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Sammanfattning 
Examensarbetets övergripande syfte är att mot bakgrund av litteratur inom området 
studera erfarna pedagogers förhållningssätt i barngrupper i allmänhet samt med barn 
som har svårigheter i samspelet med andra barn och vuxna i förskolan.  
Datainsamlingen har skett i form av en kvalitativ intervjustudie, där sex pedagoger inom 
förskolan har deltagit. Dessa pedagoger har alla lång erfarenhet av arbete i barngrupper, 
och vi har varit angelägna om att nå pedagogernas erfarenheter av barns tidiga samspel 
och deras syn på sin roll i detta samspel.   
Resultatet visar på att pedagogerna i stor utsträckning använder sig av sin person i 
arbetet med barnen. Det visar också på vikten av att vara medveten om sitt 
förhållningssätt och lyhörd gentemot barnen, och att arbeta långsiktigt. Pedagogerna 
beskriver en förändring över tid i sitt förhållningssätt som har sin botten i egna 
erfarenheter, både personliga och inom yrket, vidareutbildning och i en förändrad syn på 
barn i samhället. 
Vår slutsats är att pedagoger på förskolan har en viktig roll att spela i barns samspel på 
förskolan, och att det kan ses som ett förebyggande arbete ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv att lägga tonvikt vid detta.  
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Inledning 

      ”När man börjar skriva är det många som tror att de måste skriva något som är definitivt. Jag tror att det 

är en fatal inställning. Den sinnesstämning som man bör skriva i ser ut ungefär så här: ”Det här är en 

intressant historia som jag måste berätta. Jag hoppas att också andra ska finna den intressant. Under alla 

omständigheter är detta det bästa jag kan göra för tillfället.” Om man har den inställningen så får man det 

gjort.” (Bowlby i Abrahamsen,1999 s.9) 

 

I det här arbetet vill vi försöka belysa något som vi finner vara intressant: barns tidiga samspel och 
vilken roll pedagoger i förskolan har i detta. Med roll menar vi den funktion som pedagogen har i 
samspelet. Vi har båda vår bakgrund inom förskolan och har genom åren stött på många barn med 
svårigheter att leka eller att samspela med andra barn. Då har vi slagits av att när samspelet inte 
fungerar blir effekterna snabbt så stora för ett barn. För ett barn som har svårigheter med samspelet 
med barn och vuxna kan det bli svårt att förstå lekkoderna, svårt att få kompisar och därmed svårt 
att bli någon positiv i andras ögon. Vi antar att det i förlängningen påverkar barnets självbild och 
får betydelse för dess framtida utveckling, t.ex. i en inlärningssituation. Därför ser vi det som en 
förebyggande åtgärd ur ett specialpedagogiskt perspektiv att arbeta aktivt med barns tidiga samspel 
i förskolan. 

Förskolans uppdrag har förändrats i och med att förskolan 1996 blev en del av utbildningssystemet. 
Arbetet med att reformera och bygga ut den svenska barnomsorgen bedrevs i skuggan av en svår 
ekonomisk kris (Sjöstrand, Olsson, Ericson & Lundahl 2002). Två år senare kom läroplanen för 
förskolan (Lpfö-98), som har bidragit till en förändring av förskolans verksamhet, med en större 
innehållsbredd och krav på förskolan att arbeta mer målrelaterat och ha fokus på det livslånga 
lärandet (Johansson & Pramling 2006). Den organisatoriska hemhörigheten för förskolan har 
flyttats från det sociala till det pedagogiska fältet. I och med detta har pedagogiska och kognitiva 
aspekter kommit att betonas i både styrdokument och utbildningarnas kursplaner (Kihlbom 2003). 
Enligt Kihlbom har på så sätt utvecklingspsykologiska kunskaper och målsättningar kommit i 
skymundan.  

Vi tycker också att betoningen på barns samspel och vikten av att möta barn och stötta dem i 
samspelet får otydligt fokus i Lpfö-98. Fokus i detta arbete har vi lagt på pedagogens roll. 

Det forskningsområde vi har valt att fördjupa oss i rör aktiv närvaro i barns samspel. Vi tror att 
förskolan har en viktig roll att spela för barn som har svårigheter i samspelet med andra, och som 
behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det är viktigt att utgå från ett här- och nu perspektiv och hitta 
pedagogiska metoder att möta dessa barn som behöver mer stöd, oavsett vilken förklaring som 
ligger bakom barnets svårigheter, vare sig det är en neurologisk förklaring, eller det har uppstått 
svårigheter i det tidiga samspelet, eller det finns sociala påverkansfaktorer.  På så sätt kan 
förskolan sträva mot att bli en förskola för alla barn. Guvå (i Wrangsjö, 2002) skriver att det finns 
en mängd olika förklaringar till att barn har svårigheter att samspela med andra barn och/eller 
vuxna. Debatten har varit motstridig och ett psykodynamiskt psykologiskt synsätt har ställts mot ett 
mer medicinskt - biologiskt perspektiv, men faktum kvarstår: att det finns barns som har 
svårförståeliga och svårförklarliga problem, och som därmed får svårigheter i samspelet med 
andra, enligt Guvå. Vi har valt att inte ge oss in i diagnos - och förklaringsdebatten. Istället väljer 
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vi att fokusera på det som Guvå skriver om, att pedagoger i förskolan behöver ”… hitta fungerande 

förhållningssätt som är möjliga att tillämpa inom ramen för förskolans uppdrag och verksamhet” (Wrangsjö, 2002 
s.233). Den primära frågan blir inte att förstå orsaken till barnens svårigheter utan istället hur man 
på bästa sätt kan ge dem det extra stöd i förskolan som de behöver. Det ligger på förskolan att ge 
dem ett pedagogiskt stöd, även för barn som är i behov av behandling utanför förskolans 
verksamhet (Guvå i Wrangsjö, 2002). Trots att kunskaperna har ökat om hur barns relationer 
utvecklas med de tidiga vårdarna, så finns det anmärkningsvärt lite forskning om relationen mellan 
det lilla barnet och vårdare utanför familjen (Kihlbom, 2003). Detta är något vi intresserar oss för. 

 

Vetenskapsrådet (2007) beskriver att en bredare syn på specialpedagogik har utformats under 
senare år. Idag bygger man på ett helhetsperspektiv, med specialpedagogik som en 
tvärvetenskaplig disciplin som bygger på en samverkan mellan flera olika vetenskapliga fält. I 
detta nya perspektiv av specialpedagogiken har man utifrån Kyléns helhetsstruktur funnit en ny 
grund att utgå från. Kyléns modell visar hur man för att förstå en människa behöver titta till hela 
individen och dess kontext samt till samspelet mellan individen och miljön. I ett systemteoretiskt 
tänkande samvarierar många olika faktorer i utvecklingen och läroprocessen hos individen. I detta 
perspektiv ser man att flera olika nivåer spelar roll i en ständig och ömsesidig påverkan. 
Samverkan sker på olika sätt, både inom en nivå t ex mellan barn och pedagog, eller mellan nivåer, 
tex hur den organisatoriska nivån påverkar det som händer i barngruppen (Vetenskapsrådets 
rapportserie 5:2007). 

I läroplanen för förskolan, Lpfö-98 står: 

          ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn 

till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 

barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig 

vara en tillgång i gruppen.” (Lpfö-98, s 5)  

 

Syfte 
Att mot bakgrund av litteratur (om anknytning, Sterns teorier mm) inom området studera erfarna 
pedagogers förhållningssätt och arbetssätt i barngrupper i allmänhet samt med barn som har 
svårigheter i samspel med andra barn och vuxna i förskolan.  
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Frågeställningar  
Hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt i barngruppen när det gäller samspel mellan barn 
och barn, och mellan barn och vuxen (t ex känna igen sina egna och andras känslor)? 

I vilka situationer och på vilket sätt agerar pedagogerna i barns samspel med andra barn och med 
vuxna, och vilka är de bakomliggande motiven/skälen till pedagogernas agerande? 

Hur beskriver pedagoger det egna förhållningssättet till och arbetssättet med barn som visar 
svårigheter med att samspela med andra barn och vuxna?  

På vilket sätt gynnar pedagogerna den anknytningsprocess som kan uppstå mellan dem och barnen 
i förskolan, för att stödja barnen i deras samspel med andra barn och vuxna? 

 

Litteraturgenomgång 

Inledning: 
Eva Björck-Åkesson (Vetenskapsrådets rapportserie, 2007) skriver följande: 

 

                 ”I diskussionen kring specialpedagogik har diagnostisering innehaft en central plats när det gäller 

förutsättningar hos barnet. Idag vet vi emellertid att en medicinsk diagnos inte har något större värde när det 

gäller avgöra ett barns behov av pedagogiskt stöd. Diagnosen kan mer ses som en bakgrundsfaktor, som 

delvis kan förklara svårigheter i utveckling och lärande (Björk-Åkesson et al. 2002). En medicinsk diagnos 

har sällan en direkt koppling till pedagogiska metoder, och pedagogiska metoder kan sällan eliminera en 

diagnos. (Jacobsson 2002)” (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007, s. 90).  

 

De olika teorier om barns utveckling som tidigare har dominerat har oftast betonat en aspekt av 
barnet. Ur teorierna har bilden av ”det biologiska barnet”, ”det tänkande barnet”, ”det sociala 
barnet” och ”det kännande barnet” vuxit. Praktikerna, dvs pedagogerna, har oftast sett hela barnet, 
även om betoningen ofta har legat på den sociala och känslomässiga delen. En ny syn på 
utveckling och lärande växer fram samtidigt som skolan och förskolan närmar sig varandra (Brodin 
& Hylander, 2007) . Idag använder man begreppet transaktionellt utvecklingsperspektiv för att 
betona hur de relationer som omger barnet påverkar varandra och därmed barnets utveckling. 
Barnet lever inom ramen av nära relationer med dem som tar hand om dem, och dessa nära 
relationer är i sin tur beroende av andra kontakter, på nära eller längre håll. Dessutom är banden 
mellan människor inte statiska utan påverkas över tiden. Ett transaktionellt synsätt på barns 
utveckling beskriver samspel över tid mellan olika faktorer (Risholm Mothander i Wrangsjö, 2002; 
Broberg, Almqvist & Tjus, 2005). 
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Historisk tillbakablick på förskolan  
Utifrån Michelsens bok Samspel på småbarnsavdelningar (2005) kommer följande historiska 
exposé över förskolans utveckling. I hur man organiserar omsorgen om de yngsta barnen kan man, 
enligt Michelsen utläsa samhällets syn på deras behov och förmågor. Under 1800-talets mitt och 
senare hälft uppstod barnkrubborna som en välgörenhet till fattiga yrkesarbetande kvinnor, och 
vars uppdrag var att ge omsorg till barn under 2 år. De kom snart att erbjuda omsorg även till äldre 
barn. Ungefär samtidigt startade man också en verksamhet för de föräldrar som kunde betala för en 
pedagogisk verksamhet för barn över tre år, dessa kallades kindergarten eller barnträdgårdar. 
Denna verksamhet skulle komplettera hemmets uppfostran och ta till vara barns behov av 
sysselsättning och genom lek och aktiviteter vägleda dem i utvecklingen. Alva Myrdal ville runt 
1930-talet skapa en socialt integrerad pedagogisk verksamhet, storbarnkammare, där leken var ett 
viktigt inslag, och hon var starkt influerad av den moderna utvecklingspsykologin. Verksamheten 
var främst avsedd för barn från tre år och uppåt, och aktiviteterna skulle anpassas till barnens 
utvecklingsnivå. För de yngre barnen ansågs det inte finnas några pedagogiska vinster att göra 
genom gemensamhetsfostran. Under kommande år utvecklades verksamheten till att bli en 
heldagsomsorg, fortfarande endast för barn över tre år. Det betänkande som Barnstugeutredningen 
lade fram 1972 (SOU 1972:26) genomsyrades av de demokratiska idealen om en fostran med 
barnet i centrum och om likvärdiga uppväxtvillkor. Det nya arbetssättet som låg till grund för 
betänkandet och som utredningen föreslog var det dialogpedagogiska förhållningssättet som 
byggde på Piagets och Homburger-Eriksons teorier om utvecklingspsykologi. 

Familjestödsutredningen (SOU 1981:25), som tillsattes 1974, lyfte fram de statusskillnader som 
uppstått mellan att arbeta på en småbarnsavdelning och det man kallade syskonavdelning. I och 
med att verksamheten för de yngre barnen inte ansågs kräva ett pedagogiskt innehåll förstärktes ”… 

en uppdelning mellan vård (för små barn) och pedagogik (för större barn)” (Michelsen, 2005 s.17). Men denna 
inställning började ifrågasättas mer och mer. Flera forskningsrapporter och utredningar kom att 
inspirera och ligga till grund för en utveckling inom förskolan där mer pedagogiska avsikter växte 
fram i småbarnsgrupperna på förskolorna. Under 1980-talet inriktas utvecklingsarbetet mot att 
förskolan skall innehålla en kombination av vård och pedagogik. Michelsen tar upp den 
sammanställning av forskning som Socialstyrelsen, i början av 1990-talet, tog fram genom Ingrid 
Pramling om de yngsta barnens situation i barnomsorgen. Där presenterades bland annat att det 
inte fanns några skillnader alls eller en positiv skillnad i barns kognitiva utveckling om de vistats 
på daghem eller i hemmet som små. Daghemsbarnen hade fortfarande ett kognitivt försprång som 
kvarstod upp i skolåldern. De senaste decennierna har forskningen inriktats alltmer mot de yngsta 
förskolebarnens lärande. Som en del i den förändrade synen på verksamheten för barn ändrades 
ansvaret för denna 1996 från att ligga under socialdepartementet till att ligga under 
utbildningsdepartementet. Utbildningsdepartementet arbetade fram förskolans läroplan (Lpfö-98) 
som inbegriper alla barn på förskolan, även de minsta barnen. I och med detta byttes 
daghemsbegreppet ut mot begreppet förskola . Lpfö-98 är formulerad i olika strävansmål för 
verksamheten, och beträffande verksamheten sägs att barnen skall uppleva den som lärorik, rolig 
och utmanande. Idag delar nästan alla svenska föräldrar sina barns uppfostran och omsorgen om 
dem med pedagoger i förskolan. Verksamheten är numera det första steget i utbildningssystemet 
och inte endast nödvändig vård då föräldrarna arbetar (Michelsen, 2005). 
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En förändrad syn på barn 
Barns uppväxtförhållanden är starkt förändrade jämfört med tiden innan 1960-talet. Man kan inte 
utgå ifrån att barns erfarenheter i förskolan de sex första levnadsåren inte spelar en djupgående roll 
för barn idag (Sommer, 2005). Ett gemensamt drag som de så kallade stora teorierna om barns 
utveckling hade under tiden fram till och under 1960-talet, var att de alla, trots sina stora olikheter, 
försökte tolka barns utveckling med hjälp av ett antal generella principer och lagbundenheter. 
Utvecklingen tolkades utifrån en teoretisk universalism. Allteftersom visade det sig svårare att 
använda teorierna och de föll sönder i mindre ”miniteorier” som förklarade specifika sidor av barns 
utveckling. Under 1970 och 1980-talet vidgades synen på tolkningarna till att visa på att barn 
påverkas av både kulturen de lever i och samhället runtomkring, och under 1990-talet förändrades 
synen så att en teori inte bör framställas som giltig i alla tider, för alla människor i alla samhällen 
och kulturer. Tanken om det abstrakta barnet fungerade inte längre (Sommer, 2005). I slutet av 
1980-talet lade Stern fram sina teorier om barns utveckling av ”själv” och livsteman som 
återkommer genom livet. Sommer kritiserar Stern för att han, liksom de tidigare stora teoretikerna, 
missar aspekten att hans teori är en teori som bygger på beteendestudier gjorda på spädbarn i en 
viss kulturell kontext (den amerikanska) under en bestämd tidsperiod (1970- och 1980-talet) och av 
amerikanska forskare. Från att under tiden fram till 1960-talets slut ha sett på barn som bräckliga 
och överbetonat barnets sårbarhet och underbetonat dess kompetens, har bilden nu förändrats. En 
skillnad är att nyare teorier inte tar sin utgångspunkt i det avvikande och problemorienterade, utan i 
fokus står numera faktorer som kan skydda utvecklingen. På så sätt synliggörs betydande 
kapaciteter hos barn i allmänhet och en förmåga att kompensera för utvecklingsskador i synnerhet.  

Man har börjat använda begreppet resiliens om den dynamiska processen mellan barnet och dess 
omvärld, och forskning har kommit att rikta sitt intresse mot vilka faktorer som kan skydda 
utvecklingen hos barn. Resiliens är dock inte något oföränderligt hos ett barn, utan det är 
situationsbundet, åldersberoende och individberoende (Sommer, 2005). Sommer skriver om en 
forskningsbaserad syn på barns kompetenser och skiljer den från det numera vedertagna begreppet 
det kompetenta barnet, som enligt Sommer är en sned tolkning av den psykologiska teorin om 
barns kompetenser. Han menar att kompetensbarnsparadigmet har fört med sig en del oavsiktliga 
konsekvenser, som att förhållandet mellan barn och vuxen har kommit att bli symmetriskt, det vill 
säga gör barn och vuxna jämbördiga när det gäller ansvar, självbestämmande och auktoritet. Man 
har kommit att tona ned såväl kompetensskillnader som maktskillnader. Utifrån detta menar han att 
det har vuxit fram pedagogiska och forstransmässiga förhållningssätt som alltför långt ifrågasätter 
legitimiteten i de vuxnas auktoritet och ansvar gentemot självförvaltande barn. Lite tillspetsat 
skriver Sommer: ”Det dröjer kanske inte så länge förrän tesen ”ansvar för det egna lärandet” utvidgas till ”ansvar för 

den egna utvecklingen”. (Sommer, 2005 s. 47) Pedagogiken såväl som andra samhällsvetenskapliga 
discipliner har påverkats av det psykologiska paradigmet om barns kompetenser.  

Neurobiologiska perspektiv på barn utveckling 
Kihlbom (2003) visar på att det har skett en förändring i kunskapen om barns psykiska utveckling, 
genom den kunskap som har erhållits från neurobiologiska, utvecklingspsykologiska och 
psykiatriska forskningsresultat. Den tvärvetenskapliga prägeln har förstärkts. Man har visat att 
hjärnbarkens utveckling starkt påverkas av de första årens erfarenheter, och därmed har de allra 
första levnadsåren en grundläggande betydelse för barnets långsiktiga utveckling av både psykisk 
och fysisk hälsa. Kihlbom sammanfattar de senaste årens kunskapsökningar och skriver bland 
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annat att det betonas mycket starkare än tidigare att relationen mellan barnet och dess viktiga 
vårdare lägger grunden för barnets vidare utveckling, i både biologiskt och psykologiskt avseende 
(Kihlbom, 2003). Modern neurovetenskap visar att den gamla uppfattningen där hjärnan 
uppfattades som ett organ vars strukturer är ärftligt bestämda och vars tillväxt sker i stort sett 
oberoende av omgivningen inte stämmer. Arvet lägger en grundplan för hjärnans uppbyggnad, men 
under hela barnets uppväxt, och då framförallt under de första åren, är många geners funktioner 
beroende av individens erfarenheter. ”Hjärnan skapar sig själv med hjälp av omvärlden” (Kihlbom, 2003 s. 
41). Utifrån detta bidar alltså samspelet mellan barn och vårdare i allra högsta grad till att forma 
strukturerna och organisera de neurala nätverken i hjärnbarken och det limbiska systemet. 
Reaktioner på trauma och stress i tidiga år kan sätta spår i form av permanenta reaktionssätt eller 
”egenskaper” (Kihlbom, 2003). Abrahamsen (1999) beskriver begreppet korrigerande emotionell 
erfarenhet. Hon pekar på betydelsen av samspelskontexten när det gäller att bearbeta tidigare 
upplevelser för barn som har svårigheter i samspelet med nära omsorgspersoner. För dessa barn är 
det nödvändigt att få nya emotionella erfarenheter av någon som reagerar på ett annorlunda sätt i 
samspelet med dem. På så sätt, genom att barnet känner sig förstått i stället för missförstått, kan 
den inre ”kartan” av erfarenheter successivt förändras (Abrahamsen, 1999). Olika hjärnstrukturer 
bla i frontalloberna utvecklas i det affektiva samspelet med en nära anknytningsperson, och detta 
samspel är nödvändigt för att inte spädbarnet med sin ofullgångna hjärna ska överreagera på 
stimuli från omvärlden eller inifrån sig själv. Avsaknad av trygghet, omvårdnad och ömhet hindrar 
dessa strukturer från att utvecklas väl (Kihlbom, 2003). 

Daniel Sterns teorier om självet 
Daniel Stern, amerikansk professor i psykiatri och psykoanalytiker, har genom sin forskning om 
spädbarn fördjupat kunskapen om samspel och tidig anknytning och dess roll för barns utveckling. 
Med hjälp av observationer av spädbarn har han till stor del gjort nya rön som förändrar den syn på 
de riktigt små barnen som objektsrelationsteorin representerar (Månsson, 2000). 
Objektrelationsteori är en skola inom den psykoanalytiska teorin, som beskriver hur tidiga 
relationer etableras och utvecklas (Abrahamsen, 1999). Stern menar att autonomin har fått för stor 
tyngd i synen på barns utveckling på bekostnad av den utvecklingspotential som ligger i att dela 
upplevelser och erfarenheter med någon annan. En anledning till att Sterns teorier uppmärksammas 
är att han så tydligt beskrivit och lyft fram den förspråkliga interaktionens betydelse för 
utvecklingen (Månsson, 2000). 

Hwang & Nilsson (2003) beskriver med vilka utgångspunkter Stern funderar på frågan om hur vi 
upplever oss själva i relation till vår omvärld. Vår självuppfattning är en viktig grundval för Sterns 
bild av det lilla barnet. Han vilar sin syn på barns utveckling på följande fundament.  

• Redan från första stunden är barnet en aktiv samspelspartner. 

• Spädbarnet är aktivt i att bygga upp inre bilder av sin omgivning. 

• Språket och medvetenheten uppstår ur vissa aspekter av känslan av ett själv. 

• Självet skapar grund för ett samspel med andra 

• Självet och relationerna till omgivningen utvecklas parallellt med varandra. 

• Sterns beskrivning av utvecklingen är i form av linjer, inte faser, som följer oss 
genom hela livet. (Hwang, 2003) 
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Stern benämner det som en känsla av ett själv, eller själv. Det handlar om hur barnet uppfattar sig 
själv i relation till andra. De olika själven samverkar med varandra. De fem olika områdena för 
självutvecklingen, som Stern beskriver ”startar” under de tre första åren och utvecklas sedan under 
hela livet. (Ibid.) Havnesköld (1992) beskriver i inledningen av sin skrift om Sterns teorier om 
självutveckling att Sterns perspektiv av utvecklingen mer är en metafor av en spiralprocess som 
sker i cirkulära orsakssamband än i formen av en trappa där utvecklingen sker i olika stadier 
(Havnesköld, 1992).                       

Det uppvaknande självet  

Barnet lever nu (0-2 månader) i ”känslornas värld”, där det är svårt för barnet att skilja ut tankar 
från känsloupplevelser. Barnets känsloliv styr och hjälper barnet att orientera sig i relationen till 
omgivningen. Barnets upplevelsevärld färgas av de känslor som väcks och dessa hjälper barnet att 
orientera sig i relation till omgivningen Det viktigaste inslaget i den tidiga kommunikationen 
mellan barn och föräldrar är ögonkontakten (Hwang, 2003). Havnesköld (1992) beskriver Sterns 
begrepp amodal perception. Det är en medfödd förmåga som gör att vi kan få information genom 
ett sinne och sedan överföra meddelandet till ett annat sinne. Vid överföringen kan vi göra en 
omformulering av informationen så att den blir anpassad till det andra sinnet.  

Sterns begrepp vitalitetsaffekterna beskriver Havnesköld (1992) som ett utryck för hur vitalitet 
(livskraft) ges genom subtila (som är mycket fin ibl. på gränsen till omärklig) affektiva (känslomässig, 

känsloladdad) handlingar (NE nätupplaga 071102). Med en metafor, som Stern använder sig utav 
från musiken, beskriver han hur barnet upplever omhändertagandet mer som ett musikstycke än 
som enskilda toner. Barnet uppfattar att vara med en annan som en helhet (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2006). Havnesköld (1992) ger några exempel eftersom han menar att begreppet är 
svårt att beskriva samtidigt som han vill påstå att de flesta anser att det är ”…något som är av betydelse” 
(Havnesköld, 1992 s.48). Stern menar att barnet hela tiden påverkas av hur det blir behandlat; ”… 

hur modern tar upp barnet, ger det di, kammar babyns hår, sätter in nappflaskan, nappen, tar på barnet kläder 
osv”(Ibid. s.48). Även Winnicott (Abrahamsen, 1999) benämner detta i begreppen good enough 
mothering och holding enviroment som beskriver betydelsen av hur barnet blir bemött och 
omhändertaget av omsorgspersonen. Det är inte bara i relationen med andra människor som 
begreppet syftar till utan det kan också relateras till smaker, ljud tex musik eller rytmer, det är en 
form av känslokommunikation som skiljer ut sig från Darwins kategorisering av de åtta känslorna 
(Havnesköld, 1992).  

Darwin upptäckte att alla människor är utrustade med ett begränsat antal känslor som i alla olika 
kulturer i världen uttrycks med specifika ansiktsuttryck. Redan spädbarn visar intresse, glädje, 
avsmak, ledsnad, förvåning, ilska och leda. Från sex månader visar de också rädsla och därefter 
uppträder skam. Det har att göra med rytm, och är ett förlopp över tid. Det handlar om hur känslor 
känns, det uppfattar redan spädbarn, och dessa livskänslor följer oss genom livet (Brodin & 
Hylander, 2007).  

Kärnsjälvet 

Stern menar att vid två till tre månaders ålder kommer ett mycket viktigt skede i barnet liv. Här 
börjar barnet sin utveckling till en social varelse. Fyra kategorier av erfarenheter utgör basen för 
kärnsjälvet; agens, medvetenheten hos barnet att det kan påverka sin omgivning genom sina 
handlingar, helhet, eller Sterns begrepp själv – koherens, dvs. en upplevelse av att vara en fysisk 
sammanhängande helhet som kan uppfatta egenskaper som rum, rörelse, tid, intensitet och form. 
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Själv – koherens innebär också att kunna skilja ut sig själv från någon annan (Havnesköld, 2006). 
Affektivitet innebär att barnet har gjort och nu använder sig av erfarenheter av upplevelser att 
affekterna utgör bestående mönster som hör till upplevelsen av självet (Havnesköld, 2006, Hwang, 
2003). Kontinuitet kännetecknas av förnimmelse av varaktighet, det vill säga ”minne”. Barnet lär 
sig därmed vad som är varaktigt i en värld av variation (Hwang, 2003). Stern (Havnesköld, 2006) 
menar att förmågan att modifiera och behandla sina upplevelser stödjer barnet att utveckla sitt 
tänkande och forma mentala representationer för olika sinnesupplevelser. Dessa mentala 
representationer (RIG’s ”Representationer av Interaktioner som Generaliserats”) kan liknas vid 
berättelser som formas utifrån sinnesintryck, handlingar, känslor som för barnet bildar ett element, 
på en kärnsjälvsnivå. Stern (1995) har senare modifierat begreppet till att mer betona barnets 
upplevda subjektiva perspektiv och ändrat det till schema att vara med en annan (Havnesköld, 
2006). 

Det subjektiva självet och det intersubjektiva självet 

Barnet som nu ungefär blivit 6 månader existerar i en ”relationsvärld”. Barnet inser att de besitter 
en inre värld av avsikter, känslor och vilja, de börjar förstå att andra människor har ett egen inre liv 
(Hwang, 2003). I denna fas börjar barnet utveckla en förmåga att läsa av en underliggande känsla 
som de delar med någon annan. Barnet börjar uppfatta den empatiska processen ”…det som händer 

mellan dem som varande två subjekt” (Havnesköld, 2003, s.157). Detta kallar Stern för det 
intersubjektiva mötet, det innehåller:  

• ”Delad uppmärksamhet (inter-attention). När föräldern pekar på lampan kan barnet följa 

fingrets linje och titta på lampan, inte på fingret.  

• Delad intentionalitet (inter-intentionality). Motiv kan uppfattas, förstås och delas. Barnet vet att 

föräldern kan förstå vad det vill, att det lönar sig att uttrycka sin intention. Det kan också 

uppfatta vad föräldern vill.  

• Delad känsla (inter-affectivity). Uttrycks i affektintoning och social referering. ”   (Havnesköld, 

2003, s.157) 

Sterns begrepp, affektintoning, rör föräldrars förmåga att läsa av barnets känslotillstånd och 
förmedla tillbaka en känsla till barnet av att det är förstått (Hwang & Nilsson, 2003).  

Havnesköld (1992) skriver om Sterns forskning av den initiala imitationen som sker mellan mor 
och barn som startar efter förlossningen. Modern är den i samspelet som modifierar dialogen så att 
den får nya variationer och utvecklas. Modern och barnet varierar initiativtagandet så att den blir 
ömsesidig i dialogen (Havnesköld, 1992). Vid nio månaders ålder utökar modern sitt imitativa 
beteende med en ny dimension, hon utvidgar samspelet till en ny form av beteende, affektintoning 
(Ibid.).  

                    ”Affektintoning är utförandet av beteende som uttrycker den kvalitet av känslan av ett delat 

affekttillstånd som sker utan att imitera det exakta beteendeuttrycket för detta inre tillstånd. Detta är också 

skillnaden mellan imitation och intoningsbeteende imitation svarar på form; intoning svarar på känsla. 

(Havnesköld, 1992 s.63)  

Hwang (2003) skriver att den ”matchning” som föräldern gör vid affektintoning kan ske via olika 
sinnen (exempelvis om barnet frågar något via ögonkontakt så svarar föräldern genom att svara 
med rösten tillbaka). ”Vad föräldern egentligen säger är jag förstår dig, ser dig och accepterar dig 
”(Hwang, 2003, s.142 ). Stern menar att kvaliteten i intoningen har betydelse för barnet känsla av 
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att ha blivit förstådd eller inte. Om barnet bemöts med en känslomässig närvaro och lyhördhet från 
föräldern när barnet uttrycker sina behov och känslor, så innehåller relationen både samspel, 
anpassning och närhet. ”Genom denna till en början nästan intuitiva kommunikation skapas efter hand allt större 

social ömsesidighet i relationen” (Hwang & Nilsson, 2003, s.142). 

Det verbala självet 

Vid cirka åtta månaders ålder lever barnet i ”språkets värld”. En ny fas i utvecklingen sker när 
barnet finner språket. Förmågan att återge upplevelser ger en möjlighet till att utveckla relationen 
till andra och förutsättningarna till självreflektion blir större. I samspelet sker ett utbyte med annan 
och där kan mening skapas, orden får sin betydelse genom konkret samspel (Hwang, 2003). Barnet 
har nu förvärvat en förmåga att använda symboler i sitt tänkande och i sin kommunikation. Men 
Stern poängterar att om barnet inte har en inre föreställning av ordet har det ingen betydelse för 
barnet (Havnesköld, 2003). 

Det narrativa självet eller det berättande självet 

Barnet lever nu i ”berättelsernas värld”. Ett narrativt eller berättande själv handlar om att barnet 
bearbetar genom att berätta sina egna upplevelser och talar om sig själv med egna ord. Enligt Stern 
(Hwang, 2003) är barnets kompetens att beskriva sig själv och skildra känslor och upplevelser i 
form av berättelser av stor betydelse för identitetsbildningen självet förstärks och blir stabilt.  

Damasio, professor i neurologi, verksam i USA, anser liksom andra författare vi tidigare har 
nämnt, att det är viktigt att verka utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskning bör ske utifrån 
våra kunskaper om att samverkan sker mellan hjärnan, kroppen, känslolivet och vårt medvetande 
(Wetso, 2006). Wetso återger Damasios teorier om olika typer och nivåer av känslor som samlas 
som känslomarkörer i vårt medvetande. Wetso tolkar därefter att det är av stor vikt för pedagoger 
att i samspel med barnen ta hänsyn till dessa känslomarkörer så          ”… bör vi kanske mer medvetet 

arbeta för att stärka barnet i utvecklandet av denna funktion och skapa aktiviteter för lekfullt lärande” (Wetso, 2006 
s.85). 

Pedagogiska tillämpningar av Sterns teorier 
Kunskaper om hur barn utvecklar sitt själv har på senare år uppmärksammats även inom förskolan. 
Sterns teori handlar om barnets tidiga anknytning, främst till dess mamma, men barndomen 
rymmer idag många fler viktiga relationer än till mamma och pappa. En intressant 
anknytningsprocess som är viktig blir då den mellan barn och pedagoger i förskolan. Det 
grundläggande antagandet hos Stern, att det finns en begynnande känsla av ett själv hos barnet, har 
relevans även för pedagoger inom förskolan (Brodin & Hylander, 2007).  

Marie-Louise Folkman (2003), barnpsykolog med behörighet i pedagogisk psykologi, som har 
arbetat många år som förskolepsykolog visar på hur Sterns teorier kan användas som en ram i 
arbetet med barn som har kontaktsvårigheter. Samtidigt som hon tar avstamp i dessa teorier 
poängterar hon att man inte ska dra långtgående paralleller mellan tidig utveckling och senare 
svårigheter. Men hur man i förskolan bidrar till barnets självuppfattning beror enligt Folkman på 
om pedagogerna kan avläsa var barnet befinner sig utvecklingsmässigt, annars är det lätt att barnet 
möts av förväntningar som inte stämmer överens med en realistisk självuppfattning (Folkman, 
2003). Till ett tiomånaders barn frågar vuxna ofta ”var är lampan?” men hur möter man en treåring 
som inte förmår dela en upplevelse med en vuxen? Ibland kan det vara nödvändigt att backa 
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tillbaka till den fasen av självets utveckling och möta barnet där för att nå den kommunikation som 
säger att: ”Jag vill dela en upplevelse med dig!” Dock måste man hitta ett sätt anpassat för barnets 
faktiska ålder. I ett fall med en treåring kanske upplevelsen av att dela fokus rör att om och om 
igen baka sandkakor att låtsasäta, blåsa såpbubblor eller åka tunnelbana igen och igen (Folkman & 
Svedin, 2005). Folkman menar att man som pedagog inte bara måste bekräfta barns självkänsla i 
förskolan utan också ta hänsyn till vilken känsla av själv det är som behöver bekräftas.  

Barns lek 
Knutsdotter (2002) beskriver att i de teorier som länge har varit förhärskande i svensk 
förskoleverksamhet, Jean Piagets och Erik H Eriksons, spelar den vuxne en underordnad roll. Ser 
man på barn i lek så har man utifrån Eriksons och Piagets teorier dragit slutsatsen att man som 
vuxen ska vara försiktig med att gripa in i barns lek, framför allt i den sociala fantasileken. 
Knutsdotter (2002) skriver om att utveckla en lekpedagogik för förskolan som hon menar grundar 
sig på ett förhållningssätt från de vuxna. Hon beskriver vikten av att som vuxen utvidga leken, 
genom att vara närvarande och observant, sticka till rekvisita eller inom lekens ram lära ut 
rollteknik och stimulera påhittigheten så att de leksvagare barnen får hjälp, eller att ändra på 
maktstrukturen som ofta uppstår mellan barn i lek. Med den vuxne med i leken kan leksignalen bli 
tydligare (Knutsdotter 2002). Hon definierar lek som handlingar som är lösgjorda från det vanliga 
sammanhanget och som barnen sins emellan signalerar att ”detta är lek”. Det är sättet att prata om 
sin lek samtidigt som den pågår, dra upp ramarna och bygga ut innehållet i leken allteftersom den 
pågår som är signalen att ”detta är lek”. Denna metakommunikation om leken ökar den språkliga 
medvetenheten hos barnen och är av stor vikt för läs-och-skrivinlärningen (Knutsdotter 2002). 
Johansson & Pramling (2006) har gjort intervjuer med förskolebarn som visar att barnen tycker att 
det är bra att gå till förskolan för där får de leka och träffa sina kompisar. Leker gör man för att det 
är roligt, eller kul, säger barnen om sin lek i Johanssons & Pramlings monografi.  

I en studie gjord av Vickerius och Sandberg (2003) konstaterar de att barn och vuxna är överens 
om att lek är betydelsefullt eftersom det är roligt med lek. Författarna har intervjuat vuxna och 
barn, och deras arbete rör minnen av lek och lekmiljö i dåtid, hos föräldrar och pedagoger, och hur 
barn tänker kring lek i nutid. Författarna konstaterar att betydelsen av den fysiska och den sociala 
miljön är något som inte kommer upp till diskussion när man pratar om vikten av lekens betydelse, 
men som de menar är viktigt. Till exempel har utformningen av förskolan och pedagogernas 
arbetssätt stor betydelse. Få pedagoger och många barn på en liten yta leder till svårigheter att få 
lugn och ro och leder till ett klimat med mer krav, vilket barnen märker av (Vickerius & Sandberg 
2003). 

Brodin (1991) har i sin avhandling beskrivit det kommunikativa samspelet mellan gravt 
utvecklingsstörda flerhandikappade barn på tidig utvecklingsnivå och deras föräldrar/vårdare, och 
beskrivit lekens funktion i mor-barn-interaktionen (Brodin, 1991). Brodin visar med ett citat från 
Åm, norsk socialantropolog och förskollärare, på den avvägning som omsorgspersonerna behöver 
balansera mellan för att förvalta och utnyttja en stund när barnet är mottagligt för samspel. “Barn 

leker för att leka, inte för att förverkliga syften som ligger utanför själva lekverksamheten. För vuxna kan leken därför 
framstå som enbart underhållning och tidsfördriv” (Brodin, 1991 s.55). Brodin (1991) talar inte endast om 
vuxnas betydelse för barn med någon form av svårigheter utan också om barn i allmänhet på 
förskolan som behöver hjälp med att lösa konflikter, och att ge stöd åt barn med svårigheter att leka 
med andra barn. Vygotsky talar om att i interaktionen med en vuxen kan barnet nå den potentiella 



 

 11 

utvecklingszonen, där ny inlärning sker. Interaktionen är därmed att betrakta som utvecklingens 
motor (Brodin, 1991). Winnicott använder sig av begreppet övergångsobjekt som ett nödvändigt 
mellanområde mellan barnet och dess omvärld, för att barnet ska kunna etablera relationer. Han 
menar också att leken är avgörande för barnets utveckling, men den är också ett sätt att överföra 
budskap och att utveckla kommunikationsförmågan (Brodin, 1991). 

Anknytningsteorin 
Teorins upphovsman är John Bowlby (1907-1990) han var engelsk barnpsykiatriker och 
psykoanalytiker. Bowlby samarbetade med Mary Salter Ainsworth, en amerikanska som var 
akademiker med kunskaper i personlighetspsykologi, som gjorde empiriska studier som kom att 
ligga som underlag för det som nu kallas anknytningsteorin. Hon såg också genom sitt intresse för 
att titta på individuella skillnader i studierna att barn har olika typer av anknytning till olika 
omvårdnadspersoner. Det var också Ainsworth som medverkade till konceptet en trygg bas som 
har kommit att bli ett centralt begrepp inom anknytningsteorin (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm Mothander, 2007).  

Anknytningsteorin, eller bindningsteorin som den också kallas, är en teori som beskriver den 
anknytning som kan uppstå mellan barnet och ett begränsat antal närstående personer. De första 
anknytningspersonerna som barnet får en anknytning till är vanligen modern och fadern. Senare i 
livet utökas antalet personer barnet söker sig till när anknytningssystemet aktiveras. Den 
anknytning som sker, utvecklas till mentala representationer, som också kallas inre 
arbetsmodeller. Främst för personlighetsutvecklingen är arbetsmodellerna viktiga och de finns 
sedan kvar genom livet (Broberg et al, 2007). Systemet aktiveras främst när faror och andra okända 
händelser närmar sig barnet. Barnet behöver då en anknytningsperson att ty sig till som en säker 
hamn att söka trygghet i (Broberg et al, 2005, Broberg et al, 2007). Bowlby (1996) menar att 
spädbarnets behov av anknytning möts av föräldrarnas naturliga beteende av att skydda och 
anpassa sig till barnet. Bowlby utgår från ett etologiskt perspektiv, dvs läran om sederna, läran om 
mänskligt beteende (Rudberg, 1980, uppslagsverk), på föräldrarnas beteende när de blir föräldrar. 
Föräldrabeteendet har biologiska rötter anser Bowlby men det finns också inslag av inlärt beteende 
från sin egen barndom och andra förebilder som föräldrarna kunnat lära av. Barnet kan beroende på 
farans art och proportion variera sina signaler till föräldern. Bindningsbeteendet kan aktiveras av 
olika somatiska upplevelser som trötthet, hunger, eller om trygghetspersonen är otillgänglig för 
barnet. Beroende på vad som aktiverat systemet blir barnets behov av närhet och tröst olika 
intensivt. Ibland kan det räcka med att föräldern visar sig och ibland kan det behövas mer, t.ex. i 
form av fysisk omsorg (Bowlby, 1996). Då en fara hotar söker vi en ”välkänd individ” att finna 
stöd och skydd hos, oavsett ålder. Bowlby menar att förmågan hos barn att interagera med 
omgivningen är medfödd och barnen är ”… förprogrammerade att utvecklas på ett socialt samarbetsvilligt sätt” 
(Bowlby, 1996 s. 26). Om förmågan utvecklas beror i hög grad på hur de blir bemötta. Ainsworth 
har gjort studier där man kunnat klassificera spädbarnets anknytning till föräldrarna, dvs. om de har 
en trygg anknytning eller en endera av två huvudformer av otrygg anknytning till föräldrarna. 
Dessa klassificeringars mönster av anknytningen kan med en stor säkerhet förutsäga hur barnet i 
fortsättningen kommer att hantera nya situationer och möta nya människor.  

Vidare säger Bowlby i sin teori att barn kan ha en trygg relation med endera modern eller fadern 
eller båda eller ingen av dem. I Ainsworths studie från 1978 delade hon in olika arter av 
anknytning i form av tre mönster; trygg, undvikande och ambivalent anknytning. Åtta år senare 
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fann forskarna, Main och Solomon, 1996 den fjärde arten av anknytning som benämns 
desorganiserad anknytning (Broberg, et al. 2007). Bowlby (1996) beskriver föräldrars uppgift just 
som att vara en bas för barnet att återvända till när det behöver tröst eller behöver ”fysisk emotionell 

näring” (Ibid s.28) efter att ha varit ute på upptäcktsfärd. Såväl för spädbarnet som för tonåringen 
behöver föräldern finnas till hands för att ge stöd, uppmuntran och eventuellt aktivt gripa in men 
endast då det är nödvändigt. Det finns belägg från kliniska studier att föräldrars beteende påverkas 
av deras tidigare personliga erfarenheter av deras föräldrars beteenden mot dem, anser Bowlby.  

Utvecklingsspår 
Broberg et al (2005) understryker vikten av att ta hänsyn till att barns utvecklingslinje alltmer 
påverkas av faktorer utanför familjens kontroll. Under de senaste decennierna tillbringar barn 
alltmer sin vakna tid med personer utanför familjen och dessa personer påverkar naturligtvis 
barnen under deras uppväxt. Broberg et al (2005) beskriver en modell som Urie Bronfenbrenner, 
utvecklingspsykolog från USA, har utvecklat. Med hjälp av modellen kan man få en god översikt 
över alla de olika nivåer som påverkar barnet, men även hur alla nivåer och system som finns runt 
barnet måste samspela med varandra. Broberg menar att man också kan se ”… modellen som en spiral 

som ”skruvar sig fram”. Biologiska, psykologiska och sociala faktorer samspelar hela tiden med varandra, och i varje 
ögonblick påverkas samspelet av resultatet av tidigare samspel” (Broberg et al. 2005 s.44). 

Broberg säger att modellen är komplicerad men viktig då den påminner oss om utvecklingens 
mångfasetterade och invecklade mönster och tidens centrala roll för vilken inriktning utvecklingen 
tar (Ibid). 

       ”Denna fortlöpande förändringspotential gör att på inget stadium i livet är en person osårbar för motgångar av alla 

möjliga slag, men vid ingen tid i livet är han heller oemottaglig för gynnsamma inflytelser” (Bowlby, 1996 s.168).  

Bowlby (1996) beskriver en metafor kring utvecklingslinjer där utvecklingen ses som ett träd. 
Rötterna symboliserar de biologiska betingelserna, grundförutsättningar och stammen är en ”bred 
väg” där de flesta befinner sig i början av livet för att senare inom normen för ”normalutveckling” 
”välja” olika utvecklingslinjer som befinner sig i trädkronans centrum. Bowlby menar att 
utvecklingen följer olika linjer och ju tidigare utvecklingslinjen avviker från ”normalpositionen” 
desto större inverkan har tiden på hur långt utvecklingen kommer ifrån denna position. De 
utvecklingslinjer som brukar bedömas som ”avvikande utveckling tidigt i livet” viker av på en av 
de första grenarna ut mot sidorna och befinner sig så småningom långt utifrån trädkronans mitt. 
Grenar som avviker högre upp i kronan och tar en utstickande riktning illustrerar de som ”har en 
avvikande utveckling senare i livet” men som ändå befinner sig närmare kronans centrum än de 
grenar som avvek längre ner på stammen (Broberg et al, 2005 s.46). 

”Den kanske viktigaste konsekvensen av begreppet utvecklingslinje är att tidigt insatta åtgärder (prevention) 

har betydligt större möjligheter att lyckas jämfört med sent insatta behandlingsåtgärder” (Broberg et al, 2005 

s.47). 
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Om kvalitet i förskolan utifrån olika perspektiv 
Anknytning som kvalitet 

Hårsman, (1994) har i en studie kring dagliga separationer och tidig daghemsstart visat på 
pedagogernas betydelse för små barns anpassning till förskolan. Hon menar att hög kvalitet i 
förskolepersonalens interaktionsmönster med barnen kan antas vara den viktigaste 
kvalitetsaspekten för små barn. Arten och kvaliteten på den relation som ersätter relationen med 
föräldrarna under separationen, dvs den relation som barnen får till förskolepersonalen, har 
betydelse för barnet på flera sätt, både i barnets mer omedelbara separationsmönster och även för 
barnets utveckling och anpassning på längre sikt. Hårsman menar att det finns stöd för att en högre 
personaltäthet och mindre grupper är associerat med en högre kvalitet i förskolan, men att 
kvaliteten i omsorgen kan variera i hög grad trots samma personaltäthet, beroende på pedagogens 
förmåga att vara lyhörd för barnets signaler (Hårsman, 1994). 

Kvaliteten på interaktionen mellan barn och pedagog påverkas av hur pedagogen möter barnet och 
den relation som barnet utvecklar till denna. Hårsmans studie visar att lätt anpassning för barnet 
fanns bara på de förskolor där personalen var känslig och lyhörd för barnens signaler om ifall de 
ville ha kontakt och närhet, och där förekom inga fall av svår anpassning.  

En annan faktor som påverkar barnets anpassning till förskolan är hur känslig mamman är för 
barnets signaler till närhetskontakt. Där kan man se att barn till mödrar som är känsliga för dessa 
signaler har en kvalitativt bättre anpassning till förskolemiljön efter fem månader, än de barn vars 
mammor har en lägre känslighet. I sin studie fann Hårsman vissa riskgrupper. De barn i 
undersökningen (alla utom en var pojkar) som hade långa vistelsetider på förskolan, och där både 
hem- och förskolekvaliteten var låg och där anpassningsprocessen till förskolan hade varit svår, 
hade alla förändrats negativt efter fem månaders vistelse på förskolan i hänseende till utveckling i 
ett personligt-socialt och ett hörsel-språkligt perspektiv, vilket mättes enligt Griffiths 
utvecklingsskala. Hennes undersökning indikerar att hög kvalitet på förskolan (dvs pedagogernas 
interaktionsmönster med barnen) i viss mån kan kompensera en lägre grad av interaktion i hemmet. 
På samma sätt kan ett barn som kommer från ett ”högkvalitativt” hem (i avseende på anknytning 
till mamman) på ett bättre sätt klara av vistelsen i en lågkvalitativ förskola (i avseende på 
pedagogernas mottaglighet för barnets signaler) (Hårsman, 1994). 

Gruppstorlekar och kvalitet på anknytning 

I Skolverkets rapport ”Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem” 
(2002) refereras till Berg som i sin uppsats omkring maxtaxans legitimitet och förhållande till 
förskolans kvalitet, diskuterar anknytningsteorin i förhållande till de ökande gruppstorlekarna i 
förskolan och den lägre personaltätheten och vilka konsekvenser som detta kan få för barnen. 

         ”Barn försöker hitta vuxna personer som de kan knyta an till för att känna sig trygga och säkra. Detta 

beteende följer den grundläggande tesen i attachment forskningen som alltså betonar att barn har ett 

biologiskt behov av ett kontinuerligt och känslomässigt engagemang för att förse dem med en känslomässig 

trygghet och ett basalt skydd mot stress. Om de alternativa vårdgivarna (personalen) för en kontinuerlig och 

emotionell dialog med barnen så kan denna process äga rum. Men i den situation som delar av den svenska 

förskolan befinner sig i, utifrån de studier och utvärderingar som uppsatsen tagit del av, tillåts inte denna 

process äga rum” (Berg, 2002 s.39 i ”Skolverket: gruppstorlekar…” s.40). 

 



 

 14 

Ellneby (1999) beskriver förekomsten av många relationer under en dag på förskolan som en faktor 
som framkallar stress hos barn. Hon frågar sig om det är rimligt att alla barn ska klara av stora 
barngrupper med få vuxna, och menar att de barn som inte klarar av detta drar på sig omdömen 
som att de är rastlösa, oroliga, bråkiga eller otrygga. ”Kanske är det mer fantastiskt att så många barn ändå 

lyckas bemästra situationen. Ribban höjs, men var går gränsen för vad barnen tål?” (Ellneby, 1999 s.177)  

Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet 

I en kunskapsöversikt utgiven av Skolverket studerar Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 
Kärrby (2001) sambanden mellan strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorgen och 
beskriver tre kvalitetsaspekter för förskoleverksamhet: struktur-, process- och resultatkvalitet. Både 
gruppstorlek och personaltäthet är viktiga förutsättningar för en bra verksamhet, men dessa 
faktorer samspelar med en rad andra faktorer på ett komplext sätt, enligt forskningsöversikten. Den 
visar att det i stor utsträckning saknas forskning som direkt fokuserar på vilka effekter olika 
strukturella faktorer har på små barns tillvaro i förskolan (Asplund Carlsson et al 2001). 

Lägesbedömningar och kunskapsöversikt 

Folkhälsoinstitutet (Bremberg, 2002) har gjort en kunskapsöversikt om hur förskolan kan förbättra 
barns psykiska hälsa. Där framgår att om förskolan ger träning för barnen att bedöma och känna 
igen sina egna och andras känslor, och genom fortbildning till föräldrarna inom förskolans ram, 
kan man bemöta barns tendenser till utagerande beteende. Genom att använda sig av en 
barncentrerad pedagogik, och genom att all personal har utbildning som förskollärare menar 
Bremberg att detta kan bidra till att skydda barnen mot psykiska problem (Bremberg, 2002).  

En lägesbedömning av Skolverket (2007) visar på att kommuner med bristande beredskap för 
toppar av efterfrågan på förskoleplatser, löser detta genom någon form av ”sluss-system”. Då 
denna lösning inte är oproblematisk och förekommer i mer än var tionde kommun skriver 
skolverket följande om denna lösning: ”Den riskerar att åsidosätta barns behov av kontinuitet och kan inte 

sägas överensstämma med lagens intentioner” ( Skolverkets Lägesbedömning 2007, s.16). Där 
framkommer också ”…att kvantitet ställs mot  kvalitet – kravet att erbjuda plats utan långa väntetider har varit 

överordnat kraven på lämpliga barngruppsstorlekar och lämplig personaltäthet” (Ibid, s.16). 

I en årlig beskrivande rapport om förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen (Skolverket, 2007), 
tar de bland annat upp positiva och mer problematiska sidor av den ökande integrationen mellan 
förskola och skola.  

                 ”Till de problematiska inslagen hör också att förskolan i vissa avseenden närmat sig skolan på ett 

sätt som inte varit avsikten. Barns prestationer kartläggs och bedöms i ökad omfattning, vilket strider mot 

grundtankarna i reformen” ( Skolverkets rapport nr. 302, s.10). 

Om specialpedagogiska insatser i förskolan 
Socialstyrelsen skriver i sin rapport ”Barns villkor i förändringstider – socialstyrelsen följer upp 
och utvärderar” (1993:2) om vissa grupper som särkskilt måste uppmärksammas: 

          

                    ” Vad som är ”behov av särskilt stöd” är för merparten av barnen relativt; vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd avgörs till mycket stor del av hur omvärlden ser ut och fungerar. Det vill säga hur god 
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kvalitet det är på den generella verksamheten. Personaltätheten minskar inom barnomsorg, skola, 

skolbarnomsorg och fritid. Ju större barngrupperna och klasserna är och ju lägre personal/lärartätheten blir 

desto svårare blir det att anpassa verksamheten för barn som behöver specialinsatser och desto fler barn 

kommer att ”falla utanför”, d.v.s. bli i behov av särskilt stöd. Många har nämnt just de tysta barnen, de 

känsliga barnen och de barn som har svårdefinierbara, mindre uttalade problem (ibland kallade 

gråzonsbarn) som de som idag eller framöver inte får det stöd och den uppmärksamhet som de behöver för 

sin utveckling” (Bergqvist, D-uppsats, 2003). 

 

Vidare skriver de: 

           ”Den väsentliga insatsen för de barn som behöver särskilt stöd är den goda kvaliteten på den 

ordinarie verksamheten. Denna generellt goda kvalitet är samtidigt viktig för att inte fler barn ska bli i behov 

av särskilda insatser” (Bergqvist, D-uppsats 2003). 

 

Om förskolan kan bidra till att barn i svårigheter slutar använda olika negativa 
överlevnadsstrategier får barnen det stöd de enligt Lpfö-98 har rätt till (Folkman, 2007). 

Intervention för förändring  

Verksamhetsteorin vilar på ett trekomponentssystem, där det finns en relation mellan människa, 
miljö och verksamhet. De verksamheter som man deltar i formar en som människa och man bidrar 
samtidigt till att forma verksamheten. Teorierna används för att beskriva en förändringsprocess i 
fråga om lärande och utveckling (Wetso, 2006). 

Wetso (2006) har utarbetat en arbetsmodell kallad lekprocessen. Det är en strukturerad modell att 
arbeta utefter med barn som på något sätt under- eller överutnyttjar pedagogen, de andra barnen, 
materialet eller det pedagogiska rummet. Det är en metod, ett pedagogiskt redskap, för att gå in i en 
intervention i barns lek utifrån barnets verklighet här och nu. Den skiljer sig från lekterapi, som är 
en verksamhet inom barnpsykiatrin för barn att bearbeta tidigare erfarenheter, och den skiljer sig 
från lekarbete som är en verksamhet där barn i en annan miljö än den vanliga arbetar med ett 
förutbestämt material för att de uppfattas behöva uppmuntran och personligt stöd. I detta arbete 
förhåller sig den vuxne passiv (Wetso, 2006). Hon utvecklade arbetet med lekprocessen då hon 
som specialpedagog arbetade med barn inom förskola och skola under åren 1994-99. Ett arbete 
med lekprocessen innehåller fyra aktiviteter: Lekprocess med barnen, handledning av pedagogerna, 
utbildning av pedagogerna, samtal med föräldrar. Den grundar sig på en aktiv intervention från 
pedagogens sida och verksamheten skapas utifrån ett behov av att förändra situationen och 
underlätta för olika barns lärande och välbefinnande. 

          ”Det handlar om att i mötet ta vara på ögonblicket och göra detta med hänsyn till dåtid, det som varit 

och samtidigt behärska förmågan att bädda för ett framtidsperspektiv.” (Wetso, 2006 s.83)  

Ingripandet behöver, enligt Wetso ske i barnets tidiga kommunikations och samspelsmönster, och 
för att det ska kunna bli en intervention som leder till utveckling för barnet behöver pedagogen 
goda kunskaper i teorierna kring lek och kommunikation. Pedagogerna behöver bygga upp och 
utveckla en känsla för att tona in barnet, läsa av det och anpassa sig i förhållande till barnet och 
kommunikationsprocessen (Wetso, 2006). I sin verksamhet har hon kommit att söka efter den 
potentiella utvecklingszonen för verksamheten. Hon menar att det är av stor vikt att identifiera var 
den potentiella utvecklingszonen för verksamheten finns och använda den kunskapen så att man 
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kan möta behoven utifrån verksamhetens verklighet just nu. Den potentiella utvecklingszonen är 
ett uttryck som ursprungligen användes av Vygotsky och motsvarar det område som utgör 
skillnaden mellan vad ett barn kan lära sig på egen hand respektive med hjälp av någon som redan 
har nått den kunskapen (Wetso, 2006). 

Vägledande samspel 

Vägledande samspel är ett program att använda bla inom förskolan. Karsten Hundeide, professor 
vid Oslo universitet, har utvecklat ett program för de barn som har de sämsta möjliga yttre 
förutsättningarna, ICDP (Intervention Child Development Program). I detta beskriver Hundeide 
några viktiga aspekter som är avgörande för barns utveckling, bla att barnet måste ses som en 
person och medmänniska med behov av frihet för att kunna handla utifrån sina egna avsikter och 
initiativ, och som någon som har behov av att bli sedd, respekterad och älskad. Det avgörande är 
hur de vuxna uppfattar och definierar barnet, för det är enligt Hundeide detta som avgör hur de 
kommer att bemöta barnet och vilken form av omsorg det kommer att få (Asplund mfl, 2001). 
Modellen med vägledande samspel används inom föräldrautbildning, barnhälsovård, förskole- och 
skolverksamhet, och har utvecklats genom praktisk tillämpning under flera år i olika länder. Den 
beskriver ett nytt sätt att se på förebyggande arbete som går ut på att skapa lyhördhet hos 
omsorgsgivaren och uppmuntra positiva gemensamma aktiviteter mellan barn och vuxna 
(Hundeide, 2001). Tre slags dialoger med den vuxne är avgörande för barns utveckling: emotionell 
dialog, meningsskapande och utvidgande dialog, och en reglerande dialog. I den emotionella 
dialogen utgörs omsorg av en känslomässig bekräftelse i kommunikationen. Den vuxne behöver 
följa barnets initiativ, skapa en dialog med turtagning, och uttrycka positiva känslor och glädje i 
samvaron med barnet.  

I den meningsskapande och utvidgande dialogen blir omsorgen till ett vägledande samspel, med 
fokus på barnets förståelse av omvärlden. Både den vuxne (pedagogen) och barnet delar ett fokus 
eller en upplevelse och den vuxne hjälper barnet att sätta ord på, beskriva och berätta om det som 
sker med utgångspunkt ifrån barnet. Den vuxne måste också utvidga barnets erfarenhetsvärld 
utöver här-och-nu-situationen, antingen mot det narrativa och dramatiska berättandet eller mot det 
logiskt-analytiska, med klassificeringar, förklaringar och samband. 

I den reglerande dialogen sätter den vuxne (pedagogen) gränser för barnets beteende och hjälper 
det till en förmåga att ”leda sig själv”. En förhandlingssituation söks tills barnet och den vuxne 
(pedagogen) enats om reglerna och hur man ska förhålla sig till dem. För att dessa tre dialoger ska 
komma till stånd krävs en tät vuxenkontakt, och i stora barngrupper kan det oftare bli frågan om att 
skapa och meddela regler än att gemensamt förhandla om dem (Asplund mfl, 2001). 

Metod och genomförande 

Studiens uppläggning i stort 
Vi har valt att ha en kvalitativ ansats på vår studie. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som 
vi tycker passar våra frågeställningar bäst. Trost (2005) skriver att val av metod ska ske med 
hänsyn både till det teoretiska perspektiv som man har valt och till den aktuella frågeställningen. I 
vår studie vill vi försöka få en bild av vad pedagoger med lång erfarenhet inom förskolan tänker 
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kring sin roll i barns samspel med andra barn och med vuxna. För oss gäller det att få tillgång till 
pedagogernas egna funderingar och reflektioner, alltså verkligheten så som de ser den. Detta är 
enligt Trost (2005) en av poängerna med kvalitativa intervjuer, att försöka förstå hur personer 
resonerar och reagerar, eller kunna urskilja varierande handlingsmönster. 

Vi inledde vårt arbete med en intervju med BO, Barnombudsmannen Lena Nyberg. Detta utifrån 
att BO skrivit i sin rapport ”Klara färdiga gå!” (2007) om vikten av tidiga insatser för barn som 
brister i det tidiga samspelet, ur ett hälsoperspektiv. Där nämndes dock inte förskolans eventuella 
roll, och det väckte våra funderingar och låg till grund för vårt ämnesval. Ursprungligen var vår idé 
att se på barns samspel och vilken roll förskolan kan eller bör ha i detta samspel, men vi kom 
efterhand att snäva in syftet mot att studera pedagogens roll för barns (tidiga) samspel. Vägen dit 
har dock gått via kontakt med lärarutbildningarna vid några högskolor för att ta reda på hur det ser 
ut på utbildningarna mot de yngre åldrarna, vilken tonvikt som läggs (eller inte läggs) på 
samspelets betydelse för barns utveckling. Detta utifrån en konferens i Sätra 2004, där vikten av 
lärarutbildningens kvalitet togs upp. En tredje tanke var att använda en textanalys av Lpfö-98 för 
att fördjupa oss i läroplanens syn på barns samspel och förskolans roll, och vi hade därför med 
frågor kring detta och kring förskolornas verksamhetsplan i intervjuerna. Inget av dessa tre spår 
finns dock kvar i uppsatsen, på grund av att vi har varit tvungna att snäva in vårt arbete. Vi valde 
att börja inifrån förskolans vardag för att beskriva vikten av det arbete som pedagogerna gör, 
istället för att närma oss ämnet från ett samhällsperspektiv. Därmed föll också många av våra 
ursprungliga idéer bort längs med arbetets gång. 

Undersökningsgrupper och urval 
Vi har intervjuat sex pedagoger inom förskolan, fyra barnskötare och två förskollärare. 
Utbildningen var inget kriterium för urvalet, utan istället erfarenheten, och vi benämner alla 
”pedagog” i resultatdelen. Vi var angelägna i intervjuerna om att få fram intervjupersonernas 
erfarenheter kring ett antal frågeområden som rör barns tidiga samspel och pedagogernas syn på 
sin roll i detta samspel. Därför var vi noga med att söka pedagoger med minst fem års erfarenhet, 
som därmed har kommit i kontakt med många barn. Av respondenterna är det bara en som har ca 
fem års erfarenhet inom förskolan men hon har dessutom ca tio års erfarenhet ifrån 
fritidsverksamhet, de andra har alla mellan tio och fyrtio års erfarenhet av arbete inom förskolan. 
En andra respondent är i botten utbildad undersköterska med erfarenheter från sjukhus, 
äldreomsorg och som dagbarnvårdare för sjuka barn, därefter barnskötare i många år. Den tredje av 
respondenterna har närmare fyrtio års erfarenhet, inom olika funktioner i förskolan; barnskötare, 
vidareutbildade förskollärare, förskolechef, arbetat inom öppna förskolan, startat förskolor och 
tillbaka i barngrupp, och är nu nyligen pensionerad. Den fjärde respondenten har trettio års 
erfarenhet, också med olika funktioner; förskollärare, fritidsledare, öppnat egna förskolor, 
förskolechef, vidareutbildad för barn med behov av särskilt stöd, olika pedagogikinriktningar och 
tillbaka i barngrupp. Den femte av respondenterna har drygt tjugo års erfarenhet av att arbeta i ett 
mångkulturellt område, och den sjätte arbetar sedan flera år som resurs åt olika barn som behöver 
särskilt stöd. Alla respondenterna är kvinnor, och arbetar på tre olika förskolor. 

Vi har genomfört sex intervjuer, utav åtta inbokade. En föll bort på grund av sjukdom och en på 
grund av svårigheter att hitta tid för intervjun. Sex av de åtta pedagogerna som skulle ha ingått var 
tillfrågade direkt av oss om de ville delta i intervjustudien. Dessa valdes ut på så sätt att vi visste att 
de har lång erfarenhet av arbete inom förskolan, och vi trodde att de kunde ha funderingar kring 
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barns samspel. Vi har varit måna om att hitta goda förebilder för att visa på hur betydelsefull 
pedagogen kan vara i barns utveckling av sitt samspel med andra, men vi har även gått ut med en 
förfrågan på två förskolor om att intervjua pedagoger som själva har valt att vara med utifrån 
intresse av uppsatsens ämnesområde. Tre av dem vi tillfrågade direkt har ingått i ett 
utvecklingsarbete som vi genomförde under vår utbildning i våras, som rörde barns lek och tidigt 
samspel, en av dessa föll dock bort. Under utvecklingsarbetet handledde vi ett arbetslag som hade 
valt att fördjupa sig i arbetet med barn som hade svårigheter att leka och samspela med andra barn. 

Vi har tagit hänsyn till etiska aspekter utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som rör 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

Vi har tagit hänsyn till informationskravet på så sätt att vi har informerat intervjupersonerna i 
förväg om syftet med vår uppsats, vår intervju och deras deltagande. Vi har lämnat information 
som gör att de kan komma i kontakt med oss vid senare tillfälle, och vi har förtydligat att det 
insamlade materialet inte kommer att användas till något annat syfte än till vår uppsats. Vi har tagit 
hänsyn till samtyckeskravet på så sätt att vi betonat att deltagandet är frivilligt, och att de 
intervjuade kan lägga till eller ta bort information, eller ångra sin medverkan. Vi har informerat om 
att vi skall skriva ut alla intervjuerna. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet på så sätt att vi 
i vårt arbete inte kommer att röja de intervjuades identitet, ej heller använda materialet eller citat på 
ett sådant sätt att de enskilda personerna kan identifieras. Vidare kommer vi att hålla vårt 
insamlade material oåtkomligt för utomstående. Detta har respondenterna fått information om vid 
intervjutillfället. Vi har också tagit hänsyn till nyttjandekravet på så sätt att de insamlade 
uppgifterna endast kommer att användas till vår uppsats och inte i något annat sammanhang. Tre av 
de intervjuade uttryckte att de såg intervjutillfället som ett tillfälle för reflektion kring sitt eget 
arbete, och lät intervjun vara en del av deras barnfria planeringstid. Två av respondenterna har efter 
intervjun bett att få ta med frågorna att använda som reflektionsmaterial i sina arbetslag. 

Intervjumetod 
I arbetet med intervjuerna har vi följt Kvales sju stadier för arbetet med kvalitativa intervjuer 
(Trost, 2007). Vi har valt att inte göra jämförelser mellan olika grupper av respondenter utan 
istället ställa resultatet av intervjuerna mot litteraturen i bakgrunden till uppsatsen. Vi hade från 
början svårt att definiera syftet och frågeställningarna, så intervjuerna dröjde innan de kunde 
genomföras. Lantz (2007) beskriver vikten av att ha gjort ett noggrant förarbete och en väl 
förberedd intervjuguide, och vi har arbetat mycket med utformningen av frågeområdena och 
frågorna till intervjuerna. I enlighet med vad Lantz (2007) redogör för kriterier av olika 
intervjumodeller så har vi valt ett mellanting mellan öppet riktad och halvstrukturerad 
intervjuform. Vi ville hitta frågor som kunde få respondenterna att beskriva sitt arbetssätt, 
förhållningssätt och tankar kring sitt arbete så att vi skulle kunna nå ett djupare plan i intervjun. 
Frågorna rörde barns och pedagoger samspel, bemötande av känslor, tankar kring inskolning och 
hur pedagogerna arbetar med barn som har svårigheter i samspel. Dessutom ingick frågor om hur 
pedagogerna använder sig av läroplanen/verksamhetsplanen (se bilaga 1). För att prova våra frågor 
och oss själva som intervjuare, så genomfördes en provintervju. Efter denna intervju skrevs en del 
frågor om för att bättre nå en tillförlitlighet i svaren, men intervjun höll ändå en sådan kvalitet att 
vi har valt att ta med den (Lantz, 2007). Vi har märkt att våra frågor har fått förändrad tonvikt med 
tiden, och att vi har haft lättare att ställa relevanta följdfrågor. Vi har lagt tonvikt vid en del av 
frågorna, men inte ställt alla frågor till alla respondenterna, utan förhållit oss till frågorna på så sätt 
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att de har funnits som ett stöd och en ram för oss. Vi har genomfört fyra av intervjuerna 
tillsammans och var sin enskilt. Under de intervjuer vi har genomfört gemensamt har en hållit i 
intervjun, den andra observerat och kommit med eventuella följdfrågor, men i huvudsak hållit sig i 
bakgrunden. Trost (2005) skriver att det kan vara ett gott stöd att vara två om man är samspelta, 
och det kan leda till en större förståelse och informationsmängd än om det bara är en intervjuare, 
och så har det varit i vårt fall. För den intervjuade har det varit klart vem som har genomfört 
intervjun. Vi har hållit i tre intervjuer var, och dessa har spelats in på MP-3spelare. Vid en av 
intervjuerna gick inte MP-3spelaren igång och de första tjugo minuterna är återskapade ur minnet. 
Intervjuerna har tagit mellan en timme och en och en halv timme. 

Databearbetning 
Vi har skrivit ut intervjuerna. Varje intervju har gett mellan fem och nio sidor utskriven text. 
Provintervjun skrevs till hälften ut ord för ord, men på grund av brist på tid har andra halvan och de 
övriga intervjuerna skrivits ut som sammandrag. Vi har dock varit noga med att använda de 
intervjuades egna ord och uttryckssätt, skriva ut våra frågor, men inte riktigt alla följdfrågor utan 
där låta svaret löpa vidare ibland. Utskrifterna håller sig mycket nära den inspelade versionen. 
Därefter har vi bearbetat intervjuerna på så sätt att vi markerat med färgpenna i texten de partier vi 
tycker hör till respektive frågeställning i vår uppsats. Vi märkte då att det framträdde olika 
områden och vi kunde identifiera vissa teman, en del som uttrycktes i våra frågeställningar, andra 
inte. Några exempel är förändringar i förhållningssätt över tid, bemötande av barns känslor, att inte 
räcka till, möten i fria leken, förhållningssätt i barns samspel och förhållningssätt gentemot barn 
med svårigheter i samspel. Dessa har vi sammanställt och sedan haft som utgångspunkt i 
bearbetningen av resultatet. I resultatet har vi tagit hänsyn till anonymitetskravet och inte skrivit ut 
pedagogerna på något sätt, ej heller anonymiserade med nummer, för att det inte ska gå att följa 
någon enskild pedagogs resonemang. Utifrån resultatet har vi sedan fört en diskussion, där 
resultatet är ställt emot den litteratur som återfinns i bakgrunden.  

Resultat 

Inledning 
Under rubriken ”resultat” presenterar vi resultaten från vår studie. Utifrån våra frågeställningar har 
vi funnit följande teman som vi har använt som rubriker: 

• Pedagogens roll, tankar kring det egna förhållningssättet 

• Möta barns känslor – lära barnen känna igen egna och andras känslor 

• Pedagogernas förhållningssätt när barn har samspelssvårigheter 

• Att lita på sin egen förmåga 

• Mångfalden i barngruppen är berikande för alla 

• Att inge hopp, se behov, visa på möjligheter, visa tillit till barnets förmåga 
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• Närhet som stöd 

• Orsaken till svårigheterna spelar det någon roll? 

• Anknytning och inskolning 

• Räcker pedagogen till för alla barn? 

 

Pedagogens roll, tankar kring det egna förhållningssättet  

Eftersom de flesta av pedagogerna har arbetat länge, gör de reflektioner kring sig själva i sitt 
arbete: 

              ”… bjuder man lite granna på sig själv så får man en mycket trevligare stämning, tycker jag, bland 

barnen också. Att dom vågar vara med också.”  

 

              ”Jag har fördjupat och utmanat mig själv på att vara lite mera laid-back, just för att barnen har en 

egen förmåga. (…) Jag var mycket snabbare att liksom rätta till. Det är den största skillnaden sen 30 år 

tillbaka. Och nu när jag arbetar med små barn så arbetar jag mer med att klä med ord, inte bara visa med 

händerna utan parallellt berätta med ord vad jag menar. Jag var tystare tidigare.”  

 

             ”Men den tiden är så… om jag tänker på aktiviteterna, förut var det så… Vem vill måla!? Det var vi 

som bestämde, nu ska du och du och du måla, vem lyssnade på barnen? Nu frågar vi, dom i den gruppen, 

vill dom måla så målar dom, vill dom leka med något annat så får dom. Men dom har möjligheten att 

måla...(…)… Men jag menar, nu vet man!”  

 

            ”Det är roligt att använda rollspel! Det är roligt, man blir lite modigare och barnsligare och släpper 

liksom… har jag gjort i alla fall under dom senaste åren. Man vågar mer!”  

 

Flera pedagoger beskriver att de agerar utifrån en magkänsla, som bottnar i deras erfarenhet från 
tidigare situationer. En av pedagogerna definierar begreppet magkänsla som att den utgår ifrån den 
förförståelse och kunskap som hon har av de barn som ingår i gruppen just nu. Dessutom beskriver 
de att de stannar upp och läser av situationen och barnen, och agerar utifrån det. 

 

          ”Det går blixtsnabbt… jag prövar och funkar det inte så prövar jag på något annat sätt. Jag går på min 

känsla mycket snabbt och så prövar jag, och många gånger så funkar det. Jag läser av barnet hela tiden 

och har känselspröten ute väldigt…”   

 

men också: 

 

”… vi har lärt oss att vara uppmärksamma på dom barn som det ofta blir konflikter runt – det är inte alltid vad 

det ser ut att vara. Kan det ha hänt något innan som inte vi har sett? Ofta tycker jag att dom här barnen som 
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agerar utåt, ofta har dom ju en anledning till det. Hur mycket är det egentligen som vi inte ser? Vi måste alltid 

fråga barnen. Vi pratar mellan varandra om när vi ser såna här saker.”   

 

Reflektionen kring sitt förhållningssätt och vad de gör, och att faktiskt ompröva det de gör har 
kommit med åren. En av pedagogerna beskriver en situation i början av hennes yrkeskarriär med 
en flicka som kom inflyttande och som var jätteledsen vid inskolningen, men mamman måste 
jobba, så det fanns inga alternativ. Flickan vägrade gå in på avdelningen och lösningen blev att hon 
tillbringade de första veckorna tillsammans med pedagogen i hallen vid en hiss. Ett bord bars ut 
och där åt hon lunchen. Efter en tid kände pedagogen att: 

 

”… det här går inte! Så jag lyfte in henne på avdelningen. Sen löste det sig. Men där tror jag att någon borde 

ha kommit och hjälpt mig, i hur jag skulle bemöta det här. Jag kanske gick till överdrift där, men hon trivdes 

ju senare och fungerade bra.(…..) Men jag har funderat på om det där blev rätt eller fel för barnet?”  

 

En av pedagogerna säger att de kompletterar varandra och ser vad de andra i arbetslaget är bra på. 
Det gäller också i förhållande till barnen; man är olika bra på olika barn menar hon. De beskriver 
att de kan reagera olika i olika situationer, att ”rättvist kan vara olika i olika situationer”.  Flera säger att de 
låter barnen vara om de föredrar en annan pedagog, och en av dem beskriver att det är på det sättet 
de fördelar ansvarsbarn, de barn och pedagoger som dras till varandra får höra ihop. ”Man försökte 

liksom… Nej, nu ska du gå till henne också, du ska inte bara vara med mig, fast nu har man börjat fatta lite mera, varför 

ska man tvinga!?” 

Vad gör pedagogen i barns fria lek? Om inget annat tar deras uppmärksamhet, använder de 
pedagoger vi har intervjuat möjligheten att aktivt närma sig barnen. En av dem berättar att det är då 
hon passar på att ta kontakt med de mer tillbakadragna barnen, en annan att hon gärna sätter sig 
och läser med barnen, den pedagog som arbetar som resurs sitter mycket på golvet med det barnet 
och runt dem uppstår lek där även andra barn ingår. Det blir bra både för det barn hon är resurs åt 
och de andra barnen säger hon. Några av pedagogerna har som en uttalad strategi i arbetslaget att 
en är aktiv i leken eller på annat sätt med barnen och låter då kollegorna ta hand om telefonen, 
föräldrar och torka borden, ”… en är ank-mamma och en är ank-pappa…”   

När arbetar man med samspelet då? En av pedagogerna menar att hos dem på 
småbarnsavdelningen gör man det hela tiden, medan de arbetar mer med språket hos de äldre 
barnen. En annan pedagog beskriver att arbetet under höstterminen i deras grupp med 1-5åringar 
bara går ut på att arbeta med samspel, så att barnen blir en grupp, varje förändring i gruppen ger 
nya förutsättningar för dem som är kvar.  

 

                ”Just det här samspelet… grupptillhörigheten glöms bort väldigt många gånger, det blir lätt så 

många måsten. Man ska hinna med tex… lära sig att knyta skor, göra det och det, namn, var handdukarna 

finns, nu måste vi lära oss att blåbär är blå och lingon är röda…liksom man fokuserar för mycket på såna här 

saker som bara kan komma av glädje, men lägger för mycket tid på bara ren faktabit och bara proppar in i 

barna istället för att väva in det med den sociala…”  
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Pedagogerna beskriver att de ser att de fungerar som förebilder för barnen, och även att barnen 
fungerar som varandras förebilder.  

 

”…dom som kan prata kanske kan säga några ord till varandra eller peka eller hjälpa till, de är viktigt för 

mig… och klappa varandra på vilan, dom går in sitter och klappar. Dom gör som vi gör också, det är också 

fint…”  

 

Möta barns känslor – lära barnen känna igen egnas och andras känslor  

Vi kan konstatera att alla de intervjuade pedagogerna arbetar med att bekräfta barnens känslor. En 
av dem säger att avleda känslor – det gjorde man mera förr. Hon ser det som att hon själv har en 
större trygghet nu och vet hur hon skall göra.  

 

”Det gjorde man väl mer förr, tror jag. Att man avledde. Konflikter och allting, å gick liksom å sopa under 

mattan lite mer, fast senare så gick jag nog mer rakt på, och det handlar väl om en trygghet, att man vet hur 

man ska göra.”  

 

Ibland handlar det också om att först bekräfta känslan och sedan ge förslag på något att göra, för att 
bryta mönstret ”… sitta inne med dom tills dom har kommit till ro och landat… men prata med dom och erbjuda 

andra saker för att bryta mönstret helt enkelt…”  

Arga och ledsna 

När barn blir arga eller ledsna försöker pedagogerna känna in hur de bäst ska bemöta det och 
bekräftar barnets känsla, ibland avleder de uppmärksamheten efter en stund – tex genom att fråga 
om barnet nu vill gå och leka med någonting. Det är en kombination av att trösta och avleda.  

 

”På något vis är det väl att överföra sin egen trygghet i det hela, här finns jag nu hos dig, och att den 

tryggheten…ja det beror på hur mycket dom förstår då…men ändå att bekräfta känslan… du är ledsen för 
att mamma gick, och att jag finns här och det kommer att bli bra!  - Förmedla tryggheten med 
kroppsspråket? – Ja!” 

 

Ibland behövs en kram efteråt, när ilskan har lagt sig. De yngsta barnen kan man ibland avleda lite 
mer säger en av pedagogerna men menar att det gör man bara ibland, i annat fall följer 
pedagogerna upp vad som händer efter att barnet har varit argt och ledset. Ibland kan det dock vara 
svårt att få tid till att stanna kvar så länge som man skulle önska, säger en av pedagogerna. Men det 
är viktigt att finnas till hands.  

 

”…det var inte klokt så arg hon blev! Det åkte stolar över golvet. Ibland så tog jag tag i henne, och höll i 

henne, och sa till henne jag förstår att du är arg men du får inte kasta stolar…”  
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De är fysiskt närvarande barnet, tröstar, bekräftar barnets känslor genom att hjälpa dem att sätta 
ord på det de känner, och genom att be de äldre barnen berätta om vad som har hänt. En av 
pedagogerna säger att genom att prata med barnen och fråga hur de vill att de ska agera så blir 
barnen involverade i att lösa situationen med stöd av de vuxna. 

 

” En flicka, hon är ju fem år… är så ledsen på mornarna, så ledsen att hon blir arg, jag frågar hur hon vill att 

det ska vara, då vill hon ofta vara i fred. Jag ger henne förslag ”gå in och sitt i kuddis och titta i en bok”, sen 

går jag dit och hör hur det är efter ett tag, hon kommer med när hon har lugnat sig.”  

 

En konfliktsituation mellan barn kan leda till både ilska och att någon blivit ledsen, att som 
pedagog finnas kvar tills konflikten är löst blir då viktigt, liksom ögonkontakten. 

 

”…ögonkontakt alltid! Det är det viktigaste som… för då vet jag hur barnet reagerar för man kan läsa liksom 

på ögonkontakten, det är så jag ser hur länge jag kan komma fram! Ska jag fortsätta? Eller ska jag ändra 

min taktik? Eller hur ska jag göra?”  

 

Skam  

Generellt bemöter pedagogerna skammen, men bekräftar inte känslan. De vill inte behandla det för 
”mycket och för ingående” . En av pedagogerna beskriver: ”Ja det var ju fel gjort men nu är det gjort! Nu fortsätter 

vi med något annat, man behöver ju inte stryka under det ännu mer och skälla.” 

Glädje  

Två av pedagogerna svarar spontant att glada barn smittar, då blir man glad själv. En av dem säger 
sen att det är en annan sorts glädje som hon känner hon känner när ett barn som hon vet har det 
svårt blir glad. Två av pedagogerna svarar att om barn är glada kanske något annat ligger bakom 
egentligen, om barnen verkar överglada. 

 

             ”Ja, det är ju svårare… det är ju mera tydligt om barnet är ledset att man ska bekräfta. Det är ju så 

naturligt med glädje. Och det kan man ju inte veta om ett barn är ledset egentligen… har en glad fasad utåt 

men ledsen inåt”  

 

Rädsla 

Rädsla bemöter alla pedagogerna, till exempel genom att låta barnen beskriva och sätta ord på vad 
de känner och tänker, att finnas till hands och lyssna. Oftast sätter de sig ner hos barnet, tröstar om 
barnet dessutom är ledset, bekräftar med ord att de ser att barnet är rädd både om det är ett äldre 
eller yngre barn. Men de försöker också avdramatisera rädslan. De vuxna ser att de ska fundera 
som trygghet och stöd, och flera beskriver att de gör det barnet är rädd för tillsammans med barnet, 
till exempel går man ett tag nere på gångvägen i kanten av skogen där det känns tryggare. En av 
pedagogerna pratar mycket med barnen, och förklarar att alla kan känna sig rädda, även vuxna. Det 
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händer att barnen är rädda för saker utanför förskolans vardag, då är det viktigt att lyssna, och prata 
med barnen. 

En av pedagogerna berättar om en episod där hon en mörk eftermiddag är ute på gården med 
barnen, därför att de stänger tidigare på grund av möte. Flera barn är lite oroliga för mörkret och 
väntar på sina föräldrar. I den stunden avleder hon dem genom att leka flygplan, fråga vilka som 
vill följa med och flyger så med barnen efter sig runt på gården. 

Pedagogens egna känslor 

Några av pedagogerna tar upp sina egna känslor, och att det kan vara olika i olika situationer till 
exempel kan de känna mer om ett barn som är tillbakadraget blir knuffat, liksom en av 
pedagogerna beskriver att olika barn kan väcka olika känslor hos henne som pedagog, till exempel 
ett barn som uttrycker sig negativt om andra väcker inga bra känslor, i den första reaktionen hos 
pedagogen. Ibland blir det fel, och då pratar man om det i personalgruppen säger en av 
pedagogerna. Men hon kopplar tillbaka till barnen: 

 

                 ” För när jag blir riktigt rädd då blir jag ju arg. Men då har jag kunnat berätta det för barnen och 

föräldrarna. Att jag kan reagera så här… det är inte meningen. Men att jag också kopplar tillbaks till barnen 

och det tycker jag är en styrka som vuxen. Att man går tillbaka till barnen och förklarar. Att man inte bara 

tänker att dom är ju så små dom glömmer. Men det gör ju inte det, det kan ju sitta kvar.” 

 

Arbeta förebyggande med känslor 

En av pedagogerna ger konkreta exempel på hur de arbetar förebyggande med känslor. Man har 
fotograferat varandra i olika känslouttryck, sjunger Imse Vimse spindel med olika känslor, läser 
böcker om olika känslor för att det är lättare att prata kring en tredje person. 

               ”Ja fast man måste ta tag i det i situationer också, när det händer, men vi har ett fokus att arbeta 

med det när det inte är så…laddat…”  

 

Hur man kan förmedla till andra barn varandras känslor visar den här pedagogen ett exempel på: 

           ” Jag sätter mig på deras nivå för det första, jag sätter mig ner så att jag inte är större än dom, det är 

det första. Och sen liksom håller om dom bägge två,(...) Genom att hålla om dom bägge två så tröstar jag 

den som är ledsen och förmedlar samtidigt till den andra den här ledsenheten som han eller hon har ställt till 

med. Vad är det nu som har hänt, ser du att han eller hon är jätteledsen, försöka få dom att börja tänka 

tanken även om dom är små, varför är han ledsen, kan det vara för att du tog hans bil? Förklara samtidigt, 

först fråga vad som hände, varför är han ledsen, och sen förklara att X är ju ledsen för att du tog hans bil. 

Kan vi hitta en annan lika bra bil?” 

 

En pedagog beskriver en situation där hon får använda sin förförståelse om ett barn som är två år 
och som inte riktigt kan uttrycka sig. Bara genom att avläsa barnet på nära håll kan försöka hjälpa 
honom att förstå sina egna känslor. 
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          ” Han kan inte riktigt uttrycka när han blir arg. Utan då skriker han. Han blir bara så arg, och det kan 

vara svårt att sätta stopp för det. För att försöka bemöta en sån reaktion… Vi var inne i tvättrummet och vi 

skulle tvätta händerna. Uppe på hyllan så ser han vattenleksaker, det är klart att han vill ha dem, fast han 

vet att vi skall gå in och äta. Han vidhåller att han vill ha dom där, men han blir bara argare och argare.”  

Pedagogen säger vidare att hon försöker förklara för pojken att det är tid för lunch och att det inte 
kan ha vattenlek just nu.  

           ”Han fortsätter… och då tar jag ner dom och ser om det verkligen är dom han vill ha. Men då vill han 

inte ha dom! Då tolkar jag att nu har det gått så långt att det är svårt att hantera hur han egentligen… Jag 

tror helt enkelt att det är kaos inne i honom, så tänker jag, då tar jag honom i famnen. Och så får han sitta i 

mitt knä och äta lunch.”  

 

Pedagogernas förhållningssätt när barn har samspelssvårigheter 

I en av intervjuerna säger pedagogen att när hon funderar över grunden för hennes förhållningssätt: 
”Jag satt just och tänkte på det, det bottnar ju i vem jag är. Vad jag har för värdegrund. Hur jag ser på individen?” 
Pedagogerna berättar att de reflekterar tillsammans med sina kollegor speciellt när det är något 
barn de ser som har svårigheter. Något som flera av pedagogerna beskriver är att i arbetet med barn 
som har någon form av svårighet måste man tänka långsiktigt, och inte släppa taget för tidigt. 
Samarbetet med föräldrarna är ett genomgående tema som pedagogerna talar om i intervjuerna. 
När det finns försvårande delar i tillvaron på förskolan för barnet, så lägger pedagogerna ner extra 
mycket tid på samarbetet med föräldrarna, som t ex i arbetet med flickan i det följande exemplet. 
En av pedagogerna som också var med i vårt tidigare genomförda utvecklingsprojekt, återberättar 
hur det fortsatta arbetet för att stödja en flicka med samspelssvårigheter ser ut. Pedagogen 
beskriver att när flickan leker med de andra barnen händer det att hon blir upprörd och nyper de 
andra barnen om inte alla som är med i leken gör som hon har bestämt eller bara tänkt sig att de 
ska göra. Pedagogen återger hur de under handledningen hittade ett bra arbetssätt att prata om 
barnen, numera skriver de upp barnen som de får någon fundering kring på en lista som de sen går 
igenom på planeringstiden. Där kommer de fram till förhållningssättet de vill bemöta barnet med 
svårigheter med, men det kan också vara saker de känner att de vill att de andra i arbetslaget skall 
vara observanta på.  

Konkret så har de kommit fram till att flickan kan känna ett stöd av att de befinner sig i närheten av 
henne, så att de skulle ” …kunna gripa in när vi märkte att hon började spinna… både prata och även utan ord, 

hålla om henne.”  Pedagogen poängterar att det inte får bli för många ord för den här flickan utan att 
det just är att hålla om henne som behövs. Det är bättre att bygga på de positiva bitarna, tycker de. 

”Det är sällan vi blir arga på henne, det borde vi kanske… vi känner starka känslor för henne, och kompisarna har ju 
oftast redan blivit arga på henne.” I den här situationen är det mycket stöd genom en vuxen som behövs. 
I ett exempel med samma flicka som i ovanstående berättelse använder pedagogerna ett lekmaterial 
som de anpassat till henne som stöd. Pedagogen berättar att flickan har svårt att ta fram en egen 
leksak utan tar ifrån de andra barnen sakerna som de leker med. De andra barnen har negativa 
förväntningar på henne och de leder ofta till konflikter. Under handledningen arbetade de fram en 
påse till flickan med för flickan nya leksaker i. De använder sin förförståelse om flickan, vad 
tycker hon om, vad får henne att tappa koncentrationen, vilka leksaker kan hon leka med senare 
med andra kamrater? Nu berättar pedagogen att påsen inte används lika frekvent som i början men 
att den har enligt pedagogen betytt mycket för henne under en tid. 
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               ”Påsen gjorde det tydligt för henne att veta vad hon skulle göra, att välja, att strukturera. Från 

början satt vi med henne, sen tog hon den själv. Syftet med att vara med i början var att introducera den för 

henne, så att hon visste vad hon skulle göra med den. Sen började hon bjuda in kompisar att vara med. Det 

var hennes fristad när hon inte visste vad hon skulle göra. Vi jobbar vidare med henne, det är inget som går 

över i en handvändning! Att fortsätta hela tiden, vi har ständigt samtal om henne mellan varandra. Hon finns 

alltid i våra tankar, även på planeringstid. Vi ska ha tätare utvecklingssamtal. Det är jätteviktigt att föräldrarna 

är med och vet vad vi gör. Det är A och O att arbeta ihop med föräldrarna.” 

 

Ett annat löpande inslag i alla intervjuer är att pedagogerna ser att barnen som har svårigheter först 
kan behöva öva med en vuxen och få samspelet att fungera innan de samspelar på ett bättre sätt 
med de jämnåriga kamraterna. Här berättar en av pedagogerna om hur en sådan planering skulle 
kunna se ut:  

                ”- Att känna att hon och jag är vi, först och främst, att vi två kan leka. Och sen att man verkligen 

engagerar sig i det här barnet. Nu är det bara du och jag som leker, och när dom andra barnen kommer, 

säga att dom får vänta för nu är det vi två som leker men vi kan berätta sen när ni kan komma och leka med 
oss. Men sen när man känner att hon går vidare i leken… – med dig? - Ja, med mig, om man leker t ex 

kiosk, hon förstår så här gör man med kassaapparaten när hon känner sig säker på leken då kan man fråga 

om dom andra vill vara med i leken.” 

 

Pedagogen berättar vidare att de andra barnen senare kan bjudas in i leken men att flickan då har 
fått en trygghet i leken tillsammans med pedagogen först, att pedagogen har fungerat som en 
modell för flickan, och att hon kunnat få kunskaper som kamraterna redan kanske har. Hon 
beskriver sedan hur viktigt det är att finnas kvar i hela leken ”…det är ju svårt att som pedagog vara, men 

viktigt! Det kan behövas flera timmar, kanske!” 

 

Att lita på barns egen förmåga 

 För en av pedagogerna var det tydligt att man som pedagog behöver förlita sig på barnens egen 
kraft att lära sig . ”Barnen har en egen förmåga, min roll är att vägleda dem. Stötta, klä i ord, ett par extra händer 

som kan vara med och visa…” 

En annan pedagog berättar om en situation med en pojke som kan illustrera hur barnen bidrar om 
man som vuxen är öppen för det.  Den här pojken som hon hade i en grupp för ett antal år sedan 
bet de andra barnen. Barnen i gruppen var i tre, fyraårsåldern. De jobbade med olika sätt att 
förhålla sig till situationen. Ingenting hjälpte men en dag hände något som fick det att börja vända. 
På samlingen då alla satt i en ring på golvet berättade pedagogen för alla barnen om att ”…nu har du 

bitit den och den och den … och det gör ju så ont! Och så frågade jag alla barnen; vad ska vi göra för att det ska bli 
bättre? Vad ska vi göra för att få slut på det här bitandet?” Efter en stund av funderingar i gruppen så sa en 
liten flicka att hon tyckte att hon ville ge en kram till pojken som bets, för då kanske det skulle bli 
bättre. Då hon hade gett honom en kram så gick alla barnen fram och gav honom en kram. Sen 
pratade de vidare om att alla tyckte mycket om pojken men att det gjorde ont när han bets. Efter 
denna samling blev det mer och mer sällan som pojken bet de andra.  
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Mångfalden i barngrupperna berikar för alla 

Tre pedagoger nämner exempel på hur något de från början har varit drivna att utarbeta ett nytt för 
förhållningssätt till ett barn med svårigheter, som senare blir ett förhållningssätt som man använder 
till alla barn. Ett exempel är som en pedagog berättar hon arbetar på en avdelning för mindre barn. 
De har tidigare haft ett barn med hörselnedsättning i gruppen. Det barnet behövde mera 
kroppsspråk för att stödja talet. Vid en konflikt i gruppen: 

 

”… Och då behöver jag klä den i ord och vi försöker vara tydliga rent kroppsligt, att visa med handen 

STOPP! Den kroppsliga tydligheten är en metod som vi använt med barnet med hörhjälpmedel men det är 

en bra metod i alla lägen.”    

 

Att inge hopp, se behov, visa på möjligheter, visa tillit till barnets förmåga 

En av pedagogerna berättar att de har en pojke i gruppen som ”…söker kontakt med dom andra barnen 

genom att han buffar sig in i leken genom sin kroppsstorlek” Pedagogen berättar hur hon haft 
utvecklingssamtal med föräldern och att hon ville poängtera i samtalet att hon ser pojkens behov av 
att ta kontakt som kommer till uttryck i ”buffandet.”  

 

”För killen har ju alla möjligheter att kämpa med det här och bli av med det. Det är ju ett behov som han 

behöver få tillfredställt på ett annat sätt, men hitta en annan kanal”  

 

Pedagogen berättar att de satt sig ner tillsammans i arbetslaget och hon återger deras 
förhållningssätt så här:  

 

                  ”Vi får försöka punktmarkera honom, det vill säga att vara en skugga syftet med det är att när det 

inträffar såna här situationer, visa honom att man kan göra på ett annat sätt. Lyfta och förtydliga vad vi ser 

händer för honom… det behöver ju ske ett eget lärande. Men det måste ske i en balansgång här… berätta 

för honom vad vi ser, uppmärksamma… hitta någon annan väg.”  

 

Pedagogen berättar vidare att om det är något speciellt ett barn behöver träna på så berättar man 
hur man tänker för de andra avdelningarnas personal som man samarbetar med. Hon berättar ett 
exempel på hur den här pojken vid ett tillfälle ute på gården lekte vid rutschkanan. Den pedagog 
som fanns vid rutschkanan vid detta tillfälle hade tagit tillfället i akt och övat turtagning med 
pojken. ”Så det är bra hos oss, att alla känner till viktiga saker om allas barn och känner ett ansvar.” 

Närhet som stöd 

En annan väg för att ge ett stöd till de barn som har svårt i samspelet under leken berättade en av 
pedagogerna om. Förutom det stöd som finns i svåra situationer behöver de här barnen hämta 
närhet vid andra tillfällen under dagen. Bredvid henne under måltiderna sitter en femårig pojke 
som hon beskriver så här:  
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”Med honom är det nå’t…honom kan man ju skoja med men han kan ju bli blyg om man säger nå’t, och då 

gömmer han sig bakom mig. Jag vet inte om det är något speciellt men han är en så’n där som kan hitta på 

rackartyg annars.” 

 

Hon berättar att han ligger i hennes knä så fort han ätit klart, eller sitter och hänger mot henne. ”Han 

kryper mig in på skinnet nästan varje dag.”  På frågan om de andra barnen tycker att det är orättvist att han 
får ligga i hennes knä vid matbordet och frågan om vad hennes motiv är till att hon låter pojken 
ligga i hennes knä svarar hon:  

 

           ”Jaa, just därför att han är sådär stökig. Jag fick en gång höra på en utbildning som jag gick tre dagar, 

det är länge sedan, men då fick jag lära mig ”en del barn behöver lite mera än alla andra för att få lika 

mycket’’. Och då ser jag i honom att han behöver det där lilla extra! Och den dagen då dom börjar säga och 

tycka så får jag väl möblera om vid bordet så att de får den där närheten också…(…)…om ett år så går han 

till sexårs och då måste han kunna stå på egna ben!”   

 

Orsaken till svårigheterna spelar det någon roll? 

Till en av pedagogerna ställde vi en följdfråga som belyser hennes förhållningssätt till de barn som 
av en medicinsk orsak har svårigheter i samspelet. Så här svarade pedagogen: 

 

               ”Det får man ha respekt för, och ta reda på lite mer om vad det handlar om, och vad som är viktigt 

att tänka på i samarbete med föräldrarna. Men återigen, tycker jag, att det handlar om förhållningssättet som 

får vara det avgörande. Det handlar inte om att det barnet ska behandlas så speciellt utan att försöka möta 

det barnet där det är.  Jag menar att Kirkegaard var ganska klok för han har ju sagt att: ”Först måste man 

möta människan där den är för att skapa en relation.” Det gäller för alla! Det tar olika lång tid att möta olika 

personer! Så är det!” 

  

Anknytning och inskolning 

Vid intervjuerna framträder pedagogernas förhållningssätt i hur de arbetar med att ge stöd i barnets 
process i anknytningen till den nya vuxna och att öva sig i separationen med sina föräldrar. 
Pedagogerna beskriver sin roll med barnet vid inskolningen som att de är aktivt avvaktande, de 
observerar hur just det här barnet fungerar, vad kan vara lockande för just det här barnet att leka 
med och så vidare. Flera av pedagogerna talar också om hur viktigt för att lyckas med inskolningen 
det är att skapa en tillitsfull relation till föräldrarna. En av pedagogerna beskriver en situation med 
ett barn som inte ville acceptera henne som ny personal på avdelningen. Efter flera månader som 
de andra i personalgruppen tagit emot pojken på morgonen och pedagogen hade hållit sig i 
bakgrunden, så bad mamman en dag pedagogen ta emot pojken . Pedagogens tolkning var att 
mamman också behövde lära känna pedagogen innan hon kände tillit till att lämna sin pojke till 
henne. Först efter detta hade pojken och pedagogen ett samspel under förskoledagen. 
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                ”Ja, för det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga, så känner sig barnen trygga. För du för över 

det på barnen. Det är jag helt övertygad om”.  

 

En av de andra pedagogerna säger så här:  

 

                 ”Det är så viktigt att skapa en trygghet till föräldern, så att de vågar lämna sitt barn till mig. Dels att 

skapa en relation till barnet men också till föräldrarna”   

 

Alla pedagogerna har uttryckt att det är viktigt att framförallt de minsta barnen först behöver lära 
känna en pedagog innan barnet kan bli trygg med flera på förskolan. Pedagogerna beskriver att 
denna princip är vägledande för organisationen av verksamheten. 

En av pedagogerna beskriver hur hon tänker kring att bygga upp en tillit mellan henne och barnet 
så här: ”… försöka närma sig barnet och hitta något som barnet är nyfiken på för att kunna starta en dialog och därmed 

en relation med barnet”.  

Samma pedagog återger en inskolningsstund med två barn i dryga ettårsåldern:    

 

                   ”En av flickorna klättrar upp på en stol och tränar och är jättestolt när hon kan gå upp och ner så 

där, böja knäna utan att hålla i stödet. Och så vilar hon en stund och så möter hon den andra flickans blick, 

varpå den andra flickan går fram till en likadan stol och tar den och klättrar upp. Och hon har lite svårare att 

klara det här grovmotoriska, men hon försöker. Och så ger hon sig! Och så går hon iväg och leker med 

någonting annat och så kommer hon tillbaka. Och den här andra flickan försöker hela tiden få kontakt med 

henne, genom att hon söker ögonkontakt. Det här händer några gånger… Sen när dom ska gå hem så går 

flickan som klarade att klättra på stolen … och går ut från avdelningen, men den andra flickan går då tillbaka 

till stolen och tränar lite till! Och det är så härligt! … och så tittar hon på mig! Det är så härligt hur den flickan 

som är lite äldre och kan klättra upp för stolen är så medveten om att hon kan och att hon är en förebild för 

den yngre flickan. Det är så ömsesidigt… det är det som jag tycker är så fascinerande en 1½ åring som är 
en förebild för en annan kompis och det kommer säkert att fortsätta det där…! - Hur var din roll i den 
här samspelssituationen? - För mig handlar det om att skapa relationer med dom här barnen, och 

uppmuntra dom, en del kan dom … och inbjuda dom till att lära känna olika material och olika delar av 

avdelningen. De följde mig på avdelningen under den här stunden i inskolningen. Jag sitter där och berättar 

för dem vad jag ser av vad som händer för dem. ”Nu klättrar XX upp på stolen och nu kommer NN efter…” 

ögonkontakt med barnen, … är så pass nära barnen att jag är beredd att rycka in om det skulle hända 

någonting, men jag vill med mitt förhållningssätt visa att ”jag tror att du klarar det här”. Min uppgift i den här 

stunden är att uppmuntra och återberätta vad som händer i samspelet, så att de skall våga fortsätta. 

- En triangeldialog mellan flickorna och dig är det så man kan beskriva det? - Ja, det är nog 

så det är… den kan ju tyckas så banal, men för dom är den ju inte det, utan det är ju jätteviktigt det här, att 

bli sedda för den man är och det man kan.”  

 

Pedagogerna återger att inskolningen på förskolan är grundläggande för barnets trygghet på 
förskolan. Under inskolningen är det viktigt att barnet känner tillit och förtrogenhet till pedagogen. 
Pedagogernas förhållningssätt för att skapa en trygg relation är att klä separationen i ord för att ge 
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en förståelse och så småningom en förförståelse för det som händer ”Mamma går eller pappa går men 

kommer tillbaka.” En av pedagogerna nämner att denna övning av separationen som att barnet måste 
göra ett eget lärande med vägledning av pedagogen. En annan av pedagogerna talar om att det 
handlar om att få barnen under inskolningen att ”knyta an” till pedagogen.  

 

              ”De flesta barn har det väldigt lätt att flyta in. Det handlar om att knyta an! Får man till ett samspel så… Det 

gäller ju att nå barnet på något sätt oavsett ålder. En sorgeperiod kan komma senare efter inskolningen. Men då finns 
man ju där! Om man har fått dem förankrade. – Vad är det du ser när du när du anser att barnet är 
förankrat? – Ja, att de även vågar släppa mig… det kan ju också vara att de inte fått tillräckligt… det är en känsla… – 
Vad ser du om de inte blivit förankrade? – De kan vara väldigt klängiga! Jaa, eller ledsna...”  

 

En annan viktig del av inskolningen som pedagogerna återger på många olika sätt är att barnet 
behöver, speciellt under inskolningen, få en bekräftelse på sina känsloupplevelser. ”Du får vara ledsen 

och längta efter mamma men mamma hör inte dig nu men jag hör dig och jag finns här nu!”  Flera av pedagogerna 
beskriver inskolningar som något mycket krävande för dem. Ibland fastnar man i 
inskolningsprocessen och kommer inte vidare. Då ger de varandra i arbetslaget känslomässigt stöd 
och kollegiehandledning. 

 

           ”Då pratar vi om det i arbetslaget. Då kan man säga att jag tycker att jag gjort allt. Under en 

inskolning som var lite krånglig, så var det en kollega som sa att gå och sätt dig lite mera avskiljt på gården. 

Ta med dig sandleksaker och sätt dig där borta, där är det ju inte lika mycket barn. Så gjorde jag det. Det var 

ju som natt och dag! Det tog ju bara ett par dagar (…) sen lossnade det.”  

 

En av pedagogerna tar också upp den skillnad som finns mellan att vara barnets förälder och att 
vara den som finns hos barnet under tiden föräldern arbetar. 

 

             ”Min roll är att ge det som mamman hade gett om hon varit här. Men jag ser inte mig som en ny 

mamma, inte här. Det är skillnad för mig men för barnet så… barnet måste ju få den känslan, den får ju 
tröst… jag bryr mig… – Du agerar som om du var mamman men det är ju naturligtvis inte 
samma känslomässiga band mellan dig och barnet. – Det är det jag vill säga, det är det jag 

menar. Jag finns ju här istället för mamma för att hon är på jobbet. Jag kan ge dig trygghet istället, just nu.  

 

Pedagogerna berättar också om sin inställning till att respektera att om de har eller är i en känslig 
fas av att skapa en relation med ett barn så har de ett ansvar i att vårda relationen så till vida att 
barnet har rätt att veta när de t ex lämnar ut barnet på gården för att vara med på ett möte eller 
dylikt. Eller att de tycker att det är mycket viktigt att pedagoger som skolar in ett barn på förskolan 
skall inte ta semester i anslutning till tiden efter inskolningen. För att det då kan vara extra känsligt 
för barnet att bli lämnad till en annan pedagog. ”Det är viktigt med samma personal, man ska inte gå på 

semester efter tre veckor, man ska vara där om man inte blir sjuk, för tryggheten skull.”  
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Räcker pedagogen till för alla barn? 

Angående om pedagogerna känner att de räcker till för alla barn så framställer de flesta att de 
känner att de räcker till för alla barn. Två av pedagogerna nämner dock att det krävs en strategi för 
att alla barn ska bli sedda av någon pedagog under dagen.  

 

            ” Nej…nej! Det gör vi inte! Inte uttalat, och alla hinner jag inte med. Men jag har en bra dialog med 

mina kollegor och vet att dom och dom… dom barn som jag inte hinner med eller inte tyr sig lika mycket till 

mig… alltså vi har det uppdelat på så sätt… osynliga linjer. Vi diskuterar vilka barn vi har mera kontakt med.”  

 

Den andra pedagogen pratar om att under måltiden har de möjlighet att uppmärksamma alla barn. 
Pedagogen som har gått i pension funderar över hur hon över tid har räckt till i de barngrupper hon 
arbetat i och säger så här: 

  

               ”Det är klart de här barnen som är medel (som klarar sig själva) de försvinner lite. Energin ligger på 

de barnen i utkanterna. Man kan ju använda barnen i mitten som förebilder och då blir ju de betydelsefulla 

också. Jag har varit nöjd med det jag gjort. Jag har försökt att tänka på det jag har gjort. Man kan göra hur 

mycket som helst men det räcker inte till.”  

 

Hon får också avsluta: 

 

                 ”Många förskollärare tycker att det är viktigt att jobba med lärande men gör det skolmässigt, när 

de egentligen ska jobba förskolemässigt och stärka det som är viktigt där. En gammal kollega till mig kom 

och hälsade på mig på min arbetsplats och sa till mig, men ”nn” har du inte kommit längre än till blöjorna! 

Jag vart så snopen, så snopen! Jag skulle ju ha sagt vet du inte att det är på skötbordet som barnen lär sig 

grunderna för att leka och samspela? Det kom jag på efteråt!” 

 

Diskussion 
Diskussionen bygger på respondenternas egna utsagor av sitt arbete och vår tolkning av vad de 
berättar. I förlängningen försöker vi läsa ut teorierna bakom det som de gör.  

Pedagogens roll och förhållningssätt 
Det framgår i vår studie att respondenterna använder sig mycket av sig själva i arbetet, i mötet med 
alla barn. Då kan vi anta att tiden för reflektion och samtal blir viktig för att arbetslaget skall bilda 
en helhet som täcker barngruppens alla behov. Ett exempel på detta tycker vi är att flera av de 
intervjuade har prioriterat att ta av den barnfria planeringstiden till intervjun. De ger uttryck för att 
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intervjun kommer att hjälpa dem att reflektera kring sitt arbete. Under en av intervjuerna nämnde 
respondenten att inom förskolan är vi dåliga på att uttrycka vad vi gör och att synliggöra den 
kunskap vi har. Enligt Brodin & Hylander (2007) ger reflektionen över sina egna erfarenheter 
nödvändig kunskap som sedan kan jämföras med tidigare erfarenheter. Genom att sätta ord på det 
man gör och översätta det till de nya språk som teorier kan ge, vidgas perspektiven, annars stannar 
utvecklingen. Teori och struktur kan ge mening åt erfarenheterna, öka förståelsen och stimulera till 
att pröva nya grepp (Brodin & Hylander, 2007). Detta tycker vi att respondenterna beskriver i olika 
ordalag.  

Hårsman (1994) beskriver vikten av hög kvalitet i pedagogers interaktionsmönster med små barn, 
och att det är pedagogernas förmåga att vara lyhörd för barnets signaler som är avgörande för hur 
barnet kommer att anpassa sig och utvecklas i förskolan. Utifrån detta kan vi se betydelsen av 
pedagogernas medvetenhet om sig själva som person, förförståelse och sitt förhållningssätt. Fem av 
respondenterna har märkt att de över tid har förändrats i sitt förhållningssätt till barnen. De 
uttrycker sig lite olika, men beskriver en tydlig förändring. Det har att göra med deras 
människosyn, men också med att de har samlat erfarenheter både från yrkeslivet och livet i stort 
genom åren och har reflekterat kring dessa. En av dem beskriver en förändring på ett mer 
övergripande plan och pratar om ”den gamla tiden”, och hur de såg på barnen då, och deras tillvaro 
i förskolan. Vi kan se en koppling till Sommers (2007) resonemang om den nya barnsynen, att man 
har frångått att se barn som bräckliga till förmån för att se deras kompetenser. Detta ligger också 
till grund för Lpfö-98. Vi tycker att vi kan läsa ut ur pedagogernas svar att de arbetar i likhet med 
den barnsyn som det ges uttryck för i Lpfö-98, en del mer på ett medvetet plan där de refererar sitt 
arbete till att stämma överens med Lpfö-98. Andra uttrycker mer osäkerhet inför vad som sägs i 
läroplanen men vi uppfattar det de berättar om sitt arbetssätt som att de på ett personligt plan, eller 
genom en tyst kunskap, arbetar efter en liknande barnsyn.  

Under analysarbetet har vi reflekterat kring våra intervjupersoners bakgrund och vilken betydelse 
det har i deras arbete. Vi tycker oss märka att de, så som Brodin & Hylander (2007) beskriver, har 
utvecklat ett eget förhållningssätt som är en blandning av praktisk erfarenhet och etablerade teorier. 
Pedagogerna i studien skulle ha erfarenhet av och tankar kring barns samspel, men urvalet 
grundades inte på vilken utbildning de har (jämför rubriken ”Undersökningsgrupper och urval”, 
s.17). Den enda skillnaden vi tycker oss kunna se i denna studie är hur pedagogerna beskriver sitt 
bemötande av barnen. Skillnaden mellan de som har vidareutbildat sig och de som inte har gjort 
det är att de som har vidareutbildat sig använder andra ord och pratar om sitt arbete på ett annat sätt 
än de som inte har vidareutbildat sig. Vi antar att det handlar om att kunna koppla sina erfarenheter 
till kunskaper och omvandla dem till medvetna handlingar. Genom att man har ord för det man gör 
blir arbetet synligt och möjligt att beskriva och förtydliga till andra, föräldrar och kollegor. Jämför 
med exemplet där pedagogen beskriver pojken som ”buffar” (se resultat s. 27).  

Vi jämför med Brembergs (2007) tankar om att ett barncentrerat arbetssätt kan bidra till att 
förbättra barns psykiska hälsa, med vår studie där pedagogerna också beskriver sitt arbete som 
barncentrerat. Däremot kan vi inte se att det kommer an på deras utbildning hur deras intention i 
bemötandet av barnen är, bara i hur de för oss beskriver sitt förhållningssätt.  

Pedagogens möte med barns känslor 
Respondenterna beskriver en förändring i att de numera bemöter och bekräftar barnens 
känslouttryck mot att tidigare ha avlett och ”sopat det under mattan”. Vi tycker oss uppfatta att de 
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intuitivt möter upp de behov barnen har av att omsorgspersonen kan modifiera om barnets känslor 
så att det blir mer förståliga och hanterbara för barnet, (jfr litteraturgenomgång, Bowlby, 1996, se 
också exempel s. 22). För oss framstår det som att pedagogerna på detta vis kan vara en ”trygg 
bas” för barnen att söka stöd hos. De beskriver vikten av att vara nära barnen, läsa av och lära 
känna olika barns sätt att uttrycka sina känslor, möta dem med kropps och ögonkontakt, och 
involvera dem i lösningar när de är arga eller ledsna. Precis som Bowlby (1996) beskriver så tar de 
emot barnets känslor, modifierar dem och ger dem tillbaka i en för barnet mer lättsmält version. 
Situationen med pojken och badleksakerna kan ses som ett exempel där pedagogen visar på en 
affektintoning (Se litteraturgenomgång s. 8), genom att först söka och möta barnet i det som hon 
från början tolkar som hans ilska över att inte få badleksakerna. Hon förmedlar till honom att hon 
förstår honom, ser honom och accepterar honom. Därefter ger hon barnet leksakerna, men hon 
konstaterar att det inte var den känslan hon behövde bemöta. Vår tolkning är att barnets 
anknytningssystem har aktiverats eftersom barnet enligt pedagogens berättelse antagligen är både 
trött och hungrigt. Hon beskriver ”… Jag tror helt enkelt att det är kaos inne i honom, så tänker jag, då tar jag 

honom i famnen. Och så får han sitta i mitt knä och äta lunch.” Det här beteendet sker intuitivt hos 
omsorgspersonen enligt anknytningsteorin (litteraturgenomgång s. 11, se exempel s. 24) och vi hör 
att respondenten använder sig av samma beteende. Detta tror vi kan bottna i att respondenterna 
själva har en trygg anknytningserfarenhet, eller har skaffat sig kunskaper och erfarenheter av ett 
sådant förhållningssätt. Två av dem uttrycker att deras förhållningssätt har att göra med vilka de är 
som personer, och vad de har för värdegrund. Insikten av att man använder sig av sig själv som 
person i så stor utsträckning, gör att man kan utveckla detta förhållningssätt, och på så sätt 
synliggöra en del av den tysta kunskapen det blir en del av den tysta kunskapen.  

Pedagogens möte med barn som har svårigheter i 
samspelet 
Flera respondenter uttrycker att de är aktiva med barn som har svårigheter. På olika sätt agerar de 
för att finnas närvarande och som stöd för dem. De punktmarkerar, observerar och diskuterar i sina 
arbetslag. De finns bredvid barnet i leken, går in och övar ensamt med barnet och använder sig 
själva som modell, och kan sedan backa undan och vara till stöd genom att finnas i närheten. Det 
stämmer överens med Knutsdotters (2006) teorier om att med den vuxne med i leken kan 
leksignalen bli tydligare. För en del barn är det av stor betydelse att de får öva det tidiga samspelet 
med en stabil vuxen, exempel på det tycker vi en av respondenterna ger i beskrivningarna av 
flickan med påsen, där det först handlar om att dela fokus (jämför Brodin & Hylander, 2007, se 
exempel s. 25), men även att levandegöra materialet för flickan. Efter en tid söker inte flickan 
påsen så ofta, hon behöver inte längre det stödet. I litteraturen vi har läst till denna studie framgår 
det att det som barnet övar på behöver det öva både med vuxna och med barn. Mellan barn kan det 
uppstå band och relationer, och de kan göra erfarenheter som de inte kan göra med vuxna. Men 
vuxna fyller också sin funktion i barns samspel som samspelspartner, förebild och i att de är 
flexibla i att kunna möta barnet i dess potentiella utvecklingszon, då i synnerhet för barn som har 
svårigheter i samspelet (Wetso, 2006). Det återspeglas på vissa ställen i vårt resultat. (Se exempel 
s. 24, 27,28) 

Tidsaspekten och organisation beskriver respondenterna som viktig. De hittar strategier för att 
lösgöra varandra så att någon kan vara närvarande i leken, men de talar också om vikten av ett 
långsiktigt arbete, att en förändring tar tid. Att engagera föräldrar och samverka med dem beskriver 
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flera av respondenterna som en del i arbetet med barn som behöver extra stöd, eller som har svårt 
vid inskolningen. Då kan man nå längre i det pedagogiska arbetet med barnet (se 
litteraturgenomgång s. 15). Det står även uttryckt i Läroplanen (Lpfö-98) att det är av vikt att 
pedagogerna förmår att få föräldrarnas förtroende i samarbetet kring barn som behöver mera stöd.  

Vi tycker också att pedagogerna visar en lyhördhet för barnen, genom att det är okej om barnen 
under en tid söker sig mest till en pedagog, och genom att de i det ena arbetslaget byter 
ansvarsbarn om de ser att något barn behöver vara närmare en speciell vuxen. Wetso (2006) skriver 
att när man startar ett arbete med lekprocessen så är det av stor vikt att man låter den pedagog som 
känner sig närmast barnet vara den som står för interventionen, det är inte utbildningen som är 
avgörande.  

Vi vill här återkoppla till beskrivningen av pojken som ”buffar” (se resultat s.27), som vi med 
litteraturen som stöd vill använda som exempel på förebyggande arbete. Pedagogens 
förhållningssätt och agerande kan ge pojken förutsättningar att förändra hur han söker kontakt med 
andra. Denna tysta kunskap, och vikten av det arbete som många pedagoger gör, tycker vi är viktig 
att belysa och lyfta fram i förskolan.   

Pedagogen i exemplet sprider sin bild till föräldrarna och andra pedagoger av att pojken har en 
potential att förändra sitt beteende och att beteendet bottnar i kontaktförsök. Hon återger att hennes 
intention är att förändra deras syn på och förhållningssätt gentemot honom för att på så sätt ge 
honom andra förutsättningar. Det stämmer överens med vad Sommer (2007) skriver om att sättet 
pedagogen ser på barnet får en avgörande betydelse för hur han/hon möter barnet och utifrån detta 
blir de praktiska pedagogiska konsekvenserna olika för barnet. Man kan förmoda att även om hon 
inte uttalar det i intervjun så förs detta även ut till barngruppen. Hon gör också pojken själv 
uppmärksam på vad som händer, och ger honom förslag på andra sätt att handla på. Hon inger 
honom en tro och förhoppning om att han är en sådan som skulle kunna agera på ett annat sätt. Hon 
säger att det måste ske i en balansgång av att lyfta och förtydliga det hon ser för pojken, 
uppmärksamma och samtidigt måste han göra ett eget lärande. Erfarenheter (RIGs se s. 8) av 
misslyckanden byts mot lyckanden. Det är viktigt att bryta mönster, skapa nya 
samspelserfarenheter och för pojken att möta andra som tittar på honom på ett annat sätt (se 
litteraturgenomgången s. 6). Respondentens förhållningssätt har betydelse i hur hon tittar på 
honom, hur hon håller i honom (se resultat s. 7). Hon anpassar förhållningssättet så att hon möter 
pojken i hans potentiella utvecklingszon (se litteraturgenomgång s.15). Vi kan också jämföra det 
med vad Sommer skriver om asymmetriskt och symetriskt förhållande mellan barn och vuxna. Den 
vuxna ska klara balansgången att ställa krav och förväntningar på barnet, men samtidigt kunna leva 
sig in i barnets situation (Sommer, 2007). Att kunna samspela är grunden för självuppfattningen, 
och pojken kommer förhoppningsvis att få möjligheten att bli någons kompis, och stärka sin 
självbild. 

Slutord 
Hårsman (1994) har i sin studie visat på vissa riskgrupper (se litteraturgenomgång s. 12). För de 
barn som har en lägre grad av interaktion i hemmet, kan pedagogens handlande och 
förhållningssätt göra en skillnad för barns förmåga att samspela med andra. Lärandet sker i dialog 
med andra säger Vygotskij, därför blir förmågan att samspela så viktig (se litteraturgenomgång 
s.15). Detta tycker vi är en av grunderna för förskolans verksamhet, men som får otydligt fokus i 
Lpfö-98. Barns lärande är i starkt fokus, men vi skulle önska en tydligare betoning på samspelets 
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betydelse för barnen. Vi tycker att det är av vikt för alla barn att ha en bra grundverksamhet som 
fokuserar på samspelet, men just för de barn som i förskolan visar på svårigheter att samspela med 
andra ser vi vikten av en hög kompetens och medvetenhet inom detta område. Då tror vi att 
verksamheten kan göra en skillnad för de barn som visar samspelssvårigheter i förskolan. Det 
bemötande som pedagogerna i studien beskriver att de har gentemot barnen tycker vi kan ses som 
ett förebyggande arbete, med stor specialpedagogisk betydelse. 

Metoddiskussion 
I intervjusituationerna har vi vid flera tillfällen velat gå vidare och fördjupa frågorna, men backat 
för att inte närma oss en handledningssituation. Dessutom står man i ett etiskt dilemma, vad väcker 
våra frågor hos intervjupersonerna? Många pedagoger arbetar under omständigheter som de inte 
kan råda över (till exempel personalbrist, uppgifter som åligger dem men som inte är kopplade till 
barngruppen ) det är mänskligt att det är svårt att prata om till exempel känslor av otillräcklighet. 

En annan infallsvinkel kunde ha varit att ha gjort vår uppsats som en interventionsstudie med 
samma fokus på pedagogens roll i barns (tidiga) samspel. Anledningen till detta beror på att vi 
ändå ser intervjutillfällen som en början till intervention, därför att när pedagogerna får sätta ord på 
sitt arbete och förhållningssätt så börjar nya tankar och en medvetenhet uppstå. Till en viss del har 
vi åstadkommit en liten förändring genom att några av de intervjuade har tagit med sig frågorna till 
sina arbetslag att använda för reflektion tillsammans. 
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Frågeområden                                                                          Bilaga 1 
 
Frågor som rör Samspel 
 
Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 
Har du jobbat just här under alla åren? 
Hur ser er barngrupp ut?  
Hur ser personalgruppen ut? 
 
Vad gjorde du innan du kom till intervjun/berätta om en händelse idag. Vad hände 
då? Hur tänkte du då? Vad gjorde barnet då? Hade du kunnat göra på ett annat sätt, 
nu när du tänker på det i efterhand? 
 
Beskriv en eftermiddag med fri lek ute eller inne? Vad gör du då? Varför väljer du 
att agera/inte agera i den situationen?  
 
Kan du beskriva hur ett bra samspel mellan barnen ser ut, för dig. 
 
När du ser att ett barn behöver hjälp med samspelet med de andra barnen, vad gör du 
då? Ett barn som har svårigheter med kompisar, svårt att komma in i gruppen. Hur 
agerar du i ett kortsiktigt eller i ett långsiktigt perspektiv? 
 
Hur arbetar du för att få ett fungerande samspel mellan barnen? Kan du sammanfatta 
några metoder eller hur du arbetar för att få till ett fungerande samspel mellan 
barnen? Du berättade tidigare att… 
 
Hur beskriver du din roll som pedagog för barn som har svårigheter i samspelet med 
andra? 
  
Hur brukar du göra när barn kommer i konflikt med varandra? Om det tex är två lite 
äldre barn? Hur gör du om det är två barn i 1 1/2-års-åldern? 
(Vad är det som du gör som är lika/olika) 
 
Tänk dig ett barn kommenterar ett annat barns beteende i negativa ordalag? Hur 
reagerar du? Vad är det som gör att du agerar respektive inte reagerar?  
 
Kan du beskriva en situation med ett barn som har svårigheter med samspelet där du 
senare har funderat över vad som egentligen hände? 
 
Hur gör du när barn är tillbakadragna i samspelet med dig? 
Hur gör du när barn är krävande i samspelet? 
Tänk dig en situation där ett barn är avvisande dina försök att samspela? Hur arbetar 
du då? 
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                                                                                                                   Bilaga 1 
Hur arbetar du för att få ett fungerande samspel mellan dig och barnen? 
 
 
Frågor som rör känslor 
 
Beskriv en situation när du tröstade eller bekräftade ett barns känsloreaktion. Vad 
gör du då? Hur tänker du kring det? Varför väljer du att agera/inte agera i den 
situationen?  
 
Hur möter du barnen och deras känslouttryck? Ett argt barn? Ett ledset barn? Ett 
skamset barn? Ett glatt barn? Ett barn som är rädd?  
 
Tänk dig en situation där en litet barn (2-åring) är ledsen när barnet har lämnats av 
en stressad förälder på morgonen står ute på gården och gråter vid grinden. Hur 
skulle du agera då? Hur tänker du kring det? Finns det en gräns för hur ledset barnet 
får vara? Tidsmässig och känslomässigt? 
 
Tänk dig att ett barn börjar på förskolan och är mycket tillbakadragen och svår att få 
kontakt med. Ibland får barnet ett utagerande beteende. Ibland är barnet aktivt och 
leker men grundstämningen i barnet är svåråtkomlig. Hur gör du? Hur arbetar 
du/möter du det barnet? 
 
Hur ser inskolningen av barn ut i er grupp? Hur tänker ni kring det? 
Tänk dig ett barn som är precis nyinskolat på förskolan. Barnet vill bara sitta i ditt 
knä och är ledset stora delar av dagen. Hur arbetar du för att barnet skall komma in i 
gruppen och leken på förskolan? Skulle du kunna beskriv hur barnet är yngre eller 
äldre? Hur ser du att ett barn är trygg med dig och de övriga i gruppen? 
 
Hur ser du på en situation där ett barn bara föredrar en ur personalgruppen? 
 
Hur ser du på att barn tar med leksaker eller gosedjur till förskolan? 
Finns det en gräns för vad man får ta med?  
Vad har du för ansvar som pedagog i medtagna leksaker? Vilken roll har du som 
pedagog i att när barn tar med leksaker, om de får ta med leksaker till förskolan? 
 

     Nu slåss det här barnet X hela tiden och biter alla i dess närhet, hur funderar du då 
över vad barnet försöker uttrycka? 
Hur försöker du förmedla att du förstår att barnet försöker uttrycka något? 
Är olika känslor olika laddade eller bemöts olika?  
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                                                                                                                    Bilaga 1 
Skiljer sig bemötande av barnen beroende på barnets personlighet/hur barnet brukar 
agera i andra fall? 
 
Har ni någon utarbetad metod för att kontrollera hur kontakten mellan barn och 
vuxna ser ut? Frekvens och typ av kontakt. Exempel? (Barometer, Relationsschema.) 
 
 
Läroplanen /verksamhetsplanen om barns samspel 
 
Vilken tonvikt finns på barns samspel i ert dagliga arbete? 
 
Beskrivs det på något sätt i Verksamhetsplanen (VP) eller en liknande presentation 
av arbetet i verksamheten? 
 
Hur använder du läroplanen i ditt praktiska arbete på förskolan? Vad gör du då? Hur 
tänker du kring det? Vad får dig att agera på det sättet/det blir så? 
 
Finns den med som en hjälp vid planeringen eller hur berör den ert arbete? 
 
Känner du till om det du beskriver av ditt arbete med barns samspel står i er VP? 
Vad tycker du om VP?  
 
I vilken grad/utsträckning…tycker du att …. barns samspel och tex  barnens 
språkutveckling 

 
 


