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Sammanfattning 

Denna studie bygger på filmobservationer av pedagoger och barn kring lunchbordet. 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt pedagogen samspelar 

och kommunicerar med barnen under måltiden i förskolan. Våra frågeställningar är:     

• I vilken utsträckning är lunchen ett tillfälle för samtal?  

• Hur fördelar en pedagog sin samtalstid mellan barnen under en måltid?  

• Hur ser samspelet och kommunikationen ut mellan pedagog och barn?  

• I vilken utsträckning stödjer och bekräftar pedagogens förhållningssätt barnen?  

I studien ingår två förskollärare och sjutton barn i åldrarna 4 – 5 år. Det analyserade 

materialet är fyra filmer som är cirka 30 minuter vardera. Resultatet visade att de 

förskollärare som vi har observerat samspelar och kommunicerar på olika sätt med 

olika barn. Pedagogen har stor makt att styra över vilken typ av samspel och 

samtalskultur som råder vid lunchbordet. Det är framför allt pedagogernas 

förhållningssätt och barnen som avgör hur samspelet och kommunikationen formas. 
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Förord  

I massmediala sammanhang möts man ibland av uppgifter om att föräldrar pratar för lite 
med sina barn, att föräldrar inte har tid. Hur ser det egentligen ut på förskolan?  

I en enkätuppgift, som ingick i vår utbildning på Lärarhögskolan ht 2007, tillfrågade vi 
förskollärare och barnskötare på ett par förskolor om de hinner ha ett samtal med varje barn 
på sin avdelning varje dag. 9 av 10 uppgav att de inte hinner det. Vi frågar oss om det är 
sant eller om det bara är en känsla? Är det pedagogernas högt ställda förväntningar på sig 
själva som påverkar synen på vad de hinner med. Är det viktigt att alla pedagoger hinner 
prata med alla barn under en dag eller kan man vända på det och säga att alla barn ska få 
samtalstid med någon/några pedagoger under ett flertal tillfällen varje dag? I förskolan 
råder det en uppfattning om att just under lunchen så hinner man sitta ner, äta tillsammans 
och förena detta med en konversation tillsammans vid bordet. Är det så?  

Vi valde att göra vår studie kring samspel och kommunikation med yngre barn. Vi ville 
titta på hur pedagogerna förhåller sig kring detta i vardagsarbetet. Vi är båda intresserade 
av vuxnas och barns sätt att kommunicera och samspela med varandra. Vi ser det som ett 
stort och viktigt arbete inom det specialpedagogiska området, att samspel och 
kommunikation fungerar.  

Till denna studie är vi två författare, som har arbetat med texterna och handlett varandra 
genom tvivel och hopp. Vi har också haft många givande diskussioner och reflektioner.  

Vi vill tacka alla de barn som deltagit i våra filmer och som så naturligt kunde fortsätta sin 
lunch fast kameran var uppställd och filmade deras stund vid matbordet. Stort tack till de 
förskollärare som ställde upp och vågade bjuda på sig själva.                                                 
Ett tack också till dem som bidrog med den tekniska utrustningen.  

Vår handledare Ingrid Hårsman vill vi också tacka för råd och inspiration med att föra 
arbetet framåt. Med hennes stora kunskap och hjälp har vi till slut kunnat komma i mål med 
vårt arbete.  

Till våra egna familjer, vill vi bara säga - Vi älskar er! Tack för allt stöd och den tid ni har 
gett oss, att arbeta med vår studie.  

 

 

 

Våren 2008 

Gunnel Berchtold och Anneli Bringerud  
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1. Inledning och bakgrund  

I yrkesrollen som förskollärare är det viktigt att kunna samspela i relationen mellan 
pedagog och barn samt att stödja och stärka samspelet mellan barn. En av de 
specialpedagogiska uppgifterna inom förskolans område är att se till att samspelet fungerar. 
Hautaniemi1 beskriver sina studier av tidig kommunikation mellan föräldrar och gravt 
utvecklingsstörda barn. Hon menade då att när kommunikationen var i fokus blev 
funktionshindret sekundärt och det som fungerade i kommunikationen lyftes fram. På så 
sätt blev förutsättningarna för barnets utveckling bättre eftersom relationen stärktes när 
samspelet blev belyst.  

 

I mänsklig samvaro är kommunikation av stor betydelse. Ordet kommunikation kommer 
från latinets communicare som betyder gemensam eller att göra något gemensamt. Gjems 
(1997) menar att kommunikation är allt det som vi gör och säger när vi är tillsammans. Vi 
sänder ut budskap och får budskap från andra, både verbala och icke-verbala. En del är vi 
medvetna om en del inte. Gjems (a.a.) påpekar att vi ofta är omedvetna om de budskap vi 
sänder ut, men att vi som mottagare i hög grad är uppmärksamma på hur något förmedlas. 
Crafoord (1994) beskriver samtalet som något som pågår med alla sinnen påkopplade, både 
hos den som berättar men också hos den som lyssnar. I samtalet med små barn behöver alla 
sinnen vara påkopplade och närvarande för att möta barnet i lusten att kommunicera. 
Normell (2002) lyfter upp bekräftelsens och relationens betydelse för lärande. Att bli 
bekräftad ger en känsla av att det jag har sagt har gått fram och kan leda kommunikationen 
vidare. En relation som man känner sig trygg i kan vara avgörande för hur mycket man 
vågar. Att man vågar pröva nya tankar, formulera drömmar, vågar göra fel och misslyckas 
och så pröva igen.  

 

Det är värdefullt med ökad kunskap om pedagogers samspel och kommunikation med barn. 
I läroplanen för förskolan står det:  

 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö 98, sid 9)  

   

Med ökad medvetenhet om pedagogers betydelse för att samspelet och kommunikationen 
ska fungera så kan vi stödja barnen bättre i deras utveckling.  

 

 

                                                
1 Bozena Hautaniemi (föreläsning Lärarhögskolan Stockholm, 070215) 
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt pedagoger 
samspelar och kommunicerar med barn under måltiden i förskolan.  

 

2.2 Frågeställningar:  

 

• I vilken utsträckning är lunchen ett tillfälle för samtal?  
• Hur fördelar en pedagog sin samtalstid mellan barnen under en måltid?  
• Hur ser samspelet och kommunikationen ut mellan pedagog och barn?  
• I vilken utsträckning stödjer och bekräftar pedagogens förhållningssätt barnen?  

   

Vi har gjort ett val i vår studie genom att välja bort genusperspektivet. Till en början tänkte 
vi att genus inte var något som kunde ha någon större betydelse. När vi analyserade vårt 
insamlade material, såg vi att genusperspektivet framträdde och att det var intressant att 
jämföra pedagogernas samspel med flickor och pojkar. Vi kommer att nämna något om det 
i resultatet.  
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3. Teoretisk referensram och studier 
om samspel och pedagogers 
förhållningssätt  

3. 1 Två teorier om samspel och kommunikation  

 
Vygotskij  

Vygotskijs teori om lärande utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket bland annat 
innebär att människor lär och utvecklas genom deltagande i sociala interaktioner. En av 
Vygotskijs grundteser är att när ett barn lär sig något så sker detta två gånger, först 
tillsammans med någon annan och sedan på egen hand. Han menar att vi ska uppmuntra 
barnen att fråga och ta hjälp av andra. Det kan vara en vuxen eller vad han kallar ”en fiffig 
kompis” (Strandberg, 2006). Att härma och se hur andra gör blir då ett naturligt och 
användbart sätt för att sedan utveckla sina egna färdigheter. Detta avstånd mellan det barnet 
klarar av helt själv och det barnet klarar av med stöd av någon annan kallar Vygotskij för 
den proximala utvecklings-zonen (Strandberg, 2006; Säljö, 2000, 2005). Först kan man 
tillsammans med någon annan sedan kan man själv. Det är detta samspel som Vygotskij 
menar är grunden till allt lärande. Han menar att samspel är lärande och utveckling. 
Samspel är också grunden för kommunikation mellan människor. Redan det lilla 
spädbarnet samspelar och kommunicerar med sina föräldrar. Vygotskij menar att 
föräldrarna tillskriver det lilla barnet kompetens att prata och ser varje liten rörelse och 
varje ljud som ett svar på sitt tilltal till barnet och fortsätter sitt samtal. Barnet får 
därigenom tillgång till språket och imiterar den vuxne. Dessa sociala interaktioner bildar 
grunden för tänkandet eller ”det inre samtalet” (Säljö, 2005) som Vygotskij uttrycker det. 
Tänkandet gör det möjligt att med språket uttrycka sitt lärande och det man gör. På så vis 
blir det en växelverkan mellan de yttre handlingarna och det inre tänkandet.  

 

Stern  

Känslan av ett själv är Sterns uttryck för den teori han utvecklat för att beskriva barnets 
upplevelser av sig själv i förhållande till andra (Hwang & Nilsson, 2003). Utvecklingen är 
beskriven i fem steg som inte skall ses som stadier som avlöser varandra utan som 
utvecklingslinjer som utvecklas parallellt under livets gång. Däremot menar Stern att de 
olika stegen börjar vid olika tidpunkter under barnets första fyra levnadsår och sedan 
fortsätter att utvecklas livet ut. De olika steg som Stern beskriver är det uppvaknande 

självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala självet och det berättande självet 

(Hwang & Nilsson, 2003).  

Det uppvaknande självet är det första steget och enligt Stern upplever spädbarnet sin 
omvärld och får sina erfarenheter av den genom sina känslor. Genom känslorna förhåller 
sig barnet till omvärlden. Stern menar att spädbarnet är aktivt i samspelet och att det i 
samspelet med föräldrarna får upplevelser av sig själv och andra.  
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Ögonkontakten är av stor betydelse i den tidiga kommunikationen. Ögonkontakten är ofta 
den utlösande faktorn för omvårdnad och kärlek från de vuxna runt barnet.  

Stern menar att vid två månader utvecklas barnet som social varelse. Leenden, ögonkontakt 
och joller utvecklas. Stern menar att detta är tecken på upplevelser av kärnsjälvet. Grunden 
för kärnsjälvet utgörs av  

 

• agens, barnet upplever skillnad mellan egna och andras handlingar, det upplever att 
det har en egen vilja och att det kan kontrollera sina fysiska handlingar med t.ex. 
handen  

• helhet, barnet upplever ett fysiskt sammanhang och gränser utåt  
• affektivitet, en upplevelse av att de starka känslorna är bestående mönster som hör 

till självet, inte till de personer som framkallar dem  
• kontinuitet, barnet upplever en känsla av varaktighet i en föränderlig omvärld, 

(minne).   
 

När det subjektiva självet börjar utvecklas vid 7-9 månaders ålder så börjar barnet att peka 
och kan dela uppmärksamhet med en annan person. Barnet börjar förstå att andra 
människor också har en inre värld och att de tillsammans kan dela upplevelser. Stern 
använder begreppet affektintoning (Hwang & Nilsson, 2003) för att beskriva när 
föräldrarna förmår att förmedla till barnet att de förstår barnets känslor. Det innebär att när 
föräldrarna har förmågan att läsa av och tolka barnets signaler kan de också svara på dessa 
med t.ex. ljud eller ansiktsuttryck och barnet kan relatera denna respons till sin 
ursprungliga känsla. Föräldrarna bekräftar att de förstår barnet och barnet kan få en känsla 
av att vara förstådd. Ett samspel skapas genom att barnet ger signaler och svarar på kontakt 
och föräldrarna är lyhörda för signalerna och är närvarande känslomässigt.  

Stern menar att känslan av ett verbalt själv börjar vid ca 18 månaders ålder när barnet är 
inne i utvecklandet av språket. Förmågan att använda symboler i tänkandet och 
kommunicerandet mognar. Orden har en betydelse. Samspelet blir ett annat när 
erfarenheter och upplevelser kan uttryckas med ord. Känslor kan kläs i ord och barnet får 
erfara att symbolerna/orden för känslorna inte alltid räcker till.  

Den sista utvecklingslinjen som Stern kallar känslan av ett berättande själv börjar vid 
omkring tre års ålder när förmågan att berätta egna historier utvecklas. Barnet börjar skapa 
berättelser även med innehåll bortom de egna erfarenheterna. Förmågan att sätta sig in i hur 
andra tänker börjar utvecklas. Genom berättandet kan barnet påverka bilden av sig själv, 
både inför sig själv och inför andra. Berättandet om sig själv har betydelse för 
identitetsskapandet (Hwang & Nilsson, 2003).  

 

Sammanfattning  

Stern (Hwang & Nilsson, 2003) betonar att redan det lilla spädbarnet är en kommunikativ 
liten varelse som vill och kan samspela med sin omgivning. Först kommunicerar och 
förstår barnet sin värld genom känslorna, senare med sin kropp och sina sinnen. Så 
småningom förstår barnet att det är förstådd av andra och vill dela sin upplevelsevärld med 
andra. Slutligen kommer språket med ord, symboliskt tänkande och berättande.  
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3. 2 Samtalets betydelse och pedagogers förhållningssätt. 

Inom förskolans väggar har barnen kommit olika långt i sin utveckling när det gäller 
samspel och kommunikation. Nyanserna är många och man önskar att alla får sina behov 
uppfyllda för att utveckla sina kommunikationsmöjligheter. Nilsson och Waldemarson 
(1990) beskriver kommunikation som något man inte kan låta bli, vare sig man är bra på 
det eller inte, så gör man det ändå. Omgivningen tolkar våra olika beteenden och budskap, 
som man förmedlar både medvetet och omedvetet, både verbalt och med kroppsspråket. I 
en studie som Odelfors (1996) gjorde kring flickors och pojkars villkor för kommunikation 
på daghem ingick barn på tre förskolor i åldrarna 5-6 år. I studien har hon försökt att 
identifiera olika villkor som stöder eller hindrar barn att uttrycka sig. Hon menar att i 
samspelet med omgivningen, i en trygg situation och miljö, finns det möjligheter att skapa 
de förutsättningar som kommunikationen kräver så att barnet kan pröva sig fram. Odelfors 
(a.a.) betonar att olika barn tar plats vid olika aktiviteter. Hon har observerat samlingen, 
den fria leken och den vuxenstyrda leken och pedagogers sätt att agera vid dessa tillfällen. 
Hon har funnit att pedagogerna påverkar vilket handlingsutrymme de ger barnen att agera 
och samspela. Barnen agerade olika vad det gäller kommunikation, beroende på vilken 
pedagog de samspelade med. Odelfors (a.a.) observerade att beroende på vilken pedagog 
som deltog och vilken form samlingen hade så tog olika barn större eller mindre plats. 
Samlingen är en plats där man mer eller mindre framträder för varandra, i den meningen att 
man ser alla och sitter och lyssnar på varandra. Om pedagogerna är medvetna om hur de 
kan stödja barnet och har kunskap om hur berättandet kan utvecklas menar Stadler och 
Cuming Ward (2005) att barnen kan träna upp sina färdigheter i att berätta. Pedagogernas 
förhållningssätt får då särskild betydelse för barnens deltagande. Odelfors (1996) menar 
också att resultatet blir olika beroende på i vilken grad de får stöd när de ska göra sitt 
”framträdande” och berätta eller kommentera något som känns angeläget för barnet eller 
om det handlar om deltagande i någon lek. Det som påverkade vilket barn som tog mer 
eller mindre plats var dels vilken pedagog som deltog, men också vilken form det var på 
samlingen, om det var en informell stund d.v.s. helt fritt för deltagarna att prata eller om det 
var en ordnad struktur med mer eller mindre givna svar. Detta skapade olika möjligheter till 
kommunikation för olika barn beroende på vilken struktur som passar de olika barnen bäst 
och strukturen bestäms oftast av pedagogerna.  

Kihlbom (2003) beskriver olika möjligheter för barnen att utvecklas optimalt bland annat 
beroende på kvalitén på förskolan. Kvalité är ett ord som är svårt att definiera men 
Kihlbom gör ett försök och menar att det står för en varm och stödjande interaktion mellan 
barn och vuxen i trygg och sund stimulerande miljö. Han betonar att kontinuitet i 
relationerna mellan barn och vuxen är en viktig del av kvalitén. 

I en annan studie om samtal vid lunchen på förskolan har Janika Bell (C-uppsats, 2006) 
bl.a. kommit fram till att placeringen av barnen runt bordet var av stor betydelse. 
Pedagogerna lade ner stort engagemang runt detta och de uttryckte vikten av att 
pedagogerna inte byter bord. De menar att förtroliga samtal uppstår vid kontinuitet. Bell 
menar också att ålder och kön hade betydelse för hur mycket och vilken typ av 
uppmärksamhet och samtal barnen fick med pedagogerna. De barn som tog stor plats i 
samtalet gavs också stor plats. Hon fann också att det var vanligt att barn flamsade vid 
bordet och fick med sig andra barn och då höjde pedagogerna rösterna för att säga ifrån.  
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3. 3 Pedagogernas betydelse för samspelet  

De vuxnas förhållningssätt är ett återkommande tema i de intervjuer Strander (1997) gjort 
med fyrtio ungdomar som ser tillbaka på sin uppväxt. De reflekterar över sina minnen från 
förskolan och konstaterar att den personal som förstod dem och kunde möta dem på deras 
nivå, den personalen fick de en bra relation till. Ungdomarna återkom till vikten av att bli 
förstådd. Att få känna sig bekräftad och att möta personal som vill förstå hur barnet tänker 
och känner var något som de beskrev att de värdesatte högt. Likaså var det av betydelse för 
en god relation om en vuxen var rättvis, kunde sätta gränser och hade humor. Lyckliga blev 
de när de vuxna skrattade med dem. I studien framkommer att ungdomarna, när de var barn 
hade lagt noga märke till de vuxnas kroppsspråk och ansiktsuttryck. De kunde minnas 
vilken personal som t.ex. gav ilskna blickar. Ungdomarna kategoriserade personalen i sina 
minnen utifrån om de tyckte bra om dem eller inte, om de var snälla eller dumma men även 
”de som förstår barn och de som inte gör det” (a.a. s.141). Som exempel på förstående 
vuxna nämndes de som lyssnade och tog sig tid, de som redde ut konflikter och inte bara 
skällde och de som barnen hade roligt tillsammans med.  

 

Sigsgaard (2003) beskriver ett utvecklings- och forskningsprojekt vars syfte bl.a. var att få 
kunskap om förekomsten av skäll och dess skadeverkningar. I studien ingick ett antal 
förskolor i Danmark. I början av utvecklingsarbetet framkom att barnen tyckte att de vuxna 
skällde alldeles för mycket vilket inte pedagogerna ansåg. Det visade sig att det var väldigt 
individuellt vad som orsakade att pedagogerna skällde och sammantaget blev det tydligt att 
barnens uppfattning av att det förekom mycket skäll var befogad. När pedagogerna började 
fokusera på skällandet blev de medvetna om hur de tilltalade barnen och hur relationerna 
påverkades av tilltalet. Ingen av pedagogerna ville själv bli utskälld men tyckte att det 
ibland var nödvändigt med skäll i arbetet med barnen. Barnen fick i intervjuer komma till 
tals och berätta bl.a. hur de upplevde utskällningar. När barnen skulle beskriva hur de 
kunde se att en vuxen var arg så nämnde de både kroppsspråk och ansiktsuttryck och 
framför allt ögonen. Studien visar att de vuxna var omedvetna om att de uttryckte både 
ilska och makt genom sitt kroppsspråk och sina blickar. Några barn kunde uttrycka att de 
trodde att de vuxna skällde bl.a. just på grund av att de var vuxna. Andra orsaker till skäll 
som barnen nämnde var att barnen gjort något dumt eller att de måste lära sig att uppföra 
sig bättre. Sigsgaard pekar på att i många situationer där barnen ansåg att personalen 
skällde så ansåg inte personalen att de gjorde det. Det ledde till att pedagogerna diskuterade 
sinsemellan om vad skäll är och vad som orsakade att de skällde. Det framkom att det 
många gånger var situationer då personalen inte förstod barnens handlingar och beteenden 
som orsakade skäll. När personalen hade förståelse för barnens avsikter och motiv eller tog 
reda på dessa, då minskade förekomsten av skäll.  

 

En annan forskare som belyser samspel är Eva Johansson (Johansson1999). I hennes studie 
var syftet att få kunskap om hur de yngsta barnen i förskolan förhåller sig till varandra i 
etiskt avseende. Hon har i sin forskning tittat på samspelet mellan yngre barn på förskolan, 
hur de samspelar, förstår varandra och ibland inte förstår varandra. Hon betonar hur viktigt 
det är med pedagogers närvaro, som i sin tur ska tolka barns avsikter. ”Barnen är på så sätt 
utlämnade till vår tolkning” (Johansson 2001, sid148). Om en vuxen kommer för sent in i 
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t.ex. en konfliktsituation, så tolkas situationen ibland felaktigt i förhållande till barnets 
avsikt och barnet kan bli missuppfattat. Johansson belyser vikten av pedagoger som aktivt 
reflekterar, ifrågasätter sig själva, skaffar kunskap och deltar med engagemang i barns 
värld.”Att arbeta med barn liksom att forska, handlar om perspektiv” (Johansson a.a. sid 
20). Hon menar att pedagogrollen har förändrats från att vara den som berättar och 
förmedlar kunskapen till att vara pedagoger som är medupptäckare och aktivt 
problematiserar tillsammans med barnen. Pedagogerna ska ge barnen verktyg så att de kan 
reflektera och upptäcka världen. Detta kräver engagerade vuxna som vill samspela med 
barnen.  
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4. Metod och genomförande   

4. 1 Val av metod och studiens uppläggning.  

Studien baseras på videoobservationer med digitala videokameror. Vi ville undersöka hur 
samspelet och kommunikationen såg ut mellan pedagog och barn. Vi valde en situation där 
flera barn och en pedagog interagerar under en begränsad tidsperiod och valet föll på 
lunchsituationen. För att kunna se vilken kommunikation som förekommer och för att 
kunna undersöka samspelet mellan pedagog och barn bedömde vi att observationer skulle 
ge den mest tillförlitliga informationen. Intervjuer med och enkäter till pedagoger skulle 
mer ge en bild av pedagogernas uppfattning, inte en faktisk bild av beteendemönster 
inklusive språklig kommunikation. Intervjuer med barn skulle ha kunnat komplettera 
bilden, t.ex. skulle barnens uppfattning om hur pedagogerna pratar med dem kunnat tillföra 
vår undersökning en dimension. Det skulle vara intressant att göra i en annan studie.  

 

4. 2 Beskrivning av undersökningsgrupp och urval.  

I studien deltog 17 barn och 2 förskollärare. Det var 12 flickor, 5 pojkar och 2 kvinnliga 
pedagoger som observerades. Den ojämna fördelningen mellan flickor och pojkar var ett 
resultat som vi inte har kunnat påverka. Barnen i de båda grupperna var i åldrarna 4 – 5 år. 
Observationerna är genomförda på två kommunala förskolor som är belägna i två olika 
kommuner i Sverige. 10 barn deltog från den ena förskolan och 7 barn från den andra 
förskolan. Två filmer från varje förskola utgör det empiriska materialet. Vid samtliga 
tillfällen var det samma pedagoger som blev observerade. Vi begränsade oss på detta sätt i 
antal pedagoger men fick då större tillförlitlighet. I urvalet av pedagoger har vi använt oss 
av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005) som i det här fallet innebar att vi tillfrågade 
pedagoger som vi kände till sedan tidigare. Urvalet av barn har gått till på olika sätt på de 
båda förskolorna. Barnen på den ena förskolan blev delvis utvalda av pedagogen. De har 
bestämda platser vid matbordet men vid ett observationstillfälle var fyra barn borta vilket 
medförde att fyra andra barn blev tilldelade platser vid bordet. På den andra förskolan valde 
barnen själva var de ville sitta och på så sätt blev det en slumpmässig fördelning av barnen. 
Det föll sig så att tre barn var med i båda de filmer som valdes ut från den förskolan.  

Vi kontaktade förskolor och pedagoger som vi redan hade etablerade kontakter med. Vi 
tror att känslan av att vilja ställa sig själv till förfogande för att bli videofilmad kräver ett 
visst mått av tillit till observatören och vår utgångspunkt var att denna tillit är större när den 
observerade känner till observatören. Likaså kan det vara lättare för föräldrar att godkänna 
att deras barn blir observerade genom filmning, när observatören är känd. Det kan 
naturligtvis vara tvärtom, det beror på vilken relation de inblandade har. De båda 
pedagogerna kontaktades av oss personligen. Vi frågade om de kunde tänka sig att ställa 
upp på att bli filmade och båda två ställde sig positiva till detta. Föräldrarna fick ett 
missivbrev (bilaga 1) som sattes upp på anslagstavlor på de förskoleavdelningar där 
videoinspelningarna skulle göras. Vi informerade pedagoger och föräldrar om de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets-kravet och nyttjandekravet. Vi informerade om syftet 
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med vår undersökning och att medverkan var frivillig. Deras samtycke fick vi och de fick 
veta att de dessutom kunde välja att hoppa av när de själva önskade. De fick veta att de 
filmer vi gjorde skulle förstöras när uppsatsen var färdig och att filmerna bara skulle 
användas av oss i detta arbete. De fick också veta att texten skulle skrivas på ett sådant sätt 
att det inte skulle gå att identifiera någon person.  

 

4. 3 Datainsamlingsmetod: videoobservationer  

Den metod vi har använt är som nämnts observation med digital videokamera. Att vi valde 
detta framför att göra observationer med papper och penna berodde på tre saker. För det 
första ville vi inte färgas av vår egen tolkning och upplevelse i observationerna, för det 
andra kan kameran registrera mer information än vad en observatör kan göra och för 
det tredje kan man gå tillbaka till en situation flera gånger och se den om och om igen (se 
Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Vi hade på så sätt också möjlighet att se på alla 
observationerna tillsammans.  

Det vi observerat är samspelet mellan pedagog och barn i lunchsituationer. 
Förutsättningarna såg rätt lika ut på båda förskolorna vad det gäller placering av pedagog 
och barn runt matbordet, även utseendet på borden var lika. Det var blandat flickor och 
pojkar, men sammantaget var det flest flickor. Vid borden fanns det en pedagog.  

 

                                          B         P           B                               

P = Pedagog  

B = Barn                B                                           B 

T = Tom plats  

                                           T         B           B 

 

Figur 1. Bordsplacering. Berchtold & Bringerud  

 

De två förskolorna hade olika förutsättningar kring hur maten serverades. På en förskola 
var maten framställd på ett lägre serveringsbord och alla barn går själva och hämtar maten. 
Barnen når att ta maten själva och pedagogerna har medvetet valt ett lågt bord där maten 
stod. Detta bord var placerat lite vid sidan om platsen där de sedan satt och åt. På den andra 
förskolan var det framställda skålar med mat på borden och där blev det istället så att 
barnen aktivt fick se till att skicka maten till varandra.  

När vi skulle placera ut kamerorna på ett bra men så diskret ställe som möjligt, så bad vi 
pedagogerna att de skulle hålla en plats tom vid bordet. Vi såg att detta skulle medföra att 
vi fick en kameravinkel så att alla syntes, hördes och att ingen skulle bli skymd. Om detta 
har påverkat vårt resultat och i så fall hur det har påverkat vårt resultat kan vi inte veta. Vi 
kan anta att det som är bestämt av oss som observatörer har påverkat. Det som vi vet är att 
det är ett barn mindre vid borden än vad pedagogerna har att förhålla sig till i vanliga fall. 
De bästa lösningarna för filmningarna, så att kameran inte hamnade i för stort fokus, var på 
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den ena förskolan att ställa kameran på en fönsterbräda nära bordet och på den andra 
förskolan att ställa kameran på en hylla bredvid bordet. Ingen av oss hade tillgång till något 
stativ då kameran skulle kunna ha placerats på ett annat sätt. Vad som nu hände var att 
kameran hamnade på ett diskret ställe. Barnen har noterat att det står en filmkamera på ett 
ställe där det inte brukar stå någon kamera, men sedan ignorerat den helt och hållet. Olika 
val som vi som undersökare gör i vår strävan att beskriva ett förhållande, i detta fall 
matsituationen, påverkar säkert vårt resultat, men förhoppningsvis inte på ett sådant sätt att 
resultatet blir felaktigt. Vi hade fört en diskussion i valet av insamlingsmetod. Ett förslag 
var att filma med två kameror vid varje tillfälle, en från varje håll, men materialet hade då 
blivit alldeles för omfattande att gå igenom.  

 

I och med att vi valde att göra observationer med filmkamera har det varit viktigt för oss att 
tänka på att våra informanter varit väldigt medvetna om sitt beteende. Att vara medveten 
om att man är observerad kan göra att beteendet ändras, den så kallade ”reaktiva effekten” 
(Bryman 2001, s.185) och det får vi ta med som en eventuell felfaktor i vår analys av 
resultatet. Vi valde att sätta kamerorna på en fast plats och inte hålla i kameran själva. 
Detta för att undvika att vår närvaro bakom kameran skulle påverka situationen ytterligare 
(Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Kamerorna sattes på strax innan barnen kom för 
att sätta sig vid bordet och stängdes av när de hade gått ifrån borden. I tre av filmerna var 
ingen av oss närvarande i rummet men i en av filmerna var en av oss det. Observationerna 
varade i ca 30 minuter vardera. 

 

Tillförlitlighet  

För att öka tillförlitlighet gjorde vi ett flertal observationer (se Befring, 1992) och samma 
pedagog skulle vara med vid varje tillfälle. Tekniska detaljer har varit avgörande i urvalet 
av observationer. Kameravinkeln var av betydelse d.v.s. att alla barn syntes. Ljudkvalitén 
var en annan faktor som avgjorde om en observation kunde användas. Vi hade från början 
bestämt att fyra videoinspelningar skulle utgöra vårt empiriska material. Beroende på de 
olika tekniska förutsättningar som vi nämnt kunde inte alla de fyra första filmerna 
användas. När vi valt bort en film fick vi göra en ny inspelning tills vi hade fyra 
användbara videoinspelningar. För att ha med fler observationer hade vi behövt ha 
betydligt mer tid till vårt förfogande. Vi kan ändå se paralleller och likheter mellan de olika 
observationerna. Att dra några generella slutsatser från vårt material till andra grupper av 
barn och pedagoger kan inte göras.  

 

4. 4 Databearbetning/analys   

Som nämnts har fyra filmer, två från varje förskola, använts och analyserats i denna studie. 
Vårt urval av dessa fyra filmer har gjorts utifrån hur kvalitén på filmerna har varit och inte 
kring några speciella händelser på filmerna eller hur barnen och pedagogen har uppträtt. 
Kriterierna var att ljudet blev bra, kameran var rätt inställd och att alla barn och pedagoger 
syntes på ett tillfredsställande sätt. De tre filmer vi valde bort hade inte samma 
förutsättningar som de andra inspelningarna. På en film var det två vuxna vid bordet vilket 
gjorde att förutsättningarna blev annorlunda utifrån vår tanke att observera en pedagogs 
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samspel med barn under måltiden. I en film stod kameran i en vinkel som gjorde att ett 
barn inte syntes och detta gjorde det svårt för oss att analysera materialet och i en film var 
ljudkvalitén så pass dålig att materialet var svårt att använda.  

 

När filmerna var utvalda tittade vi var och en för sig på våra egna filmer och sedan 
träffades vi och tittade tillsammans ett antal gånger för att känna igen sekvenserna mer och 
mer. Diskussionerna som följde handlade om vilken typ av sekvenser vi skulle välja när vi 
transkriberat filmerna. Vi bestämde oss för att lyfta fram sekvenser då samspelet fungerade 
väl mellan pedagog och barn samt några sekvenser då samspelet inte fungerade lika bra. 
Kriterierna när det gäller positivt samspel: den vuxne lyssnar, svarar och leder samtalet 
vidare och bekräftar barnet. Vi diskuterade mycket de resultat som visade på stora 
skillnader mellan barnens tid och uppmärksamhet från den vuxne d.v.s. det handlade om de 
tysta barnen jämfört med de pratglada barnen. Diskussionerna rörde även vilket fokus vi 
skulle ha och vilket perspektiv som vi skulle välja. Från början hade fokus legat på språket 
och barnens samtalstid med pedagogen men det ändrades till kommunikation i en vidare 
mening. Pedagogens samspel med barnen blev det centrala för oss att förhålla oss till. Vi 
försökte att sätta oss utanför våra filmer och ha ”objektiva glasögon" för att kunna se vad 
som verkligen spelades upp framför oss. Vi försökte att inte lägga in våra egna värderingar 
i det vi såg och i det vi skrev (se Ely, 1991). Det var värdefullt att ha observationerna på 
film och att kunna gå tillbaka och ifrågasätta det vi tyckte oss ha sett första gången.  

   

Alla fyra observationerna transkriberades, helt och hållet, inte bara utvalda sekvenser. 
Dessa transkriberingar fördelades så att vi arbetade med två filmer var. Det blev ett stort 
material som tog mycket tid att skriva ut. Vi tittade på 5 – 15 sekunder av inspelningen, 
stannade bandet och skrev ner det som sades, spolade tillbaka och tittade igen. Då 
upptäcktes vad vi missat och korrigeringar fick göras. Ibland fick samma korta stycke 
spelas upp ett antal gånger för det var svårt att uppfatta vad som sades. Nästa steg i 
bearbetningen av sekvensen var att vi tittade på blickar och minspel och skrev ner det i 
kanten intill det som sades. Fördelen med att ha allt material bearbetat märktes när vi skulle 
sammanställa resultatet, då inte bara utvalda sekvenser blivit transkriberade och som valts 
ut i ett tidigt stadium av arbetet. På så sätt fanns det möjlighet att förändra urvalet av 
sekvenser under arbetets gång. Vi sammanfattade helheten och omständigheterna runt 
själva inspelningstillfället, tittade på pedagogen i förhållande till ett barn i taget och 
pedagogen i förhållande till ett samtal där fler barn var inblandade på olika sätt. Innan alla 
transkriberingar var klara träffades vi igen och tittade på filmerna och de texter som 
kommit fram. Detta ledde till en diskussion om frågeställningarna och syftet med hela den 
empiriska studien ett antal gånger. Det vi hade tänkt från början av studien, t.ex. att förhålla 
oss till tidsaspekten, hur mycket tid barnen får av pedagogen, visade sig inte stämma med 
vad som var intressant i observationerna. Det som fångade vårt intresse var samspelet som 
pågick mellan alla inblandade, hur de kommunicerade med varandra, med hela kroppen 
och alla sinnen.  

Fokus i analysarbetet låg på pedagogens förhållningssätt och samspel med barnen. När de 
stödjer barnen, vad de säger och hur och när de tilltalar barnen. Vi har tittat på kroppsspråk, 
mimik, blickar och tonfall.  
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5. Resultat  

5. 1. Utvalda sekvenser från observationerna  

Här följer några beskrivningar ifrån våra filmobservationer, hur det kan se ut i samspelet, 
kommunikationen och samtalet, mellan pedagog och barn. Alla namn i våra exempel är 
fingerade. Beskrivningarna är av två typer. De sekvenser som är mycket verbala återges 
med citat och efterföljs av analys och tolkning. De sekvenser som inte är lika verbala eller 
inte verbala alls återges mer sammanfattande med beskrivningar och tolkningar, också de 
efterföljs av analys och tolkning. Detta för att ge läsaren en bild av sammanhanget.  

 

5. 1. 1. Husnummer.  

En pojke som ska fylla år berättar om att han ska ha ett födelsedagskalas. Pedagogen och 
pojken pratar om var han bor, hur man hittar dit och vilken siffra det är på huset.  

 

”Men vad har du för siffra på huset då?” frågar pedagogen. ”Femton” säger Per. Kalle sitter 

mittemot pedagogen och han tittar på Per och pedagogen medan de pratar. ”Femton” säger 

pedagogen. ”Vet du vad jag har för siffra på mitt hus?” Per skakar på huvudet. ”Ja, en av… en utav 

dina siffror är samma som min siffra.” ”Fem…” pojken gör tummen upp. ”Ja!” säger pedagogen och 

ler. ”Jag har bara en siffra och det är siffran fem.” Nu riktar både Per och pedagogen sin 

uppmärksamhet över till Kalle och pedagogen frågar honom ”Har du, vad har du för siffra på ditt 

hus? ”. ”Åtta” säger Kalle. ”Åtta” upprepar pedagogen. ”Har du någon siffra på ditt hus, Anna?” Per 

och Kalle tittar på Anna. Anna tittar pedagogen i ögonen och sväljer maten som hon har i munnen 

samtidigt som hon svarar ”mm”. ”Vad är det för en siffra” frågar pedagogen. ”Jag vet inte” svarar 

Anna. ”Näe” säger pedagogen och fortsätter med att ställa frågan till nästa barn. ”Har du någon 

siffra på ditt hus, Elin?” Alla de fyra barnen tittar på Elin. Elin skakar på huvudet. Pedagogen tittar 

på Maria och frågar henne. Nu tittar alla barn på Maria. ”Har du någon siffra på ditt hus som du bor 

på?” Maria skakar också på huvudet. Pedagogen säger ”Det har jag, Per och Kalle. Om ni tittar på 

era hus när ni kommer hem så lovar jag att ni har en siffra på erat hus.”  

 

Analys och tolkning  

I det här samtalet får pedagogen med sig alla runt bordet i ämnet husnummer. Även de tre 
flickorna som från början inte deltog i samtalet blir involverade. Pedagogen visar intresse 
för ämnet och ställer frågor. Det väcker en nyfikenhet även hos barnen och pedagogen 
förmedlar ny kunskap när hon talar om att alla hus har en siffra. Pedagogen avslutar med 
att försöka göra barnen medvetna om och engagerade i något som kanske kan komma att 
fortsätta även då barnen kommer hem, genom att hon utlovar att de kommer att hitta en 
siffra på sina hus. Senare under måltiden uppmärksammar barnen att det finns siffror på ett 
hus de kan se genom fönstret.  
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5. 1. 2. Tysta flickan  

Ibland händer det att pedagogerna inte ser barn som gör försök till att delta i samtalen.  

 

Stina 4 år sitter tyst under en lång stund av måltiden. Hon blir tillfrågad av pedagogen att skicka 

runt skålarna, så att de andra barnen får ta mat. Stina verkar lyssna på de olika samtalen som 

pågår vid bordet, hon lutar sig fram vid flera tillfällen som för att höra bättre. Vid ett tillfälle tar Stina 

ett djupt andetag, lutar sig framåt och hon öppnar munnen som för att säga något, men stänger 

sedan munnen och lutar sig tillbaka och förblir tyst. Pedagogen ser inte Stinas initiativ till att 

komma in i samtalet.  

 

Analys och tolkning  

Stina verkar ge upp sitt försök att komma in i samtalet och sjunker tillbaka i stolen. 
Troligtvis har samtalet hunnit byta ämne eller så krävdes det mer av Stina än hon kunde 
klara av på egen hand för att bryta in i samtalet. Detta är ett exempel av många från de fyra 
filmerna. Det har å ena sidan med turtagning att göra och å andra sidan handlar det om att 
ta plats i samtalet. En del barn har inte så lätt att ta sin plats i turtagningen och då blir 
pedagogen viktig för att kunna hjälpa de barnen med detta. Stinas initiativ var inte så 
tydligt för pedagogen som satt bredvid henne och det är lätt hänt att små eller otydliga 
signaler inte uppmärksammas.  

 

5. 1. 3. Clementinklyftor  

När barnen på den ena förskolan har ätit upp maten så får de frukt. De får själva välja 
vilken frukt de vill ha och i den sekvens som nedan återges är tre barn kvar vid bordet och 
äter sin frukt. Flickan sitter och pratar för sig själv till en början.  

Eva 4 år skalar sin clementin, delar den i klyftor, lägger ut dem på bordet och pekar på en i taget. 

”Jag har… jag har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nie. Nie.” Eva tar en och stoppar i munnen 

och äter upp den. ”Nu har jag åtta.” Hon stoppar in en klyfta till i munnen. ”Jag har sju. Fröken…” 

Pedagogen har just satt sig efter att ha varit borta ifrån bordet en kort stund. Hon ser på Eva som 

tittar på sina klyftor och svarar ”Jaa, hur många klyftor har du? Räkna.” Eva räknar igen. ”En, två, 

tre, fyr, fem, sex, sju.” ”Jaa.” svarar pedagogen. Eva säger ”Jag hade nie.” Pedagogen svarar ”Oj. 

Hur många har du ätit då om du har sju kvar?” ”Två.” svarar Eva.  

 

Analys och tolkning  

Pedagogen uppmuntrar Evas intresse för att räkna. När hon får veta att Eva hade haft nio 
klyftor så utmanar hon henne med en matematisk fråga. Eva får reflektera över vad hon har 
gjort och får chansen att använda sitt matematiska tänkande. Pedagogen förenar det 
konkreta räknandet av klyftorna med ett abstrakt tänkande, där Eva får tänka efter och 
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komma ihåg. Vygotskij menar att "yttre aktiviteter tillsammans med andra hänger samman 
med individens inre tänkande" (Strandberg, 2006, sid 49). När Eva pekar på kärnorna 
och använder räkneord så blir språket som en länk mellan den konkreta upplevelsen och det 
som Eva sedan tänker.   

Samtalet fortsätter allteftersom Eva får kärnor från sina clementinklyftor. De lägger hon på 
bordet och börjar räkna. Vid ett annat bord äter barnen apelsin och Eva och pedagogen 
pratar om storlek och antal. Nu har Eva fem kärnor på bordet och hon har funderingar kring 
antalet.  

”Jag har fem stjärner!” utropar Eva, ”Men kolla!” svarar pedagogen. Eva tittar på sina kärnor och 

fortsätter ”Hur ser fem ut? Jag vet att fyra ser ut så här. Hur ser fem ut?” ”Hur tänker du då?” frågar 

pedagogen. Eva pillar med kärnorna på bordet. ”Ser fem ut så här?” ”Menar du…att hur många 

kärnor som du har?” ”Hur ser fem ut?” frågar Eva ”Siffran fem?” frågar pedagogen. Båda två tittar 

på kärnorna och petar på dem. ”Jag har fem…” säger Eva. ”Siffran fem?”  frågar pedagogen igen. 

”Men hur ser fem stjärner ut?” undrar Eva. Pedagogen säger ”Så här kan man……..man kan lägga 

på en rad…då blir det lite lättare att räkna också."   

 

Analys och tolkning 

Pedagogen kunde ha gett ett svar på en gång utifrån sin egen uppfattning men frågar istället 
Eva hur hon tänker. På så sätt kommer en dialog och ett samspel igång. Eva har ställts inför 
en situation som hon inte behärskar själv och söker hjälp från pedagogen. Enligt Vygotskij 
(Säljö, 2005) kan man tolka detta så att hon befinner sig i den närmaste utvecklingszonen 
och att hon lär sig i samspelet med en annan. Pedagogen verkar inte riktigt förstå hur Eva 
menar men ger inte upp utan fortsätter att fråga för att kunna möta henne på rätt nivå. 

 

5. 1. 4. Smörgåsen  

Det händer att det uppstår situationer då pedagoger går ur sin professionella roll och 
reagerar direkt med sina känslor.  

 

Till lunch serveras soppa och mjuk smörgås. Olle som är 5 år sitter och äter sin smörgås men 

undviker att äta kanterna. Pedagogen säger åt honom att äta kanterna också men han säger att 

det inte är gott och fortsätter att äta mitt i smörgåsen. Pedagogen säger att om Olle bara provar att 

äta kanterna så ska han få se att det är gott. Olle svarar att han har provat och tuggar vidare. Till 

slut sträcker sig pedagogen tvärs över bordet, tar smörgåsen ifrån Olle, viker upp kanterna ovanpå 

brödet och ger tillbaka smörgåsen. Pedagogen säger att Olle får äta som andra femåringar gör. 

Olle äter upp hela smörgåsen.  
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Analys och tolkning  

Händelsen inträffar alldeles i början av måltiden innan alla har börjat äta. Pedagogen har 
redan från början irritation i blicken när hon tittar på Olle och säger till honom med 
bestämd röst, men höjer inte rösten. Olle svarar lugnt utan att titta på pedagogen. Det syns i 
hela kroppsspråket att pedagogen är irriterad. Hon lyssnar på ett annat barn som pratar 
medan hon tittar på Olle. Innan hon sträcker sig över bordet avbryter hon barnet som pratar 
och säger ”Vänta”. Pedagogen verkar få nog och ser till att det blir som hon vill genom att 
lägga upp smörgåskanterna på brödet. Det verkar nästan som om det har hänt något före 
måltiden som pedagogen bär med sig och som utlöser reaktionen. Olle är lugn hela tiden. 
Det dröjer en stund innan pedagogen svarar på kontaktförsök från Olle. 

 

5. 1. 5. En lång berättelse  

Här följer ett samspel mellan en pedagog och en pojke som har uttalssvårigheter. 
Sekvensen belyser pedagogens sätt att förhålla sig till detta och hur hon samspelar med 
pojken. Hon lyssnar på den långa berättelsen och lägger inte fokus på att förstå innehållet.  

 

Patrik som är i femårsåldern samtalar med pedagogen om sin storasyster som åker skolbuss och 

om hur hon blir hämtad av bussen. Samtalet fortsätter och blir osammanhängande, innehållet 

handlar om att hästar ibland kan gå på "tågspår". Genom kameran observerar vi pedagogens olika 

nyanser i ansiktet, hon stelnar i blicken, kisar lite då och då, hon vrider kroppen lite mot Patrik. Han 

pratar länge riktat mot pedagogen, men helt för sig själv. Pedagogen säger ingenting, men hennes 

uppmärksamhet är hela tiden riktad mot honom och inget av de andra barnen vid bordet stör eller 

vill ha hennes uppmärksamhet. En flicka har lämnat bordet för att hämta mer mat i köket och 

kommer tillbaka in i rummet. Hon gör ett försök till kontakt med pedagogen genom att lägga sin 

hand på pedagogens arm, men pedagogen släpper inte blicken från Patrik, utan svarar flickan 

genom att lägga sin egen hand på flickans. Flickan går och sätter sig utan att säga något. Patriks 

uttalssvårigheter gör att det är svårt att höra allt vad han säger men pedagogen uppmuntrar honom 

att fortsätta prata genom att nicka, le ibland eller säga något enstaka ord så som ”jaha”, ”vad 

konstigt” eller ”jaså”.  

 

Analys och tolkning  

Pedagogen ser ställd ut i denna sekvens. Det syns på pedagogens stela kroppsspråk att hon 
inte förstår allt som Patrik säger. Hon ser ut som om hon funderar över sitt val att handla 
gentemot honom. Hon väljer att lyssna till honom. Hans sätt att kommunicera med henne 
blir nästan som en monolog och det verkar svårt för henne att följa den röda tråden i 
samtalet. De gånger pedagogen uppfattar vad Patrik säger så stödjer hon honom att fortsätta 
att berätta. Hon visar Patrik att hon har ett intresse för att lyssna på honom genom att hon 
nickar och säger "jaha". Innehållet i samtalet är underordnat viljan att låta honom tala. 
Pedagogen låter Patrik fortsätta prata en lång stund och han tycks behålla lusten till att 
prata. Risken med att avbryta flera gånger för att få innehållet förtydligat är att lusten till att 
kommunicera avtar.  
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5. 1. 6. Det tysta samspelet  

Här kommer ett exempel på en fyraårig flicka som är väldigt tyst vid bordet och inte tar 
mycket plats. Flickan sitter vid ett bord där det är flera barn som är pratiga.  

Skålarna med mat skickas runt bordet. När en skål kommer till Sara så tittar hon på pedagogen. 

Pedagogen ser på Sara och säger ”Mm, va gott, jag är hungrig. Ta du lite mat så skickar vi vidare 

sedan”. Sara tar mat och tittar åter igen på pedagogen samtidigt som hon greppar skålen men inte 

lyfter den. Pedagogen tittar på Sara men är just inne i en diskussion med ett annat barn. 

Pedagogen fortsätter att titta på Sara, nickar och pekar på flickan som sitter bredvid Sara. Sara 

tittar åt det håll som pedagogen pekar och lyfter skålen vidare till kompisen bredvid. Pedagogen 

och Sara tittar på varandra, båda ler stort och Sara har ett litet leende i ansiktet när hon stoppar 

första tuggan i munnen.  

 

Analys och tolkning  

Pedagogen gör ett val att inte avsluta sitt samtal med den andra flickan, men samspelar 
samtidigt med Sara. Med ögonkontakt och nickar ger pedagogen Sara den uppmuntran som 
hon behöver för att klara av att både ta mat själv och att sedan skicka maten vidare till 
kamraten bredvid. Med leenden delar de sedan upplevelsen av att ha lyckats. Pedagogen 
har stärkt flickan genom den ordlösa kommunikationen. Samspelet fungerade även fast 
pedagogen var inbegripen i en diskussion med ett annat barn. Liknande situationer där 
pedagogerna uppmuntrar eller bekräftar barnen med blickar och leenden förekommer i alla 
filmer. 

 

5. 1. 7. Dubbelt budskap 

Pedagogerna använder sig mycket av kroppsspråk och mimik i kommunikationen. Vid ett 
tillfälle är det ett barn som har svårt att få fram ett ord när det berättar.  

 

Flera barn sitter och pratar med varandra och Karin berättar något för pedagogen. Karin gör flera 

försök att säga ett ord men stakar sig och verkar bara få fram halva ordet. Pedagogen uppfattar 

inte vad Karin säger och ber henne att säga en gång till vad hon sa. Pedagogen koncentrerar sig 

och kisar då och drar ihop ögonbrynen vilket gör att hon ser arg ut samtidigt som hon lutar sig 

närmare Karin. När hon ber Karin att upprepa vad hon sa så tystnar Karin. Hon tittar pedagogen i 

ögonen och tvekar ett ögonblick. Pedagogen talar om att hon inte hörde första gången och hon 

lyfter upp ögonbrynen och ansiktsdragen slätas ut. Karin svarar och använder ett annat ord än det 

hon försökt säga tidigare. 

 

Analys och tolkning 

Karin tycks reagera på att pedagogen ser arg ut och verkar bli tveksam till att svara. När 
pedagogen lyfter upp ögonbrynen och ansiktsdragen slätas ut så svarar Karin men verkar 
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välja ett ord som är lättare för henne att uttala. Pedagogen förstår vad hon säger och 
samtalet fortsätter. Pedagogen visar ett intresse för vad Karin har att berätta genom att hon 
frågar när hon inte hör men hennes mimik förmedlar något annat. Pedagogen verkar inte 
medveten om det dubbla budskapet som tycks göra Karin osäker. 

 
 

5. 2. Översiktlig beskrivning och tolkning av samspelets karaktär  

I följande stycken beskrivs och sammanställs resultatet utifrån situationer som figurerar 
frekvent i våra observationer. 

 

Det förekommer olika sätt att kommunicera på såsom uppmuntran, frågor, uppmaningar, 
tillsägelser och kortare samtal eller dialoger. Samtal som leder till fördjupningar i något 
ämne är några få stycken. Oftast är det en snabb samtalsväxling mellan pedagog och flera 
barn samtidigt och barnens associationer leder vidare till olika samtalsämnen. Pedagogen 
följer med i samtalen som pågår och där emellan kommer pedagogen in med några 
uppmaningar till barnen. Vid några tillfällen får enskilda barn en längre dialog med 
pedagogen. Barnen är oftast de som är initiativtagare vid borden. Pedagogen som sitter med 
vid barnens bord har under stor del av måltiden flera olika samtalsämnen på gång samtidigt 
fast med olika barn.  

Pedagogerna samspelar på olika sätt med olika barn. De tysta barnen får fler nickar, 
leenden och blinkningar från pedagogerna. De pratglada får mer verbal bekräftelse och 
samspel i form av dialoger. Det finns tillfällen då samspelet inte fungerar alls eller uteblir. 
Det är t.ex. när pedagogen och ett barn är involverade i ett samtal som engagerar 
pedagogen eller när pedagogen sitter vänd åt ett annat håll än det kontaktsökande barnet. 
Vid några av dessa tillfällen svarar pedagogen inte på kommentarer eller signaler. I alla 
fyra observationerna förekommer det att pedagogerna samspelar med upp till fyra barn 
samtidigt, genom handling (t.ex. hjälper ett barn med något), samtal, nickar, blickar och 
korta svar som ”ja”.  

Båda pedagogerna har mer eller mindre försökt få med de barn som sitter kring bordet i 
någon form av kommunikation. Det blir ibland slumpmässigt vilka barn som får 
pedagogens tid. Det är inte alltid som det är pedagogerna som väljer vart deras tid ska 
fördelas, utan en del barn tar för sig så de får pedagogens uppmärksamhet. De tysta barnen 
får lite och de som pratar mycket får mycket tid. När det är färre barn vid bordet, bara två 
eller tre, då får även de som varit tysta tidigare under måltiden både tid och plats i samtalet. 
Då tar de för sig mer och kan prata länge.  

En del barn både uttalar sitt behov av hjälp och visar tydligt med hela kroppen att hon eller 
han behöver den vuxnes hjälp. Andra barn sitter mer tysta och det gäller för pedagogen att 
avläsa barnen och vad de har för behov. De barn som klarar sig själva när det gäller att 
skala potatis eller dela maten, de vänder sig till pedagogen mest för kommunikation och 
samvaro. De får uppmärksamhet beroende på vilka behov de övriga barnen har som sitter 
vid bordet.  
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Mest avgörande för hur mycket samtalstid barnet får från pedagogen är hur aktivt barnet 
själv är till att kommunicera. Den som både klarar sig själv och är tyst får därmed minst 
samtalstid med pedagogen.  

Vid några tillfällen tillrättavisar pedagogerna barn vid bordet genom att säga t.ex. "sitt ner 
på stolen". Dessa tillrättavisningar blir fler på den förskola där alla barnen sitter kvar vid 
bordet även när de är klara med maten. Barnen börjar då skruva på sig eller "flamsa" mer i 
slutet av måltiden och får på så sätt fler tillsägelser av pedagogen.  

 

5. 3. Genusperspektiv   

Som påpekats valde vi att inte analysera observationerna utifrån ett genusperspektiv, men 
här nämns kort vad som framkom. Vi använder oss av Eliassons (1995) tankar, att 
beroende på val av perspektiv väljer vi vad vi vill se på och problematisera kring. Till en 
början tänkte vi att genus inte skulle vara av någon större betydelse i vår studie. När vi såg 
på vårt material framkom det med tydlighet att pojkarnas talutrymme är större än 
flickornas. Flickorna tar och får större plats när pojkarna har lämnat bordet. Pojkarna blir 
inte avbrutna lika ofta när de pratar utan de får oftast prata till punkt. Flickorna avbryts 
både av pojkarna och av varandra när de pratar. När pojkarna kommunicerade gjorde de det 
ofta med högre röster och gester. Flickorna använde sig mer av kroppskontakt och sökte 
oftare ögonkontakt innan de började prata. Det fanns även tysta pojkar och pratglada 
flickor men i de flesta fall förhöll det sig tvärtom. I våra fyra filmer är det färre pojkar än 
flickor, men uppmärksamheten som pojkarna får är genomgående större än vad flickorna 
får, allt enligt våra tolkningar och bedömningar.   
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6. Diskussion  

 

”Det som är speciellt med språket är att det fungerar som ett redskap  

för kommunikation både mellan människor och inom människor”  

                                                                                          (Säljö,2005)  

 

 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt pedagoger 
samspelar och kommunicerar med barn under måltiden i förskolan. Detta skulle belysas 
med hjälp av videoobservationer. Resultatet bygger på fyra analyserade filmer som vardera 
är cirka 30 minuter. Det är 2 pedagoger och 17 barn som medverkar under observationerna. 
Resultatet visar att pedagogerna samspelar och kommunicerar med flera barn samtidigt 
under måltiden fast på olika sätt.     

 
I vilken utsträckning är lunchen ett tillfälle för samtal? 
Hur fördelar en pedagog sin samtalstid mellan barnen under en måltid? 
 

Resultaten visar på en lugn men aktiv samvaro vid lunchen, med ett trevligt samtalsklimat. 
De likheter som kom fram i de olika filmerna var att pedagogerna såg till att tillgodose 
barnens behov av att få i sig mat. De svarade också på frågor från barnen och höll flera 
dialoger igång samtidigt. De hjälpte barnen att träna på turtagning t.ex. genom att låta ett 
barn i taget prata och då fick de andra vänta på sin tur. Likadant gjorde de när det gällde att 
ta mat en i taget eller att få hjälp med något. Några barn är upptagna med att äta och är inte 
helt med i kommunikationen förrän de har ätit en stund och inhämtat ny energi. Andra barn 
pratar mycket och det tar då längre tid för dem att komma igång med att äta maten. För de 
barn som tar initiativ till samtal så är lunchen ett tillfälle för att samtala tillsammans med 
andra, såväl med pedagogen som med andra barn. De barn som inte själva tar initiativ är 
mer beroende av att pedagogen bjuder in dem till samtal. När pedagogen gör detta t.ex. 
genom att ställa frågor eller rikta sig till barnet när hon berättar så att de får ögonkontakt, 
då är lunchen ett tillfälle för samtal även för dessa barn. Johansson (1999) betonar vikten 
av pedagoger som är engagerade. Det händer vid tre observationstillfällen att det är barn 
som inte deltar så mycket i något av samtalen. Det betyder inte att pedagogerna inte har 
pratat alls med dem, de kan ha svarat på frågor med korta svar eller bekräftat med en 
kommentar. Pedagogerna ger inte lika mycket plats till de tysta barnen som till de pratglada 
barnen i samtalet. Den som tar plats får också plats. Däremot kan vi se att även de som inte 
deltar i samtalet ändå många gånger deltar genom att de tittar och lyssnar på dem som 
samtalar. Enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) är det genom att delta i sociala interaktioner 
som människor lär och utvecklas.  
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Hur ser samspelet och kommunikationen ut mellan pedagog och barn?                   
I vilken utsträckning stödjer och bekräftar pedagogens förhållningssätt barnen? 

 

När samspelet fungerar  

De båda pedagogerna använder sig mycket av kroppsspråket, tonen i rösten, mimiken och 
blicken. Detta var viktiga redskap för pedagogerna i samspelet med barnen. Pedagogerna 
bekräftar olika barn på olika sätt några får verbal bekräftelse andra får ett leende, en blick 
eller kroppskontakt. Det som vi vill belysa som ett positivt samspel och kommunikation, är 
när det finns en förståelse och ett intresse för barnet av pedagogen. När pedagogen är 
närvarande i tanken och lyhörd för vad som händer runt bordet.  I Stranders (1997) 
intervjuer med ungdomar som mindes sin förskoletid handlade svaren om att de pedagoger 
som de hade tyckt bra om var vuxna som förstod dem. De som tog sig tid och lyssnade och 
inte skällde.  

I Odelfors (1996) avhandling behandlades ämnen som att barnen agerade olika inför olika 
pedagoger. Olika pedagoger stärkte olika barn. Beroende på vem pedagogen är får barnen 
olika förutsättningar. Beroende på hur pedagoger förhåller sig till samtalet och samspelet 
påverkas barnen i den bemärkelsen att de känner sig trygga och kan öppna sig eller att de 
stänger och sluter sig. I vår studie gavs i en observation exempel på tyst samspel där 
pedagogen är medveten om en flickas behov av en extra blick och ett leende för att känna 
sig trygg och detta ger pedagogen till flickan. Normell (2002) menar att vuxna som är 
trygga i sin egen identitet är en betydande faktor i arbetet med att få ett bra lärandeklimat 
och ett stödjande förhållningssätt. Att få barnen att känna trygghet genom t.ex. mentalt 
närvarande vuxna, hjälper barnen i lärandet och även i att stärka självkänslan (Kihlbom, 
2003).  

Förskolorna som har varit med i denna studie har olika rutiner för hur det ser ut runt 
matsituationen. På den ena förskolan hade barn och pedagog bestämda platser och på den 
andra förskolan fick barnen sätta sig var de själva ville. Där hade pedagogerna bestämda 
platser. I den sist nämnda förskolan där barnen har ett eget val får de möjlighet att välja 
både vilka kamrater de vill sitta bredvid och vilken pedagog de vill samspela med just vid 
det tillfället. Har barnet placerats vid ett bord med en pedagog där inte samspelet helt 
stämmer kan detta hämma utvecklingen istället för att stärka barnet. Enligt Vygotskij 
(Strandberg, 2006) är samspel lärande och utveckling.  

I en studie av Bell (C-uppsats) framkom vikten av att ha bestämda platser runt matbordet 
för att kunna fördjupa innehållet i samtalen och även kunna få förtroliga samtal mellan 
pedagog och barn. Bestämd placering ger en kontinuitet som kan ge en trygghet. I de 
observationer som denna studie bygger på är de fördjupande samtalen väldigt få. Det 
händer vid ett tillfälle att en flicka som räknar sina clementinklyftor får både samtalstid och 
ett lärande samtal. Vi undrar ifall lunchen är det rätta forumet för att få det riktigt 
fördjupande lärandet. Lunchen har andra viktiga områden att förhålla sig till, såsom 
självkänsla och trygghet, gruppkänsla och primära saker som att äta och få ny energi.  
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I vår studie har vi lyft fram några exempel där samspel och kommunikation inte bygger på 
samtal och dialog utan där intresset från pedagogen och ögonkontakt är av betydelse. En 
pedagog lyssnar länge på en pojkes berättelse som hon inte riktigt verkar förstå men hon 
låter honom fortsätta prata. Pedagogens förhållningssätt (Odelfors, 1996; Normell, 2002; 
Strander, 1997) hade betydelse för hur samspelet fortlöpte. Stadler och Cuming Ward 
(2005) menar att de bästa lärarna omsorgsfullt väljer sina strategier utifrån barnets behov. I 
en sekvens delar en flicka en upplevelse med en pedagog genom leenden. Stern (Hwang & 
Nilsson, 2003) menar att redan från sju månaders ålder kan barn förstå att de kan dela 
upplevelser med andra med t.ex. leenden.  

 

När samspelet haltar 

De gånger som samspelet eller samtalet inte riktigt fungerar handlar det ofta om förståelsen 
mellan pedagog och barn. Det blir missförstånd och de misstolkar varandra. Johansson 
(2001) beskriver hur viktigt det är med närvarande vuxna som kan hjälpa barnen att bli rätt 
tolkade utifrån barnens avsikter. Sigsgaard (2003) menar att förekomsten av skäll minskar 
när de vuxna förstår barnens avsikter. 

Någon gång förmedlar pedagogen något med sitt kroppsspråk som hon inte är riktigt 
medveten om. Det hände med flickan som fick de dubbla budskapen. Pedagogen var 
intresserad av vad barnet försökte säga men hörde inte. Hon rynkade då pannan och barnet 
blev osäker. Det var ett bemötande som inte pedagogen var medveten om. Gjems (1997) 
menar att det är vanligt att vi inte är medvetna om vilka budskap vi sänder ut. Sigsgaard 
(2003) påpekar i sin studie att de vuxna var omedvetna om att de uttryckte både ilska och 
makt genom sitt kroppsspråk och sina blickar. Ögonkontakten är av stor betydelse i 
samspelet enligt Stern (Hwang & Nilsson, 2003). 

I en av våra filmer ser vi att den ena pedagogen är lite irriterad redan när hon kommer till 
bordet. Vi får en känsla av att det har hänt något innan hon kommer och sätter sig. En pojke 
får en lite hårdare tillsägelse än vad som kanske egentligen behövdes. Pedagogens 
kroppsspråk visar att hon är lite arg på pojken och hon väljer att prata mer med barnet 
bredvid sig och ger det sin uppmärksamhet. Pedagogens humör påverkar situationen som 
uppstår. 

Orsaken till att samspelet inte fungerar på bästa sätt kan ligga på organisationsnivå. 
Strukturen för måltiderna kan vara en orsak. Tillsägelserna ökade i slutet av måltiderna på 
den förskola där alla barn skulle sitta kvar vid bordet även när de ätit klart. Man kan 
diskutera vad syftet är. Vad skapar reglerna för förutsättningar för barnen när det gäller 
samspel och kommunikation?   

 

Genus 

Att i en studie som har med samspel och kommunikation att göra helt välja bort 
genusperspektivet var svårt. Observationerna ger en bild av att det är lite olika mellan 
pojkar och flickor vad det gäller uppmärksamhet och utrymme. Eftersom vi inte har fokus 
på detta kan vi egentligen bara ställa fler frågor kring ämnet? Är det så att den 
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sammanlagda samtalstiden är större för pojkarna eller är det för att de syns och hörs mest i 
observationerna som vi uppfattar det som att de får mer samtalstid? Är det ett könsmönster 
som gör att vi väljer att se på pojkarna på det viset, att vi tror vi ser att pojkarna tar för sig 
mest? Vad gör vi för att uppmuntra pratglada flickor att ta plats? Tystar vi ned dem och 
tycker att de är för framfusiga och företagsamma?  

 

Metoddiskussion 

I vår studie ville vi ta reda på i vilken utsträckning och på vilket sätt pedagoger samspelar 
och kommunicerar med barn i förskolan. Vi valde att göra videoobservationer under 
måltider för att få en situation där en pedagog och flera barn är tillsammans av naturliga 
skäl. Vi kunde ha valt något annat tillfälle under dagen, såsom någon form utav samling, 
detta hade säkert visat någonting annat i resultatet eftersom där råder andra förutsättningar 
att förhålla sig till. Vårt val föll på lunchen, bl.a. för att det råder en uppfattning bland 
pedagoger i förskolan om att måltiderna är en situation då pedagogerna hinner samtala med 
barnen. Resultatet har säkert påverkats utav att pedagogerna har varit medvetna om 
filmkamerorna (Pramling, 1999; Befring, 1994) och i en observation att en av oss fanns i 
rummet, men i vilken grad och på vilket sätt är svårt för oss att veta. Om vi hade valt att 
arbeta med intervjuer så hade vi fått pedagogers och barns uppfattningar om hur det ligger 
till med samspelet, samma sak om vi förhållit oss till enkäter. I och med att valet blev 
videoobservationer så kunde vi analysera materialet och olika sekvenser flera gånger. Det 
blev möjligt för oss att diskutera varandras sätt att tolka filmerna när vi kunde se på 
materialet tillsammans. Det framkom att om vi hade observerat med papper och penna så 
hade vi missat många små fina samspel som vi inte upptäckte förrän vi tittat på filmerna 
flera gånger. Vi ville ha ett material som vi kunde återvända till flera gånger, diskutera och 
ifrågasätta gemensamt (se Pramling, 1999). Något som vi lärt oss är att transkribering av 
film är väldigt tidskrävande men också mycket givande. En fördjupad förståelse för hur 
mycket vi tolkar det vi hör någon annan säga har vi också fått. När vi transkriberade skrev 
vi ordagrant ner det som sades på filmerna. När vi tittade på en transkriberad sekvens om 
igen så var det först inte alltid ordagrant nerskrivet, utan så som vi tolkat det som sades. Vi 
anser att vårt metodval har gjort det möjligt för oss att få svar på de frågor vi hade. 
 

Tusenkonstnärer. 

I denna diskussionsdel väljer vi att ta ut svängarna och även använda oss av våra egna 
slutsatser och spekulationer.  
 
Pedagogen vid bordet har stor makt att styra över vilken kultur som ska råda vid 
matsituationen. Hur det blir beror mycket på vem pedagogen är (Odelfors, 1996). 
Människor är alla olika med olika traditioner som de bär med sig bl.a. från sin egen 
uppväxt. Detta påverkar även pedagogens professionella roll vid bordet. Är syftet att äta 
och låta maten tysta munnen eller är samspelet och samtalet lika viktigt?  
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Pedagogen har att förhålla sig till många skeenden samtidigt. Det gäller för pedagogen att 
vara utrustad med en simultankapacitet för att kunna finnas tillhands för olika behov hos de 
barn som de delar sin lunchtid med. Flera barn behöver hjälp med att ta mat, dela maten, 
skala potatis och hälla mjölk. Pedagogerna visar barnen hur de kan göra och ställer frågor 
som får barnen att reflektera över hur de gjort tidigare. Lunchen är ett tillfälle för barnen att 
lära sig olika saker i samspel med andra, eller som Vygotskij (Strandberg, 2006) kallar det 
”en fiffig kompis”. Samtidigt ska det ges utrymme till samtal. Pedagogen ska tänka på 
turtagning, stärka det ena barnet att ta plats och det andra barnet att dämpa sig. Mitt i allt 
behöver någon gå på toaletten. Allt detta ska vägas på våg och utmaningen blir att skapa 
förutsättningar för alla barnen att utvecklas utifrån deras respektive behov. De barn som 
vill kommunicera på något sätt ska få det. De barn som är blyga och tysta ska uppmuntras 
till att få talutrymme, om de vill. Det finns barn som vill äta i lugn och ro och kanske prata 
senare. Då gäller det för pedagogen att ha kunskap och/eller intuition och att vara medveten 
om att det är ett val just för stunden som det barnet gör. De barn som tar uppmärksamhet på 
ett sätt så att de hörs eller märks på annat sätt, t.ex. knackar på pedagogens arm eller 
liknande, de får också mest tid av pedagogerna. Om pedagogerna inte är medvetna om att 
de kan påverka vem som får komma till tals så blir de tystare barnen inte lika mycket sedda 
och får därmed mindre tid av pedagogen.  
 
Att lunchen är ett tillfälle för kommunikation och samspel råder inget tvivel om, men det 
ser olika ut vid olika pedagogers bord. Vi menar att det framförallt beror på pedagogen och 
i viss mån på vilka barn som sitter runt bordet, vilken form av samspel det blir. Stern 
(Hwang & Nilsson, 2003) menar att en förutsättning för samspel är att de vuxna är lyhörda 
för barnets signaler och är känslomässigt närvarande. De pedagoger och barn som vi har 
observerat har till större delen haft en skön och trevlig matsituation, där det har varit en 
trivsam stämning. Det har nästan inte förekommit någon tillsägelse eller skäll enligt vår 
tolkning, förutom vid ett tillfälle, utan mer utav vänliga uppmaningar av att skicka mat eller 
att sitta åt rätt håll på stolen. Om det är så på grund av observationen och kameran (Befring, 
1994) eller om det oftast är en sådan stämning det kan vi inte veta. Det vi ser är fyra 
måltider där barn och pedagoger samtalar och samspelar på ett trevligt sätt. 
 

Fortsatt forskning och slutord    

Denna studie ger oss mersmak kring samspelets betydelse. Beroende på perspektiv så får vi 
olika svar på våra frågor. Om vi i en annan studie skulle vrida om frågeställningarna så 
skulle de kunna hamna på samspelet utifrån genusperspektivet. En annan vinkling skulle 
kunna vara att intervjua de barn som möter pedagoger varje dag och undersöka vad de 
tänker om samspel och kommunikation.  
 
Det är med blandade känslor som denna studie går mot sitt slut. Det är en process som 
pågår i tanken hela tiden. Lärandet pågår ständigt såväl för barn som för vuxna. Denna 
studie är ett avtryck av var vi står idag. Vi har blivit än mer medvetna om vilken stor 
betydelse pedagogerna har i barnens lärande och vardagsliv och vilken betydelse barnen 
har för oss pedagoger i vårt eget lärande. 
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                                                                                                                     Bilaga1  

 

080121  

 

Hej!  

 

Vi är två förskollärare som läser det specialpedagogiska 
påbyggnadsprogrammet i Stockholm, (f.d. Lärarhögskolan, numera 
Stockholm Universitet). Vi ska nu göra vår C-uppsats och vårt ämne handlar 
om samspelet mellan barn och pedagog. För att kunna genomföra vår studie 
har vi tänkt oss att göra observationer med hjälp av videoinspelningar. Vi 
kommer att videofilma barn och vuxen vid ett bord under lunchen vid ca 4-5 
tillfällen. Detta kommer att ske i januari och februari. Vi är mycket 
tacksamma för möjligheten att kunna göra denna studie och hoppas att du som 
förälder ser det som något positivt.  

 

Vi vill informera om att deltagandet är frivilligt, inga uppgifter om vilka 
personer som observerats kommer att finnas och videofilmerna kommer 
endast att användas av oss som studerande under tiden vi skriver vår uppsats, 
d.v.s. denna termin. När arbetet med uppsatsen är klart kommer filmerna att 
förstöras. Om du som förälder samtycker till att ditt barn får vara med så 
behöver du inte göra något men om du inte vill att ditt barn ska vara med på 
filmerna vill vi att du meddelar personalen på avdelningen. Du har rätt att 
ångra ditt beslut om ditt barns medverkan.  

 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.  

 

Anneli Bringerud  Gunnel Berchtold  

070-xxxxxxx 073-xxxxxxx 
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