmärksamhet genom att peka på 
föremål runtomkring för att få igång ett samspel. Jag upplevde det som 
en slags inbjudan till kommunikation.

Observation 8 

Barnet som är tre år ligger på skötbordet och tittar förväntansfullt på 
mig. Hen vet att vi brukar prata och skoja vid dessa tillfällen. Jag av-
vaktar och koncentrerar mig bara på att byta blöjan. Barnet pekar på 
sin tröja. Du har något på tröjan? frågar jag. Barnet nickar och säger: 
Blixten. Är det Blixten McQueen? frågar jag. Barnet nickar och ser nöjt 
ut. Tycker du om den? Frågar jag varpå barnet responderar med ett: hm. 
Hur låter Blixten McQueen? frågar jag. Barnet tar i och brummar hårt 
med munnen. Vi brummar sedan tillsammans.
 Vi delade uppmärksamhet, joint attention kring tröjan och barnet 
gjorde detta genom handling när hen pekade på tröjan. Små barn an-
vänder sig av att visa objekt som en metod för att involvera andra. Detta 
sker i tidig ålder hos barnen, innan de lär sig att prata. Kidwell och Zim-
merman (2007) menar att små barn är ultrasociala varelser som visar 
sina sociala färdigheter i tidig ålder.  

Observation 9 

Barnet som är ett år ligger på skötbordet, jag har inställningen att bara 
byta blöja. Jag måste vara effektiv, vi har ju många blöjbarn på avdel-
ningen och snart är det ju mat också. Barnet tittar på mig och söker 
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kontakt. När hen märker att jag mest är koncentrerad på att byta blöjan 
så börjar det lilla barnet att peka på föremål runt omkring skötbordet 
– hyllan, fönstret, tuben med salva, bilderna på väggen. Till slut pekar 
hen på sin näsa och tittar förväntansfullt på mig. När hen inte får någon 
respons pekar hen till slut på min näsa. Nu är jag färdig med blöjbytet 
och lyfter ner barnet. Stunden är förbi och jag känner mig illa till mods. 
Tänk vad många ord och begrepp vi hade tillfälle att prata om, vi hade 
möjlighet att koppla ordet och föremålet tillsammans och orden skulle få 
 en innebörd. Vi skulle förmodligen ha haft ett fint samspel, mött varandras 
blickar, delat varandras intresse, bytt leenden med varandra. Barnet ville 
och försökte men jag tog inte tillvara på det. Hur många sådana stunder 
går vi miste om under en dag funderar jag. 
 Enligt Bae (1988) beror bland annat barns självbild på hur hen blivit 
bemött av pedagoger, självbilden kan antingen bli positiv eller negativ. 
Om barnet inte får någon respons på det barnet försöker säga till en peda-
gog kan det bidra till att påverka barns självbild negativt. Detta är något 
som även Monti och Crudeli (2007) poängterar vikten av, att inneha 
en positiv och professionell inställning och visa respekt för barnets 
kommunikationsförsök.
 Under cirka en veckas tid tog jag bort alla föremål och bilder som 
fanns runtomkring skötbordet för att se vad som hände med kommuni-
kationen då. Samtliga barn uppmärksammade redan vid första blöjbytet 
att bilderna och mobilerna var borta. Dock uttryckte de det på olika 
sätt, de yngsta barnen tittade sig runt omkring och liksom letade med 
ögonen. Andra pekade där bilderna hade funnits. De äldsta barnen med 
ett utvecklat verbalt språk konstaterade: ekorren borta, lejonet borta 
och så vidare. Några barn härmade ljud från djur som hade funnits där. 
Även de intervjuade pedagogerna svarade att barnen uppmärksammade 
att föremål och bilder var bortplockade och att barnen hade frågat efter 
dem. En pedagog svarade att flera barn kunde minnas var de olika 
bilderna hade suttit. En pedagog upplevde det som att barn vill att allt 
ska vara som det brukar och att de mår bäst då. En annan pedagog 
svarade att hon själv tyckte att det blev tråkigt utan bilderna och att hon 
ville sätta tillbaka dem.

Observation 10 

Barnet som är två år har varit väldigt intresserad av mobilen ovanför sköt-
bordet med de vilda djuren, tittar och pekar: ejonet? botta? säger barnet 
och slår ut med armarna. Ja, lejonet är borta, bekräftar jag. Undrar  
du vart lejonet är? Barnet nickar. Ser sig omkring och hittar den rena 
blöjan som ligger bredvid sig. Hen tar upp blöjan och pekar på figurerna 
som finns på den. Vi pratar om figurerna, hur de ser ut och hur de låter. 
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Observation 11 

Ett av de yngsta barnen som brukar titta på bilderna under skåpet, tittar 
förvånat på det tomma skåpet, tittar på mig och på skåpet igen. Sedan 
upptäcker barnet ett papper ovanför skötbordet som endast innehåller 
informationstext (förhållningssätt kring hygien) som jag har lämnat 
kvar eftersom det är ämnat för oss pedagoger. Barnet pekar på pappret 
och pratar med mig: di da da da. Jag bekräftar: ja, titta där sitter det ett 
papper, undra vad det står där?.
 De yngsta barnen tittar runt och letar efter bilderna och föremålen så 
pass mycket att det är svårt att få en annan kontakt med dem. Allt fokus 
blir på att sakerna är borta. I många av situationerna krävs det mer an-
strängning från min sida för att få igång en kommunikation eftersom 
det inte finns några synliga föremål eller bilder. Jag upplever att barnen 
inte har samma förutsättning att bjuda in mig till samspel längre. Mesta- 
dels är det jag som ställer frågor om till exempel vad har du lekt ute på 
gården idag? Så pratar vid kring det. 
 De intervjuade pedagogerna anser att föremålen och bilderna kring 
skötbordet är viktiga för att ha något att prata om som barnet kan rela-
tera till, titta på tillsammans med barnet, avleda barn som är lite rädda, 
avleda barn som tycker att det är jobbigt att byta blöja, fånga barnets 
uppmärksamhet och bygga upp nya relationer med nya barn. En av pe-
dagogerna anser att en inbjudande närmiljö kring skötbordet är viktigt 
så att barnen ska trivas att vara där. En annan pedagog svarade att 
närmiljön kring skötbordet är viktigt till en viss del för samspelet men 
viktigast är hon själv. Samma pedagog svarade att det däremot är betydel- 
sefullt med ett stort skötrum där många kan vistas samtidigt, till exempel 
att flera barn kan sitta på pottorna samtidigt. Niss (2006) menar att en 
god omsorg kräver en positiv känslomässig relation till barnet, vilket i 
sin tur ökar vårdarens mottaglighet för hur den fysiska omsorgen ska 
skötas. I förskolans arbete med de yngsta barnen upptar den fysiska om-
vårdnaden en stor del av den tid som ägnas åt barnen. Det är en konst att 
ta vara på alla dessa tillfällen.

Observation 12 

Barnet ligger på skötbordet och vi småpratar lite om mobilen som hänger  
ovanför skötbordet. När jag tar av barnet den ena strumpan så sitter 
det ett plåster kring barnets stortå. Barnet ser tån och grimaserar med 
hela ansiktet och ser ledset ut. Oj, har du gjort illa dig? frågar jag med-
lidande. Barnet nickar och ser väldigt ledset ut. Vill du att jag ska blåsa 
frågar jag och ler. Barnet nickar och ler nu också. Sedan kan vi fortsätta 
och prata om annat. 
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Den här observationen kopplar jag till det som Stern kallar för intoning, 
att de känslor som blir intonade blir verkliga för barnet. Som jag nämnt 
tidigare så är avledning en form av felintoning, då man inte svarar på 
barnets signaler utan försöker få barnets uppmärksamhet på annat. 
Ibland är avledning nödvändig, som till exempel vid tillfällen när jag 
har bytt blöja på barn som har mycket rörelse i kroppen och inte är in-
tresserad av att ligga still på skötbordet. Då har jag saknat föremålen 
när de var borta eftersom de har fungerat bra till att avleda barnet för 
en stund. Vid ett sådant tillfälle kom min tröja med Babblarmotiv på, 
till stor användning då barnet låg väldigt stilla och tittade och ”pratade” 
med Babblarna och mig. Då kunde jag byta blöjan samtidigt som jag 
benämnde Babblarnas namn.
 Alltfler forskare formulerar tankar om att den bästa förutsättningen 
för lärande är i situationer där barn och pedagog sida vid sida gemen-
samt undersöker och utforskar något för att få ökad kunskap. Den ryske 
språkforskaren Lev Vygotskij var övertygad om att allt lärande sker i 
sampel med andra och han menar att barns lärande stimuleras av lagom 
svåra utmaningar där pedagogen stöttar och underlättar barnets vidare 
utveckling (Öhman, 2006). 

Observation 13

Hen, som är drygt ett år, vill klättra upp för stegen till skötbordet. Det 
är svårt när benen är korta och trappstegen lite hala. Jag står hela tiden 
bredvid stegen och hejar på uppmuntrande: ååå hej, ååå hå. Hen tittar på 
mig och söker bekräftelse. Jag nickar och säger: du kan det här. Barnet 
kämpar, steg för steg, varje steg är en kraftansträngning. Barnet stannar 
upp och pekar på ankorna som är på trappstegen, tittar på mig och pekar 
igen. Titta ankorna, säger jag, barnet nickar och ler och fortsätter sin 
färd upp mot skötbordet. Sista steget och barnet slänger upp ena benet 
på skötbordet varpå jag säger: ja, du klarade det. Barnet skiner upp med 
hela ansiktet och nickar nöjt.

Domänerna för samtal och sammanhang 
–  det verbala självet och det berättande självet

Vid några tillfällen upplever jag att samtal möjligtvis inte hade upp-
kommit om föremålen hade funnits där som vanligt. Detta är något som 
Niss (2006) menar, att mobiler som hänger över skötbordet är vackra att 
se på men de avleder också barnets uppmärksamhet. Risken finns att det 
inte blir så mycket samspel mellan barn och pedagog och att man missar 
det individuella mötet. 
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Observation 14 

Hen som är tre år har varit väldigt förtjust i mobilen ovanför skötbordet 
och vill ofta peka på djuren som hänger i mobilen och prata om dem. 
Nu är mobilen borta och barnet ligger och tittar runt. Hen ser ett blå-
märke på sitt ben när jag drar av byxorna. Barnet pekar på blåmärket 
och berättar en lång berättelse om hur hen hade varit på Leklandet och 
åkt rutschkana, ramlat och gjort illa sig. Hur det hade kommit blod och 
att hen hade fått plåster. Sedan berättar barnet utförligt om allt annat 
som hade varit roligt på Leklandet också. Barnets berättande om Lek-
landet innebär att barnets språk har utvecklats från benämnande till me-
ningsbildande enligt Sterns teori. I den här domänen börjar barnet visa 
empati för andras känslor vilket visar sig i nästa observation.

Observation 15 

Barnet som snart är tre år ligger på skötbordet och vi pratar om vad barnet 
har lekt tidigare ute på gården. Plötsligt hörs ett intensivt gråtande från 
ett närliggande rum. Barnet på skötbordet skrynklar ihop sitt ansikte 
och ser ledset ut. Är det någon som gråter? frågar jag och barnet nickar 
sorgset. Vad tror du har hänt? fortsätter jag. Illa, svara barnet. Har någon 
gjort illa sig? frågar jag varpå barnet svarar: mmm, trösta och vill resa 
sig upp från skötbordet. Liksom Stern poängterar Løkken (2008) att 
även de yngsta barnen har full kapacitet att ta in omvärlden och därmed 
utveckla sitt språk. Med alla sina sinnen, tidigare erfarenheter, och upp-
levelser av samspel har även de yngsta barnen en inneboende vilja att 
förmedla och uttrycka sig, med såväl kroppen, ljudläget, ansiktsuttryck 
som det verbala språket.

Observation 16

Jag observerar vad som händer i skötrummet medan jag byter blöja på 
ett barn och upptäcker att där pågår flera möten samtidigt, vid ett tomt 
vattenbord på golvet står två barn. Det ena barnet har en bil som den kör 
omkring med i bordet och säger upprepande: daj, daj, daj. Det andra 
barnet tittar på och spritter i hela kroppen och gör glada ljud genom 
att blåsa med tungan utanför munnen. Samtidigt sitter två 3-åringar på 
en varsin potta och diskuterar om det har kommit något kiss. Den ena 
frågar: ommit iss? varpå den andra tittar ner i sin potta och svarar: näe. 
Den andre ställer sig upp och pekar i sin potta och visar glatt: iss. Själv 
sjunger jag och barnet på skötbordet  sången lille katt eftersom barnet 
har upptäckt en bild på en katt ovanför skötbordet. Ytterligare två barn 
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står vid diskhon och har en vattenlek där de turas om att fylla på vatten 
i små flaskor. De skickar kranen emellan sig i ett samförstånd, fyller i 
och häller ur. Emellanåt byter de blickar med varandra och faller ut i ett 
gapskratt tillsammans när de häller ut vattnet. De säger inte många ord, 
men vilken kommunikation och vilket samspel de har. Allt detta händer 
i ett och samma rum vid ett och samma ögonblick, tänk så många värde-
fulla möten som pågår runtomkring oss, om vi bara tar oss tid att stanna 
upp och titta.

Analys och diskussion

Studien har för mig bidragit till ökad förståelse för samspelet vid sköt-
bordssituationen och vikten av mitt eget förhållningssätt i dessa situa-
tioner. Den har också fått mig att reflektera kring hur jag i fortsättningen 
vill agera vid skötbordssituationen för att öka interaktionen mellan mig 
och barnet. Det har tydligt framkommit i min studie att mitt eget förhåll-
ningssätt och hur mycket tid jag ger blöjbytet har stor betydelse för det 
samspel som kan utvecklas på skötbordet. Närmiljön kring skötbordet 
har också haft betydelse för kommunikationen och samspelet, något 
som också har framkommit i intervjuerna med de övriga pedagogerna. 
Mina frågeställningar i inledningen kan tyckas få självklara svar och jag 
anser också att jag har kommit fram till det jag förväntade mig innan. 
Men det är ändå av vikt att dessa vardagliga situationer lyfts fram och att 
vi blir bättre på att se dem som värdefulla och viktiga ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Jag ser studien som en möjlighet att höja statusen kring 
arbetet med de allra yngsta barnen, att med stolthet visa på det otroligt 
viktiga arbete som görs under barnens första viktiga år. Pape (2001) 
menar att om vi arbetar utifrån en helhetssyn på lärande måste vi vara 
bra på att formulera mål och innehåll också för vardagsaktiviteterna.  
 Jag är medveten om att studien är utförd under en kort period, på en 
och samma förskola och att jag som pedagog i min egen forskning kanske 
omedvetet väljer att uppmärksamma vissa situationer, men trots detta 
tror jag att den kan avspegla liknande situationer på andra förskolor.
 Vikten av att som pedagog skapa goda och trygga relationer med 
barnen är något som återkommer i studien och jag anser att skötbords-
situationen är ett bra tillfälle för relationsskapande. Barngruppernas 
storlek gör att dessa situationer kan vara det enda tillfälle under dagen 
som barnet får enskild uppmärksamhet av en vuxen. Jag har utifrån 
Sterns teori utgått från den typiska språkutvecklingen, alltså den för-
väntande språkutvecklingen hos barnet, men är väl medveten om att 
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alla barn inte följer den. Något man pratar mycket om idag är bety-
delsen av att tidigt upptäcka barn med språkstörningar och/eller andra 
funktionsnedsättningar så att vi på förskolan med tidiga insatser och 
rätt stöd kan hjälpa barnet i dess fortsatta utveckling. Under studiens 
gång har jag reflekterat över att skötbordssituationen är ett utmärkt till-
fälle att uppmärksamma dessa barn. Får jag ögonkontakt med barnet? 
Är barnet koncentrerat? Ser barnet ut att förstå det jag pratar om? Gör 
barnet egna försök till kommunikation? Om jag redan är medveten om 
att barnet är i behov av extra stöd kan jag ta tillvara på dessa stunder till 
att stimulera samspel och kommunikation.
 Barn är olika, en del barn tar för sig mer än andra och ser själva till 
att de får kontakt och samspel med sin omgivning. För andra barn som 
upplevs mer blyga och tillbakadragna är det inte självklart att själva ta 
det steget. Jag anser att för dessa barn kan skötbordssituationen vara ett 
extra bra tillfälle för samspel och gemenskap ensam med en vuxen och 
att de barnen kan få lite mer tid av mig på skötbordet. Enligt Stern tar, 
liksom spädbarnet, även förskolebarn in och registrerar sin omgivning 
bäst när det är i ett lugnt och koncentrerat tillstånd. På skötbordet upp-
lever jag att barnet har stor möjlighet till att vara i ett sådant tillstånd 
och mötet där kan bli till ett av dagens ”gyllene ögonblick”. Det svåraste  
momentet i denna studie har varit att inte vara den aktiva pedagogen 
under blöjbytet, att inte svara på barnets signaler som uppenbarligen 
finns där. Det har fått mig att känna mig illa till mods och gett mig en 
större insikt om hur betydelsefulla dessa situationer är för samspelet 
och interaktionen med barnet. 
 Jag har valt att inte karaktärisera barnen utifrån kön i denna studie, 
men vid fortsatta studier kring det här området skulle det vara intressant att 
se skötbordssituationen ur ett genusperspektiv. Ser samspelet lika/olika 
ut beroende på om vi byter på en pojke eller flicka? En annan fundering 
är vilka situationer som kan ersätta den värdefulla tiden tillsammans 
med en vuxen när barnet slutar att använda blöjor? Det är svårt att veta 
är hur barnets upplevelse av samspelet är under skötbordssituationen, 
vad tänker och känner barnet? Det är också svårt att mäta kvaliteten 
i samspelet, vad är ett bra samspel? Men om jag utgår från min egen 
magkänsla och min intuition så tror jag att jag kan utläsa ganska mycket 
i barnets ansiktsuttryck. När jag valde titeln på det här arbetet tänkte jag 
på Sterns samspelsdomän, att barnet gärna imiterar ett ansiktsuttryck 
och att känslor smittar, därför tror jag att när det handlar om att bemöta 
andra människor och främst  barn, gör det med ett leende.
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Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Hur anser du/ni att man som pedagog ska förhålla sig  
vid skötbordet för att få till en ökning av interaktionen 
med barnet?

2. Vad kan ni i arbetslaget göra för att miljön kring skötbordet 
ska främja den sociala kommunikationen?

3. Vilka förutsättningar behövs för att de vardagliga rutin-  
och omsorgssituationerna ska anses som pedagogiska  
aktiviteter?

4. Hur tänker du/ni kring kommunikation och genus i  
samband med blöjbyten?

5. Hur tänker du/ni kring Daniel Sterns tankar om barns  
utveckling?
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