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ABSTRACT 

Gun Emanuelsson & Jessica Torlamb 

Tambursituationen i förskolan     

En intervjustudie med pedagoger och barn om bemötande 

 

The Cloakroom Situation at Preschool 

An interview study with pedagogues and children about treatment   

 

 

Antal sidor: 42 

Övergripande syfte med undersökningen är att ge en bild av hur pedagoger ser på och tar till vara 

på individers olikheter och kompetenser i en barngrupp. I syftet ingår även att studera barns 

upplevelser av pedagogernas bemötande i och planerande av tambursituationen. Tyngdpunkten i 

undersökningen ligger på pedagogerna och deras arbetssätt då detta ligger till grund för barnens 

upplevelser.  

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration utifrån den hermeneutiska ansatsen och har 

genomförts på tre förskolor. Deltagande i intervjuer har varit 10 pedagoger och 29 barn i åldrarna 

4-6 år.  

 

Fokus ligger något mer på pedagogernas utsagor men genom intervjuer med barn kunde 

tambursituationen ytterligare belysas. Genom att ta del av barnens upplevelser av 

tambursituationen kunde vi se om dessa skilde sig från pedagogernas utsagor, och i så fall på 

vilket sätt. Resultatet av studien visar en strävan hos pedagogerna att bemöta varje barn 

individuellt och att tillvarata barns kompetenser genom att bl.a. göra gruppindelningar. 

Pedagogerna ser många gånger rutinsituationen som ett stressmoment och önskar förändringar 

både vad gäller arbetslagets samsyn, den fysiska miljön och individers förutsättningar. Barnen är 

till största delen nöjda men uttrycker önskemål om mer inflytande och en lugnare miljö i 

tambursituationen. 
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Inledning 

Under lärarutbildningens gång har vi fått kunskap om hur synen på barnet som person 

förändrats genom tiderna. I samband med denna förändring vad gäller barnsynen har också 

andra förändringar skett. Dessa berör bl.a. politiska beslut och riktlinjer vad gäller förskolans 

uppdrag samt förändringar vad gäller barngruppernas storlekar och personaltätheten. Detta 

ställer stora krav på pedagogerna i förskolan och vi ser detta som en stor utmaning för oss i 

vår kommande lärarprofession.  

 

Pedagogers barnsyn, förhållningssätt och kunskaper är tillsammans med deras förutsättningar 

vad gäller exempelvis pesonaltäthet och utrymme för reflektion och diskussion, avgörande för 

verksamhetens kvalitet och därmed barnens positiva utveckling. Vi har också under 

studietiden blivit medvetna om vikten av att i ett arbetslag få, och avsätta tid till gemensam 

reflektion och diskussion. Våra erfarenheter säger oss att dessa reflektionstillfällen är oerhört 

viktiga men också tyvärr för få. Genom gemensam reflektion och diskussion kan man i ett 

arbetslag komma fram till ett arbetssätt som inte enbart värnar om individens integritet utan 

också ett arbetssätt där miljön erbjuder alla individer utmaningar som gynnar deras utveckling 

och lärande.  

 

Dagen på en förskola kan beroende på pedagogers synsätt, förhållningssätt och planeringar 

erbjuda många rika tillfällen till möten med barn och vuxna. Våra erfarenheter säger oss 

också att den dag som nämns ovan innehåller ofta återkommande rutinsituationer. En av dessa 

är av- och påklädningssituationen vid ut- och ingång. Vi har när vi diskuterat just pedagogers 

barnsyn och förhållningssätt funderat kring hur den rutinsituation som nämns ovan planeras 

och vilka tankar, prioriteringar och krav på barnen som ligger till grund för dess utformning. 

Vi vill i vår undersökning studera pedagogers medvetenhet kring förhållningssätt, barnsyn, 

syn på individens och gruppens behov, om man ser individers olikheter som tillgång eller som 

svårighet i den vardagliga omsorgssituationen, i rutinerna kring ut- och ingång, och jämföra 

det med barns egna tankar och upplevelser av nämnda del av verksamheten.  

 

Vi har också i våra diskussioner kring ämnet berört barns utrymme för delaktighet och 

inflytande vad gäller rådande rutinsituationer i förskolan. Vi upplever att pedagogerna i 

förskolan ofta innehar de teoretiska kunskaper som krävs men att dessa beroende på 

exempelvis, en icke existerande samsyn i arbetslaget, låg personaltäthet, stora barngrupper 

och en stressig arbetsmiljö, är svåra att omsätta i praktiken. Tankar som också legat till grund 

för vald begränsning är hur vi pedagoger trots ibland bristande förutsättningar som nämns 

ovan, lyckas bortse från dessa och istället fokusera på och ta till vara de tillgångar och 

möjligheter som faktiskt finns.  
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Syfte 

Vi vill undersöka hur pedagoger ser på och tar till vara på individers olikheter och 

kompetenser i en barngrupp. I syftet ingår även att studera barns upplevelser av pedagogernas 

bemötande i och planerande av tambursituationen. Vi avgränsar oss till på- och 

avklädningssituationer. 

Problemformulering 

1. Hur ser pedagogerna på sitt arbetssätt utifrån den enskilda individens behov och 

förutsättningar i tambursituationen? 

2. Vilka är barnens upplevelser av pedagogernas bemötande i och planering av 

tambursituationen? 
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Begreppsförklaring  

Barnsyn 

Förskolans läroplan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2006) anger förskolans uppdrag och 

detta innefattar bland annat pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Johansson 

(2003b) sammanfattar begreppet barnsyn genom att beskriva de vuxnas föreställningar om 

barnet som person, och hur de uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnet.  Det finns trots 

av läroplanens beskrivna uppdrag vad gäller förhållningssättet, faktorer som påverkar de 

vuxnas barnsyn och därmed deras sätt att bemöta och fostra barnet. Individens erfarenheter 

vad gäller den egna kulturen, uppväxten och bemötanden präglar dess sätt att vara och tänka. 

”Dessa mer eller mindre medvetna meningar bidrar till hur pedagogen förstår och samspelar 

med barn och uttrycker hennes faktiska barnsyn” (Öhman 2006:142). 

Barnperspektiv 

Med barnperspektiv menas att som vuxen ta barnets perspektiv dvs. att få en förståelse för hur 

världen ser ut från barnets perspektiv. Detta innebär för den vuxne att förstå barnets sätt att 

tänka och förhålla sig. För pedagogen kan detta innebära att söka en förståelse för varför 

barnet vill göra vissa saker och varför vissa barn fungerar bättre ihop än andra (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006).  Att ta barns perspektiv innebär att ”upptäcka det som är unikt 

hos just det här barnet och ge utrymme för utvecklingsmöjligheter för det, i positiv 

bemärkelse, säregna hos varje barn” (Öhman 2006:29). Att som pedagog kunna ta barns 

perspektiv är en förutsättning för att uppnå en god kvalitet i samspelet med barnet. För 

pedagogen innebär det att kunna bortse från sina egna behov, känslor, motiv och upplevelser 

och istället kunna lyssna, leva sig in i och förstå vad barnet försöker uttrycka.  

Tambursituation 

Med tambursituation avses den rutinsituation som utspelar sig i förskolans hall/tambur. 

Barnens kläder förvaras i denna hall/tambur och det är också här barnen klär på och av sig 

sina kläder vid ut- och ingång. Johansson (2003b) benämner denna stund som en 

omsorgssituation och anger följande definition: ”Med omsorgssituationer avses de tillfällen då 

vuxna är involverade i vårdande uppgifter, exempelvis måltider, påklädning och toalettbestyr” 

(a.a:139). Omsorgssituationen ses som en del i det pedagogiska arbetet. ”Förskolans 

verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar 

en helhet” (Utbildningsdepartementet 2006:8).  
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Litteraturgenomgång 

Detta kapitel inleds med en bakgrund baserad på gällande styrdokument och åtföljs av 

tidigare forskning. Denna belyser för studien relevanta områden; Yrkesetik, Förhållningssätt, 

Barnsyn, Barnperspektiv, Det enskilda barnet och gruppen och slutligen Den pedagogiska 

miljöns betydelse.   

Bakgrund 

I Överenskommet (Skolverket 1999) presenteras de fem internationella överenskommelser 

som kommit att ligga till grund för förskolans och skolans läroplaner. I ovan nämnda skrift 

presenteras också de artiklar ur barnkonventionen som i sin tur kommit att ligga till grund för 

de fem överenskommelserna. Artiklarna berör bl.a. utbildningens syfte gällande de mänskliga 

rättigheterna. I Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2006) uttrycks 

grundläggande värden i värdegrundstexten. Dessa värden skall genomsyra hela verksamheten 

och omfatta såväl barn som pedagoger.  

 

Barnsynen synliggörs på olika nivåer i samhället och särskilt i skolans och förskolans 

styrdokument. Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2006) talar om ett 

kompetent och läraktigt barn med rättigheter. Varje enskilt barn skall i förskolan både få 

uppleva sitt eget värde, bli bemött utifrån sina egna behov och uppleva tilltro till sin egen 

förmåga och sitt eget sätt att lära samtidigt som det förutsätts vara delaktigt i barngruppen, i 

ett gemensamt lärande och där få uppleva sig vara en tillgång för andra.  

 

”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Utbildningsdepartementet 2006:5). 

 

”Arbetslaget skall 

• ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva 

sitt eget värde” (Utbildningsdepartementet 2006:8). 

 

Arbetet för pedagoger i förskola och skola handlar om att möta och ta hänsyn till barns och 

elevers olikheter i verksamheten. Pedagogers förhållningssätt och bemötande har med etik 

och moraliska handlingar att göra. Ett medvetet förhållningssätt erhålls genom att 

pedagogerna reflekterar över sin syn på barn i förhållande till läroplanens kunskapssyn och 

hur detta tar sig uttryck i praktiken anger Skolverket (2005). ”I arbetslag med ett 

förhållningssätt som karaktäriseras av ett gemensamt engagemang, emotionell närhet och 

grundläggande respekt för barn finns ofta en kunskapssyn där man tar fasta på barnens 

kompetens och deras delaktighet i lärandet” (a.a:26). 

Yrkesetik 

Etik är ett begrepp som kan belysas ur flera olika perspektiv. Här kommer ämnet dock att 

behandlas i korthet och kopplas till yrkesetik för lärare i förskola och skola. Förhållningssätt 

och gott bemötande har med etiska val och moraliska handlingar att göra. Pedagogens 

uppfattning om vad som är omsorgsfullt och gott bemötande ses som uttryck för etisk 

rationalitet och grundar sig på en kulturell förståelse om vad det goda livet innebär (Croona 

2003). Författaren slår fast att det krävs mer än bara familje- och kulturbaserad kunskap för 
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själva yrkesutövningen som sker i andra sammanhang och under andra villkor än de 

vardagliga.   

 

Flera forskare (Colnerud & Granström 2002; Fjellström 2006; Orlenius & Bigsten 2006) 

pekar på att intresset för etik har ökat i forskning, allmän debatt och inom olika samhälleliga 

sektorer. Yrkesetik i allmänhet brukar vara sammansatt av principer från allmänetik, dvs. 

värderingar, normer och önskvärda karaktärsdrag oberoende av tid, plats, kultur och social 

miljö, samt av principer från samhällsetik, som bl.a. omfattar ett visst samhälle, ett visst 

verksamhetsfält som exempelvis sjukvård, äldreomsorg och skola (Fjellström 2006). Inom 

skolan används begreppet värdegrund som utgörs av ”principer för samhällets 

skolverksamhet, ett urval allmänna demokratiska värderingar, en miljöetisk princip samt 

humanistiska principer” (a.a:23). Många yrkeskårer har formulerat sin egen yrkesetik. En 

medveten yrkesetik är viktig för att bli betraktad som en professionell yrkeskår. ”Yrkesetiken 

är en av fyra grundpelare för att bli betraktad som en professionell yrkeskår. De tre andra är 

legitimitet, autonomi och yrkesspråk” (Orlenius & Bigsten 2006:130). Colnerud & Granström 

(2002) framhåller att en gemensam yrkesetik med gemensamma normer behövs för lärare om 

de skall ges ansvar för skolans styrning i syfte att skapa en jämlik skola. Lärares yrkesetik 

finns numera i ”uttryckt tillstånd”, dvs. i formuleringar som erkänts genom en kollektiv 

överenskommelse, tänkta att omfatta alla lärare (Fjellström 2006). Lärarförbundet (2001) och 

Lärarnas Riksförbund (2001) har tillsammans tagit fram yrkesetiska principer för lärare.  

 

Orlenius och Bigsten (2006) skriver att all pedagogisk verksamhet inrymmer en moralisk 

dimension. Denna dimension rör relationen mellan den vuxne och barnet. Yrkesetiken 

omfattar förutom relationen mellan pedagogen och barnet även valet av 

undervisningsstrategier och det ansvar som pedagogen har för barnets framtida liv. En 

yrkesetisk kompetens kännetecknas av en förmåga att se och identifiera den moraliska 

dimensionen, att handla ansvarsfullt samt att kunna kommunicera, benämna och tala om 

situationer i etiska termer, enligt ovanstående författare. I deras studie yttrar sig pedagogernas 

moraliska omdömesförmåga genom ett förhållningssätt präglat av en förmåga att lyssna, vara 

lyhörd och föra dialog. Orlenius och Bigsten (a.a.) skriver att det finns mycket forskning 

omkring vad yrkesutövarna bör göra och att många efterfrågar klara regler för hur pedagoger 

ska agera. De yrkesetiska principerna kan användas som redskap för att utveckla pedagogers 

etiska kompetens men ytterst bör strävan vara att pedagogen tar personligt ansvar för sitt 

handlande. 

Pedagogens förhållningssätt 

Dagen på en förskola består av många möten människor emellan. Dessa mötens kvalitet är 

beroende av flera faktorer där pedagogens förhållningssätt är en av dessa. Juul & Jensen 

(2003) framhåller att ansvaret för samspelet mellan barn och pedagoger uteslutande ligger hos 

pedagogerna. Detta beror på att barnet inte kan ta ansvaret för kvaliteten i relationen mellan 

ett barn och en vuxen. Barnet kan ha åsikter och önskemål om förändringar men det kan inte 

ta ansvaret. ”Var gång barn direkt eller indirekt tillskrivs ansvaret för sina relationer till vuxna 

blir resultatet dålig trivsel för barnen och sämre relationskvalitet” (a.a:106). Att som pedagog 

inneha kunskaper om barn och förmedling är inte tillräckligt. Pedagogen måste också inneha 

kunskaper vad gäller relationer och en vilja att utveckla sina kompetenser för att kunna 

korrigera, etablera och vidmakthålla dem. Gren (2001) skriver att pedagoger i förskolan ofta 

kan uppleva en stress över sitt viktiga uppdrag vad gäller bemötande. Detta beror bland annat 

på stora barngrupper, en brist på vikarier och en känsla av att resurserna inte räcker till. ”Det 
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finns de som är oroade för att den uppmärksamhet som ges åt etiken i diskussionen om 

förskolan/skolan, är en väg för makthavarna att sätta fokus på den enskilde pedagogens ansvar 

istället för på resursbehovet” (a.a:146). Denna oro bör tas på allvar men ovan nämnda 

författare menar också att en brist på resurser inte alltid är det samma som dålig kvalitet och 

vise versa. Pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för barnets möjligheter att 

tillgodogöra sig den omsorg och de utvecklingsmöjligheter som finns på förskolan. Det är 

mötets karaktär och betydelse som bör stå i fokus.  

 

Pedagogens förhållningssätt till barnen och hur denne lyckas fullfölja läroplanens intentioner 

när det gäller det etiska perspektivet är avhängigt pedagogens egen etiska medvetenhet och 

dennes etiska tänkande anger Gren (2001). Skolverket (2005) belyser vikten av att 

pedagogerna fortlöpande diskuterar och reflekterar kring sin betydelse vad gäller 

förhållningssättet gentemot barn och hur detta påverkar barnens lärande, värderingar och 

fostran. Vidare beskriver Skolverket (a.a.) att ett arbetslag där gemensamma reflektioner och 

diskussioner, en emotionell närhet till och grundläggande respekt för barnen också ofta 

innehar en kunskapssyn där barnens kompetenser och delaktighet i lärandet får stå i fokus. 

Vikten av en samsyn i ett arbetslag belyses och detta förutsätter tid för gemensam diskussion 

och reflektion beträffande verksamhetens nuvarande innehåll och kommande 

utvecklingsområden. Gren (2001) skriver att man i förskola och skola inte diskuterar etiska 

frågor i önskad utsträckning och att detta beror på en avsaknad av grundläggande kunskaper 

om etiken som ämnesområde, om dess redskap och kanske framförallt, menar författaren, 

beror detta på en ovana att diskutera etiska frågeställningar. Detta beror enligt författaren i sin 

tur på att vi i vår kultur inte är vana vid att diskutera värdefrågor.  

 

”Ett förhållningssätt som präglas av tillerkännande innebär att man förstår den andre utifrån 

dennes förutsättningar och att man kan vara hos den andre, samtidigt som man är klar över 

var man själv står och vem man själv är” (Öhman 2006:28). Det förhållningssätt som belyses i 

citatet ovan uttrycker också Juul & Jensen (2003) är av stor vikt och menar precis som citatet 

att det ställer krav på pedagogens medvetenhet och trygghet vad gäller dennes identitet och 

självkänsla. Det förhållningssätt som präglar verksamheten i förskolan är beroende av faktorer 

som pedagogernas individuella självbilder, tankar, åsikter, barnsyn/barnsyner och 

människosyn.  

 

Ovan beskrivs pedagogernas inte nog så viktiga uppdrag vad gäller förhållningssättet. Att 

förhållningssättet kommit att ligga i fokus beror bland annat på barnets identitetsutveckling. 

Gren (2001) beskriver hur barnets identitetsutveckling påbörjas redan i moderns mage. 

Författaren skriver också att barnets identitet formas i mötet med andra människor, 

sammanhang och miljöer. Trygghet är en grundförutsättning för denna utveckling och bidrar 

till att barnet växer till i sig själv och förhoppningsvis ser sig själv som betydelsefull, en 

person som duger som den är. Doverborg & Pramling (1995) skriver att barn både anpassar 

sig och lever upp till omgivningens förväntningar vilket ställer krav på pedagogens 

förhållningssätt. Detta innebär för pedagogen att utgå från en medvetenhet om vad barnen ska 

göras medvetna om och inte. Pedagogens förhållningssätt kan påverka barnets lärande positivt 

och negativt. ”Att lära sig innnebär för såväl barn som vuxna att skapa mening och innebörd i 

sina erfarenheter. Hur denna innebörd skapas av barnet beror i stor utsträckning på hur vuxna 

i barnets omgivning agerar och ger barnet respons på vad det säger och gör” (a.a:14). Citatet 

ovan belyser vikten av pedagogers medvetenhet vad gäller deras förhållningssätt. Det gör 

även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) som framhåller att mötets gestaltning är det 

mest centrala i pedagogisk kvalitet då det har stor betydelse för barnets lärande och 

utveckling.  
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Juul & Jensen (2003) beskriver vikten av att bli sedd och menar att ”det värdefulla i den 

vuxnes förmåga att ’se’ det enskilda barnet är först och främst att barnets självkänsla och 

möjlighet att utveckla sitt inre ansvarstagande ökar, att kontakten mellan barn och vuxen blir 

mer verklig […] (a.a:126). Författarna beskriver också skillnaden av att bli sedd och att bli 

sedd på.  Att bli sedd handlar om att bli sedd som den person man är. Att bli sedd på innebär 

att någon exempelvis betraktar, bedömer och bemöter en utifrån handikapp, hudfärg, och 

kläder. Att sakna känslan av att bli sedd kan också resultera i en känsla av att inte bli lyssnad 

till vilket inte gynnar barnets identitesutveckling. ”Att ’se’ barn betyder alltså att se mer än 

deras omedelbara mest iögonfallande beteende – att kunna se ’bakom’ beteendet – men inte i 

den psykologiserande betydelsen av uttrycket som innebär att söka förklaringar på beteendet” 

(a.a:126).  Vidare beskriver författarna att pedagogens ansvar ligger i att se det enskilda 

barnet utifrån dess premisser och att därefter anpassa sitt beteende efter dessa, utan att 

frånhända sig ledarskapet och med en fortsatt vilja påta sig ansvaret för relationen. Detta 

definierar professionell relationskompetens.  

 

Linnér (2005) beskriver ett projekt där en mindre kommun bestämde sig för att utarbeta ett 

yrkesetiskt dokument. Delaktiga i arbetet var representanter från olika nivåer i skolsystemet. 

Linnér (a.a.) blev inkopplad i arbetet med ”att förtydliga dokumentets innehåll i relation till 

sin komplexa och mångfacetterade praktik” (a.a:13). Ovan nämnda författare beskriver sin 

erfarenhet som grundskollärare och lärarutbildare. Denna säger att man i förskola och skola 

sällan problematiserar lärares olika förhållningssätt i större sammanhang och menar att detta 

beror på att den enskilde lärarens handlande ofta fattas som privat och därigenom inte görs 

tillgänglig för kritisk analys och reflektion. Vidare beskrivs lärares tankar och åsikter i samtal 

kring det yrkesetiska dokumentet. I dessa samtal beskriver lärarna en positiv människosyn 

utifrån läroplanens anda. Denna positiva människosyn gestaltas av ett förhållningssätt där 

elevernas förutsättningar ska vara utgångspunkten i lärarnas arbete.  Linnér (a.a.) förstår dock 

att det bland lärarna råder olika föreställningar och variationer vad gäller grundläggande 

förhållningssätt. Lärarna framhåller det goda förhållningssättet som omsorgsfullt vilket 

innebär att förstå och hjälpa. Vidare belyses vikten av att utgå från elevens grundläggande 

behov vilket enligt Linnér (a.a.) kan ses som ett uttryck för omsorgsetik. I samtalen går det att 

se en rad utsagor som ”att bry sig om”, ”att hjälpa”, vilket kan ha sin grund i denna 

föreställning. Det finns också lärare som i dessa samtal menar att man som pedagog i sin 

ambition inte bör hjälpa barnen för mycket då detta kan leda till att barnet kränks. 

 

I Linnérs (2005) studie framkommer tre riktningar i pedagogernas resonemang kring att utgå 

från barns förutsättningar och behov. Dessa är; som en form av omsorgsetik, som en form av 

kategorisering och segregering och som en form av individualism. Vidare beskriver Linnér 

(a.a.) att pedagogerna trots nödvändiga kunskaper inte får de förutsättningar som krävs för att 

kunna arbeta utifrån sitt uppdrag. 

 

Trots att pedagogerna framhåller nära och förståelseinriktade relationer som en 

förutsättning för att förverkliga sina pedagogiska ambitioner visar det sig att de 

systemmässiga strukturerna ofta sätter käppar i hjulet. Lärarna uttrycker en frustration 

över en tids- och resursbrist. De upplever att den senaste tidens åtstramningar beträffande 

resurser och tid har minskat möjligheten att kunna visa den omsorg som man egentligen 

eftersträvar.  

                       Linnér (2005:120) 
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Barnsyn 

De föreställningar som vuxna har av barnet som person och hur de uppfattar, bemöter och 

förhåller sig till barnet kan sammanfattas i begreppet barnsyn (Johansson 2003b). Genom att 

studera barns status i förhållande till vuxna, vilka hänsynstaganden vuxna gör till barns 

förmågor och initiativtagande samt inställningar till barns behov och önskningar framträder 

barnsynen. Barnsynen är inte något som ser ut på ett sätt utan är komplex och påverkad av 

flera olika faktorer i samhället. Synen på barn präglas av den tid vi lever i och förändras med 

den. Den styrs av samhällets ideologiska syn på vad barn är och kan, av rådande politiska och 

ekonomiska strömningar samt av folkpsykologiska föreställningar om barns fostran och 

värden skriver Öhman (2006). 

 

Till grund för den dominerande barnsynen i samhället, inte minst för pedagoger i skola och 

förskola, ligger den offentliga barnsynen. Öhman (2006) redogör för vad hon kallar den 

offentliga barnsynen respektive praktikens barnsyn. I den offentliga barnsynen uttrycks vad 

som inom vetenskap, forskning, politik och pedagogik anses vara det ”rätta” sättet att 

”betrakta, tolka och förstå vad barn och barndom är och innebär vid en viss tidpunkt i ett visst 

samhälle, men den bestämmer också vad man vill uppnå med fostran av barnen” (a.a:16). 

Vidare framhåller hon att den offentliga barnsynen är förknippad med makt och maktutövning 

där förskolan är en offentlig institution med styrdokument som Läroplan för förskolan, Lpfö 

98 (Utbildningsdepartementet 2006). I läroplanens värdegrundstext framträder den nu 

gällande svenska barnsynen. Samtidigt influeras pedagoger av sina egna kulturella och 

folkpsykologiska uppfattningar om hur barn ska bemötas och fostras och bär detta vidare i sin 

praktik. ”Dessa mer eller mindre medvetna meningar bidrar till hur pedagogen förstår och 

samspelar med barn och uttrycker hennes faktiska barnsyn” (Öhman 2006:142). Barnsynen 

påverkar såväl pedagogens yrkespersonliga kompetens som hennes bemötande av barnen. 

Den ligger till grund för hur hon tolkar etiska värden och utvecklar sin etiska medvetenhet 

(a.a.). Då barnsyn inte endast formuleras med ord utan får konkret uttryck i pedagogers mer 

eller mindre medvetna handlingar är det viktigt att pedagoger reflekterar över sin barnsyn och 

dess praktiska uttryck framhåller Bjervås (2003). 

 

Johansson (2003b) har i sina studier omkring pedagogers syn på barnet som person som de 

uttrycker i sina samspel med barnen samt i beskrivningar av sitt arbete funnit tre teman av 

barnsyn; barnet som medmänniska, vuxna vet bättre samt barn är irrationella. När barnet ses 

som medmänniska utgår pedagogen från barnets erfarenhetsvärld och att ge barnet kontroll 

över sin tillvaro (a.a.) Detta synsätt påminner mycket om synen på barnet som kompetent 

vilket redogörs för mer ingående nedan. Att vuxna vet bättre innebär inte att barnet inte får 

välja eller att de inte har barnets bästa för sina ögon. Det som är utmärkande är att pedagogen 

utgår från sina mål och vad hon anser vara bra för barnet. ”Om barnets behov är basen för den 

vuxna är det främst utifrån ett ovanifrån-perspektiv” (a.a:87). När pedagoger anser att barn är 

irrationella tolkas barnets strävanden oftast i negativa termer. Barnets agerande tycks vara 

planlöst och utan avsikt eller möjligen avsett för att utmana de vuxna. Pedagogens uppgift blir 

att begränsa barnet då denna varken försöker förstå eller uppmuntra barnets intentioner (a.a.).  

 

På liknande sätt har Öhman (2006) genom att analysera pedagogers vardagsberättelser och 

reflekterande samtal i arbetslagen synliggjort pedagogers olika barnsyn och hur de tar sig 

uttryck i mötet med barnet. Hon refererar till en undersökning om etiska möten i skolan där 

etikforskarna Johansson och Johansson (2003) beskriver fyra synsätt som utmärker sig och 

som påverkar lärares val av strategier i arbetet med etiska värden. Synsätten som framstår är; 

det goda barnet, det formbara barnet, det förnuftiga barnet och det emotionella barnet. Det 
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goda barnet uppfattas som naturligt och oskyldigt och bemötandet präglas av en stark 

barncentrering där pedagogen genom att lyssna och visa barnet respekt stimulerar barnet till 

att göra det goda. Det formbara barnet kan liknas vid ett tomt kärl, ett barn i vardande, där den 

vuxna genom tydlig styrning arbetar för att göra barnet socialt och förväntas på så sätt lära det 

goda. Det förnuftiga barnet betraktas som ett barn som är rationellt och kan dra egna slutsatser 

samt göra egna val. Pedagogen förutsätter att barnet förstår det goda och mötet består av 

resonemang och hänsynstagande till barnets egna val. Det emotionella barnet slutligen anses 

inneha förmåga till inlevelse. Här finns en medveten strävan hos pedagogen att hjälpa barnet 

att utveckla, känna igen och förstå olika känslor (a.a.). 

 

Inom sociologin har man urskiljt två synsätt. Det ena synsättet står för en bild av barnet som 

mer ofullkomligt än den vuxne – human becomings – och det andra står för en bild av barnet 

som en medmänniska med intentioner och förmåga till mening även om det inte har samma 

förmåga begreppsmässigt, verbalt och kroppsligt – human beings (Johansson 2003a). 

Barndomen, med synen på barnet som becoming, ses som en transportsträcka mot vuxenlivet 

och barnet som omoget och på väg att bli socialt. Halldén (2007) kopplar ursprunget till detta 

synsätt till Piagets utvecklingspsykologi och Parsons socialisationsteori. I den nya 

barndomsforskningen har bilden av barnet som being poängterats genom att barnet anses värt 

ett studium i sin egen rätt. Kännetecknande för detta synsätt är att barn betraktas som en 

social grupp med förmåga till socialt aktörsskap samt betonandet av barnperspektivet, att 

lyssna på barn och att kontextualisera analysen av barns utsagor, enligt Halldén (a.a.). Barnet 

beskrivs som autonomt, kompetent och likt den vuxne. ”Det kompetenta barnet är nära 

förbundet med barndomssociologins beskrivning av barnet som being; ett individuellt barn 

med en förmåga till socialt aktörsskap. Detta kompetenta barn blir i en mening lik den vuxne” 

(a.a:35). Författaren återger dessutom uppfattningar som talar för risker med att förneka 

olikheter mellan barn och vuxna och med att överbetona barnets kompetens och förmåga att 

lära. Barnet som being kan också innebära ett barn som utvecklas i sin egen takt med egen 

individualitet som inte är föräldrars eller pedagogers projekt (a.a.). 

 

Uttrycket det kompetenta barnet används av flera forskare däribland Dion Sommer (I 

Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Han beskriver en perspektivförskjutning av 

barnsynen från att se barnet som novist och bräckligt till en syn på barnet som resilient, ett 

robust och kompetent barn. Denna förskjutning innebär att inte titta på brister, vad barnet inte 

kan utan till att fokusera på barnets möjligheter och förmåga. Halldén (2007) ställer den 

romantiska bilden av barnet mot bilden av ett kompetent barn. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2003) påtalar också en perspektivförskjutning av barnsyn från ett generellt barn 

med inneboende utvecklingspotential till ett barn med kompetenser med betoning på 

relationer, möten och samspel med andra. Förståelse för och kunskap om barnets utveckling 

behövs men man utgår inte från generella biologiska stadier när det gäller barns lärande utan 

möjligheterna ses utifrån varje barns individuella nivå och det samspel som krävs beroende på 

innehållet i lärandet. Innebörden i uttrycket ”ett kompetent barn” är att barnet ses som en 

person som är medskapare till sin kunskap i en kunskapssyn där kunskap skapas och 

definieras tillsammans med andra. Johansson & Pramling Samuelsson (a.a.) fastslår att alla 

barn är kompetenta på olika sätt och att detta är en utmaning för varje pedagog. För 

pedagogen innebär det ett respektfullt bemötande inför barnets nyfikenhet och lust att lära och 

en tilltro till barnets förmåga. Det handlar om att ha positiva förväntningar och att se barnets 

möjligheter (a.a.). Att barn betraktas som förnuftiga och görs delaktiga i beslut som rör dem 

själva innebär inte mindre ansvar för pedagogen. ”Det kompetenta barnet behöver också en 

vuxen vid sin sida, en vuxen som är medforskande i kunskapsäventyret” menar Bjervås 

(2003:72). I Linnérs (2005) undersökning om yrkesetik i förskola och skola framkommer 



   

  10/42     

pedagogers mening att det finns risker med att lämna alltför mycket till det enskilda barnets 

fria val, egna ansvar och egna intresse. De uttrycker att detta synsätt förutsätter ett gemensamt 

ansvar där pedagogens professionella ansvar betonas. En annan risk med den starka 

betoningen på barnets kompetens och lärande är att omsorgsbehovet osynliggörs anger 

Halldén (2007). Det skapas en bild av barnet där behovet av omsorg får mindre betydelse.  

 

Pedagogers syn på barn är, som tidigare uttryckts, sammansatt av personliga erfarenheter, 

förställningar och kunskap om barn. Öhman (2006) framhåller att helhetsförståelsen av barnet 

grundar sig på pedagogens generella barnperspektiv och förmåga att ta barns perspektiv. 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Halldén (2007) pekar på att begreppet barnperspektiv är något som kan vara både ideologiskt 

och metodologiskt. Detta begrepp kan ha flera betydelser men i politiken handlar det främst 

om att i samhället tillvarata barns villkor och verka för barns bästa. Inom 

barndomsforskningen lyfter man även fram barns egna röster, barns perspektiv på ett 

fenomen, barns agerande i ett speciellt sammanhang, vilken plats barn ges i vårt samhälle 

samt deras erfarenheter och uttryck för dessa. ”I den allmänna diskussionen används 

begreppet barnperspektiv som ett överordnat begrepp som innefattar både barns perspektiv 

och ett perspektiv med barn i fokus” (a.a:170).  

 

Att ta barns perspektiv handlar om att få en förståelse för hur världen ser ut från barnets 

perspektiv, vilket exempelvis innebär att försöka tolka och förstå hur barn tänker, hur de 

förhåller sig till olika saker i förskolan, varför de vägrar eller så gärna vill göra vissa saker 

och varför vissa barn går bättre ihop än andra. (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 

Anledningar till att barnperspektivet förespråkas beror på att barns röster anses lika viktiga 

som vuxnas. De har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Skolverket 1999) och 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006), rätt att göra sina röster 

hörda och att påverka sin situation. Det är viktigt för pedagoger att ta del av barnperspektivet 

för att få en förståelse för vad barn tänker och hur de upplever sin vardag i förskolan 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 

 

För att uppnå kvalitet i samspelet mellan pedagog och barn framhålls ömsesidighet, lyhördhet 

för barns initiativ och vilja till att upptäcka tillsammans med barnet, med andra ord att kunna 

ta barns perspektiv. För att vara tillerkännande krävs att kunna bortse från sina egna behov, 

känslor, motiv och upplevelser och istället kunna lyssna, leva sig in i och förstå vad barnet 

försöker uttrycka (Öhman 2006). Öhman (a.a.) skriver att man måste anstränga sig och 

försöka ”se bortom det manifesta, vad barnet försöker uttrycka”. Att ta barns perspektiv 

innebär då att ”upptäcka det som är unikt hos just det här barnet och ge utrymme för 

utvecklingsmöjligheter för det, i positiv bemärkelse, säregna hos varje barn” (a.a:29).  

 

Föreställningarna om barnet som avspeglar sig i FN:s barnkonvention, samhällsdebatten och i 

våra pedagogiska styrdokument förutsätter att vuxna, professionella och forskare utgår från 

barnets perspektiv. Det innebär att intressera sig för barns livsvärld, åsikter, känslor och 

upplevelser utifrån vilka de är, inte för vad de ska bli, att skaffa sig en förståelse för vad som 

visar sig för barnet, barns intentioner och uttryck för mening (Johansson 2003a). Argument 

finns för att barnperspektivet måste innehålla barns perspektiv, men att dessa måste tolkas av 

forskaren eller pedagogen. Pedagogen måste alltså kunna skifta mellan barnperspektivet och 

att ta barns perspektiv. Öhman (2006) poängterar att det är viktigt att pedagogen frågar sig 



   

  11/42     

vad hon tolkar in i barns perspektiv och om hur perspektivet hon utgår ifrån ser ut. Vidare 

menar författaren att pedagoger måste kunna växla mellan förståelsen av det abstrakta barnet, 

dvs. utifrån generella utvecklingspsykologiska och pedagogiska teoretiska kunskaper och det 

verkliga barnet utifrån samspelet där pedagoger delar barns livsvärld. Perspektivseendet, om 

att kunna anta barns perspektiv, hjälper oss att förstå barns tankar och beteenden.  Kunskaper 

om barnets tidigare erfarenheter, sociala och kulturella bakgrund samt sammanhanget där 

mötet äger rum, i vårt fall förskolan, vidgar perspektivseendet.  

  

Öhman (2006) har i sina undersökningar funnit att konflikter, stress och tidbrist är aspekter 

som kan sätta ett spontant och levande barnperspektiv ur spel liksom kollisionen mellan 

ansvaret för stora barngrupper och praktiska sysslor.  

Det enskilda barnet och gruppen 

Målen för förskoleverksamheten omfattar såväl det enskilda barnet som barngruppen. 

Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) anger att förskolans 

verksamhet skall anpassas till att barn är olika.  

 
Barn är olika på många sätt; de är olika i temperament och intresse, de är 

olika i ålder och av olika kön, de kommer från familjer med olika bakgrund 

när det gäller kultur, etnicitet, religion och social position. Barns livsvärld 

varierar både inom och mellan olika kulturer och ger dem olika 

livserfarenheter och syn på sig själva och sin värld. De är både lika och 

olika.       

                                                                               Öhman (2006:45) 

 

Barn är olika, har olika förutsättningar, möjligheter och behov och måste mötas individuellt. 

Barns skilda erfarenheter och intressen medför att de behöver olika utmaningar och stöd 

(Bjervås 2003). I förskolan krävs samtidigt en anpassning till kollektivet. ”Barndomen är på 

det sättet både individualiserad och kollektiv” (Halldén 2007:13). Gren (2001) anger att den 

människosyn som framträder i läroplanen för förskolan omfattar en helhetssyn på barnet. 

Barnet kan inte ses och bemötas som en isolerad individ. För att barnet ska kunna tillgodogöra 

sig verksamheten inom förskolan och skolan måste barnets hela situation finnas med i 

planeringen och utformningen av verksamheten. Här nämner Gren (a.a.) aspekter som bl.a. 

barnets fysiska och psykiska hälsa, dess fysiska och psykosociala miljö, familjens roll i 

samhället och barnets livsrytm. Ambitionerna att möta varje barn individuellt är för många 

pedagoger ett dilemma, skriver Johansson (2003b), och hänvisar till diskussioner om 

individuella mål, personalneddragningar och stora barngrupper. Colnerud & Granström 

(2002) uppger att pedagogens möjligheter att bete sig etiskt riktigt mot varje barn begränsas i 

en kollektiv situation. De uttrycker vidare att värnandet om den enskildes intresse, när andra 

barn har andra och kanske motstridiga intressen, i stort sett är en omöjlighet. 

 

Arbetet med barns olikheter behöver inte ses som en omöjlighet eller ett hinder utan som en 

tillgång och möjlighet för gruppen. Det enskilda barnet behöver inte bli osynliggjort även om 

fokus flyttas något mer åt barngruppen och kollektivet. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet 2006), betonar vikten av att låta barnen vara en tillgång för 

varandra. ”Numera framhålls gruppen och kollektiva insatser i pedagogiska sammanhang som 

en grogrund för människor att hitta sin identitet, öka sitt självförtroende och känna trygghet 

tillsammans med andra” (Williams 2006:13). Tillsammans med andra barn kan det enskilda 

barnets handlingar bli betydelsefulla för dess sociala och demokratiska utveckling. 
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Kamratsamverkan bidrar till att utveckla kunskap om rättvisa, viljan att dela med sig, att bry 

sig om den andre och att ta den andres perspektiv dessutom till ökade kommunikativa 

färdigheter samt ett kreativt och kritiskt tänkande (a.a.). Varje barn kan bidra med något 

samtidigt som det kan utveckla sina förmågor tillsammans med andra barn och vuxna. 

Vinsterna med samlärandet stödjer sig på kvalitativa forskningsstudier som visar ”att barns 

kollektiva vetande utgör en helhet som överskrider det enskilda barnets förståelse. Detta 

innebär att det kollektiva kunnandet är vida överlägset varje individs kunskap” (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006:112). Vardagliga och återkommande situationer i förskolan s.k. 

rutinsituationer ses som viktiga för barns spontana lärande. Williams (2006) beskriver det 

som det tysta lärandet där barn iakttar och lär av varandra genom att delta i vardagliga 

aktiviteter och som en form av ”guided participation”, ett slags lärlingssystem. Att imitera och 

handledas av en mer kunnig kamrat eller en vuxen för att skapa de bästa förutsättningar för 

lärande är något som också är centalt i den pedagogiske teoretikern Vygotskijs (I Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006) teorier.  

 

Williams (2006) poängterar vikten av att pedagogerna i förskolan hittar arbetssätt där alla 

barn kommer till tals och får samspela med varandra, där olikheterna, mångfalden av barns 

idéer, sätt att tänka och lösa problem, sätt att kommunicera och uppfatta instruktioner tas 

tillvara och synliggörs i verksamheten. Om mångfalden lyfts fram som något naturligt och 

berikande kan också tolerans och förståelse utvecklas för olika sätt att vara och tänka. 

Samlärande utifrån ovan beskrivna syfte kräver närvarande och medvetna pedagoger som 

tillsammans med barnen kan reflektera och kommunicera kring bredden av erfarenheter (a.a.). 

Den pedagogiska miljöns betydelse 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) framhåller att pedagogerna för att kunna främja 

barns utveckling och lärande bör ha förmågan att skapa en miljö som utmanar och stimulerar 

varje barns lärande. Detta beror enligt ovan nämnda författare på att barn erövrar sin omvärld 

genom att samspela med omgivningen. ”Miljön sänder nämligen ett budskap om vad som 

förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför ska den pedagogiska miljön vara 

utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas” 

(a.a:89). Med pedagogisk miljö som begrepp menas material, den fysiska miljöns utformning, 

samspel mellan barn och barn, samspel mellan barn och vuxen samt verksamhetens rådande 

klimat eller atmosfär. Bjervås (2003) belyser vikten av den fysiska miljöns utformning och 

skriver att barnen i en verksamhet får vara så kompetenta som verksamhetens utformning 

förväntar sig att de ska vara. Med den fysiska miljöns utformning signalerar pedagogerna 

vilken tilltro de har till barnens kompetenser.  

 

Skolverket (2005) berör vikten av att som barn få delta i en barngrupp men menar också att de 

positiva effekterna av att vistas i en barngrupp riskerar att bytas till sin motsats om barnantalet 

blir för stort i förhållande till personalstyrkan. de Jong (I Björklid 2005) skriver också om 

barngruppernas storlek och menar att det finns fördelar och nackdelar med en trång miljö. I en 

trång miljö kan rika inlärningstillfällen till hänsynstagande ges men den kan också utgöra en 

konfliktskapande faktor. Vidare framhåller författaren att trängsel innebär en stressfaktor 

vilket resulterar i en svårighet att vara i balans och öppen för andras behov. Detta gäller barn 

och vuxna. Vidare skriver sist nämnda författare att barnomsorgens lokaler måste ses som en 

miljö för barn och i denna miljö skall barns utveckling vara utgångspunkten. Skolverket 

(2004) beskriver ett urval av svenska förskolors nationella utvärdering åren 2002-2003. 

Utvärderingen genomfördes efter reformen och läroplanens införande. I utvärderingen tittade 
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man bl.a. på lokalerna och förskolornas inre miljö. Vidare ställdes frågor rörande lokalernas 

storlek och funktion samt personalens egna intentioner och ansträngningar att forma en 

utmanande miljö. Antalet nöjda och missnöjda förskolor var ungefär det samma. Många 

förskolor är ursprungligen byggda för mindre barngrupper vilket har resulterat i att man i 

förskolan känner sig begränsad och inte kan arbeta på ett önskat sätt. Utvärderingen visar 

också att man i förskolan på grund av de större barngrupperna har tvingats finna nya 

användningsområden i lokalerna. Förändringar som gjorts berör bl.a. den fysiska 

utformningen, detta för att stimulera barnens utforskande. Möjligheterna att i lokalerna dela 

barngruppen i mindre barngrupper sågs av pedagogerna också som en viktig kvalitetsaspekt.  

 

Nordin – Hultman (2004) beskriver en studie hon genomfört på olika förskolor i Sverige och 

England. Hon tittade bl.a. på de pedagogiska rummens organisation vad gäller material och 

möjligheter till aktiviteter samt regleringarna av tid och rum. Syftet med studien var att 

undersöka de villkor för barns identitets- och subjektskapande som pedagogiska miljöer utgör. 

”Hur kan man, med andra ord, på olika sätt se på omgivningens och miljöns betydelse för hur 

barn blir och tar gestalt?” (a.a:13). Författaren skriver om den svenska förskolans 

dagsprogram och hur den är utrustad och menar att det finns ett stark enhetligt kulturellt 

mönster för detta. Detta mönster är inte så reflekterat på grund av att det är starkt 

traditionsbundet och där med för givet taget. Vidare beskrivs en jämförelse gjord mellan 

svenska och engelska förskolor där tydliga skillnader mellan såväl den fysiska miljön som 

strukturen över en dag synliggjordes. ”Vad som också blev betydelsefullt i detta möte var att 

de engelska miljöerna förmedlade andra budskap om vilka aktiviteter som är lämpliga och om 

vilka handlingar som utvecklings- och läroprocesser skall vila på” (a.a:51). Dessa budskap 

signalerade i sin tur andra budskap om hur barnen skulle vara. Författaren beskriver av henne 

själv genomförda barnobservationer. Tre barn har observerats i olika aktiviteter. I tre av 

observationerna framstår barnen som sociala och kompetenta. I de andra tre observationerna 

framstår barnen däremot som otillräckliga och avvikande. Vidare skriver ovan nämnda 

författare om hur den pedagogiska verksamhetens tid och rum planerats på de förskolor som 

ingått i studien. I förskolan kan det exempelvis vara samling, utevistelse eller mat.  

 
Ett perspektiv på dessa tids- och rumsliga regleringar är att de strukturerar och 

bestämmer var barnen skall vara vid bestämda tidpunkter och vilka material och 

aktivitetsmöjligheter de har – och inte har – tillgång till. Därmed utgör regleringarna en 

styrning. De avgör hur starka kraven är på varje barns anpassning till ordningen. De 

avgör också hur stort utrymmet är för barnens egen kontroll och inflytande över tid, rum 

och aktiviteter.  

 Nordin-Hultman (2004:53) 

            

Citatet ovan beskriver beroende på de regleringar som nämns ovan, bl.a. hur starka kraven är 

på varje barn vad gäller anpassning till ordningen. Nordin – Hultman (2004) beskriver 

konsekvenserna av dessa regleringar och framhåller att vissa barn beroende på dem ofta får 

misslyckas vilket kan leda till att de skapas och skapar sig som misslyckade och ”fel” i vissa 

aktiviteter. Barnets utsatthet kan ses som betingad av den vardagliga planeringen och hur 

pedagogiken har reglerats i tid och rum (a.a:91).  Denna utsatthet som barnen befinner sig i 

skulle vuxna för egen del ha svårt att acceptera.  
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Metod 

Undersökningsmetod  

Vårt syfte och våra frågeställningar ligger till grund för val av undersökningsmetod. 

Övergripande syfte med undersökningen är att ge en bild av hur pedagoger ser på och tar till 

vara på individers olikheter och kompetenser i en barngrupp. I syftet ingår även att studera 

barns upplevelser av pedagogernas bemötande i och planerande av tambursituationen. Vidare 

undersöks hur pedagoger ser på sitt arbetssätt utifrån den enskilda individens behov och 

förutsättningar i en tambursituation. Tyngdpunkten i undersökningen ligger på pedagogerna 

och deras arbetssätt då det är detta som ligger till grund för barnens upplevelser. Vi har 

inspirerats av den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska tolkningen syftar i att vinna en 

giltig och gemensam förståelse för muntliga och skrivna källor (Kvale 1997). Genom 

semistrukturerade intervjuer med pedagoger och något mer strukturerade intervjuer med barn 

var vår avsikt att finna svar på våra frågeställningar. Kvale (a.a.) skriver att intervjuaren i en 

samtalsintervju, ett samtal där båda parter delar ett gemensamt intresse, lyssnar till den 

intervjuade med en vilja och önskan om att söka förstå hur den intervjuade upplever sin 

omvärld. ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (a.a:70). 

Urval 

Studiens urval bestod av tre förskolor och sammanlagt fyra avdelningar i två olika kommuner. 

Två av de förskolor som deltog i studien har varit våra arbetsplatser och den tredje förskolan 

har legat i ett närområde. Urvalet beskrivs av Bryman (2002) som ett bekvämlighetsurval då 

vi valt att använda oss av de arbetsplatser som stått oss närmast. Bekvämlighetsurvalet 

avgjorde också vilka barn och pedagoger som intervjuades, därav samtliga barn i berörd ålder 

och samtliga pedagoger på respektive avdelning. Sammanlagt intervjuades 29 barn i åldrarna 

4-6 år. Vi valde medvetet den åldersgruppen då vi ville få ta del av så många upplevelser som 

möjligt, då barn i lägre åldrar oftast inte ger uttryck för sina upplevelser lika ingående verbalt. 

Totalt 40 samtyckeskrav skickades ut till vårdnadshavare. Av dessa var det två barn som inte 

fick delta i studien och nio som föll bort på grund av sjukdom och ledighet. På två av 

förskolorna tillfrågades samtliga vårdnadshavare till barn i ovan nämnda åldrar om samtycke. 

På den tredje förskolan valdes barnen ut med hjälp av de pedagoger som var verksamma där. 

Vidare intervjuades tio pedagoger. Dessa har olika yrkestitlar vilket gör att vi valt att 

benämna alla som pedagoger. Deras yrkestitlar har heller inte varit relevanta för studiens 

syfte.  

Genomförande 

Samtliga intervjuer var enskilda och genomfördes under juni månad 2009. Intervjuerna 

spelades in på ljudfil med hjälp av mp3-spelare. Intervjufrågorna presenterades i hur-, berätta- 

och beskriv-form, eftersom att vi ville få så rik information som möjligt.  

 

Före barnintervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev (se bilaga A) som innehöll 

studiens syfte samt samtyckeskrav för genomförande ut till berörda vårdnadshavare.  

Barnintervjuerna genomfördes med utgångspunkt ur en sammanställd intervjuguide (se bilaga 

B) där frågorna var förutbestämda med öppna svar. Följdfrågorna varierade beroende på 
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barnens svar och förståelse för frågorna i intervjuguiden. De förutbestämda frågorna berörde i 

huvudsak barnets känslor vad gäller tambursituationen på förskolan. Vi valde medvetet att 

använda oss av en mer strukturerad intervjuguide vid barnintervjuerna. Detta beror på att vi 

upplevde en risk för att eventuella delar av intervjuns innehåll skulle falla bort i en 

semistrukturerad intervjuguide. Vi upplevde också en viss osäkerhet inför barnintervjuerna då 

de skiljer sig från de intervjuer som genomförs med vuxna, vad gäller exempelvis 

mottagaranpassat språk. Det är också anledningen till varför vi i beskrivningen av 

genomförandet ger barnintervjuerna större utrymme än intervjuerna med pedagogerna.   

 

Samtliga barnintervjuer genomfördes med en bild på avdelningens tambur som utgångspunkt 

(se bilaga C, D, E & F). Vi valde att utgå från en bild då vår avsikt var att bilden skulle hjälpa 

barnen att relatera till ämnet. ”Många har erfarit att det är lättare att kommunicera med barn 

om känslor, tankar och upplevelser kring olika teman om man utgår från samtalsbilder eller 

teckningar” (Holmsen 2005:91). Vidare skriver författaren att den vuxne lättare kan förstå 

barnets omvärld när barnet får reflektera kring bilder tagna ur den egna livsvärlden.   

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) betonar vikten av att barnintervjuerna genomförs 

i en lugn miljö där andra faktorer inte påverkar barnets uppmärksamhet. De menar också att 

man vid genomförandet av barnintervjuer bör ta hänsyn till vilken tid på dagen intervjuerna 

genomförs då trötthet eller en lust till andra aktiviteter kan påverka barnets uthållighet. Vidare 

bör intervjuaren också vara väl förberedd och se till så att de tekniska hjälpmedel som behövs 

finns på plats. Samtliga barnintervjuer introducerades med en förklaring till varför vi ville 

prata med barnen. Vi utgick från ett förhållningssätt som sade att; det barnen har att säga är 

viktigt, det är därför vi är här. Barnen erbjöds också att lyssna på den inspelade ljudfilen när 

intervjun var slutförd. Intervjuerna varade i 5-20 minuter.  

 

Pedagogerna fick innan intervjutillfället ta del av den semistrukturerade intervjuguide (se 

bilaga G) som bestod av tre teman; tambursituationen, olikheter och barnsyn. Intervjuguiden 

(se bilaga G) fungerade som ett samtalsunderlag där intervjuaren och den intervjuade delade 

ett gemensamt intresse (Kvale 1997). Intervjuerna inleddes med en redogörelse för studiens 

syfte och avslutades med en fråga om eventuella kompletteringar eller tillägg. Intervjuerna 

varade i 15-60 minuter.  

Bearbetning och analys 

Av barnintervjuerna transkriberades elva som vuxenintervjuerna ovan. Vid 18 av intervjuerna 

utgick vi från intervjuguiden (se bilaga B) och vid genomlyssnandet antecknades barnens 

utsagor ordagrant under respektive fråga. Trost (2005) skriver att fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att man på så sätt ”skär bort allt ointressant material, alla oväsentligheter, 

som inte har med studien att göra” (a.a:127). Det insamlade materialet sparades och fanns 

lättillgängligt på de inspelade ljudfilerna för att vid behov återkomma till dem.  

 

När samtliga intervjuer genomförts påbörjades bearbetningen av materialet. Samtliga 

vuxenintervjuer transkriberades ordagrant. Kvale (1997) anger att man skriver ut intervjuer 

olika utförligt och ordagrant beroende på studiens syfte. Vi ansåg att ordagranna utskrifter var 

relevanta för vår studie då pedagogerna fick ge uttryck för sina tankar kring begrepp som 

exempelvis olikhet och barnsyn. Vid transkriberingen av intervjuerna blev vi 

uppmärksammade på, hos pedagogerna upplevelser som vi vid intervjutillfällena inte 

registrerat. Ett exempel kan vara pedagogers variationer i uttryck vad gäller deras barnsyn i 
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teorin och praktiken. Kvale (1997) varnar för att de skrivna orden kan komma att ligga till 

grund för hela analysen och att det viktiga samtalets innebörd försvinner. ”Resultatet av denna 

betoning på utskriften kan bli en förtingligande analys som reducerar texten till enbart en 

samling ord eller enskilda innebörder som uppfattas som verbala data” (a.a:166). Vi har med 

denna varning i åtanke utgått från en strävan att förstå upplevelsen och inte enbart det 

enskilda ordet.  

 

Nästa steg i bearbetningen av vårt material var att läsa igenom intervjuerna. Vi valde 

medvetet att transkribera och kategorisera de intervjuer vi själva genomfört. Detta berodde 

dels på att vi ville fördela arbetet och dels på att vi själva kom ihåg exempelvis stämning och 

ansiktsuttryck som kunde påverka resultatet och analysen. Informanters olika uttryck 

diskuterades och förklarades så att vi båda skulle ha samma utgångspunkter i analysarbetet. 

Ord och uttryck markerades för att sedan bilda kategorier. Valet av kategorier styrdes till viss 

del av de temaområden som fokuserats på i intervjuguiden. När vi tagit del av varandras 

kategoriseringar sammanställdes dessa av oss båda till ett dokument. Under de preliminära 

kategorierna sorterades således informanternas olika utsagor som citat. Så småningom kunde 

vi slå samman några kategorier under en bättre benämning. Pedagogerna talar exempelvis om 

vikten av att ”se barn”, vilket påverkar deras förhållningssätt. Vid närmare analys kunde vi, 

inom varje kategori, urskilja kvalitativt skilda sätt, exempelvis att överblicka barngruppen, att 

enbart samtala med barnet om aktiviteterna i tambursituationen samt att bygga bra relationer 

med varje barn. Analysen av vårt material genomfördes av oss båda. Kvale (1997) skriver att 

man genom att vara flera analytiker kan vinna en rikare analys. Detta beror på att man är fler 

än en som kan tolka materialet vilket kan leda till olika tolkningar. Dessa tolkningar kan 

genom diskussion bilda en tolkning eller redovisas bredvid varandra. Vid analysen av 

intervjuerna utgick vi från den hermeneutiska analysmetoden som innebär att man genom 

tolkningen av sammanställningen försöker förstå, i vårt fall, pedagogernas och barnens 

underliggande meningar. Vi tittade efter skillnader och likheter mellan de två 

informantgruppernas upplevelser. Fokus ligger något mer på pedagogernas utsagor men 

genom intervjuer med barn kunde tambursituationen ytterligare belysas. Genom att ta del av 

barnens upplevelser av tambursituationen kunde vi se om dessa skilde sig från pedagogernas 

utsagor, och i så fall på vilket sätt. Vi analyserar vårt empiriska resultat i relation till tidigare 

forskning i kapitel Analys. Med hjälp av läst litteratur avsåg vi att finna mönster och få en 

djupare förståelse för informanternas upplevelser.  

Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (1990) anger att det grundläggande 

individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga vårdnadshavare har 

informerats skriftligen om studiens syfte samt vilka villkor som gäller för barnens deltagande. 

Samtycke till deltagande efterfrågades vid den skriftliga informationen. Vidare har de 

pedagoger som deltagit i studien muntligen informerats om att de frivilligt deltar i studien och 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Pedagogerna har också informerats om 

studiens syfte och att insamlad data endast kommer att användas i studien. Samtliga 

informanter har avidentifierats vilket gör att de ej kan identifieras av utomstående. Vi har 

genom att utgå från de fyra allmänna huvudkrav som nämns ovan, förhållit oss till det 

forskningsetiska. 
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Validitet 

Kvale (1997) skriver att man i en kvalitativ undersökning mäter dess validitet genom att titta 

på i vilken utsträckning vald metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. Han skriver 

också att validiteten tidigare främst mättes i kvantitativa studier då vetenskaplig validitet 

enligt ett positivistiskt synsätt begränsar sig till gjorda mätningar. Vidare anger Kvale (a.a.) 

att validitet kan mätas i en kvalitativ studie då kunskapen inte ensam blir verklighetens 

spegel. Istället framträder föreställningen om verkligheten som social konstruktion. Vi anser 

att validiteten för denna studie är hög då vi genom vald undersökningsmetod, dvs. 

genomförda intervjuer, haft för avsikt att ta reda på och förstå barns och pedagogers 

upplevelser. 

Reliabilitet 

När man mäter en studies reliabilitet tittar man på dess tillförlitlighet. Kvale (1997) skriver att 

man inom det positivistiska synsättet inte anser att en kvalitativ studies reliabilitet kan mätas. 

Resultatet skulle inte vara tillförlitligt då intervjufrågorna varit för ledande. Vidare ansåg man 

att antalet informanter var för lågt och att resultaten blev ogiltiga då de byggde på subjektiva 

tolkningar. Precis som Kvale (a.a.) skriver, finns det vid en kvalitativ studie faktorer som 

påverkar reliabiliteten. Informanternas dagsform, intervjufrågornas formulering eller 

feltolkningar är faktorer som kan påverka informanternas svar. Det ligger också en risk i att 

intervjuaren feltolkar informanterna och på så sätt påverkar reliabiliteten. För att få en så hög 

reliabilitet som möjligt använde vi oss vid barnintervjuerna av en bild på tamburen (se bilaga 

C, D, E & F). Johansson & Svedner (2006) skriver att antalet intervjuare kan påverka 

reliabiliteten negativt då informanterna inte intervjuats under samma yttre omständigheter. Vi 

har med utgångspunkt ur Doverborg & Pramling Samuelssons (2000) rekommendationer haft 

för avsikt att planera intervjutillfällena utifrån dessa men har på grund av sjukdom och 

tillkomna aktiviteter fått genomföra vissa intervjuer vid icke optimala tidpunkter. Løkken & 

Søbstad (1995) skriver om barnintervjuer och menar att barn försöker att leva upp till den 

vuxnes förväntningar. Detta skulle kunna betyda att barnen vid intervjuerna istället för att 

svara utifrån sina egna upplevelser, ansträngde sig för att svara utifrån vad de trodde var den 

vuxnes förväntningar. Vi har vid intervjutillfällena haft detta i åtanke och inför barnen varit 

tydliga med att vi är uppriktigt intresserade av deras personliga upplevelser och att det är 

dessa som är viktiga.  

Metodkritik 

Vi hade vid början av vårt arbete med studien för avsikt att genomföra observationer i 

tamburen. I resultatet av dessa observationer var vår föresats att hitta likheter och olikheter 

med resultatet av genomförda vuxenintervjuer. På grund av misstycke från deltagande 

pedagoger valde vi att istället genomföra barnintervjuer. Detta behöver dock inte ses som 

negativt då intervjun också ”kan ge ett djup som observationen inte kan ge. Den kan göra att 

vi kommer förbi här-och-nu-situationen, att vi kan titta framåt eller bakåt i tiden för att få 

fram erfarenheter som är viktiga för svarspersonen” (Løkken & Søbstad 1995:94). Vi anser att 

vi använt oss av en för studien relevant datainsamlingsmetod, detta trots att vi från början 

önskat en annan. 

  

Valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer (se bilaga G) vad gäller pedagogerna 

upplevdes som optimalt då intervjuerna mer liknade ett ömsesidigt samtal där pedagogerna 
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också fick beröra delar i våra tre teman som vi själva inte tänkt på men som sedan kändes 

relevanta för studiens syfte. Vi upplevde en osäkerhet inför att använda oss av samma 

intervjustruktur vid barnintervjuerna. Anledningen till detta var att vi upplevde en risk för att 

viktiga delar av intervjuns innehåll skulle falla bort vid en semistrukturerad intervju. Vi hade 

heller ingen tidigare relation till samtliga barn och detta medförde en önskad struktur från vår 

sida. Vidare upplever vi en stor skillnad mellan vuxna och barn vad gäller intervjuer. Att 

intervjua barn kräver inte bara förkunskaper utan också skicklighet, en skicklighet man vinner 

genom övning. Vi upplevde oss inte vara tillräckligt inövade för att våga ge oss på denna typ 

av intervjustruktur. Med facit i hand hade en ännu lite mer ostrukturerad guide kunnat bidra 

till en större vidd av barnens upplevelser. Nu några erfarenheter rikare kan dessa tankar finnas 

med vid eventuellt kommande intervjuguider. Vi upplever att de bilder (se bilaga C, D, E & 

F)  vi valt att använda oss av vid barnintervjuerna kom att hjälpa barnen att hålla sig till 

ämnet. Vidare upplever vi att den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga G) fanns som 

ett stöd för informanterna, före och under intervjutillfällena vilket torde leda till att de var 

förberedda och på så sätt kunde delge oss beskrivande upplevelser.  

 

Kvale (1997) anger att det kan vara svårt att använda sig av rätt antal informanter. Risken är 

stor att antalet blir för litet eller för stort. Kvale (a.a.) skriver vidare att risken är stor att man 

inte kan göra mer ingående tolkningar av intervjuerna om antalet informanter är för stort. Vi 

har lagt ned åtskilliga timmar på att analysera intervjuerna och valt att använda oss av 

samtliga intervjuer då vi anser att det funnits variationer i de olika svaren som varit relevanta 

för studiens syfte. Vi kan inte säkert veta, men tror att vi genom antalet informanter och 

förskolor fått en bredare förståelse för barns och pedagogers upplevelser vad gäller 

tambursituationen i förskolan än vad vi hade fått vid ett mindre antal.  
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Resultat av empiri 

Nedan presenteras resultatet av vår empiri. Vid bearbetningen av informanternas utsagor fann 

vi följande teman; Förhållningssätt, Barnsyn, Miljöns betydelse och Barnens upplevelser. För 

att synliggöra utsagor från pedagoger och barn återges dessa i kursiverad stil. Analysen av 

resultatet följer därefter i kapitel Analys, detta för att läsaren först skall få en beskrivning och 

helhetsbild av resultatet. 

Förhållningssätt 

Pedagogernas etiska och pedagogiska förhållningssätt  

Tambursituationen ses av pedagogerna som lika viktig som alla andra situationer och 

aktiviteter i förskolan för barnets utveckling. Vikten av att samtliga barn blir sedda, upplever 

sig sedda och att det uppstår positiva möten betonas. Olika områden som pedagogerna önskar 

att barnen övar och lär lyfts fram. Ett område är att de lär sig att klä på och av sig skor och 

ytterkläder, att hänga upp dem och på så sätt bli självständiga. Ett annat område är av mer 

uppfostrande karaktär som att följa regler och genom ”bestraffningar” ändra på icke 

önskvärda beteenden, som att exempelvis störa eller bråka med sina kamrater.  

 
Det är de som har de vassaste armbågarna som kommer fram först. Och det är ju ibland 

gråt och då har jag gjort så att om jag sitter där och klär på ett barn då ser ju jag vilka 

som har trängt sig först och då alltid när barnen ska gå ut då säger jag alltid till de 

barnen att de får gå och ställa sig sist. Och så släpper jag fram de yngre barnen eller de 

som hamnat längst bak. 

 

Pedagogerna berör samspelet som uppstår mellan den vuxna och barnet samt mellan barnen. I 

tamburen handlar det om att ta ansvar, hjälpa varandra, respektera varandra, visa hänsyn, 

vänta på sin tur men även att få tid att tänka på sig själv. Ytterligare områden som 

pedagogerna lyfter fram är den språkliga och matematiska inlärningen som de menar sker 

genom exempelvis benämnandet av vad det är man gör, av kläder, färger och siffror.  

 
Just det här att vara en bra kompis och känslor och så. Då blev det så att de erbjöd sig 

att hjälpa varandra när de såg att ett annat barn inte kunde så sa de det att: jag kan 

hjälpa dig med det för jag kan det. Jag tycker det är viktigt att barnen får känna att de är 

delaktiga och att de har något att lära och även vuxna med, att om de berättar något så 

tycker jag det är viktigt att man intresserar sig för det och lyssnar till vad de har att säga. 

För det är ju en uppmuntran i sig för det fortsatta lärandet.  

 

För att erbjuda en positiv tambursituation anger pedagogerna att det är viktigt att skapa en 

lugn och trevlig atmosfär utan stress. Barns delaktighet nämns, att man lyssnar till det barnet 

har att säga och till barngruppens önskemål.  

 
Nu kanske jag som vuxen tycker att vi ska vara inne för att det regnar så mycket men 

barnen kanske tycker att det är jätteroligt att vara ute när det regnar. Om ni vill det så 

gör vi det. 

 

För att öka färdigheter och självständighet uppmuntrar pedagogerna barnen till att försöka 

själva eller visar dem hur man gör innan de ger hjälp. Vissa pedagoger tar hjälp av andra barn 

som får visa och hjälpa sina kamrater. Genom att inte bara fokusera på det barn kan utan 
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också titta på hur barnen gör, hur de hjälper varandra, vilka strategier de använder sig av kan 

barns olika styrkor bli synliga.  

 
Det är att både kunna, att lyfta fram det här att man får växa i att kunna hjälpa varandra 

som en del i det hela. Istället för att komma som pedagog och jag är där för att lotsa, att 

kunna, den får hjälpa den med det och det här. Att man är en länk på det sättet istället för 

att jag är den som alltid ska göra, men det är en stressad situation. Det går fort, och på 

med stövlarna och så vidare. Men de kan hjälpa varandra i det. 

Anpassningar gjorda efter det enskilda barnets och barngruppens behov 

Samtliga pedagoger berör vikten av att ge barn den tid de behöver i tamburen. En del menar 

att de ger barnen tid efter deras behov, andra ser behovet och har en önskan att ändra på det.  

Flera arbetslag slussar ut barnen några i taget. Pedagogerna använder sig exempelvis av 

kunskaper om vilka barn som fungerar bra tillsammans. En annan strategi som används är 

gruppindelningar där grupperna vid olika tider på dagen turas om att exempelvis vistas ute 

och inne. Grupperna delas in efter barnens åldrar men också efter barnens behov. 

Anpassningar görs också efter hur självständiga och snabba barnen är. Vissa barn har bråttom 

ut för att de tycker om att vara ute. De långsamma eller de yngsta barnen får vänta lite för att 

de ska få den tid de behöver. De kan få vara kvar inomhus eller utomhus för att leka lite 

längre. En av förskolorna har barn i åldrarna 1-5 och där varvar pedagogerna små och stora 

vid ingång för att undvika köbildningar till toalett och skötbord. Vinsterna med att planera för 

att det inte ska vara för många i tamburen samtidigt uppges vara att skapa en lugnare och 

trevligare atmosfär samt att pedagogerna får en bra överblick över barnens utveckling och att 

man som vuxen kan möta varje individ på ett bättre sätt.  

 
Om någon har en situation där det blir svårt när det är rörigt runt omkring. Det kanske 

är så att det blir väldigt stimmigt och då kan man inte fokusera. Att vi som pedagoger ser 

att här finns det här behovet då kan man inte vara den som går ut tillsammans med 10 

barn för då misslyckas man i den situationen. Då går vi ut några stycken istället och då 

kan man få lyckas i att man klarar av det. Att man istället tar vara på det som man är så 

bra på istället. Att man inte hör stopp, stopp, stopp och nej, utan att vad bra då kan du 

hjälpa till här istället. 

 

Andra exempel som pedagogerna ger på anpassningar rör situationer med enskilda barn. På en 

avdelning uppstod ofta konflikter med ett barn vid byte av aktiviteter. För att tillgodose barnet 

fick det längre tid på sig för att kunna ställa om sig för utgång. Ibland behövde barnet en 

pedagog vid sin sida och ibland behövde det vara för sig själv. Ett annat barn med viss 

funktionsnedsättning uppmuntrades av habiliteringen och föräldrarna att träna just av- och 

påklädning på förskolan. Detta gjorde att barnet blev allt säkrare motoriskt men ofta färdigt 

sist. En anpassning fick göras av pedagogerna där barnet ibland fick hjälp för att inte alltid 

komma ut sist. Träningen fick ske vid andra tidpunkter när det passade barnet bättre. På 

samma sätt redogör pedagogerna för hur de gör när de ser att ett barn börjar tröttna efter 

många försök själv, de griper in för att barnet inte ska tappa modet.  

 

Strategier finns även bland de vuxna, antingen schemalagda eller spontana, för att alla ska 

veta vad de ska göra och för att de ska hinna hjälpa de barn som behöver hjälp. Några 

pedagoger säger att det är bra om de vuxna kan hjälpa varandra genom att lösa av varandra 

vid situationer där det uppstått en konflikt mellan ett barn och en pedagog, detta för att kunna 

bemöta barnet på ett mer pedagogiskt riktigt sätt. Personkemi är något som också kommer 
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upp i detta sammanhang. Om det inte fungerar så bra i en relation mellan en vuxen och ett 

barn så kan anpassningar även göras av sådana anledningar.  

 
Man kan ju känna att i en grupp med fyra fröknar kan man tänka att någon ta det barnet, 

att personkemin fungerar bättre och det behöver man ju inte se som något negativt utan 

se som en tillgång. Du vet hur han fungerar och kan ta honom nu så går jag ut eller man 

har ett barn som alltid är trotsigt när det ska gå ut kan det ju vara att man fixar det en 

stund men så kanske man känner att man har låst fast sig så har vi blivit bättre på att 

lösa av varandra och då har vi sett hur det löst sig också. 

Pedagogernas syn på vikten av samsyn omkring ett gemensamt förhållningssätt 

En samsyn finns om att inte vara för många i tamburen och att barnen uppmuntras till att klä 

på sig själva, samtidigt menar pedagogerna att det vore det bra om de påminde varandra om 

att ge barnen tid, att inte hjälpa barnen för mycket samt att få ventilera efter de gånger det 

blivit stökigt 

 

Det finns också en uppfattning att det saknas en samsyn idag. Samsynen anses oerhört viktig i 

arbetet för att verksamheten inte ska bli otydlig för barn och vuxna. Det blir fel om inte alla 

gör likadant när man har bestämt något. 

 
Om man har sagt nu gör vi så här och så här och så är det någon som inte gör så. Alla 

måste gå på samma linje om man har bestämt något.  

 

Tydligheten kring vem som gör vad skulle bidra till en tryggare miljö, även för de vikarier 

som kommer. En mening är att man inte alltid kommer fram till en och samma syn men att 

man i alla fall bör komma fram till ett gemensamt arbetssätt. Ibland får man som pedagog 

rätta sig efter de överenskommelser som finns, trots att dessa kanske inte alltid är vad man 

själv valt.  

 
Det enda man önskar är att man inom arbetslaget på avdelningen har en samsyn på hur 

man faktiskt ska lösa det på bästa sätt. Det är det som krävs, annars så blir det jobbigt. 

Jag tycker det är viktigt att pedagogerna har en samsyn på eller liksom har kommit 

överens om att så här gör vi, sen kanske inte det är så att alla tycker att det är på allra 

bästa sättet men man får ändå komma överens om en metod tycker jag. Sen får man 

acceptera det och så gör man det. Det tycker jag. 
 

Att olikheter finns när det gäller förhållningssätt bekräftas av flera pedagoger. Det kan handla 

om skillnader i flexibilitet och synen på fastare ramar. En pedagog uttrycker att diskussioner i 

ett arbetslag är förutsättningen för att få en samsyn i arbetslaget. Att arbeta efter läroplanen är 

något som förenar och läroplanen skulle därför kunna fungera som diskussionsunderlag. 

Pedagogerna upplever ett behov av att prata, diskutera och reflektera över regler som man en 

gång kommit överens om, att man exempelvis diskuterar varför man har denna regel, om den 

fortfarande är aktuell, om man tycker lika eller olika. Vidare att man diskuterar sitt sätt att 

vara, hur vi som pedagoger reagerar och hur vi är.  

 
Jag tycker vi skulle sitta ner och diskutera hur gör vi i sådana situationer, hur reagerar 

vi och att man då, jag tror att det skulle berika ens eget tänkande att diskutera med 

varandra ibland gör man ju saker utan att man tänker, men om en kollega frågar varför 

sa du det och gjorde så, så kanske man får tänka till på ett annat sätt, det skulle vara 

nyttigt för ens egen utveckling och ens eget handlande, jag tror att det skulle ge mycket.  
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I samtalen framkommer även pedagogers behov av påfyllning genom att positiva saker lyfts, 

att pedagogerna både ger och får bekräftelse för olika handlingar. Synpunkter finns om att det 

inte bara är barnen som får vara olika utan att det även gäller pedagogerna i ett arbetslag. 

Olikheterna ses som något positivt vilket bör accepteras. De uttrycker att pedagoger på så sätt 

kompletterar varandra på ett optimalt sätt då de med olika erfarenheter kan se olika vägar som 

gör att alla barn blir sedda.  

 
[…] och även personalen, att det är ok att vi kan komplettera varandra. Ja. Jag tror att 

det är jätteviktigt. Speciellt när vi pratar om olika saker, vi ser ju från tre olika håll och 

tänker på olika sätt och det tycker jag är bra.  

 

De framhåller också att man i ett arbetslag måste få göra det man är bra på istället för att alla 

måste göra lite av varje. Detta kan spegla av sig i barngruppen då de barn som är starkare i 

något kan få växa genom att faktiskt få vara det. Istället för att: Nu har jag bytt två däck på 

bilen så nu får du byta två däck. 

Barnsyn 

Framträdande barnsyn 

Pedagogerna framhåller en positiv syn på barnet, någon som man har positiva förväntningar 

på. Barnet ses som en egen individ med tillgångar. Samtliga barn har olika styrkor och det 

gäller för pedagogen att ta vara på dessa. Någon är exempelvis motoriskt stark och någon vet 

vad sakerna heter. Genom att dessa styrkor blir synliggjorda kan barnen vara en tillgång för 

varandra. Men barnet behöver inte alltid vara bra på allting. Det är tillåtet att göra fel och det 

duger som det är.  

 
Alla har tillgångar men också att det är tillåtet att inte, alltså barnen behöver inte känna 

en prestationsångest, man behöver inte vara bra eller bäst på allt, man duger som man 

är. Man är en individ och alla individer har olika förutsättningar men man ska inte lägga 

för stor vikt vid det utan man ska hjälpa dem och ge dem det stöd de behöver. 

 

Det händer att pedagoger ger barnen olika utrymme att bestämma över sig själva i olika 

situationer och att man gör olika från avdelning till avdelning på samma förskola. En pedagog 

berättar att hon oftast bestämmer om barnen ska ha regnbyxor för att slippa diskussioner men 

att hon är medveten om att vissa barn klarar att känna efter vad de ska ha på sig. Däremot kan 

barnen på hennes förskola själva bestämma när de behöver gå på toaletten, alla behöver inte 

göra det före exempelvis utgång. På en avdelning får alla barn som klätt på sig vänta inne på 

tamburmattan till en vuxen kommer för att gå med dem ut. På den andra avdelningen får 

barnen gå ut och vänta på trappan till en vuxen kommer. 

 

Pedagogerna talar om de yngre barnens kompetenser och anger att dessa kompetenser 

synliggjorts för dem mer och mer.  

 
Och det som är roligt är det här, att genom alla dessa år att man ser det kompetenta 

barnet i de mindre barnen också. Som man kanske inte har sett förut på samma sätt. Att 

man lyfter fram det mer och mer. 
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De säger att barn har stor förmåga, är kompetenta, är kunniga och tänkande. Barnen måste få 

vara med i diskussioner, säga vad de tycker och känner samt göra egna val och påverka. 

Barnen måste tas på allvar. 

 
Barnen är ju kompetenta och det är ju ingen som hamnar på lasarettet om dom får känna 

av själva – så du blev blöt utan stövlar? 

 

Pedagogens ansvar framhålls i dessa situationer och behovet av ramar och gränser nämns 

liksom behovet av samspel, att man visar och vägleder. Vi måste vara guider vi vuxna, vi 

måste vägleda dom. 

 

Uttryck för att barnen både kan och måste få ta konsekvenserna av sina handlingar 

framkommer. Blir de inte färdiga blir det mindre tid för lek eller samling. Barn anses tidigt 

förstå känslor och det måste få vara tillåtet att som vuxen visa att man blir besviken eller 

ledsen i vissa situationer. Även om pedagogerna har en ambition att vara lyhörda för vad 

barnen önskar, säger de att det inte alltid går att genomföra. De lyfter fram nödvändigheten av 

att de vuxna motiverar och att barnen får förklaringar till varför man inte alltid kan göra som 

de vill. 

 
De måste få vara med och fatta beslut men vissa beslut kan de inte fatta, de förstår inte 

vad det innebär. Jag tycker absolut att barnen ska få säga vad de känner och vad de vill 

så får man göra så gott det går. Jag tycker absolut att de ska få vara med och göra sin 

röst hörd och vi ska försöka tillgodose dom så mycket det går, att respektera dem för vad 

de säger att dom förstår att det de säger tycker jag är viktigt, att de känner att man tar 

dom på allvar. Och varför? det är ju något som är viktigt för hela livet att de kan fråga 

och säga vad de tycker och tänker, att de blir förstådda. Att man förklarar för dom om 

dom säger något och vi säger tvärtom att man förklarar varför, för det är inte alltid dom 

förstår, så kan de ju inte alltid få bestämma. 

Pedagogernas syn på barns olikheter som tillgångar 

Informanterna uttrycker att begreppet olikhet går att tolka på olika sätt och att det inte behöver 

innebära en svårighet. Samtliga pedagoger talar om vikten av att alla barn får vara sig själva 

och att det ligger i förskolans uppdrag och uppgift att planera verksamheten efter dessa. De 

nämner att barn har olika förutsättningar beroende på ålder, vad de har med sig hemifrån, vad 

de är vana vid, vad de kan och inte kan samt att de fungerar olika. Samtliga barn måste ges 

samma möjligheter att få pröva och göra på olika sätt. I förskolan bör man se barns olika 

styrkor som tillgångar och att dessa kan stärka barnet i situationer som för barnet kan vara 

jobbiga. Man kan utnyttja dessa styrkor och på så sätt låta barnet lyckas, menar en pedagog.  

 
Man har sina spetsar där man kan jättebra och så har man saker som man behöver hjälp 

utifrån för att kunna….alla har sina spetsar som det gäller att ta vara på men också att 

det gäller att kunna utforma verksamheten på det sättet […] 

 

Tillgångar förknippas oftast med förmågor. Att kunna klara sig själva, hämta sina kläder, klä 

på och av sig, att vara snabb, att kunna koncentrera sig på det man gör och att kunna gå ut 

själva ses som en tillgång för dem själva. Att vara en tillgång för barngruppen är den som kan 

visa och hjälpa någon annan. Pedagogerna talar om vikten av att se förebilder i barnen för att 

lära av varandra och väcka varandras nyfikenhet. Barns olikheter när det gäller språket kan 

ses som en tillgång för ett barns språkliga utveckling då detta skapar utrymme för 

diskussioner i barngruppen. 
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Ja det är väl bra att vi inte är stöpta i en och samma form. Att alla inte gör likadant. Det 

är häftigt. 

Pedagogernas syn på barns olikheter som svårighet 

Barnens skiftande åldrar medför svårigheter eftersom de yngre barnen behöver mer omsorg. 

De äldre barnen får klara sig mer själva. De får anpassa sig och tystas exempelvis ned när de 

yngre barnen sover. De barn som klär på sig snabbt och inte syns och märks så mycket får 

inte lika mycket bekräftelse och uppmärksamhet som de som väsnas mer. Ett barn som har 

svårt att klä på sig kan ha den föreställningen att han eller hon inte kan. Meningar finns att det 

kan vara svårt att få barnet att hitta känslan av att ”jag kan”. Hos det barn som får för mycket 

hjälp, av exempelvis ett äldre syskon, kan känslan av att inte kunna förstärkas. Det kan också 

bli så att den som hjälper andra lätt blir utnyttjad och inte får tid att tänka på sig själv. På en 

förskola låter man barnen ofta fatta egna beslut angående vilka kläder som behövs vid 

utevistelsen. En svårighet som kan uppstå är att behandla barnen rättvist då inte alla har 

förmågan att bedöma vad som är lämplig klädsel eller inte.  

 

Andra olikheter kopplas till personlighetsdrag. Någon kan vara försiktig och då måste man 

försöka närma sig det barnet så att det känner sig tryggt. Olikheter som svårigheter är negativa 

beteenden som man vill få bort, menar någon. Utmaningar för pedagogerna är drag som 

benämns med uttryck som bromsklossar, envishet, lathet och konfliktbeteenden. De ger också 

förslag på hur man ska kunna bemöta dessa. 

  
Ibland stöter man på bromsklossar och då får man inte se klossen som ett totalstopp utan 

istället försöka hitta en väg som går runt denna.  

 

Vikten av humor berörs i arbetet med olikheter. Att kunna skoja och vara öppenhjärtig, att 

inte göra för stor affär av småsaker utan försöka vända det negativa till något positivt. Istället 

för att stanna vid, stopp, här är det svårt. Ok det här blir en utmaning men alla lyckas.  

 

En åsikt är att det krävs en samsyn inom arbetslaget för att kunna vända en svårighet till en 

tillgång. En annan att barns olikheter blir en svårighet när alla barn måste göra samma sak. 

Pedagogerna för en diskussion och ställer frågor omkring vad eller vem som har rätt att 

avgöra vad som är bra och tillåtet och varför inte barnet tillåts göra på sitt sätt.  

 
Om man skulle generalisera, det man ser som en olikhet är något som är utanför den 

gängse normen på avdelningen, fast vad är normen egentligen […]? 

 

En upplevelse är att man i förskolan oftast ser svårigheterna först men att pedagogerna är 

medvetna om förskolans uppdrag och att svårigheterna inte ligger hos barnet.  

 
Det som dyker upp först är väl att man oftast inte tänker att det kan vara en tillgång. Det 

tänker man ju oftast inte. Utan man ser ju oftast att det är ett problem. Men man kan ju 

också vända på det alltså om man får mera tid. Att man inte stressar utan tänker på ett 

annat sätt istället. 

 

Anledningar till detta, säger de, är stora barngrupper, stressig arbetsmiljö, för många 

arbetsuppgifter, bristen på en samsyn i arbetslaget samt bristen på diskussioner i det stora 

arbetslaget. 
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Förväntningar på barnen 

Informanterna uppger att det i tamburen finns förväntningar på att barnen ska kunna klä på 

och klä av sig själva och göra det man ska göra. De vill att barnen ska få uppleva att de 

lyckas. På två av förskolorna arbetar man med portfolio och det som barnen kan 

dokumenteras med foto och text i barnets portfoliopärm. Det finns även förväntningar på att 

barnen ska försöka själva innan de får hjälp. Meningar finns att pedagogerna behöver släppa 

fokus från sig själva och låta barnen ta mer ansvar. Barnen skulle då hjälpa och lära av 

varandra mer. Just samlärandet betonades av samtliga pedagoger på en av förskolorna, samt 

en vilja att utveckla detta arbete. Exempel ges på hur de äldre barnen kan ta ansvar och klara 

att gå in själva efter förmiddagens utelek, de vet hur många man kan vara i tamburen 

samtidigt för att det ska fungera. Ytterligare förväntningar finns på att barn ska hjälpa 

varandra.  

 

Det framkommer kritik mot att det servas för mycket, att barnen inte tillåts att försöka själva.  

 
De måste ju ändå få en möjlighet att praktisera det vi hela tiden pratar om. För vad då 

prata, det måste också få bli konkret för dem. Då kanske det är att vara mer tillåtande. 
 

Pedagogerna anger att det ibland ställs orimliga krav på barnen, exempelvis när 20 barn ska 

klara att vistas i tamburen samtidigt eller att tio barn ska kunna stå i toalettkö utan att det blir 

konflikter. Andra önskar att barnen ska få mer tid och fler chanser att försöka själva.  

 
Vi far upp som galningar så fort, eller när det blir en konflikt. Ja vi tror att det är en 

konflikt men istället kan det vara så att man pratar med varandra med ett annat tonläge. 

Och så rusar vi upp genast och tror att det här kan inte barnen lösa själva. 

 

Förklaringar till att det inte blir som de önskar är att de ofta får skynda på barnen på grund av 

att pedagogen exempelvis behövs på gården eller i köket. De menar att pedagogerna behöver 

släppa taget och att det inte är hela världen om man kommer in 10 minuter senare än planerat. 

 

Olika förväntningar finns på barnen beroende på deras olika förutsättningar och det påpekas 

att barnen lever upp till de vuxnas förväntningar. 

 
Det är klart att utgår jag ifrån att du är så liten så du klarar inte det här då gör de inte 

det. Och sen är det ju så att även där är vi olika, vi har olika tid på oss innan vi vill och 

innan vi förstår och innan vi kan och så. Men visst är de små kompetenta varelser, redan 

från början. 

Miljöns betydelse  

Pedagogerna upplever att lokalerna är för små och att det bidrar till att barns kläder försvinner 

och inte får plats. Önskemål framkommer om större utrymmen. Det finns de som anger att 

även om det är trångt så får man anpassa sig till det. Det handlar om vad pedagogerna gör av 

situationen. Det hjälper inte att gnälla utan man får planera verksamheten efter de 

förutsättningar som finns. De lösningar på problemet som vidtagits är att man på en förskola 

har arbetat med rutinerna vid ut- och ingång och har knutit pedagogernas olika uppgifter i 

tamburen och i vilken ordning de går ut eller in till deras scheman. De har även planerat och 

organiserat så att samtliga barn inte vistas i tamburen samtidigt. På en avdelning har man tagit 

ett angränsande rum till användning vid påklädning för att flera barn ska kunna ta på sig 

  



   

  26/42     

samtidigt. På så sätt tycker man att barnen får en bättre överblick på sina saker. De har också 

valt att dela in den stora barngruppen i två mindre grupper där den ena gruppen vistas ute på 

förmiddagen och inne på eftermiddagen. En del är nöjda med den tambur de har och säger att 

de inte tänkt så mycket på att eller hur man skulle kunna förbättra den, samtidigt förklaras det 

med att det är lätt att bli hemmablind eller att det skulle innebära stora ekonomiska kostnader. 

 
Det är en väldigt liten tambur och det gör ju att sakerna ligger väldigt lätt huller om 

buller och det är svårt att se var man har alla sina saker, var regnkläder är och så 

vidare, och att ha koll på var den egna hyllan är. Och då har vi diskuterat i det här, hur 

får vi det här att fungera och då har vi kommit fram till att det fungerar inte när alla barn 

går ut samtidigt utan vi får ta några åt gången och vi ser också var, att man ser att de 

här tillsammans går ut får då fungerar det, då kan man hjälpa varandra och de får lyckas 

i det hela. 

 

Förslag på förändringar är att placera barnens hyllor i en mer lämplig höjd för att bidra till att 

förväntningar på samtliga barn, även de yngsta, skulle öka. Ett exempel ges från en avdelning 

där de yngstas stövlar är placerade högst upp på en hylla och att pedagogen anser att det är fel 

och att man därmed visar att man inte förväntar sig att de ska kunna själva. Säger vi med 

miljön att barnet inte ska klara en situation, så gör det inte det. 

 

Ett förslag är en rund tambur och pedagogen motiverar det med att pedagogerna på så sätt 

skulle få en bättre överblick men att också barnen får det och ser varandra. Tamburen skulle, 

enligt en pedagog, kunna användas med sitt naturliga material som exempelvis vantar och 

mössor i arbetet med barnens begreppsutveckling. 

 

Pedagoger berör arbetsmiljön som varierande från dag till dag på grund av vilka 

konstellationer det är av pedagoger och barn. Den ses ofta som stressig, stojig och rörig vilket 

begränsar dem i deras arbete. De uppger att dessa situationer uppstår när barnen måste vänta 

på vuxna, när det fattas personal, när pedagogen inte är på den plats där hon/han behövs men 

också när oväntade saker inträffar som när något barn behöver en vuxen för sig själv på 

toaletten eller av andra skäl. Några pedagoger säger att arbetsmiljön i tamburen skulle kunna 

fungera bättre om man i arbetslaget bara satte sig ned och diskuterade denna rutinsituation. 

De menar att det gör man inte idag, det har inte prioriterats. 

 
Jag tycker oftast att det är väldigt stressigt. Att barnen inte har tid att sitta och försöka 

själva. Men jag har inte tänkt så mycket på hur man skulle kunna utveckla 

tambursituationen men jag tror framförallt att man måste försöka och få mera rutin på 

det, att en går ut med de stora barnen och så får man tid med de mindre barnen. De får 

pröva själva. Men så har vi inte idag. Det finns inga möjligheter. Det är bara på med 

stövlar och jackor och ut fort. För att det behövs folk på gården. 

Barnens upplevelser 

Barnens synpunkter på vad de gör och lär sig i tamburen och vad pedagogerna gör 

Samtliga barn uppger att de klär på sig och går ut eller när de kommer in tar av sig och hänger 

upp sina kläder i tamburen. Det är det de i huvudsak lär sig i tamburen. Jag lär mig att klä på 

mig själv. Barnen på en avdelning tycker att det fungerar bra när de får vänta ute på trappan 

när de klätt på sig färdigt. Många barn berättar att de hjälper varandra, sina kompisar och 

yngre barn. Jag lär mig att jag ibland inte behöver hjälp. Att dra upp dragkedjor, knyta skor 
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och ta bort resårbandet under stövlarna tycker många barn är svårt. Flera av barnen förklarar 

att de försöker själva först och sedan ber de antingen en kompis eller en vuxen om hjälp. 

Ibland måste de vänta på sin tur medan de vuxna pratar med varandra eller hjälper någon 

annan. Andra klarar sig helt och hållet själva. Jag tror faktiskt att jag hjälper mig själv. 

 

Det är få barn som tycker att de inte lär sig något i tamburen. Barnen uppger att de vet vad de 

behöver ha på sig ute och kan bestämma det själva. Någon har lärt sig att nå upp till sin hylla 

och kan själv ta ner sina kläder. En annan att öppna ytterdörren. En pojke berättar att han kan 

alla barnens namn och vet vad deras hyllor är. En flicka har lärt sig att lyssna. Andra saker 

som barnen räknar upp att de lärt sig är att inte busa, skrika, tramsa, springa inomhus, gå in 

med skorna eller vara på vuxenpallarna.  

 
Ja faktiskt, vet du vad man inte får göra? Man får inte springa. Man får inte busa i hallen 

och inte skrika. Vet du vad NN som du pratade med lärde mig? Hon lärde mig att man 

inte skulle tramsa. 

 

De uppger också att de lärt sig att man ska gå på toaletten inför utevistelsen och hur de ska 

bete sig där. När jag har kissat så släcker jag. 

 

Enligt barnen är pedagogerna med i tamburen tillsammans med barnen när de klär på sig och 

vissa vuxna klär på sig och går ut. Pedagoger sitter och tittar och vaktar så att inte killarna 

busar. De vuxna säger när barnen får gå ut och vad barnen ska ha på sig. De hjälper den som 

frågar eller inte kan. Ibland säger de att barnen ska försöka själva en stund först. Det händer 

att någon pedagog ber att ett barn ska hjälpa ett annat. Något barn uppfattar att pedagogerna 

sköter matlagning och dukning när barnen klär på sig. De vuxna kontrollerar så att barnen har 

hängt upp sina kläder annars säger de till. 

Barnens uppfattningar om hur deras behov blir tillgodosedda 

Barnen är övervägande nöjda med tambursituationen. De säger att de kan klara sig själva och 

lär sig, de vet att de får hjälp när de behöver och har inga förslag på förändringar. Det känns 

kul för vi ska gå ut. Och när vi ska gå in är det också kul för då ska vi äta mat. 

 

Några barn tycker att det är jobbigt att försöka själva, att klä på och att klä av sig själva. Ett 

barn säger att trots att han tycker det är jobbigt och att han inte tror att han ska kunna så lär 

han sig. Barnen på den närliggande förskolan, där intervjuaren inte är bekant med barnen 

sedan tidigare, beskriver på ett utförligare sätt vad de anser vara svårt eller jobbigt samt vad 

de önskar förändra i sin tambursituation än barnen på de egna arbetsplatserna. 

 

Svårigheterna enligt barnen ligger i att vända kläderna rätt, att det ibland är mycket kläder, att 

kläderna är tunga och att det tar tid att klä på sig.  

 
Det är lite så här, lite jobbigt. Det tar lite tid att klä på sig. Det är svårt att vända tröjan 

men inte byxorna. 

 

De säger att det skulle kännas bättre om de fick hjälp, fick välja kläder själva, inte behövde 

klä av några kläder alls, inte behövde så mycket kläder och att kläderna vägde lite mindre.  

 

Att vänta på att få hjälp och att stå i kö till toaletten uttrycker några barn är jobbigt. Fler 

toaletter önskas. På en avdelning uppskattar majoriteten av barnen att de får vänta utomhus på 
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trappan innan de får gå ut på gården. De som inte får gå ut själva önskar att de skulle få gå ut 

på gården så fort de klätt på sig. Förklaringen som ges är att det blir för varmt att vänta 

inomhus. På två av de andra avdelningarna får samtliga barn gå ut själva när de klätt på sig 

utom ett. Det här barnet berättar att han inte tycker om att vänta och stå i kö, han vill både gå 

ut och gå in först. Ett önskemål framkom om att kompisar skulle få vänta på varandra inne 

tills båda blivit klara. Det får de inte för då blir det för trångt i tamburen.  

 

Det finns barn som inte alls vill gå ut. Några barn vill inte gå ut när det är kallt eller regnigt på 

grund av vädret eller kläderna.  

 
Eh, om det är sommar ute, då är det roligt ute och inne men om det regnar är det tråkigt 

att vara ute. Men om det är fint väder, då är det roligt att vara ute.  

 

Barnen uttrycker en vilja om att få gå ut när de själva vill under dagen och ett barn berättar 

om en gång när de fick välja. 

 
En gång blev det så att man fick bestämma helt själv när man ville gå ut och så fick man 

gå ut när man ville. Det tyckte jag var bra. Så ville jag göra. 

 

De anser att det är tråkigt att gå ut när de håller på med något roligt inne. 

 
Ibland håller vi på med något roligt då vill vi inte gå ut. Ibland när vi sitter i 

målarrummet och pysslar och fröken säger att vi ska städa och gå ut då vill vi inte det för 

vi har inte pysslat klart. 

 

Barnen tycker att det fungerar bäst i tamburen när det är lugnt, när ingen skriker, bråkar eller 

säger dumma saker. Det fungerar bäst när det är lugnt, när det inte är så många barn. Det 

blir så stökigt. Det är bäst när det finns vuxna med så att ingen slåss och när det inte är så 

många barn i tamburen samtidigt. Ett barn önskar att han skulle få vara helt ensam där. 

Ytterligare ett barn anser att det är bäst när han själv får välja vad han ska ha för kläder på sig 

ute och att han blev glad när en pedagog sa åt honom att han bara behövde skor, shorts och t-

shirt ute. 

 
Vet du en sak, att en gång när det var jättevarmt då hade jag kortbyxor och kortärmad, 

för du sa att jag bara kunde ha skor. 

Sammanfattning av resultat 

Pedagogerna framhåller tambursituationen som en viktig del av förskolans vardag. De 

beskriver det etiska och pedagogiska förhållningssättet och betonar bl.a. vikten av att samtliga 

barn blir sedda och att utgå från det enskilda barnets behov. Vidare belyses vikten av att det 

uppstår positiva möten barn-barn och barn-vuxna emellan, samt att barnen utvecklar sin 

självständighet genom att exempelvis lära sig att klä på sig själva. Barns delaktighet ses som 

en viktig del. Pedagogerna beskriver deras ambitioner och att de i dessa har för avsikt att 

lyssna och finnas nära till hands. De beskriver också att barnen uppmanas att hjälpa varandra. 

Vidare avser pedagogerna att planera tambursituationen utifrån individens och barngruppens  

behov och uttrycker att de gör detta genom att bl.a. dela in barngruppen i mindre grupper och 

att se till vilka barn som kan utmana varandra.  
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Pedagogerna uttrycker också ett missnöje vad gäller tambursituationen. Lokalernas 

utformning, stora barngrupper, låg personaltäthet och en bristande samsyn i personallaget är 

exempel på faktorer som enligt pedagogerna begränsar dem vad gäller de ambitioner som 

nämns ovan. Pedagogerna talar om det kompetenta barnet men framhåller att dessa negativa 

förutsättningar leder till att flera barn dagligen misslyckas. Barns olikheter beskrivs som 

tillgångar och svårigheter och pedagogerna anger att svårigheterna bl.a. kommer till uttryck 

på grund av de faktorer som nämns ovan men att de också är beroende av pedagogernas 

barnsyn samt personallagets samsyn vad gäller exempelvis regler och yrkesetik. Vidare 

belyses vikten av att se barns olikheter som tillgångar och att dessa tillgångar kan bidra till en 

mångfald i barngruppen där olika styrkor kommer till uttryck i positiv bemärkelse.  

 

Barnen är till största delen nöjda med tambursituationen i förskolan. Detta beskriver de 

genom att belysa exempel där de bl.a. är delaktiga och klarar av olika moment själva. Vidare 

upplever majoriteten av barnen att pedagogerna är närvarande och att de hjälper barnen vid 

behov. Några barn är missnöjda med tambursituationen och uttrycker den som jobbig och 

rörig. De beskriver exempelvis att kläderna är tunga, är svåra att vända rätt och att för många 

barn vistas i tamburen samtidigt. Vidare uttrycker flera barn en önskan om mer inflytande 

över denna rutinsituation, detta exempelvis i form av att få gå ut själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  30/42     

Analys 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers medvetenhet kring förhållningssätt, barnsyn, syn 

på individens och gruppens behov, om man ser individers olikheter som tillgång eller som 

svårighet i den vardagliga omsorgssituationen, i rutinerna kring ut- och ingång, och jämföra 

det med barns egna tankar och upplevelser av nämnda del av verksamheten. Vi gör en analys 

av pedagogers och barns utsagor, diskuterar kring resultatet och sätter dessa i relation till 

litteraturen och våra egna reflektioner. 

Pedagogernas etiska och pedagogiska förhållningssätt  

Se barn 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna tycker det är viktigt att se varje barn och att 

barnen upplever sig sedda. De är måna om att skapa goda möten med var och en. På liknande 

sätt betonar Juul & Jensen (2003) kontakten eller relationen mellan den vuxne och barnet 

genom att se barnet, att se barnet i den meningen att erkänna och bekräfta det vilket skapar 

upplevelsen av att bli sedd. Författarna använder begreppet relationskompetens och 

framhåller att pedagogens ansvar ligger i att se det enskilda barnet utifrån dess premisser och 

att därefter anpassa sitt beteende efter dessa, utan att frånhända sig ledarskapet och med en 

fortsatt vilja påta sig ansvaret för relationen. I Linnérs (2005) studie omkring vad pedagoger 

fokuserar på när det gäller etiskt förhållningssätt uppges även här betydelsen av att barn blir 

sedda. I vår studie kan vi urskilja olika dimensioner i pedagogernas beskrivningar av att se 

barnet. Tamburen framställs ofta som en orolig plats där mycket energi går åt till att ha 

uppmärksamhet på vad barnen gör och där kommunikationen mest består av uppmaningar. 

Att se handlar då framför allt om att överblicka barngruppen och se till att det fungerar. Ett 

annat sätt att se och mötas är att endast fokusera på det som sker i tambursituationen. Det 

samtal som uppstår mellan pedagogen och barnet begränsas till att handla om de olika 

momenten runt på- eller avklädning. En tredje grupp betonar att de vill bygga bra relationer, 

föra dialog med varje barn om både det som rör ut- eller ingång och annat som är viktigt för 

barnet. Dessa pedagoger framhåller att denna situation får ta tid, de kan sitta ned bredvid 

barnet, tala med det och vid behov visa hur man gör.  

Lyssna på barn 

I samband med relationsskapandet talar pedagogerna i vår undersökning om att lyssna till 

barnet, om lyhördhet för det enskilda barnet och barngruppens önskemål. Detta ses bland 

annat som det goda mötets möjligheter. Förutom lyhördheten förverkligas det goda 

bemötandets respektfulla hållning genom närvaro, närvaro av både fysisk och relationell 

karaktär, engagerad dialog samt en viss försiktighet framhåller Croona (2003). Öhman (2006) 

anger att ömsesidigheten, lyhördheten för barns initiativ och viljan att upptäcka tillsammans 

med barnet handlar om att ta barns perspektiv och är viktigt för att uppnå kvalitet i samspelet 

mellan pedagog och barn. Vuxnas närvaro är något som barnen lyfter fram som betydelsefullt. 

De vill ha närvarande vuxna som ser till att det är lugnt, att ingen slåss och att de får hjälp när 

de behöver. Vi ser också barnens glädje över att de blir lyssnade på och får göra egna val när 

det gäller kläder och välja tidpunkt för utevistelse. 
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Utgå från barns förutsättningar och behov 

I likhet med Linnér (2005) kan vi urskilja tre riktningar i talet om att utgå från barns 

förutsättningar och behov. Linnér (a.a.) benämner dessa som en form av omsorgsetik, som en 

form av kategorisering och segregering och som en form av individualism. Omsorgsetiken 

uttrycks i vår undersökning dels genom beskrivningar av att hjälpa, göra anpassningar och 

skapa förutsättningar för att barnet skall lyckas. Kategoriseringar och nivågrupperingar görs 

enligt pedagogerna i Linnérs (a.a.) studie i syfte att effektivisera lärandet. Pedagogerna talar i 

vår studie om snabba/långsamma, självständiga/hjälpbehövande, små/stora samt om barn som 

kan respektive inte kan. Hänsyn tas och anpassningar görs efter dessa indelningar. I 

resonemanget om barns olikheter som tillgång och som svårigheter anges även här en 

kategorisering.  Individualism förekommer i talet om det unika barnet, om barnet som en 

individ med tillgångar. Informanter uppger att de dokumenterar det barnet kan i portfolios och 

att de önskar tillvarata barnets styrkor. De berör dessutom vikten av att barn får göra egna val. 

Värdegrund 

Pedagogerna använder flera värdegrundsbegrepp för att beskriva vad de önskar att barnen ska 

lära sig i tamburen. De uttrycker att barnen genom samspel med varandra och de vuxna lär sig 

att: ta ansvar, hjälpa varandra, respektera varandra, visa hänsyn, vänta på sin tur men även att 

få tid att tänka på sig själva. Varje lärare har, enligt gällande styrdokument och internationella 

överenskommelser såsom FN:s konvention om barnets rättigheter, ett uppdrag att arbeta för 

att förverkliga de värden som utgör en grund för skola och samhällsliv (Orlenius & Bigsten 

2006). De grundläggande etiska värden eller den värdegrund som vårt samhällsliv vilar på och 

som Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006), benämner är; 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessutom respekt, omsorg, 

rättvisa, egna och andras rättigheter, ansvarstagande, generositet och tolerans. Pedagogens 

förhållningssätt till barnen och hur man lyckas fullfölja läroplanens intentioner när det gäller 

det etiska perspektivet är avhängigt pedagogens egen etiska medvetenhet och dennes etiska 

tänkande understryker Gren (2001). Fjellström (2006) beskriver hur värdegrundsbegreppet 

och den uttryckta yrkesetiken för lärare är sammansatt av olika etiska principer samt hur de 

sammanfaller med internationella deklarationer och konventioner av samhällelig och politisk 

art. Trots att barnen främst uppfattar att lärandet i tamburen mest kretsar kring handlingar runt 

på- och avklädningen redogör de för att de står i kö, väntar på sin tur och hjälper kamrater 

som inte kan. De uppger också att de lärt sig regler om vad man inte får göra, busa, skrika, 

tramsa, springa inomhus eller gå in med skorna.  Barnen uttrycker här värden av rättvisa, 

förståelse för egna och andras rättigheter samt solidaritet med den som ännu inte kan.  

Framträdande barnsyn 

Det unika barnet 

De intervjuade pedagogerna ser barnen som unika personer med olika förutsättningar, behov  

och förmågor. Det påpekas att barnen duger som de är och att de inte alltid behöver vara bra 

på allting men att man ska ta tillvara det som barnet kan. Genom att inte bara fokusera på det 

barn kan utan också titta på hur barnen gör, hur de hjälper varandra, vilka strategier de 

använder sig av kan barns olika styrkor bli synliggjorda. Flera anser att alla barn måste ges 

samma möjligheter att få pröva och göra på olika sätt. Att de ser och är medvetna om barns 



   

  32/42     

styrkor och strategier kräver att de vuxna kan ta barnets perspektiv dvs. att de försöker förstå 

och tolka hur barnet tänker och varför det förhåller sig till olika saker i förskolan som de gör 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Att ta barns perspektiv handlar också om att 

upptäcka och se det unika hos varje barn och ge utvecklingsmöjligheter för det säregna hos 

var och en skriver Öhman (2006).  

Det kompetenta barnet 

Pedagogerna har oftast positiva förväntningar på att barnen ska försöka själva och klara på- 

och avklädningen i tamburen, men också att de ska kunna ta ansvar, göra egna val och hjälpa 

någon annan. Genom att synliggöra ett barns kompetenser kan det enskilda barnets 

självkänsla stärkas samtidigt som det kan vara en förebild för andra barn. Kompetensen blir 

en tillgång både för dem själva och för andra. Barns betydelse för varandra är något som 

framhålls av Williams (2006), som studerat barns samlärande. Hon menar att olikheterna, 

mångfalden av barns idéer, sätt att tänka och lösa problem, sätt att kommunicera och uppfatta 

instruktioner kan, om de lyfts fram i verksamheten, medverka till ny kunskap och utvecklande 

av tolerans och förståelse för olika sätt att vara och tänka. Johansson & Pramling Samuelsson 

(2003) belyser den perspektivförskjutning som skett av barnsyn från ett generellt barn med 

inneboende utvecklingspotential till ett barn med kompetenser med betoning på relationer, 

möten och samspel med andra. Att barnen tillåts pröva, göra på sitt sätt och fatta beslut om 

exempelvis lämplig klädsel sammanfaller med den syn som Johansson (2003b) benämner 

”barnet som medmänniska”. Ett intresse finns då hos pedagogen att utgå från barnets 

erfarenhetsvärld och att ge barnet kontroll över sin tillvaro.  

 

Även om pedagogerna har en ambition att vara lyhörda för vad barnen önskar, menar de att 

det inte alltid går att genomföra. De lyfter fram nödvändigheten av att de vuxna motiverar och 

att barnen får förklaringar till varför man inte kan göra som de alltid vill. I en studie av 

Johansson & Johansson (2003) beskrivs synen på ”det förnuftiga barnet” där pedagogen ser 

barnet som rationellt, med förmåga att dra egna slutsatser och göra egna val. Pedagogen 

resonerar med barnet och tar hänsyn till barnets val. Likheter finns mellan de ovan beskrivna 

synsätten och de som bl.a. Halldén (2007), redogör för, nämligen ”barnet som being” och ”det 

kompetenta barnet”. Barnet betraktas som autonomt, kompetent och likt den vuxne. Man tittar 

inte på brister, det barnet inte kan, utan fokuserar på barnets möjligheter och förmågor (a.a.). I 

studien ser vi att pedagogerna i talet om det kompetenta barnet betonar olika saker. Några 

områden som lyfts fram är; barns delaktighet och inflytande, självständighet, förnuft samt 

sociala kompetens.  

 

Om barnet inte klarar av en specifik uppgift trots ihärdiga försök finns den vuxne tillhands 

och griper in för att barnet inte ska ge upp och tröttna, uppger informanterna. Pedagogerna 

påtalar ett behov av att de vuxna tar sitt ansvar som vägledare. Detsamma konstaterar Bjervås 

(2003) genom att betona att det kompetenta barnet inte är i mindre behov av den vuxens 

närvaro, pedagogens roll är att vara medforskare till barnet.  Vi kan även se att åtskilliga barn 

i vår studie betraktar sig själva som kompetenta. De uttrycker att de kan klä på och av sig 

själva, att de lär sig, att de försöker själva, att de bestämmer om kläder och att de kan hjälpa 

någon annan. De berättar om sina strategier, om hur de går tillväga när de inte kan, att de ber 

en kamrat eller vuxen hjälpa dem. Dessa uttalanden kan ses som uttryck för att, som 

Doverborg & Pramling (1995) hävdar, barn både anpassar sig och lever upp till omgivningens 

förväntningar.  
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Vid en jämförelse mellan de barn som vi har en närmare relation till och de som var nya 

bekantskaper finner vi att barnen på den närliggande förskolan, där närmare relationer till 

barnen saknas, ger mer utförliga svar omkring vad de anser vara svårt eller jobbigt samt vad 

de önskar förändra i sin tambursituation. Majoriteten av barnen på de förskolor där vi själva är 

verksamma uppger att de inte har något de vill förändra. Vi ser detta som ett eventuellt tecken 

på att barnen vi har en nära relation till anpassar sina svar medan barnen på den närliggande 

förskolan kan frigöra sig från att svara utifrån vad de tror att den vuxne vill höra.  

Vuxna vet bättre 

Trots att flera pedagoger talar om att barn har stor förmåga, är kompetenta, är kunniga och 

tänkande skiljer sig förväntningarna på barnen i likartade situationer. Barnen ges olika 

utrymme att bestämma över sig själva exempelvis när det gäller val av kläder eller om de får 

gå ut själva eller inte. Ett par pedagoger är kritiska till att andra pedagoger servar barnen för 

mycket. De anser att barnen inte tillåts försöka tillräckligt mycket och att de borde få fler 

chanser att försöka själva. Öhman (2006) resonerar om den offentliga barnsynen som uttrycks 

i styrdokumenten och praktikens barnsyn och förklarar att skillnader i samspel och bemötande 

beror på att pedagogerna influeras av sina egna kulturella och folkpsykologiska uppfattningar 

om hur barn ska bemötas och fostras, av personliga erfarenheter, föreställningar och kunskap 

om barn och bär detta vidare i sin praktik. En pedagog berättar att hon oftast bestämmer om 

barnen ska ha regnbyxor för att slippa diskussioner. Andra förbereder och diskuterar med 

barnen före utgång om vad som kan vara lämplig klädsel. Det behöver inte vara så men 

genom styrning i sådana diskussioner kan pedagogen bestämma indirekt. Flera av de 

intervjuade barnen har uppfattningen att de vuxna bestämmer när barnen ska gå ut och vad de 

ska ha på sig. Att vuxna bestämmer eller att man i diskussioner enas om något som den vuxna 

anser bäst för barnet kan jämföras med det tema av barnsyn som Johansson (2003b) kallar 

”vuxna vet bättre” och som Johansson & Johansson (2003) beskriver det formbara barnet. 

Pedagogen utgår då från sina mål och tankar om vad som är bäst för barnet, utifrån ett s.k. 

”ovanifrån-perspektiv”. Bakomliggande kan vara en uppfattning att barnet inte ses som fullt 

färdig, att barnet är på väg att bli socialt. Den vuxnes roll som vårdgivare betonas. Johansson 

(2003b) skriver att inom sociologin benämns denna syn på barnet som ”human becomings”.  

Det irrationella barnet 

Pedagogerna anger att det i tamburen finns regler och en del talar om att det finns olika 

meningar när det gäller ramar och gränser. Regler används, enligt vår tolkning, i syfte att 

korrigera och fostra. Ibland gäller det negativa beteenden som man vill få bort, som 

exempelvis att störa eller bråka med sina kamrater. Det finns åsikter om att barnen måste få ta 

konsekvenserna av sina handlingar. Barnen visar medvetenhet omkring de regler som gäller 

när de berättar om vad de lär sig i tamburen. Några barn berättar att de lärt sig att man ska gå 

på toaletten inför utevistelsen. Andra att inte busa, skrika, tramsa, springa inomhus eller gå in 

med skorna. Barnen talar om att de vuxna vaktar så att inte någon busar eller slåss samt att de 

kontrollerar att barnen har hängt upp sina kläder. I Johanssons (2003b) studie framträder även 

en syn på barnet som irrationellt. Då tolkas ofta barnets handlingar i negativa termer. Barnets 

agerande verkar planlöst, utan avsikt eller provocerande. Med detta synsätt saknas viljan att 

försöka förstå barnet och pedagogens roll blir att begränsa barnet (a.a.).  
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Det emotionella barnet 

I samtalet om förväntningar och fostran omnämns barns förmåga att förstå känslor och att det 

måste vara tillåtet att som vuxen visa att man blir besviken eller ledsen i situationer då barnet 

inte gör det som förväntas. Johansson & Johansson (2003) har i sina studier funnit att detta 

synsätt finns bland pedagoger och påverkar deras strategier i arbetet med etiska värden. Det 

”emotionella barnet” anses ha förmåga till inlevelse. För att lära hjälper pedagogen barnet att 

utveckla, känna igen och förstå olika känslor.  

Den pedagogiska miljön 

Fysisk miljö 

Vid intervjutillfällena framkom av pedagogerna tankar kring tamburens fysiska utformning. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) belyser vikten av att som pedagog kunna planera 

och erbjuda barnen en utmanande miljö. Pedagogerna beskriver också detta genom att komma 

med förslag på önskade ändringar vad gäller den fysiska miljön. Dessa förändringar berör 

lokalens utformning där önskemål om exempelvis en cirkulär planlösning framkommer. 

Vidare uttrycker pedagogerna önskade förändringar vad gäller placeringen av barnens 

klädkrokar, stövlar och regnkläder. De beskriver också här att barnen genom dessa 

förändringar skulle få lyckas och att förväntningarna på samtliga barn, oavsett ålder skulle 

öka. Flera pedagoger uttrycker också att deras förutsättningar är bristfälliga vilket gör att 

önskade förändringar ej kan göras. Ett fåtal barn uttryckte vid intervjutillfällena att på- och 

avklädningen var jobbig då de exempelvis inte kunde vända kläderna rätt. Några av dem 

beskriver också en rörig tambursituation som upplevs som jobbig. Anledningen till detta är 

enligt barnen, att många barn vistas i tamburen samtidigt. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna trots vetskapen om en bristande fysisk miljö inte haft denna i åtanke vid 

planerandet av momentet ut- och ingång. Bjervås (2003) belyser den pedagogiska miljöns 

utformning och skriver att barnen blir så kompetenta som verksamheten tillåter dem att vara. 

Med detta menas att den pedagogiska miljöns utformning påverkar barnens kompetenser. 

Verksamheten signalerar vilka förväntningar den har på barnen genom den pedagogiska 

miljön. Pedagogerna beskriver brister i den fysiska miljön som den mest avgörande delen i en 

icke fungerande tambursituation. de Jong (I Björklid 2005) skriver att en trång miljö kan vara 

positiv då den utmanar till hänsynstagande men den kan också vara negativ då den kan vara 

stressutlösande för barn och vuxna. Negativ stress påverkar inte barns lärande positivt och 

skapar inte en positiv miljö för varken stora eller små.  

Den förgivet tagna miljön 

Nordin – Hultman (2004) skriver att den svenska förskolan är starkt traditionsbunden vad 

gäller dess dagsprogram och fysiska miljö. Detta är inte heller så reflekterat i förskolorna just 

på grund av dess tradition och att det där med är för givet taget. Flera pedagoger uttrycker vid 

intervjutillfällena en önskan om flera diskussions- och reflektionstillfällen men upplever av 

organisatoriska skäl att dessa inte prioriteras. Majoriteten av de barn och hälften av de 

pedagoger som intervjuats uttrycker att tambursituationen är väl fungerande. Barnen uttrycker 

exempelvis att de kan själva och att de är nöjda med att vänta på trappan när de klätt på sig 

färdigt. De pedagoger som är nöjda med tambursituationen har inte funderat så mycket kring 

ovan nämnda rutinsituation och eventuella förändringar kring denna. De menar att man lätt 

blir hemmablind och att eventuella förändringar gällande den fysiska miljön skulle medföra 



   

  35/42     

stora ekonomiska kostnader. Pedagogernas tankar kring detta kan tolkas överensstämma med 

vad Nordin – Hultman (2004) skriver om den svenska förskolans för givet tagna fysiska miljö 

och dagsprogram. De pedagoger som är nöjda med tambursituationen skulle kunna vara det 

just på grund av den för givet tagna miljö som råder i den typiskt svenska förskolan.  

Individen eller gruppen 

Som nämns ovan är det den fysiska miljöns utformning som enligt de missnöjda pedagogerna 

är en avgörande del i en icke fungerande tambursituation. Några pedagoger berör också den 

enskilda individen och dennes lyckanden och misslyckanden och menar att vissa barn 

beroende på planeringen av tambursituationen dagligen får misslyckas. Nordin – Hultman 

(2004) belyser detta i sin studie och visar på flera exempel där samma barn misslyckas i vissa 

situationer men beroende på verksamhetens innehåll och förväntningar också lyckas. 

Författaren framhåller precis som dessa pedagoger att verksamhetens innehåll och regleringar 

vad gäller tid och rum talar om för barnet hur detta ska vara. Pedagogerna berör vid 

intervjutillfällena svårigheterna med att finna en balans vad gäller individens behov och 

förutsättningar kontra gruppens.  

 

Gren (2001) skriver att barnets hela situation måste finnas med i verksamhetens planering och 

utformning. Med barnets hela situation menas exempelvis barnets fysiska och psykiska hälsa, 

dess fysiska och psykosociala miljö, familjens roll i samhället och barnets livsrytm. 

Pedagogerna belyser precis som ovan nämnda författare individens situation och menar att 

vissa barn ibland får misslyckas just beroende på att deras situation inte funnits i åtanke vid 

planerandet av verksamheten. Johansson (2003b) skriver att detta för många pedagoger är ett 

dilemma och hänvisar till barngruppernas storlek, personalneddragningar samt diskussioner 

om individuella mål. Flera av pedagogerna nämner precis som Johansson (a.a.) bl.a. 

personaltäthet och barngruppernas storlek som orsaker till varför individens behov får stå 

tillbaka för gruppens. Colnerud & Granström (2002) skriver om pedagogers yrkesetik och 

menar att pedagogernas möjligheter att bete sig etiskt riktigt mot varje individ begränsas då 

barnen möts i en kollektiv situation. Vidare berörs individens intresse och ovan nämnda 

författare skriver att värnandet om dennes intresse i stort sett är en omöjlighet när andra barn 

har andra och kanske motstridiga intressen. Samtliga pedagoger uttrycker dock att de aktivt 

arbetar för att anpassa verksamheten efter den enskilde individens behov. En del av dessa 

pedagoger menar att verksamheten trots dessa ambitioner inte lever upp till detta. 

 

Pedagogerna beskriver flera exempel på hur rutinen för ut- och ingång planerats utifrån 

individens behov. Man har bland annat tittat på vilka barn som kan ta hjälp av varandra och 

vistas i tamburen samtidigt, vilka barn som bör vänta till sist med att klä på sig, var 

pedagogerna behövs som mest och så vidare. Trots detta finns det barn som vid 

intervjutillfällena uttrycker tambursituationen som jobbig och rörig. Detta är ett tydligt 

exempel på att det många gånger är svårt att anpassa verksamheten efter individens behov.  
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Samsyn 

Pedagogerna uttrycker att de trots bristande förutsättningar vad gäller exempelvis den fysiska 

miljön och svårigheter med att finna en balans mellan individens behov och gruppens, måste 

försöka göra det bästa av situationen. Denna strävan kräver enligt pedagogerna en samsyn i 

arbetslaget, en samsyn som enligt några av dem inte finns. Frågor som pedagogerna berör är: 

När på dagen ska barnen gå ut?, Vilka barn?. Vilka barn går ut i tamburen först?. Går alla 

barn ut i tamburen samtidigt?. Vad får barnen göra när de klätt på sig färdigt?, Hur ska 

tamburen vara utformad så att den utmanar barn i alla åldrar och individer med enskilda 

behov?, Vad erbjuder vi för lärandemiljö i tamburen?, Hur påverkar mina/våra handlingar 

barnens integritet och identitetsutveckling?   

Att tolka ordet på olika sätt 

Gren (2001) beskriver att en verksamhet kan ha en god kvalitet trots bristande resurser och att 

pedagogens förhållningssätt påverkar barnets förmåga att tillgodogöra sig de 

utvecklingsmöjligheter som finns på förskolan. Flera av pedagogerna uttrycker liknande 

tankar men berör samsynen som en avgörande del, dock på olika sätt. Flera av pedagogerna 

berör vikten av att samtliga i arbetslaget följer den gemensamma planeringen. Planeringen 

berör strategier för såväl barn som vuxna. Exempel kan vara vem av pedagogerna som ska gå 

ut i tamburen först och med vilka barn. En annan form av samsyn handlar om vilka ramar och 

gränser som finns eller bör finnas i verksamheten och hur man som pedagog lever upp till 

dessa. Pedagogerna beskriver exempel på överenskommelser vad gäller förväntningar på 

barnet/barnen, detta kan ta sig uttryck i att man kommit överens om att ett barn exempelvis 

ska klä på sig själv. Vidare belyser några få pedagoger en yrkesetisk samsyn, något som dessa 

menar är mycket viktigt att diskutera och önskar att få göra mera. Den yrkesetiska samsynen 

handlar för dessa pedagoger om att ta ansvar för sina handlingar och vad man som pedagog 

gör och säger.  

 

Orlenius & Bigsten (2006) beskriver den yrkesetiska kompetensen och menar att den bland 

annat berör relationen mellan barnet och pedagogen och kännetecknas av pedagogens 

förmåga att handla ansvarsfullt, kunna kommunicera, benämna och tala om situationer i etiska 

termer samt att se och identifiera den moraliska dimensionen. Gren (a.a.) skriver att det är 

mötets karaktär och betydelse som bör stå i fokus, vilket de pedagoger som talar om en etisk 

samsyn också berör. Ordet samsyn kan som texten ovan visar, betyda olika saker för olika 

människor. Detta kan vara en av orsakerna till att flera av pedagogerna upplever att de saknar 

just en samsyn. Skolverket (2005) belyser vikten av att i ett arbetslag diskutera och reflektera 

kring pedagogers förhållningssätt och vad detta får för konsekvenser. Skolverket (a.a.) menar 

att dessa diskussioner och en nära respektfull relation till barnet präglas av en verksamhet där 

barnets kompetenser och delaktighet i lärandet står i fokus. Litteraturen beskriver ordet 

samsyn utifrån pedagogers förhållningssätt men ordet samsyn tolkas olika av pedagogerna i 

studien, vilket också torde prägla verksamheterna på olika sätt.  

Slutsats 

Vi ser att pedagogerna är medvetna om betydelsen av att bemöta varje barn individuellt och 

skapa en nära kontakt med var och en och det även i en rutinsituation som i tamburen. I denna 

medvetenhet finns etiska aspekter med. Vi tolkar det som att barnen i stort sett är nöjda med 

pedagogernas bemötande i tambursituationen. Vissa barn uttrycker en önskan om att få 
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bestämma mer över om och när de ska gå ut och över val av kläder vid utevistelsen. De 

upplever också att det är jobbigt att vänta på mattan innan man får gå ut och att stå i toalettkö. 

Detta kan eventuellt tyda på att inte alla barn blir lyssnade på fullt ut eller att dessa barns 

behov inte har uppfattats av pedagogerna. Det kan också handla om brister i planeringen av 

själva momentet ut- och ingång eller att de vuxna gör bedömningen att barnen inte förmår 

bestämma helt och hållet själva och se konsekvenserna av sina beslut. Pedagogerna tar helt 

enkelt sitt ansvar genom att motivera varför man inte alltid kan göra som barnen vill. Trots att 

pedagogerna uttrycker en medvetenhet om individen, dennes förutsättningar och behov samt 

planeringen inför dessa upplever flera av pedagogerna en frustration kring tambursituationen 

idag. Flera av dessa pedagoger ser rutinsituationen som ett stressmoment och önskar 

förändringar både vad gäller den fysiska miljön men också vad gäller individers 

förutsättningar. En av de främsta orsakerna till detta menar pedagogerna är av organisatoriska 

skäl men några av pedagogerna nämner också en brist på samsyn i arbetslaget. Bidragande 

kan som analysen visar, även variationer gällande pedagogers barnsyn vara. Pedagogerna 

uttrycker och visar verbalt på kunskaper vad gäller barnet och dess utvecklingsmöjligheter 

och förutsättningar men flera av dem menar att de inte kan leva upp till sitt pedagogiska 

uppdrag på grund av bristande förutsättningar, vilket överensstämmer med studier 

genomförda av bl.a. Linnér (2005) och Öhman (2006). 

 

De teman som innefattar analysen ovan är mycket närliggande varandra och kan därför i 

texten ovan upplevas som att de berör varandras områden, vilket de till viss del gör. Trots att 

begreppen är närliggande betyder och står de inte för samma sak fullt ut vilket gör att en 

tematisering som den ovan är nödvändig och relevant.  
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Diskussion 

I det avslutande kapitlet reflekterar vi över vår undersökning. Därefter kommenterar vi våra 

resultat och analysen av resultaten i förhållande till syftet för studien och våra 

frågeställningar. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning och slutligen följer en 

diskussion kring, av oss, dragna lärdomar. 

 

Studiens syfte har varit att undersöka pedagogers medvetenhet om förhållningssätt, barnsyn, 

syn på individens och gruppens behov, om man ser individers olikheter som tillgång eller som 

svårighet i den vardagliga omsorgssituationen, i rutinerna kring ut- och ingång, och jämföra 

det med barns egna tankar och upplevelser av nämnda del av verksamheten. De 

frågeställningar vi har sökt svar på är: Hur ser pedagogerna på sitt arbetssätt utifrån den 

enskilda individens behov och förutsättningar i tambursituationen? Vilka är barnens 

upplevelser av pedagogernas bemötande i och planering av tambursituationen? 

Resultatdiskussion 

Med vår undersökning ville vi bidra till en ökad kunskap om hur pedagogerna i sin 

förskolepraktik ser på sitt uppdrag att bemöta såväl det enskilda barnet som barngruppen på 

ett sådant sätt att det både stärker den enskilda individen och gagnar barngruppen. 

Undersökningen begränsades till att beröra tambursituationen vid ut- och ingång. I 

intervjuerna har pedagogerna belyst både svårigheter och möjligheter. Intervjuerna med 

barnen har även gett oss en inblick i deras upplevelser av tambursituationen. Dessa nyvunna 

insikter tillsammans med litteraturstudierna har gett oss en större helhetsbild som vi kommer 

att ha användning för i vårt fortsatta arbete i förskolan. 

 

Pedagogerna i vår studie visar en medvetenhet omkring hur de förhåller sig och vill förhålla 

sig till barnen och deras olikheter i tambursituationen. De använder sig av uttryck hämtade 

från läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006), och visar på både etisk och 

pedagogisk kunskap. Fortfarande ser vi i denna studie att samtliga barns behov inte blir 

tillgodosedda. Tambursituationen verkar vara särskilt utsatt och känslig när det fattas personal 

vilket hör till varje pedagogs vardag. Det kräver mer av barnen, att de ska klara sig själva och 

att de får vänta längre på att få hjälp. Pedagogerna upplever att de inte räcker till, att de inte 

klarar att leva upp till sina ambitioner och läroplanens mål. Det är i de stressade situationerna 

som det önskvärda förhållningssättet sätts ur spel och en annan barnsyn än den önskvärda blir 

framträdande. Förskolans läroplan Lpfö 98 (a.a.) anger bland annat att alla barns behov skall 

bli respekterade och tillgodosedda. Trots detta finns i förskolan enligt pedagogerna olika 

faktorer som hindrar dem att arbeta utifrån ovan nämnda uppdrag. Några av dessa faktorer 

nämns ovan.  

 

Vi har under arbetets gång kommit fram till att årstiden är en faktor som kan ha påverkat en 

del av barnens upplevelser av att de själva kan klä på sig är årstiden. Samtliga intervjuer 

genomfördes i juni då det för barnen är lättare att själva klä på sig då årstiden oftast inte 

kräver så mycket kläder. Av erfarenhet vet vi att barnen behöver mer hjälp och mer tid för att 

ta på och av sig ”vintermunderingen” dvs. varma tröjor, overaller, stövlar, mössor och vantar.  

 

Då studien genomfördes på våra arbetsplatser men också på en närliggande förskola fanns 

från början en djupare relation till barnen på de egna arbetsplatserna. I analysarbetet kom vi 

att fundera på huruvida barnen på de egna arbetsplatserna på grund av den djupare relationen 
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försökte leverera av oss önskade svar då vi upplever att barnen på den närliggande förskolan 

beskrev eventuella svårigheter mer utförligt. 

 

I såväl litteraturen som i informanternas utsagor framkommer vikten av en samsyn i 

arbetslaget. Denna samsyn beskrivs dock av pedagogerna på olika sätt. Några belyser vikten 

av att alla följer tidigare överenskommelser vad gäller tillvägagångssätt vid ut- och ingång 

medan andra pedagoger berör ramar och gränser i verksamheten. Endast några få pedagoger 

belyser vikten av en samsyn vad gäller förskolans etiska uppdrag och menar att denna bör 

diskuteras än mer. Några informanter uttrycker vid frågor som berör samsynen vikten av att 

inte bara barnen utan även pedagogerna är olika och lyfter detta som något positivt. De 

beskriver att man på så sätt vinner en mångfald vad gäller arbetssättet i förskolan. Dessa 

pedagoger beskriver dock inte vad en samsyn rent konkret innebär för dem. Informanternas 

utsagor visar att ordet samsyn kan ha olika innebörd för olika personer vilket i sin tur i arbetet 

med att finna en samsyn kräver gemensamma diskussioner. Vi ser att den yrkesetiska 

samsynen inte berörs i samma utsträckning som de övriga typerna av samsyner och ställer oss 

frågan varför. I analysarbetet finner vi variationer på informanternas syn på barnet. Med 

skilda sätt att se på barnet och utan gemensam reflektion i arbetslaget, torde enligt vår mening 

en samsyn omkring förhållningssätt vara svår att komma fram till.   

 

Trots av pedagogerna uttalade stressfaktorer så som stora barngrupper, låg personaltäthet, 

utökade arbetsuppgifter och bristfälliga lokaler upplever alla barn att de får den hjälp de 

behöver i tamburen även om de ibland får vänta på sin tur. Detta anser vi, visar på hos 

pedagogerna, en flexibilitet, ett tålamod och en vilja att på bästa sätt arbeta utifrån sitt 

uppdrag. 

 

Barns olikheter, när det exempelvis handlar om sämre förmåga att klara sig själva, svag 

självkänsla, envishet, och konfliktbeteenden ses som utmaningar som kräver lite extra av 

pedagogerna. Även i dessa situationer finns en strävan att skapa och upprätthålla en lugn och 

trivsam atmosfär och pedagogerna anger att de hjälper varandra med detta. Vi ser i studien att 

barnen till största delen är nöjda. Samtidigt ställer vi oss frågan om detta beror på att barnen 

är anpassningsbara eller om det beror på att pedagogerna lever upp till deras strävan att skapa 

en miljö som beskrivs ovan.  

Förslag till fortsatt forskning 

Nordin – Hutlman (2004) är en återkommande författare i vår litteraturgenomgång och vår 

analys. Med vetskapen om att ovan nämnda författare inte är ensam om att studera miljöns 

betydelse för barns subjektskapande skulle denna i ett fortsatt arbete kunna belysas än mer. 

Frågeställningar som skulle vara intressanta att söka svar på är om de olika studierna säger 

samma sak om miljöns betydelse för barns subjektskapande? Visar studierna att barnens 

utveckling är så beroende av den fysiska miljöns utformning som Nordin – Hultman (a.a.) 

visar? 

 

Vad händer när nöjda pedagoger och pedagoger som är missnöjda arbetar i samma arbetslag? 

Vi har läst litteratur som beskriver vikten av en samsyn i arbetslaget. Flera pedagoger 

uttrycker ett missnöje kring den verksamhet de idag arbetar i och menar att de saknar en 

samsyn. Intressant vore att undersöka hur man i förskolorna kommer fram till en samsyn. Här 

kan pedagoger och chefer tillfrågas. I informanternas utsagor skulle man hitta eventuella 

likheter och olikheter som tillsammans redde ut en del av den frustration som flera pedagoger 
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idag känner. Syftet skulle vara att med nyvunna kunskaper komma närmare svaret/svaren på 

hur man når en samsyn i ett arbetslag där det finns nöjda och icke nöjda pedagoger. 

 

I vår undersökning har pedagoger med olika utbildning och erfarenheter intervjuats omkring 

tambursituationen på deras förskoleavdelning. Det vore intressant att genomföra en 

undersökning där man jämför arbetslag som i vår studie, med arbetslag där samtliga 

pedagoger har en gemensam bakgrund i form av litteraturstudier av exempelvis 

relationskompetens eller deltagit i pedagogiska reflektioner/diskussioner inom ämnet. I 

jämförelserna skulle man kunna belysa eventuella skillnader gällande barns 

utvecklingsmöjligheter, pedagogers arbetsmiljö och trivsel.  

Lärdomar  

Innan vi påbörjade denna studie hade vi tankar om hur resultatet av barnens upplevelser av 

tambursituationen skulle se ut. Vi förväntade oss att majoriteten av barnen skulle uttrycka ett 

större missnöje kring tambursituationen och pedagogernas bemötande än vad resultatet 

visade, detta då våra erfarenheter säger oss att denna rutinsituation innehåller ofta 

återkommande uppmaningar och tillsägelser. Genom barnintervjuerna blev vi också 

uppmärksammade på behov som vi inte trodde vissa enskilda barn hade. Inför intervjuerna 

med pedagogerna fanns hos oss inga uttalade förväntningar vad gäller resultatet, utan en 

nyfikenhet kring deras upplevelser av tambursituationen, detta då ämnet ej diskuterats i för 

oss önskad utsträckning. De lärdomar vi dragit av dessa resultat är, att trots att många barn 

uttrycker att de är nöjda så vilar vi inte i detta utan anstränger oss för att bli än mer lyhörda 

för allas individuella behov. För att kunna vara lyhörda inför allas önskemål och behov ser vi 

vikten av att ta vara på alla de tillfällen en dag på förskolan erbjuder. Initiativet till studien har 

öppnat upp för nya diskussioner i våra arbetslag. Samtliga pedagoger upplevde att vår intervju 

i samtalsform var givande. De uppskattade att få reflektera runt tambursituationen som så 

sällan diskuteras. Vi upplever, precis som flera pedagoger också understryker, att det behövs 

reflekterande samtal omkring förhållningssätt, barnsyn och planeringen av miljön för att göra 

ett bra jobb där både barn och vuxna få uppleva sig vara en tillgång för varandra.  
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  Bilaga A      

LÄRARUTBILDNINGEN 

Växjö maj 2009 

   

        

Till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Vi är två lärarstudenter från Växjö universitet som skriver ett examensarbete 15 hp, där vi har 

för avsikt att undersöka om och i så fall hur pedagoger tar vara på individers olikheter och 

kompetenser i en barngrupp. Vi avser att begränsa oss till tambursituationen vid ut- och 

ingång. En tänkbar undersökningsmetod i examensarbetet är att genomföra intervjuer med 

såväl barn som pedagoger. Barnintervjuerna görs enskilt med ett antal 4-6- åringar på fyra 

olika förskoleavdelningar. På samma sätt görs intervjuerna med pedagogerna på respektive 

avdelning. Vi kommer under intervjuerna använda oss av bandinspelningar och föra 

anteckningar. Intervjuerna kommer att göras helt anonymt. Vetenskapsrådets etiska regler 

anger att det viktigaste kravet ligger i att skydda individen. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra underkategorier som 

tillsammans innefattar individens skydd. Vi har genom att utgå från de regler som nämns 

ovan, förhållit oss till det forskningsetiska (Vetenskapsrådet 2008).  Syftet är att barnens och 

pedagogernas svar tillsammans ska bilda en grund för oss att stå på när vi skall komma fram 

till svaren på våra frågor.  

För att vi ska kunna genomföra dessa undersökningsmetoder med barnen måste vi ha svar 

från Er föräldrar/vårdnadshavare om Ni samtycker till detta eller ej. Därför vore vi tacksamma 

om Ni fyller i svarstalongen och lämnar senast ……. 

 

Vid eventuella frågor får Ni gärna ringa till: 

Jessica Torlamb: Tel arbete: _________Hem: ____________  

Gun Emanuelsson: Tel arbete: __________ Hem: __________ 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Jessica Torlamb och Gun Emanuelsson 
 

Klipp här!.............................................................................................. 
Sista inlämningsdag xx maj 2009 

 

 

Vi samtycker till att (barnets namn)....................................................... deltar i undersökningen 

Vi vill inte att (barnets namn)..............................................................deltar i undersökningen 

…………………………………………………………………………………………………... 

Förälders namnteckning



  Bilaga B 

   

        

Intervjuguide barn 
 

1. Berätta för mig om hur det går till när ni ska gå ut på förskolan (Vad gör barnen, vad 

gör fröknarna)  

2. Vad lär du dig i hallen?  

3. Berätta för mig hur du känner dig när ni ska klä på er, berätta varför du känner så, hur 

skulle du vilja att det var istället?  

4. Berätta för mig hur du känner dig när ni ska ta av ytterkläderna, berätta varför du 

känner så, hur skulle du vilja att det var istället?  

5. Hur gör du när du vill ha hjälp?  

6. Hur gör dina ”fröknar” när du/någon ber om hjälp?  

7. Vad får du göra när du klätt på dig färdigt? Hur känns det?  

8. Hur skulle du vilja att det var istället?  

9. Vad får dina kompisar göra när de är färdiga? Hur känns det? 

10. När fungerar det allra bäst i hallen?  

11. Hur skulle du vilja ha det när ni går ut eller in? 
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  Bilaga F 

   

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga G     

   

        

Intervjuguide pedagoger 
 

Tambursituation 

 Barns på- och avklädning vid ut- och ingång ingår i förskolans återkommande 

omsorgsrutiner. Berätta om dina erfarenheter av tambursituationerna på din avdelning. 

 

Stödord & följdfrågor 

 Vad fungerar bra? Varför? 

 Vad fungerar mindre bra? Varför? 

 Pedagogiska värden? Vilka, Varför? 

 Miljön/lokalen? Vad, hur varför? 

 Strategier/planering? Vad, hur varför? 

 Eventuella önskade förändringar? Vad, hur, varför? 

Olikheter 

 Vad lägger du i begreppet barns olikheter?  

 

Stödord & följdfrågor 

 Tillgång. När, vad, varför? 

 Svårighet, När, vad, varför?  

  I tambursituationen, vad, varför?  

 Anpassning med hänsyn till barns behov, intentioner, intressen  

 Samspel pedagog-barn  

 Samspel barn-barn 

Barnsyn 

 Vilken barnsyn eller syn på barnen som personer, är viktig för dig? Varför? 

 

Stödord & följdfrågor 

 Kompetenta barn, när, på vilket sätt? 

 Pedagogens roll i tamburen, vad hon gör/säger, hur, varför  

 Förväntningar på det enskilda barnet, vad, hur, varför  

 Förväntningar på barngruppen, vad, hur, varför  

 Samsyn, hur pedagogen ser på sitt eget och andra pedagogers agerande, varför? 

 Barns betydelse för barns lärande, på vilket sätt? 


