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Tambursituationen kan ses som en övergångssituation i förskolan men den kan också utvecklas 
till en lärandesituation beroende på pedagogens bemötande. Här ställs stora krav på pedagogens 
förmåga att förstå sin medverkan till att klimatet blir harmoniskt i tamburen istället för att 
övergå till en stressig situation. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt och samspel med barnen i en tambursituation. Vi vill också studera barnens 
intentioner och hur pedagogerna bemöter dessa. 
 
Undersökningen är en kvalitativ studie bestående av sex observationer och nio intervjuer. Vi 
observerade barn och pedagoger på tre förskoleavdelningar. Samtliga pedagoger på 
avdelningarna har besvarat våra intervjufrågor. 
 
Resultatet av vår studie visar att pedagogernas förhållningssätt och samspel med barnen är helt 
beroende av vilken barnsyn de har. Det påverkar vilka relationer barnen får till varandra och till 
pedagogerna, hur delaktiga barnen blir i förskolan samt vilket lärande detta leder till. Miljöns 
utformning och hur situationen organiseras har också betydelse.  
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1. Bakgrund 
 

 
Ett barn... 

Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma 
Ett barn som får stryk - lär sig att slåss 

Ett barn som hånas - lär sig blyghet 
Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete 

Men... 
Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende 
Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod 

Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta 
Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa 

Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet 
Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro 

Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen 
Av: Dorothy Law Holte 

 
 
Under vår utbildning och under de år vi arbetat i förskolan har vi sett att tambursituationen är 
en omsorgssituation som påverkar både barn och lärare. Med vår erfarenhet har vi även sett 
att det är av stor betydelse vilken barnsyn och kunskapssyn läraren har i förhållande till vilket 
förhållningssätt denne har gentemot barnet. Pedagogens ambition och mål med situationen är 
att stödja individen i sitt lärande men detta kan lätt övergå till en stressig situation för både 
barn och pedagog. Här ställs stora krav på pedagogens förmåga att förstå sin medverkan till 
att klimatet blir harmoniskt i tamburen istället för att övergå till en stressig situation. När vi 
funderat över klimatet i tamburen ser vi tydligt att en samsyn i arbetslaget underlättar men att 
det kräver gemensam diskussion och reflektion.  
 
Verksamhet i förskolan skall utgå från läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010). I 
Lpfö98 (a.a.) står det att ”förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (2010:5). Detta innebär att vi lärare måste 
kontinuerligt fundera över hur vi konkret skall genomföra de mål och riktlinjer som finns i 
läroplanen, Lpfö98 (a.a.). 
 
Förutsättningar i form av barnantal, miljöns utformning och tid för reflektion i arbetslaget har 
stor betydelse för hur tambursituationen utnyttjas som lärande miljö och för kvalitén av 
verksamheten. Arbetssituationen har under senare år förändrats med ökat barnantal och större 
arbetsbelastning men även synen på barndom i samhället har förändrats. Den nya läroplanen 
(a.a.) har gjort att vi i förskolan måste utveckla vårt förhållningssätt. Vi behöver bli medvetna 
om att barnen kan lära mycket om vi tar tillvara de möten vi får med barnen i t.ex. 
tambursituationerna.  
 
Johansson (2005) belyser att de flesta arbetslag tillsammans har kommit fram till en 
gemensam avsikt att barnen skall ges tid och möjlighet till lärande i verksamhetens 
omsorgssituationer. Enligt Johansson (a.a.) så ser många lärare att samspelet med barnen är 
viktigt medan andra bara ser det som en övergångssituation. I våra diskussioner har vi 
funderat över de olika inställningar pedagogerna har och vad det skapar för konsekvenser för 
barnen. En annan aspekt vi funderat över efter vår utbildning är att beroende på vilken syn 
pedagogen har på barnens utveckling får barnen olika förutsättningar för sitt lärande. Enligt 
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Johansson (a.a.) kan barn ses som kompetenta och delaktiga. En annan syn är att barnets 
lärande anpassas efter dess mognad.  
 
Våra funderingar har skapat fler frågor om hur pedagogerna ser på sin egen kunskapssyn, 
barnsyn och hur de tänker när det gäller planering och reflektion om tambursituationen. Vi 
vill studera hur de ser på det kompetenta barnet i just denna situation men även hur de vill 
samspela med barnen. 
 
1.1. Begreppsdefinition  
Pedagog – I det här arbetet har vi observerat och intervjuat olika arbetslag där förskollärare 
och barnskötare arbetade tillsammans. Vi har valt att benämna dem med det gemensamma 
begreppet pedagoger, för att de olika personerna ska kunna behålla sin anonymitet i 
undersökningen.  
 
Barnsyn - Här utgår vi från Johansson (2005) som beskriver hur pedagogen uppfattar, 
bemöter och förhåller sig till barnen som personer. 
 
Tambursituation – Tamburen är den första plats man möter när man kommer in på en 
förskola. På sina platser förvarar barnen sina kläder, men också andra viktiga saker som nallar 
och små personliga saker. Förskolans tambur är en plats för övergången från inomhus- till 
utomhusaktivitet.  
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2. Syfte och frågeställning 
Vi har som syfte att undersöka pedagogernas förhållningssätt och bemötande gentemot barnen 
i en tambursituation. Vi vill studera hur barn och pedagoger samspelar. 
 
Vi har valt att rikta in oss på tre frågeställningar: 
 

• Hur påverkar pedagogens bemötande barnen i tambursituationen? 
• Vilka uppfattningar har pedagogerna om sitt förhållningssätt i tamburen? 
• Hur fungerar samspelet mellan barn och pedagoger? 
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3. Litteratur och forskningsöversikt 
I de teoretiska studierna kunde vi avgränsa betydelsefulla begrepp, vilka vi använde som 
utgångspunkter i planering av observationer och intervjuer. Utifrån dessa begrepp har vi valt 
att strukturera det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen efter dessa valda 
kategorier: Miljö, Planering, Kunskapssyn och lärande, Barnsyn, Relationer och etiskt 
handlande samt Stress.  
 
3.1. Miljö 
Det finns olika perspektiv på pedagogisk miljö skriver Nordin-Hultman (2008) som tar upp 
hur miljön ser ut och dess betydelse för människan. Det miljöpsykologiska perspektivet 
studerar miljöns påverkan på människan för att kunna beskriva goda förutsättningar för den 
miljö människan vistas i. Det utvecklingsekologiska perspektivet är ett vidare perspektiv, som 
studerar samband mellan miljö, individ och andra nivåer i samhället. Ett ytterligare synsätt är 
att studera miljön ur ett kulturperspektiv där miljön ses som kulturellt betingad. Hur rummen 
på en förskola är strukturerade för olika funktioner, aktiviteter och lekar kan analyseras 
utifrån vilka budskap som miljön ger oss om den rådande förskolekulturen (a a.).  
 
Enligt läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2010) ska förskolans miljö vara trygg, utmana till 
aktiviteter, inspirera till utforskande och samspel. Lokalerna ska vara utformade så att 
utveckling och lärande kan stödja både det enskilda barnet och grupprocesser. För det 
pedagogiska arbetet är det viktigt att miljön går att överblicka och att den underlättar 
kontakterna mellan barn och personal (Skolverket, 2005).  
 
Rummen i förskolan sänder ut budskap till barnen. De kan vara välkomnande och underlätta 
för barnen i deras olika aktiviteter, till exempel om hyllor och bänkar sitter i barnens höjd så 
att även små barn kan ges större möjligheter att vara aktiva. En tilltalande miljö som ger 
estetiska upplevelser och intryck är väsentligt för att må bra (Kennedy, 1999). Miljön ska 
fungera som en mötesplats som stödjer relationer och samarbete och som tilltalar barn med 
olika intressen och önskemål och det ska finnas utrymme för att lära av varandra (Bjervås, 
2003). Därför ska det vara lätt att dela in sig i mindre grupper för att kunna arbeta ostört och 
pedagogerna ska kunna uppmuntra barnens nyfikenhet, stärka deras självständighet och eget 
utforskande. Med hjälp av observationer kan pedagogerna se vilka utmaningar barnen 
behöver i ett rum. (Kennedy, 1999). Miljön uttrycker vilken pedagogisk syn arbetslaget har 
och utgör den pedagogiska ramen för förskoleavdelningen. Det är inom den ramen som barnet 
ska ges möjlighet att utveckla sina olika kompetenser. I rummens utformning blir synen på 
kunskap och lärande samt lärarnas barnsyn tydlig (Bjervås 2003). Vi kan också titta på vilka 
begränsningar som rummet har och lyssna på vad barnen tänker, vad erbjuder rummet och vad 
erbjuder det inte. Ett rum kan sända ut signaler till barnen som pedagogerna behöver förstå 
och barnen kan då bli delaktiga i miljöns utformning (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) Det kan 
också vara så att ett rum sänder ut motsägelsefulla signaler om hur rummet kan användas och 
att olika aktiviteter i samma rum leder till konflikter eller svårigheter för barnen att använda 
sina kompetenser (Bjervås, 2003). Rummet är en plats för utvecklandet av relationerna mellan 
barn-barn, barn-pedagog, mellan barn-rum och mellan barn och materialet som finns i 
rummet. Dessa relationer är viktiga känslomässiga kontakter som påverkar miljön i förskolan 
(Kennedy, 1999).  
 
3.2. Planering 
I läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2010) står skrivet att verksamheten ska dokumenteras, 
följas upp och utvärderas. Där ingår vilka förutsättningar verksamheten erbjuder för barns 
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utveckling och lärande, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer. 
Från att tidigare ha planerat aktiviteter ska arbetet nu vara inriktat på planering i riktning mot 
målen (Myndigheten för skolutveckling, 2007). För kvalitetsarbetet har Skolverket (2001) 
utarbetat materialet BRUK som ett verktyg att använda i kvalitetsarbetet i förskolan. BRUK-
materialet är indelat i tre huvudområden: Bakgrundsfaktorer, process och måluppfyllelse 
(a.a.).  
 
De bakgrundsfaktorer som är viktiga i det här arbetet är bland annat pedagogernas kompetens, 
barngruppens sammansättning och miljön (Myndigheten för skolutveckling, 2007). I 
kompetensen ingår att pedagogerna bör ha reflekterat kring den egna synen på kunskap och 
lärande när förskoleverksamheten ska planeras, skriver Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009). Barngruppens sammansättning är en annan faktor att ta hänsyn till, såsom andelen 
yngre och äldre barn, barn med annat modersmål och barn i behov av särskilt stöd 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). I den miljö som barn och pedagoger arbetar i ska 
barnen göras delaktiga i utformandet samt lära sig ta ansvar. Detta kan betyda att både rutiner 
och arbetssätt kan behöva förändras (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 
 
Nästa steg är att titta på processen och där är struktur och samspel mellan barn och omgivning 
viktiga faktorer i den pedagogiska processen, som pedagogerna ska ha med i planeringen 
(Skolverket, 2005). Det är viktigt att ta tillvara lärandet i vardagen skriver Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009). ”I förskolor med hög kvalitet sker mycket kommunikation som 
påverkar barns lärande i rutinsituationer, till exempel på skötbordet, i tamburen och vid 
måltiden” (a.a. 2009:32). I observationer av hur barnen använder lokalerna kan man titta på 
om rummet fungerar som mötesplats för barnen. Frågor för att förstå vad och hur barnen gör 
kan vara var barnen möts, hur barnen samtalar med varandra och med pedagogerna (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005).  
 
Med en planering i riktning mot målen (Myndigheten för skolutveckling, 2007) så blir en 
jämförelse med styrdokumentens mål ett sätt att kontinuerligt utvärdera och fortsätta förbättra 
måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från barnens lärande och utveckling 
och sätts i samband med läroplanens mål och förskolans praktik (Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2009). Hedenquist och Håkansson (2009) tar upp vikten av att målen är tydliga 
och konkreta och att verksamheten kan göras synlig i olika delmål. Delmålen är avgränsade i 
tid och resurser, de ska vara realistiska, entydiga och precisa samt möjliga att uppnå. Detta 
kan man åstadkomma om man i planeringen av målen formulerar dessa utifrån en analys av 
vad det är man vill uppnå. (a.a.). De pedagogiska diskussionerna kring målformulering och 
måluppfyllelse bidrar till att öka kvaliteten i förskolan (a.a.). 
 
3.3. Kunskapssyn och lärande  
Det finns flera inlärningsteoretiska traditioner som kan knytas till kunskapssyn och lärande 
(Carlgren, 1999) Det kognitivistiska perspektivet betonar inlärning som en följd av individens 
inre, mentala utveckling (a.a.). Den bygger på psykologen Jean Piagets 
utvecklingspsykologiska teorier att barns utveckling är universell och sker i olika stadier 
(Johansson, 2005). Det betyder att barnets inneboende färdigheter kan utvecklas först när 
barnet är moget för detta och pedagogens uppgift blir att avgöra när det är lämpligt. Med 
mognadsperspektivet blir barnets ålder en viktig faktor och synen på inlärning blir ett 
förmedlande förhållningssätt (a.a.). Johansson (2005) beskriver i sin undersökning av 
pedagogisk verksamhet i förskolan hur pedagogerna styr barnens möjligheter till lärande med 
hänvisning till deras ålder och mognad. En annan inlärningsteoretisk tradition ser inlärning 
som en utveckling av egna kunskaper och andra människors påverkan, en dialektik mellan det 
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inre och det yttre (Carlgren, 1999) Lärandet ses som situerat till en viss kontext som är både 
kognitiv, social, kulturell och sinnlig (Söderlund, 2000). I interaktion med andra använder 
barnet sina personliga och sociala erfarenheter. Det individuella barnets förmåga och 
personliga erfarenheter i aktivt samspel med andra människor och omvärlden blir då 
avgörande för vad man lär sig (Johansson, 2005). 
 
De olika synsätten på lärande vilar på vilken uppfattning vi har om vad kunskap är, skriver 
Nordin-Hultman (2008). Vi måste definiera och analysera de olika föreställningar om 
kunskap som styr vårt tänkande och handlande (a.a.). De kunskapsteoretiska perspektiven 
empirism och konstruktivism har haft ett stort inflytande på förskolans kunskapssyn fram till 
idag, men nu har de sociokulturella och konstruktionistiska perspektiven börjat förändra den 
synen (Elfström m.fl., 2008). Enligt den empiristiska tanketraditionen uppkommer kunskap 
när människan får undersöka och observera olika fenomen. Kunskap går att objektivt beskriva 
som något fast och färdigt. Den sanna bilden av världen kan dock ändras om man upptäcker 
ny kunskap. Kunskap är hierarkiskt uppbyggd, man börjar med grunderna för att sedan gå till 
svårare, mer komplicerade frågor. I den empiristiska traditionen kan kunskap komma utifrån, 
den förmedlas till barnet av pedagogen. I undervisning är det läraren som vet vad barnen bör 
lära sig, som planerar och bestämmer målen (a.a.). Konstruktivismen, som utgår från Piagets 
kognitiva teorier, ser barnet som den som skapar en meningsfull, personlig bild av världen 
genom sina aktiviteter. Detta till skillnad mot empirismen som menar att sinnesintryck återger 
en sann, objektiv värld. Tänkandet utvecklas inifrån och barnet bildar begrepp genom 
personliga erfarenheter. Lärandeprocessen är viktig, och tar hänsyn till varje enskilt barns sätt 
att lära sig och bygger på det enskilda barnets förförståelse. Det är läraren som sätter upp 
målen för vad barnet ska lära sig och undervisningen innebär ofta att barnen arbetar en och en. 
Konstruktivismen betonar att barnet behöver en egen erfarenhet, kunskapen växer fram 
inifrån och processen ses som individuell. I det empiristiska och det konstruktivistiska 
perspektivet är barn låsta av lärarens val av kunskapsinnehåll och lärarens mål med 
undervisningen (a.a.). 
 
I det sociokulturella perspektivet existerar kunskapen i ett socialt och kulturellt sammanhang. 
Till skillnad från konstruktivismen som utgår från individens egen aktivitet, så betonar man 
interaktionen mellan människor i olika sammanhang. Kunskap finns både inom individen och 
mellan individer. Med hjälp av kommunikation och samspel utvecklar människor kunskap 
och i lärandeprocessen utvecklas olika begrepp som blir en gemensam kunskap (a.a.). I 
förskolan utvecklar barnen lärandet tillsammans med varandra och med de vuxna. Barn kan 
med hjälp av en vuxen eller en mer kunnig kamrat klara uppgifter och situationer som 
överstiger barnets aktuella nivå, vilket enligt Björklund & Elm (2003) är det begrepp som 
Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen. Konstruktionismen bygger sina tankar på att 
kunskap är en mänsklig konstruktion och lärande pågår ständigt, här och nu och därför är 
kunskap något provisoriskt och föränderligt. Alla människor har sina personliga erfarenheter, 
tankar och begrepp som utvecklas tillsammans i samspelet med andra. Människor konstruerar 
sin kunskap tillsammans och processen är det viktiga och problemlösningar innebär att vidga 
och fördjupa perspektiven. Med det här synsättet finns ingen sann kunskap utanför människan 
(Elfström m.fl. 2008). När pedagoger dokumenterar vad barn gör och det barnen upptäcker så 
dokumenteras den pågående processen, det vill säga hur barn själva konstruerar sin kunskap. 
Pedagogen ger barnen utmaningar och visar hur de kan gå vidare utifrån de begrepp de 
kommit fram till. Detta är vad barn lär sig, de väljer själva sina egna mål med sitt utforskande 
och målen kan skifta och ändra karaktär. Kunskapen påverkas av gruppen, det vill säga de 
andra barnen och pedagogerna, och förändras också över tid likt en spiral i ständig rörelse. 
Alla barnens funderingar och frågor är lika viktiga som kunskap. De sociokulturella och 
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konstruktionistiska perspektiven utgår från vad barnen är intresserade av att veta och därmed 
kan lärandet bli meningsfull för barnen. (a.a.).  
 
Det sociokulturella perspektivet på kunskap har utvecklat teorier om lärande i samspel. Smidt 
(2010) skriver att Vygotskij använder termen kulturella redskap, som är metoder för tänkande 
och problemlösning och innefattar språk, symboler, musik, konst med mera. För att förstå 
världen behöver barn tillgång till kulturella redskap. Barn är upptagna med att förstå världen 
och behöver uppleva sin situation som meningsfull (Arnér & Tellgren, 2006). Detta gör de 
genom att tolka tecken och symboler. Tecken kan vara i form av ord, bilder, ljud, handlingar 
och föremål som behöver förses med en innebörd, en mening. (Smidt, 2010), Mening skapas i 
socialt samspel, det är vad barn och lärare gör tillsammans som kan skapa meningsfullhet i 
vardagen (Arnér & Tellgren, 2006). Detta meningsskapande ska ge barnen möjligheter att 
undersöka och utforska, skapa teorier och reflektera. Barns lärande grundar sig på och är 
beroende av tidigare erfarenheter. Att lära sig är att skapa mening och se samband mellan 
företeelser, jämföra sina tidigare erfarenheter och skapa en förståelse. Barnets livsvärld är 
både den erfarenhet de har av världen och de meningssammanhang utifrån vilka de tolkar 
situationer i sin omgivning (Hörnqvist, 2000). I en process av meningsskapande utvidgar 
barnet sin kunskap och sitt lärande. I vardagen finns hela tiden situationer där barnen 
använder sina erfarenheter för att tolka och lösa problem och genom upprepade och 
varierande försök bildar barn strategier för att lösa dessa. De använder tidigare skapad 
kunskap och erfarenheter i konkreta situationer och med hjälp av strategier organiserar barn 
information, kunskap och sitt handlande (Doverborg & Pramling, 1995). 
 
I interaktionen med omvärlden har språket som kulturellt redskap en stor betydelse, både det 
talade språket och kroppsspråket (Smidt, 2010), (Benn, 2003). Små barn har en mängd sinnlig 
och kroppslig kunskap som kommer fram i deras handlande långt innan de kan uttrycka det 
med språket. De praktiska, tysta erfarenheterna som finns i bakgrunden har betydelse för 
kunskapsutvecklingen. Erfarenheten har en kulturell innebörd för barnen och hjälper dem att 
förstå omvärlden med dess värderingar och förväntningar på barnen (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006).Det talade språket är ett viktigt redskap vi använder för att kommunicera med 
och det hjälper oss att föra samman vårt inre tänkande med människor och världen utanför. 
Interaktion och kommunikation med andra är en ständigt pågående process, som startar vid 
födelsen (Mauritzon & Säljö, 2003). Läraren ska möta barnen i den närmaste 
utvecklingszonen, där barnen kan utveckla sitt lärande (Benn, 2003). Gruppens gemensamma 
lärande har betydelse för individen och genom samarbete och samspel tar barnen tillvara olika 
sätt att tänka. I interaktion med andra barn, vuxna och objekt i omgivningen kan 
missuppfattningar överges och förståelsen för ett fenomen vidgas. Barns olika tankar och 
idéer blir en positiv upplevelse (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006.). Processen sker i ett 
kulturellt, språkligt och socialt sammanhang. Den gemensamma kunskapen i en barngrupp 
blir en resurs för lärande i gruppen och de kunskaper man har tillsammans höjer den totala 
kompetensen. Barn kan använda sina förmågor och kompetenser för att lära varandra och 
läraren har också en aktiv roll för att synliggöra lärandet för barnen (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003).  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att i den dagliga samvaron i förskolan är 
det lätt att värderingar och kunskaper överförs i det tysta. Mycket av vårt gemensamma 
kulturarv överförs som något ”naturligt” till barnen, utan att lärarna sätter in det i sitt 
sammanhang. I vardagens situationer och rutiner kan läraren medvetet göra lärandet mer 
synligt för barnen. En förutsättning för att utvidga barns lärande är att gå utöver här och nu 
situationen och utveckla ett samspel. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006:58–59) tar 
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upp ett program som utvecklats av Pnina Klein och består av fem på varandra följande 
principer. Princip ett ska vara med i samspelet för att det ska vara meningsfullt att gå vidare 
till princip två. Den första principen är att det i relationen mellan barnet och den vuxne finns 
en avsiktlighet och ömsesidighet. Bådas uppmärksamhet är riktat mot samma sak. Den andra 
principen är att den vuxne eller barnet verbalt ger föremål och händelser en innebörd. 
Föremål och relationer benämns av den vuxne. Den tredje principen är att i dialogen gå 
utanför den omedelbara erfarenheten. Den vuxne uttrycker mening som går utanför det 
omedelbara. Den fjärde principen är att barnet bemöts på ett sätt som ger det en 
duglighetskänsla. Bekräftelsen ska vara meningsfull för barnet. Den femte principen är att en 
vuxen reglerar barns beteende. Barnet ska ledsagas fysiskt och verbalt i sina försök att lösa en 
uppgift. ”Grunden för det lilla barnet ligger i att uppmärksamma, kommunicera, tänka, 
reflektera och om möjligt uttrycka sig verbalt”. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:58.) 
 
3.4. Barnsyn 
”Med barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer” 
(Johansson 2005:77). Här utgår Johansson från att pedagogen ser på barnet som en 
medmänniska och inte som en främling. Barnet har samma möjligheter och behov av 
förståelse, att handla från egna avsikter och bli kärleksfullt bemött (a.a.). Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) säger att vi alla har en barnsyn, medveten eller omedveten och det är med den 
barnsynen vi möter barnen varje dag. Barnen har ingen möjlighet att välja vilka pedagoger de 
vill ha, vilket ställer höga krav på oss (a.a.). Söderlund Wijk (2008) poängterade att historiskt 
har synen på barn ändrats vilket givit lärarens roll en annan betydelse. Från att lärarrollen 
varit osynlig när vi såg på barnet som natur, till att undervisa när vi ville att barnet skulle lära 
sig utantill och idag till att vara medforskande med stor respekt för barnets roll (a.a.). Även 
Gren (2007) framhåller att ”utvecklingen påverkar barnens ställning och vår syn på dem” 
(a.a.2007:72). Synen på barn har förändrats i takt med att samhället förändrats. 
 
Barndomen har under de senaste 100 åren förändrats och vi har idag ett sätt att se på ett barn i 
förskolan som ”det kompetenta barnet” (Söderlund Wijk, 2008). Detta innebär att vi tror på 
att barnet har en individuell utveckling, att vi ser barns möjligheter, barn är aktiva och vi ser 
helheten istället för delar, vi ser det unika barnet och vi ser dem framför allt som 
medmänniskor (a.a.). Barnet föds till en värld där människornas åsikter runt omkring dem har 
stor betydelses. Under senare år har det skett ett paradigmskifte och det innebär att barnet är 
en social varelse redan från födseln. Sommer (2005) återger att olika forskare har under 
senare år kommit fram till att barnet föds ”beredd på social kommunikation” (a.a.2005:52). 
Med detta anser Sommer (a.a.) att barnet har en drivkraft där det vill skapa mening och 
sammanhang och att det är i relationen mellan människor som skall stå i centrum istället för 
att överföra kunskap. Halldén (2007) belyser att denna förändring i barnsynen har gjort att vi 
förstått vikten av att lyssna på barn och se till deras perspektiv. Förut såg vi barnet som 
ofullkomligt och den vuxne som färdig (a.a.). Halldén (a.a.) framhåller att så som samhället är 
nu behöver barnet vara flexibelt och acceptera förändringar. Bjervås (2003) fastslår att om 
barnet får en möjlighet att vara delaktig i sin situation så får barnet chans att känna sig 
kompetent. Den vuxne ska vara närvarande och förebild för barnen och Johansson & 
Pramling Samuelsson (2003) belyser att det kompetenta barnet har behov av vuxna som är 
kompetenta och stöttar dem i det livslånga lärandet. 
 
Johansson (2005) har i sina samtal med pedagoger fått fram olika sätt att se på barn och har 
delat in dem i tre kategorier. Barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella 
(a.a.). De pedagoger som ser på barnet som medmänniskor tar sin utgångspunkt i just barnet 
och möter det utifrån dess erfarenheter och vill ge barnet kontroll över sin tillvaro. Pedagoger 
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som möter barn med barnsynen att vuxna vet bättre utgår mest ifrån vad den själv anser bäst 
för barnet ifrån sitt vuxenperspektiv och att barnet får välja utifrån den vuxnes struktur. Här 
belyser Johansson (a.a.) att det ofta är ett skenbart val som slutar med att barnet väljer det 
pedagogen erbjudit. Barnsynen som utgår från att barn är irrationella tenderar att begränsa 
barnet och hindra det. Sammanfattningsvis poängterar Johansson (a.a.) i sin undersökning att 
de flesta barn möts med respekt och en strävan från de vuxna att vilja förstå barnet 
intentioner. Johansson (a.a.) fastställer att de pedagoger som har en barnsyn som utgår från att 
barnet är medmänniskor oftare klarar av att bibehålla ett professionellt förhållningssätt 
gentemot barnen även i stressade situationer.  
 
Söderlund Wijk (2008) belyser att lärare måste ha tilltro till barnets förmåga, visa respekt och 
vara nyfiken på deras tankar och känslor. Gren (2007) fastslår att det är lärarens barnsyn som 
är ett av de glasögon varigenom läraren ser barnet. Den bild av barnet som den vuxne då ser 
avspeglas i hur läraren tänker kring och organiserar sin verksamhet (a.a.). Bjervås (2003) 
belyser att den barnsyn som pedagogerna har mer eller mindre avspeglar sig på hur de 
bemöter barnet i olika situationer. Vikten av att varje pedagog funderar och medvetet 
reflekterar över sin barnsyn är tydlig eftersom det direkt visar sig i de förväntningar vi har på 
barnen (a.a.). När vi funderar på vår barnsyn måste vi ställa det gentemot läroplanens 
kunskapssyn (Skolverket, 2005).  
 
Om vi ser på barnet som en medmänniska som är kompetent och visar barnet vår vilja att 
förstå det barnet uttrycker kan vi ta barnets perspektiv (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2003). Att ta barnets perspektiv är samma som att ”försöka förstå hur världen ser ut om vi tar 
barnens position – försöker se och förstå med deras ögon och sinnen”(Emilsson 2003:46). 
Genom att anta utmaningen att bli skicklig på att ta barnets perspektiv kan vi utmana och 
möta där barnet är just nu utifrån deras tankar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 
Barnen måste få känna sig lyssnade på och få utrycka sina tankar (a.a.). Johansson (2005) 
skriver att det är lätt att tro att man som vuxen gör saker för barnets bästa men att man tvingar 
dem att anpassa sig. Som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) framhåller så gäller det 
att som pedagog vara medveten och vara lyhörd för vad barnen utrycker och ha förståelse för 
vikten av min medverkan. Johannesson och Sandvik (2009) skriver att om vi vill att barnen 
skall ha inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan måste vi pedagoger anstränga oss 
att verkligen förstå vad de tänker och tycker. Hur vi tolkar vad barnen ser har att göra med 
vad vi har för föreställningar om barn och deras sätt att vara (a.a.). Författarna trycker här på 
att om vi ser på barnen genom den traditionella utvecklingspsykologin så riskerar vi att 
hämma barnen (a.a.).   
 
3.5. Relationer och etiskt handlande 
Juul och Jensen (2003) skriver att det barn behöver i sina relationer med den vuxne är att den 
vuxne tar ansvar för kvaliteten i mötet. Fortsättningsvis belyser Juul och Jensen (a.a.) att om 
pedagogen inte uppmärksammar och tillgodoser barnets initiativ och behov kan detta leda till 
att barnet inte tar initiativ till fortsatt samspel med pedagogen. Gren (2007) tar upp att i mötet 
med andra växer vi som människor. I förskolan utvecklas både barn och vuxna i det mötet och 
pedagogen har ett stort ansvar i det mötet eftersom den vuxne har en makt som inte barnet har 
(a.a.). Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser också att det är vi pedagoger som har makten 
över vad barnen kan och inte kan göra i förskolan men om vi reflekterar över vad orden 
betyder för oss och kopplar dem till vår verksamhet blir vi mer medvetna. Här kan 
pedagogerna se över olika rutinsituationer som kanske kan struktureras på ett annat sätt (a.a.). 
Juul och Jensen (2003) tar även upp att i en relation mellan vuxna är båda ansvariga men i en 
relation mellan vuxen och barn är det den vuxne som har det fulla ansvaret för 
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konsekvenserna i mötet. Fortsättningsvis skriver Juul och Jensen (2003) att det medinflytande 
och den delaktighet vi kan ge barnen är positiv men de skall inte ha makten. Anledningen 
enligt dem är att barnet inte är medveten om sina behov utan relaterar till sin lust (a.a.). Linnér 
(2006) har i sin avhandling sett att pedagogerna upplever att barnen är mindre delaktiga i och 
med krav på ökad måluppfyllelse, mindre personaltäthet och minskade ekonomiska resurser. 
 
Öhman (2003) skriver att när barnen vistas i en förskolegrupp lär de sig hur det är att vara 
tillsammans. Skolverket (2005) belyser vikten av att skapa relationer till andra barn och vara 
delaktig i sin vardag. Fortsättningsvis menar de att om barngruppen är för stor har barnen 
svårt att knyta dessa viktiga relationer (a.a.). Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
tar upp att i relationen med andra barn inspireras barn till nya lärdomar. Williams (2006) 
framhåller att barn har en förmåga att ta en annans perspektiv. Vidare skriver Williams (a.a.) 
att Lökken har gjort en studie om små barns interaktion och hon ser en tydlig ”kroppslig 
glädje” hos barnen när de kan härma och samspela med andra barn (a.a.). Björklund och Elm 
(2003) belyser att det är i rutinsituationer och i leken som barnet agerar och kommunicerar 
med andra barn och detta anses som en självklarhet. Men författarna skriver att för att detta 
skall ske måste situationerna organiseras och pedagogerna måste uppmuntra barnen i sin 
relation till varandra (a.a.). Williams (2006) belyser att interaktionen mellan barnen inte alltid 
är positiv för en del barn. Här ser författaren att negativa roller, attityder och positioner kan 
befästas redan i förskolan (a.a.). För att motverka att detta sker måste pedagogerna organisera 
och finnas närvarande som vuxna.  
 
Barnkonventionen är det övergripande dokument som vi måste följa och den ”… bygger på 
perspektivet; barnets bästa ska alltid komma i första rummet” (Skolverket, 1999:60). 
Artiklarna i konventionen beskriver vilka värden pedagogerna skall hålla sig till i samspelet 
med barnen. Vårt styrdokument för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) säger att 
verksamheten skall präglas av det etiska förhållningssätt som finns i värdegrunden. Omsorg 
om och hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet och egna och andras rättigheter 
är de grundläggande värden som skall synliggöras i verksamheten. Pedagoger i förskolan 
måste veta att deras roll och deras förhållningssätt har stor betydelse för barnen. ”Barn 
tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser” (2010:4). Det 
innebär att ge barnen ansvar efter förmåga och att ha en levande dialog med dem så att vi 
tillsammans kan skapa en trygg och respektfull miljö. Detta gör att de lär sig vilka värden som 
är viktiga för dem i samspelet med andra människor. Får barnen känna att de vuxna 
respekterar dem lär de sig dessa etiska värden. Läroplanen, Lpfö98 (2010) ställer ett etiskt 
krav att pedagogerna funderar vilka normer och värden de tycker är viktiga. För att klara det 
måste arbetslaget reflektera och diskutera etiska dilemman (Gren, 2007). Pedagogerna 
behöver också se till att läroplanens strävansmål tas ner till mer konkreta mål som passar de 
barn som är i en aktuell barngrupp (a.a.). 
 
Genom att göra en handlingsplan för hur vi ska förmedla värdegrunden i praktiken kan 
pedagogerna reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen i olika vardagssituationer 
(Öhman, 2003). Pedagogen måste reflektera över sitt förhållningssätt annars riskerar vi att 
värdena, som vi hela tiden förmedlar till barnen, blir osynliga och outsagda (2003). I 
förskolan har pedagogerna en viktig roll när de möter barnen genom att visa dem sina 
värderingar och vara ett redskap i arbetet med värdegrunden. Johannesson och Sandvik (2009) 
belyser att pedagogerna i förskolan måste se att varje möte är unikt och genom att ha etiskt 
fokus i den pedagogiska verksamheten vara öppen för olikheter och det oförutsedda (a.a.). 
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När pedagogerna pratar med barnen om olika värderingar lär de sig mycket andra saker 
samtidigt. ”Att arbeta medvetet med normer och värden innebär […] att barnen utvecklar sitt 
språk och sin identitet, sin självständighet och förmåga till empati” (Skolverket 2005:29). 
Pedagogernas förhållningssätt på avdelningen och helhetssyn på förskolans uppdrag har här 
en viktig betydelse (a.a.). Söderlund Wijk (2008) belyste att de måste hjälpa barnen att 
utveckla sin empati. Detta gör pedagogerna bäst genom att visa dem empati eftersom barn gör 
som man gör och inte som man säger. När barnen känner att pedagogerna visar dem dessa 
värden kan de omsätta dem i sitt eget liv (Gren, 2007). Genom att vara en god förebild i 
förskolan och bemöta barnen etiskt - moraliskt hjälper pedagogerna dem att utveckla en 
värdegrund för sitt handlande (a.a.). Arnér (2009) framhåller här att det är pedagogernas 
förhållningssätt som ”påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är de vuxna viktiga som förebilder i det 
dagliga livet” (2009:24). Skolverket (2005) skriver att det är i vardagsinflytandet som barnen 
kan se att deras åsikter verkligen har betydelse och att de får en förståelse för de demokratiska 
processer de faktiskt deltar i. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar att pedagogerna inte 
kan lära barnen vad demokrati är utan att det är något de lever och bygger tillsammans med 
barnen genom att barnen är delaktiga och att pedagogerna bjuder in dem och tror på deras 
förmåga.  
 
3.6. Stress  
Forskaren Seyle (Ellneby, 1999) myntade redan 1946 begreppet stress och han framhöll att 
stress framkallas genom vuxnas förhållningssätt gentemot barnen. Stress kan både vara positivt 
och negativt och om ett barn blir bemött med krav som motsvarar dess mognad är det en sporre 
till utveckling (a.a.). Men om barnet möter krav och förväntningar som det inte tror sig kunna 
leva upp till, är uppgiften inte längre en utmaning för barnet utan leder istället ofta till negativ 
stress (a.a.). Skolverket (2010) skriver att ”förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till 
deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö” (2010:7).  
 
Johansson (2005) har sett i sin forskning att en stressad situation gör att pedagogerna vill klara 
momentet så fort som möjligt och den pedagogiska aspekten försvinner. Hög ljudnivå, 
konflikter mellan barnen och mellan pedagoger och barn gör att den viktiga stunden blir en 
stressad situation för alla inblandade (a.a.). Fortsättningsvis belyser Johansson (a.a.) att en del 
pedagoger vet att barnen har svårt att förstå sammanhanget i vissa situationer men att de ändå 
inte tar mer tid från annan aktivitet för att skapa mer utrymme. Genom att strukturera olika 
stressade situationer kan pedagogerna hjälpa barnen så att de inte behöver uppleva stressen 
som negativ (a.a.). Ytterligare faktorer som tas upp av Ellneby (1999) som är viktiga för att 
motverka/förlösa stress bland barn är flexibilitet i de situationer som kan vara stressframkallande, 
men även beröring. 
 
Ellneby (1999) poängterar att dagens barn lever i en miljö där de ständigt utsätts för mycket 
ljud och bilder som stressar dem. Här måste vuxna kunna gå in och visa att det finns alternativ 
och förskolan kan genom att bli medvetna om vad som orsakar stress och framför allt vad som 
påverkar barnen positivt (a.a.). Genom att vara fler vuxna och mindre barngrupper får barnen 
mer tid för samtal och möjlighet att uttrycka sina känslor (a.a.). Att stressade situationer skapar 
konflikter i dagens förskola är inte så konstigt skriver Ellneby (1999). Barnet umgås med 
många personer under en dag och flera olika vuxna passerar under dagen (a.a.). Öhman (2003) 
beskriver att många konflikter uppstår när kraven och förväntningarna på barnen blir för stora. 
Hur vi bemöter barnen i sin konflikt har stor betydelse för hur de lär sig att hantera konflikter i 
livet (a.a.). Barnen behöver hjälp med att förstå den andres åsikt och pedagogen behöver kunna 
ställa rätt frågor för att stimulera det ömsesidiga tänkandet (a.a.). Orlenius och Bigsten (2006) 
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tar upp att de vuxnas närvaro och deras sätt att närma sig barnen har stor betydelse för hur de 
lär sig hantera konflikter.  
 
Fortsättningsvis belyser Ellneby (1999) att alltid behöva dela på utrymmet med många andra 
har stor betydelse för stressnivån hos barnen. Det är bättre att ha färre barn och färre pedagoger 
än att ha fler barn med fler pedagoger, har forskare Pramling (i Ellneby, a.a.) sett i sina 
undersökningar.  En annan viktig faktor när det gäller stress är att ljudnivån ofta blir hög i 
förskolan. Detta kan framkalla stress, irritation, barnen får svårt att koncentrera sig och i 
förlängningen kan barnen få svårt att tänka, reflektera och lära sig saker (a.a.). 
 
3.7. Sammanfattning 
Det är många aspekter som påverkar hur barnen bemöts i tamburen. Miljön uttrycker vilken 
pedagogisk syn arbetslaget har och utgör den pedagogiska ramen för förskoleavdelningen. I 
pedagogernas kompetens ingår att de har reflekterat kring den egna synen på kunskap och 
lärande när förskoleverksamheten ska planeras, skriver Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009). I det sociokulturella perspektivet existerar kunskapen i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Till skillnad från konstruktivismen som utgår från individens egen aktivitet, så 
betonar man interaktionen mellan människor i olika sammanhang. I interaktionen med 
omvärlden har språket som kulturellt redskap en stor betydelse, både det talade språket och 
kroppsspråket (Smidt, 2010). Sommer (2005) skriver att barnet har en drivkraft där det vill 
skapa mening och sammanhang och att det är relationen mellan människor som skall stå i 
centrum istället för att överföra kunskap. Halldén (2007) belyser att denna förändring i 
barnsynen har gjort att vi förstått vikten av att lyssna på barn och se till deras perspektiv. De 
pedagoger som ser på barnet som medmänniskor tar sin utgångspunkt i just barnet och möter 
det utifrån dess erfarenheter och vill ge barnet kontroll över sin tillvaro (Johansson 2005). 
Öhman (2003) skriver att när barnen vistas i en förskolegrupp lär de sig hur det är att vara 
tillsammans. Johansson (2005) har sett i sin forskning att en stressad situation gör att 
pedagogerna vill klara momentet så fort som möjligt och den pedagogiska aspekten försvinner. 
Genom att strukturera olika stressade situationer kan pedagogerna hjälpa barnen så att de inte 
behöver uppleva stressen som negativ (a.a.). Skolverket (2005) belyser vikten av att skapa 
relationer till andra barn och vara delaktig i sin vardag. Pedagogernas förhållningssätt på 
avdelningen och helhetssyn på förskolans uppdrag har här en viktig betydelse (a.a.). 
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4. Metod  
I det här kapitlet beskriver vi vårt val av metod samt hur vi gått till väga i urval och 
genomförande av observationer och intervjuer. Vidare behandlas även hur vi bearbetat och 
analyserat materialet och vilka etiska ställningstagande vi har gjort. I slutet av kapitlet tar vi 
upp frågor om trovärdighet och äkthet samt metodkritik. 
  
4.1. Inledning 
I val av metod så har vi utgått från begrepp inom den kvalitativa forskningen. Bryman (2002) 
skriver att inom kvalitativ forskning bygger den kunskapsteoretiska ståndpunkten på ett 
tolkningsperspektiv, där man tolkar människors handlingar. Den sociala verkligheten beskrivs 
utifrån hur människorna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Den mänskliga existensen kan 
förstås och tolkas i människors handlingar och med hjälp av språket. Denna tolkningslära, 
kallad hermeneutik, gör det möjligt för oss att undersöka människors intentioner och avsikter 
samt att tolka dessa (Patel & Davidsson 2003). Då vårt syfte har varit att undersöka lärarnas 
förhållningssätt i tambursituationen valde vi att utifrån denna metod genomföra observationer 
och intervjuer. Observationerna har varit i form av översiktsobservationer (Lökken & 
Söbstad, 1995). I observationerna har vår roll varit fullständig observatör (Bryman 2002). Den 
form av intervju vi valde var semistrukturerade intervjuer, där pedagogerna fick möjlighet att 
fritt utforma svaren. Frågorna var strukturerade utifrån bestämda teman, en intervjuguide 
(a.a.). Den ontologiska ståndpunkten beskriver sociala företeelsers egenskaper (a.a.). Här 
grundar sig kvalitativ forskning på ett konstruktionistiskt perspektiv. Det innebär att den 
sociala verkligheten skapas i samspelet mellan de sociala aktörerna och att detta samspel är en 
process som befinner sig i ständig förändring (a.a.). Utifrån detta synsätt har vi lagt stor vikt 
vid att observera samspelet och be intervjupersonerna beskriva sin syn på samspel, utveckling 
och lärande. 
 
4.2. Urval 
Vårt val av förskola kan betecknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002). Vi valde en 
förskola där vi kände till att det arbetade ett stort antal pedagoger och frågade pedagogerna på 
tre förskoleavdelningar om de ville vara med i vår undersökning, samt förklarade syftet med 
vårt arbete. Målet med våra intervjuer och observationer var att göra ingående analyser av hur 
pedagogerna bemötte barnen och därför ville vi att deltagarna skulle ha förtroende för vårt 
tillvägagångssätt. När de samtyckte lämnade vi information till föräldrarna och bad om 
tillstånd att observera deras barn (se bilaga 1). Vi fick också ett skriftligt tillstånd av 
förskolechefen att genomföra vår undersökning (se bilaga 2). I vår undersökning har vi använt 
oss av målstyrt urval. (Bryman 2002). Det innebär att de förskoleavdelningar vi valt ut att 
undersöka har haft de förutsättningar vi ansett varit relevanta för våra frågeställningar. Tre 
avdelningar har undersökts på samma förskola och barnen har varit i åldern ett till sex år. 
Avdelningarna har benämnts med 1, 2 och 3. Samtliga barngrupper har haft cirka 20 barn 
inskrivna. Nio pedagoger har observerats och intervjuats; sex förskollärare och tre 
barnskötare. Alla pedagoger har mångårig erfarenhet av arbete i förskolan. Urvalet av 
avdelningar, med barngrupper och intervjupersoner är gjort med tanke på att de yttre 
förutsättningarna vad gäller miljö, barngruppernas sammansättning och pedagogernas 
utbildning ska vara likartade.  
 
4.3. Genomförande 
Vi började med att diskutera undersökningsmetoder som kunde vara givande för vår 
undersökning. Med hjälp av litteraturstudier och tidigare rapporter bestämde vi oss för att 
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göra observationer och skriftliga intervjuer. I de teoretiska studierna kunde vi avgränsa 
betydelsefulla begrepp, vilka vi använde som utgångspunkter i planering av observationer och 
intervjuer.  
 
När vi presenterade vår undersökning för pedagogerna på de tre avdelningarna var gensvaret 
positivt. Man såg detta som ett bra tillfälle att reflektera kring och utveckla sitt arbete. 
Bryman (2002) tar upp hur man inför en undersökning får tillträde till en arena – att man 
behöver framställa sitt arbete som intressant för deltagarna. Pedagogerna visade stort 
förtroende för vårt sätt att vilja undersöka och fördjupa oss i deras arbetssituation. Detta var 
troligen en följd av att de kände till vår bakgrund, att vi hade erfarenheter som pedagoger i 
förskolan. 
 
Vi valde att börja med observationerna och delade upp dem mellan oss, så att vi var en 
observatör vid varje tillfälle. Detta för att inte märkas så mycket, utan kunna smälta in mer i 
miljön. Tamburerna är ändå ganska trånga och det är många personer närvarande. 
Observationerna har gjorts vid sex tillfällen, två tillfällen på varje avdelning och pågått under 
30 till 40 minuter. Vi har använt en observationsmall (se bilaga 3) där vi gått omkring i 
tamburen och antecknat vad som sker. Vår roll som fullständig observatör har inneburit att 
passivt iaktta det som sker i tamburen. Fokus har varit iakttagelser av miljön och samspelet 
med kontakter verbalt och fysiskt. Under observationerna var det få barn som reagerade på att 
vi satt eller stod med anteckningsblock och skrev. De som noterade oss frågade vad vi gjorde 
och nöjde sig med svaret att vi satt och skrev. Därför utgår vi från att barnens beteende var 
vardagligt. Ett andra observationstillfälle på samma avdelning bekräftade detta. Inga barn 
verkade störda av vår närvaro.  
 
Våra semistrukturerade intervjuer började med att vi personligen delade ut frågor till varje 
pedagog. Samtliga var villiga att svara på frågorna individuellt. Pedagogerna har haft ett par 
veckor på sig att besvara intervjufrågorna skriftligt. I semistrukturerade intervjuer utgår man 
från bestämda teman, en intervjuguide (Bryman 2002). De teman vi ville beröra i frågorna 
delades upp i miljö, planering, kunskapssyn, pedagogisk syn och barnsyn (se bilaga 4). 
Fördelen med skriftliga frågor var att vi kunde ge möjligheter för pedagogerna att i lugn och 
ro utveckla sina tankar kring frågorna. I den kvalitativa intervjun ligger tonvikten på 
intervjupersonernas egna synpunkter och uppfattningar (a.a.). Vi ville ge de intervjuade 
möjlighet att ge genomtänkta svar som speglade deras olika uppfattningar om 
tambursituationen med fokus på miljö och förhållningssätt. 
  
4.4. Bearbetning och analys 
Efter varje observationstillfälle har de olika händelserna renskrivits enligt observationsmallen 
(miljö, samspel, kontakter). En detaljerad beskrivning av observationen bör skrivas ner 
samma dag skriver Bryman (2002). De första intrycken och känslomässiga upplevelserna samt 
detaljer om personer och deras samspel är viktiga att minnas och reflektera kring. (a.a.) 
Lökken och Söbstad (1995) skriver att i observationer är synintrycken viktiga. Vi har försökt 
att beskriva våra synintryck med betoning på miljön och samspelet i tamburen: kroppsspråk, 
kroppskontakt och ögonkontakt. Dessutom har vi återgett den verbala kommunikationen 
mellan barnen och mellan barn och pedagoger. 
 
De insamlade intervjuerna sammanställdes och olika händelser och tema granskades för att se 
likheter och olikheter i beskrivningar och uppfattningar. Vi diskuterade och jämförde vad vi 
sett vid observationerna med svaren vi fått in från intervjuerna. 
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Utifrån beskrivningarna av observationerna och intervjusvaren började vi analysera 
materialet. I genomgången av materialet valde vi att leta efter gemensamma kategorier, som 
kunde beskriva de teoretiska begrepp med vars hjälp vi ville analysera vår undersökning. 
Begreppen ska utgöra en hjälp, ett redskap för att i undersökningen upptäcka väsentliga 
händelser och uppfattningar (Bryman 2002). I vår analys av händelser i observationerna och 
pedagogernas uppfattningar kunde vi urskilja intressanta teman och tendenser, som vi 
kopplade till kategorier och bearbetade med hjälp av begreppen från teorin. Dessa begrepp 
kom att utvecklas och förtydligas under analysens gång, när vi jämförde vårt insamlade 
material och ställde händelser och uppfattningar mot varandra (a.a.). 
  
4.5. Etiska kriterier 
Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra etiska principer inom forskningen, som vi har haft 
som riktlinjer när vi genomfört vår undersökning och skrivit vår rapport. Informationskravet 
innebar att vi skriftligt presenterade vårt uppsatsskrivande som en del av utbildningen vid 
Linnéuniversitetet samt syftet med vår undersökning för barnens föräldrar (se bilaga 1). Vi 
förklarade även hur vi tänkte använda våra observationer. Pedagogerna informerades muntligt 
om våra tankar kring observationerna och hur vi ville lägga upp intervjuerna. 
Samtyckeskravet uppnåddes genom att föräldrarna efter informationen fick en vecka på sig att 
fundera på deltagande för sina barn och pedagogerna valde att medverka efter den muntliga 
informationen. Vi vände oss också till förskolechefen och fick en skriftlig tillåtelse att utföra 
vår undersökning (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att uppgifter 
om personer i undersökningen är anonyma. Det går inte att utläsa vilken förskola eller vilka 
avdelningar som deltagit. Nyttjandekravet har vi respekterat genom att de uppgifter som 
samlats in endast har använts i undersökningen och inte spridits vidare.  
 
4.6. Trovärdighet och äkthet 
Trovärdighet i resultatet betyder att människor kan acceptera den beskrivning av verkligheten 
som vi presenterar i undersökningen (Bryman 2002). Vi har utvärderat de skeenden som 
utspelats i tamburen, men också gett pedagogerna möjlighet att utveckla sina tankar kring 
detta. Våra uppfattningar av observationerna har jämförts med de intervjuade pedagogernas 
uppfattningar, vilket gett en bredare bild av det sammanhang, tambursituationen, som vi ville 
undersöka. Vi kan inte bortse från den reaktiva effekten vid observationerna. (a.a.) Det finns 
alltid en möjlighet att människor som vet att de observeras förändrar sitt beteende. Barnen 
hade lätt för att acceptera vår närvaro och vår uppfattning är att de agerade som vanligt. Enligt 
pedagogerna så var situationerna i grupperna vardagliga. Vid observationerna så arbetade 
pedagogerna två och två eller tre stycken samtidigt. Detta menar vi stärker uppfattningen att 
de agerade som vanligt, att de är vana vid att bli observerade av varandra. Dessutom är det 
vanligt med närvarande föräldrar eller lärare och resurspersonal som besöker barngrupperna. 
Trovärdighet innebär också att de teorier vi beskriver ska ha giltighet för våra insamlade data. 
(a.a.) Genom att granska och få fram teman och tendenser ur materialet, som sedan kopplades 
till teoretiska begrepp så har teori och empiri kunnat kopplas samman.  
 
Äkthet är en fråga om att kunna ge en så rättvis bild som möjligt av den beskrivna situationen 
(Bryman 2002). Vårt mål har varit att dels låta pedagogerna redovisa sina olika uppfattningar, 
men vi ville även att våra observationer skulle ge en varierad bild av tambursituationen ur 
barnens perspektiv. Genom att jämföra observationerna av vad som var väsentligt för barnen 
med vad pedagogerna beskrev som viktigt ville vi att flera olika uppfattningar skulle bli 
synliga. Vi ställde oss även frågan om vår undersökning kunde leda till större förståelse bland 
pedagogerna för förhållningssätt och klimat i tambursituationen, i och med att vi lyfte fram 
situationen som intressant att analysera. Bryman (2002) skriver att ett kriterium på äkthet kan 
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vara ontologisk. Det betyder att undersökningen har hjälpt pedagogerna att utveckla sin syn 
på tambursituationen. Äkthet kan dessutom ha en pedagogisk betydelse om deltagarna i 
undersökningen får en djupare insikt i hur andra upplever de sammanhang vi studerat (a.a.). 
Vår beskrivning av barnens tankar och handlingar vid observationstillfällena har som syfte att 
beskriva en mångsidig bild av vad barnen upplever i tamburen.   
 
4.7. Metodkritik 
När vi med den kvalitativa metoden bygger vår undersökning på ett tolkningsperspektiv, så 
kan svårigheter uppstå med vad vi väljer att tolka och hur vi tolkar det vi observerat. I 
observationerna i barngrupperna kan vi inte se allt som sker omkring oss, utan vi har gjort ett 
urval av händelser. Vi har försökt att beskriva och förstå händelserna utifrån barnens 
perspektiv. Vi är medvetna om att denna förståelse var begränsad till två observationstillfällen 
per avdelning. För en djupare förståelse krävs det att man lär känna varje barn individuellt. 
Ändå tycker vi att många av barnens intentioner och önskemål kom fram i observationerna. 
Därefter har vi jämfört dessa med pedagogernas bemötande. Vi menar att 
deltagarperspektivet, som Bryman (2002) beskriver ska vara utgångspunkten i en kvalitativ 
undersökning, i vårt fall inbegriper både barn och pedagoger. 
 
I bakgrunden till vårt arbete pekar vi på att pedagogens förhållningssätt har betydelse för 
klimatet i tamburen. Upplevelsen av olika klimat bygger mycket på våra egna, tidigare 
erfarenheter i förskolan. I en kvantitativ undersökning strävar man efter att göra 
generaliseringar av insamlade data. Den kvalitativa metoden är i stället inriktad på att förstå 
kontexten, hur värderingar och åsikter kan påverka människors beteende (a.a.). När vi gör ett 
nedslag i verkligheten, i det här fallet när vi observerar tambursituationen, så är vi påverkade 
av vår förförståelse i och med att vi själva arbetar i en liknande kontext. Vi ser inte denna 
koppling som negativ, utan en process över tid där vi i undersökningen fått möjlighet att 
fördjupa vår förståelse för hur barn och pedagoger uppfattar tambursituationen. 
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5. Resultat   
I resultatkapitlet beskriver vi först resultatet på observationer och därefter intervjuer. Här har 
vi sammanfört samtliga avdelningar och utgår ifrån de kategorier som vi valt i kapitel 3: Miljö, 
Planering, Kunskapssyn och lärande, Barnsyn, Relationer och etiskt handlande samt Stress.  
 
5.1. Observationer 
5.1.1. Miljö  
Avdelning 1 och 2 har liknande tamburer. De består av en smal korridor, trång, 14 platser för 
barnens kläder samt en lång, låg bänk. Runt ett hörn fem till sju platser till, barnen sitter på 
golvet och klär på sig, eller går runt hörnet och sitter på bänken. Här finns en pall på hjul till 
pedagogen. Genom tamburen passerar en eller flera matvagnar. Tamburen är L-formad vilket 
gör att pedagogen inte kan se alla barn samtidigt utan att röra sig runt. Avdelning 3 har en 
bredare tambur med mer plats mellan klädhyllorna. Det är lättare för pedagogerna att 
överblicka tamburen och se alla barn samtidigt. Mycket av golvutrymmet i mitten tas upp av 
bänkar.  
 
Ljudnivån på första avdelningen är lugn samtalston mellan barnen och mellan barn och 
pedagogen. Ljudnivån på de andra två avdelningarna är normal samtalston, samt småbarn som 
öppnar/stänger torrskåpet, någon går och knackar med en spade, ett barn släpar gummistövlar 
över golvet. När de får hjälp att börja klä på sig övergår ljuden i joller, småprat, ett barn sitter 
och sjunger. Det är många som pratar om olika saker på en liten yta, så ett sorl uppstår. Det är 
svårt att avgränsa vad man ska lyssna på. Pedagogerna pratar med barnen och inte så mycket 
med varandra. 
 
På avdelning 1 sitter pedagogerna mest still på den rullbara pallen och låter barnen komma till 
dem. Någon gång reser de sig upp och hjälper ett barn att hitta något. Det är oftast bara en 
pedagog i taget i tamburen. Någon ställer sig vid fönstret och tittar ut. På avdelning 2 sitter en 
pedagog på den långa, låga bänken. Barnen ställer sig framför pedagogen för att få hjälp och 
de får då ögonkontakt med varandra. Flera barn sitter på bänken bredvid pedagogen. En 
pedagog sitter på en pall på hjul och har ögonkontakt med barnen, rör sig runt och går till 
tvättrummet för att hjälpa barn där, eller tar ner kläder från barnens hyllor. Pedagogerna är 
oftast placerade i var sin del av det L-formade rummet. En del äldre barn klär snabbt på sig 
vid sin hylla och går ut. Andra rör sig runt i rummet, sitter på golvet, ställer sig framför 
fönstret och tittar ut. Många sitter på bänken, pratar eller klär på sig. På avdelning 3 sitter 
pedagogerna på varsin pall med hjul. De har ett barn var i knäet (1-åringar) som blir påklädda, 
andra står runt pedagogerna. Pedagogerna rör sig med hjälp av rull-pallen, reser sig någon 
enstaka gång. De yngre barnen står runt pedagogerna, eller sitter på golvet med sina kläder. 
Två till tre stycken går omkring och plockar upp saker, tittar, lägger ifrån sig. De äldre barnen 
tar själva ner sina klädlådor från hyllorna och tar fram kläder som de behöver. De går runt lite 
när de klär på sig. 
  
5.1.2. Planering  
På avdelning 1 kommer barnen ut i tamburen uppdelade i tre grupper, med en pedagog som 
hjälper dem. När en grupp är färdig att gå ut tillsammans med pedagogen kommer nästa grupp 
ut i tamburen. På avdelning 2 kommer barnen ut i tamburen i omgångar. De första med en 
pedagog, några andra barn är i tvättrummet och några är kvar och har aktivitet/samling. Några 
av de första barnen är ute innan de sista kommer till tamburen. Som mest är det 10 barn i 
tamburen samtidigt. Avdelningen har många äldre barn i gruppen, som snabbt tar på sig själva 
och går ut. Det är två pedagoger samtidigt i tamburen, den ena rör sig mellan tamburen och 
tvättrummet, men en av dem går snart ut med de barn som är färdiga. 
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På avdelning 3 kommer barnen också ut i omgångar. Här är det många yngre barn i gruppen, 
vilket gör att utgången tar längre tid. Det är två pedagoger samtidigt i tamburen. Den tredje 
pedagogen är inne i byggrummet med resterande barn. Den pedagogen har kontakt med 
tamburen och släpper ut fler barn när några börjar gå ut. Det blir en jämn ström av barn som 
passerar ut till gården. 
 
5.1.3. Kunskapssyn och lärande 
Observationerna visar en kunskapssyn där pedagoger och barn börjar diskutera vilka kläder 
som passar när det regnar eller när det är varmt. Ett barn vill inte ha galon, men när 
pedagogen visar på vädret ute, att det regnar, så förstår han varför. Pedagogerna utmanar 
barnens tankar och de funderar tillsammans. Det kommer inga färdiga svar från pedagogerna, 
utan de uppmuntrar barnen till egna tankar. Pedagogerna lägger ut galonbyxorna på golvet. 
Instruerar: ”Du kan börja här”. Idag finns en skylt uppsatt: Idag tar vi på oss: Bilder på 
regnmoln, galonkläder och stövlar. Barnen uppmanas att själva titta för att ta reda på vad de 
ska ta på sig. De äldre barnen visar också de yngre genom att peka på skylten. 
 
Pedagogerna uppmuntrar barnen att försöka klä på sig själva. De yngsta barnen pratar inte så 
mycket, men tittar på andra barn vad de har för kläder. De uppmuntras att hitta rätt kläder, 
försöka ta på sig själva och hjälpa varandra. En grupp barn står och tittar på varandra och 
pratar om vädret samtidigt som de klär på sig. De verkar härma varandras rörelser och väntar 
in varandra. Barnen har mycket ögonkontakt med varandra och står/sitter ganska stilla. De har 
en pedagog inom räckhåll och ber om hjälp med detaljer som de inte klarar av. Barnen ser på 
varandra och hjälper även varandra både vid val av kläder och med t.ex. dragkedjor. Andra 
barn samtalar med varandra om färgen på stövlarna, visar vad de har i fickan och vad de har 
samlat på sina hyllor. Istället för att bara stå och vänta uppmuntras de övriga barnen dels att 
leta efter sina stövlar själva, försöka ta dem på sig och att hjälpa varandra. Ett barn visar ett 
äldre barn sina kläder, det är en tygjacka. Det äldre barnet: ”Nej du ska ha regnjacka”. 
Pedagogerna engagerar många av de yngre barnen samtidigt i samtal om stövlarna, eller att 
räkna hur många år man är. Flera av barnen samtalar om leksaker, tittar på varandras kläder, 
diskuterar mönster och sagofigurer. 
 
5.1.4. Barnsyn 
Pedagogernas barnsyn är tydlig på avdelningarna vi observerar. De ger barnet en chans att få 
känna sig kompetent. De låter barnen försöka själva och hjälper till när det behövs. De 
uppmuntrar barnen att ta fram sina kompetenser. Barnen blir sedda som medmänniskor och de 
uppmuntras till samtal. Pedagogerna har ögonkontakt och har mycket kroppskontakt med 
barnen. När barnen kommer till pedagogerna uppmuntras de, genom olika frågor eller 
påståenden, att tänka själva. Pedagogerna ser även barnets idéer som positiva och spinner 
vidare i samtal de har i tamburen. När ett barn inte vill ta på ett visst klädesplagg pratar 
pedagogerna med barnet om olika alternativ men visar tydligt att barnets vilja och åsikter är 
viktiga. På en avdelning kommer ett barn fram och vill inte ha på sig vantar och pedagogen 
svarar att det går bra att komma in och hämta vantar senare. Barnet blir nöjd och går ut.  
 
Barnen tillåts att försöka själva och det gör inget om inte kläderna sitter precis som de ska. 
När det behövs stövlar säger pedagogen till att barnen behöver det. Pedagogerna på alla de 
observerade avdelningarna låter barnen gå ut när de är klara men en pedagog försöker alltid 
komma ut så snabbt som möjligt. De har dörren öppen vid behov. När barnen kommer fram 
och frågar om vad de ska ha svarar flera pedagoger med en fråga. ”Vad tycker du? Har du 
någon bra idé? Barnen är delaktiga i vad de ska ta på sig. 
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5.1.5. Relationer och etiskt handlande 
I våra observationer observerade vi både relationen mellan pedagog och barn men också 
relationen mellan barn och barn. 
 
Relationen mellan barnen och pedagogerna på de olika avdelningarna är väldigt positiv och 
lugn. De vuxna möter barnen i just den situationen de är i och pratar om det barnet håller på 
med eller om barnet vill prata om något annat samtalar de vidare om det. Pedagogerna frågar 
vidare och försöker få barnen att reflektera eller komma med förslag på hur de kan lösa ett 
dilemma. Pedagogerna möter barnen med både närhet och öppenhet men de är också trygga 
vuxna. De små barnen sitter mycket i knäet och är nära hela tiden. Men de uppmuntras att 
hämta de olika klädesplagg som ska tas på. Pedagogerna visar tydligt att de tycker om barnen 
och vill ha en god relation till barnen. Vid flera observationstillfällen kommer samtalen mellan 
pedagoger och barn in på andra samtalsämnen än just det som sker i tamburen. 
 
Relationen mellan barnen på avdelningarna skilde sig åt vid de olika tillfällen vi observerade. 
På avdelning 1 hade man tydligt delat in barnen i grupper där de barnen var i tamburen 
samtidigt som var nära varandra i ålder. Men genomgående på alla avdelningar var att när de 
äldre barnen var i tamburen var relationen präglad av mycket funderingar vem som skulle leka 
med vem och vad som skulle göras när de kom ut. De inväntar varandra om det barnet de vill 
vara med kommit lite efter med sin påklädning. Mellan de yngre barnen i tamburen kunde 
ögonkontakt räcka för att få kontakt med en kompis. Barnen är glada och visar att de vill 
samspela med sina kompisar. 
 
På avdelningarna som vi observerade visar pedagogerna tydligt barnen respekt och visar sin 
personlighet för barnen. Pedagogerna använder sig av sitt språk för att visa vilken värdegrund 
de vill ge barnen. De är tydliga och när det uppstår etiska dilemman är de trygga i sitt 
förhållningssätt. De använder sig av vardagliga händelser för att visa barnen vad som är rätt 
och fel. Vid konflikter mellan barnen lyssnar de på allas synpunkter och får barnen att fundera 
varför det blev fel. 
 
5.1.6. Stress  
Barnen på avdelningarna har rätt så lika förutsättningar när det gäller stress i 
tambursituationen. Barnen är inte så många åt gången vid de tillfällen vi var där. Avdelning 1 
har på ett tydligt sätt planerat verksamheten i tamburen så att det inte är fler än några barn 
samtidigt som tar på sig. Pedagogerna på alla avdelningarna är lugna och skyndar inte på 
barnen när de försöker själva eller när de har något annat i tanken än att just ta på sig. 
Samtalet flyter ofta över till olika ämnen som gör att barnen inte bara måste skynda sig ut. 
Pedagogerna hinner benämna kläder och olika begrepp för barnen. Pedagogerna ställer lagom 
höga krav på barnen som är anpassade efter deras mognad. Vid ett tillfälle skulle barnen iväg 
till ett skolbesök men barnen blev inte påskyndade utan pedagogerna pratade om besöket på 
ett positivt sätt även om de behövde komma iväg. Alla var nöjda när de gick.  
 
Ljudnivån är lugn samtalston om inte något speciellt händer och ett barn blir ledset. Barnen 
samtalar med varandra och blir uppmuntrade av pedagogerna att hålla ett lugnt tempo genom 
att de använder en lugn röst. Pedagogerna har en samtalston mellan sig som är lugn och det 
märks att de vet vem som skall göra vad. Genom att tamburen på avdelning 3 är lite större och 
ingen genomgångsavdelning är det ett lugnare klimat där och inga störande moment av vagnar 
som körs igenom. På alla avdelningar är pedagogerna lugna vid konfliktsituationer och 
uppmuntrar barnen på ett positivt sätt.  
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5.2. Resultat Intervjuer 
5.2.1. Miljö 
Avdelning 1 och 2 beskriver sina tamburer som trånga. På en avdelning får barn dela på en 
klädhylla. Det passerar annan personal och matvagnar. När matvagnar kommer, måste barnen 
flytta på sina kläder när de sitter på golvet och klär på sig, Flera pedagoger frågar sig om 
barnen kan uppleva som om de är i vägen, och om barnen tycker detta är jobbigt. Däremot 
beskrivs inte genomgång av annan personal som störande: ”Jag tror inte jag störs av annan 
personal (eller om barnen störs). Det är ju mest trevligt att vi visar ett positivt bemötande till 
varandra, och att det ”smittar” av sig på barnen.” Brist på utrymme upplevs negativt. Man 
önskar till exempel en ”barn-hörna” där man i barnens höjd kan ha kritor, hopprep, bollar, 
luppar och böcker så att barnen själva lätt kan hämta. Det positiva är låga bänkar att sitta på 
och klädhängare i barnhöjd. Båda dessa avdelningar är L-formade, vilket sägs göra det svårt 
att ha full överblick över barnen. Avdelning 3 beskriver tamburen som bättre när det gäller 
utrymme. Det är inte någon genomgång av personal eller matvagnar, så man slipper trafik 
genom tamburen. ”Det finns plats för flera pedagoger att sitta och hjälpa barnen utan att 
störa varandra eller de barn som klarar sig själva.” Pedagoger beskriver ljudnivån: 
”Tamburen har ljudisolerade plattor i taket och ljudnivån brukar inte vara speciellt hög ute i 
tamburen”. En åsikt som delas av pedagoger på samtliga avdelningar, förutom att 
”ljudvolymen blir för hög när matvagnarna kör förbi.” 
 
5.2.2. Planering 
På avdelning 1 uppger pedagogerna att de organiserar utgåendet ”genom diskussioner på 
gemensam reflektionstid”. Man har reflekterat kring vad som fungerar bra och mindre bra 
samt hur man minskar stressen i tamburen. Med några barn i taget kan man skapa en bra 
lärandesituation; barnen kan klä på sig i lugn och ro, alla kan kommunicera med varandra på 
ett bra sätt. Avdelning 2 och 3 uppger båda att de har ett arbetssätt som är inarbetat. 
Grundtanken är att barnen slussas ut i omgångar och samtal förs när man har behov av att 
lyfta någon frågeställning som rör tambursituationen. Det kan ske i direkt anknytning till en 
händelse eller på gemensam reflektion på planeringstid. Målen är att ”det ej ska kännas 
stressigt – man får tid för varje individ”. ”Barnen och vi är glada när det är lugnt runt 
omkring. Vi hinner prata i lugn och ro”. En harmoniskt planerad utgång beskrivs som: ”Vi 
uppmuntrar barnen att försöka själva klä på sig och att be vänner om hjälp eller erbjuda sina 
vänner hjälp”. På avdelning 1 och 2 påpekar fler pedagoger att planerad utgång är ett sätt att 
förebygga att det uppstår konflikter mellan barnen.  
 
5.2.3. Kunskapssyn och lärande 
I intervjuerna har vi fått fram många tankar kring hur barnen lär sig i tamburen och hur 
pedagogerna ser på sin pedagogiska roll. Många beskriver att barnen är kompetenta och det 
innebär att barnet själv kan klä på sig sina kläder. En syn är att det är barnets inneboende 
resurser som utvecklas av pedagogens utmaningar. Det framkommer också uppfattningen att 
barnen själva kan olika moment av påklädning när de är mogna för det. En annan syn är att 
barnen kan mer än de tror, om de får möjlighet att prova och utforska. Pedagogerna finns där 
som medupptäckare och för att uppmuntra och utmana. Det kompetenta barnet är det läraktiga 
barnet: ”Det barn som genom sig själv, sin omgivning och sina medmänniskor tillskansar sig 
nya erfarenheter och upplevelser som det sedan vinner kunskap ur.” Barnen tar hjälp av 
varandra och lär av varandra, till exempel att dra upp dragkedjor, och de kan finna egna 
lösningar på problem som uppstår. Barnen ska få möjligheter att prova sig fram och 
pedagogen ska vara observant på barnets intentioner. Barnen ska ges möjlighet till reflektion 
enskilt och i grupp för att förstå sitt lärande: ”Vad tror du att du behöver ta på dig idag?” 
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Vi frågade pedagogerna vilken uppfattning de hade om vad barnen lär sig i tamburen. Grov- 
och finmotorik var mest förekommande som svar, eftersom barnen lär sig att klä på sig. En 
del svar går inte in på om barnen lär sig något utöver motorik/kroppsuppfattning i tamburen. 
Flera svar går in på att när barnen lär sig klä på sig så ökar självkänslan och självförtroendet 
stärks, barnen upplever och lär sig positiva känslor. Empati finns också med som en del, 
barnen lär sig att hjälpa varandra och att visa hänsyn. Barn utvecklar sitt språk – de lär sig nya 
ord, uttrycker sin vilja med hjälp av språket, de lär sig samtala när de beskriver och berättar 
för varandra och för pedagogerna. Flera pedagoger betonar att dialogen utvecklas i tamburen 
och i dialogen utvecklas begrepp, som matematiska ”räknar fingrar som ska in i 
fingervantar”. Ett mål för pedagoger är att barnen ”ska kunna bidra till kompisarnas 
lärande” och att visa barnen på den ”mångfald och variation som leder till glädje i lärandet”. 
 
5.2.4. Barnsyn 
På de frågor som handlade om barnsyn svarar personalen genomgående att de vill ha en 
positiv syn på barnet och som en pedagog uttryckte ”ha en tro på att barnet klarar av de olika 
momenten”. Här menar en pedagog att ”det gäller att som pedagog på ett meningsfullt och 
inspirerande sätt utmana till att klara de olika momenten”. Pedagogerna beskriver sin roll 
som viktig och en pedagog på avdelning 1 beskriver sig som ”regissör i barnens vardag men 
att inte ta över situationen”. ”Jag vill vara lyhörd, närvarande, ha gehör och låta dem tänka 
själva”. En annan skrev att ”jag finns för att stödja och hjälpa och ställa frågor så att barnet 
når det förväntade målet med just denna aktivitet”.  
 
När det gäller förväntningar som pedagogerna har på barnen har vi fått varierande svar. 
Någon säger de förväntar sig att ”barnet behärskar olika moment efter utvecklingsnivå”, en 
annan menar att ”jag har inga förväntningar” och flera uttrycker att de vill att barnen ska ha 
viljan att försöka själva. På en avdelning säger de att de vill att barnen ska ”vara intresserade 
och nyfikna”. Här svarar några att det är pedagogens uppgift att uppmuntra till detta. En säger 
”jag måste lyfta och bygga på det som de är bra på”. Några beskriver vikten av att vara en 
trygg vuxen som barnen får förtroende för och att kunna använda sig själv som redskap. 
Drivkraften finns hos barnen själva menar en pedagog och skriver ”De har en nyfikenhet och 
vilja att lära sig t.ex. ta på sig själv”. 
 
5.2.5. Relationer och etiskt handlande 
När det gäller relationen mellan vuxen och barn i tambursituationen beskriver pedagogerna 
vikten av att vara nära och ha en god relation med barnen. De vill att barnen ska ”våga fråga” 
om hjälp och känna att de blir sedda. Flera pedagoger skriver om relationen och mötet med 
barnen där de vill bemöta dem med respekt, humor och intresse. ”Jag kan vara med och 
diskutera färg, form, skoja om att tänk om jag skulle ha dina kläder osv”. 
 
Relationen mellan barnen beskrivs som att pedagogerna vill att barnen skall kunna använda 
sina kompetenser för att inspirera sina kamrater. Många beskriver att barnen hjälper varandra 
med val av kläder och att samtalet mellan barnen ofta kretsar kring vem de skall leka med när 
de kommer ut. Barnen ger plats för varandra även om kompisen inte ber om det. På alla 
avdelningar skriver pedagogerna om att de ser att många barn hjälper varandra med kläder till 
exempel dragkedjor. För att nå dit skriver en pedagog ”Att de skall få den känslan kräver 
genuina/ närvarande vuxna”. Här beskrivs även vikten av att de äldre får känna sig som 
positiva förebilder vilket ger dem en stark självkänsla. En pedagog skriver att 
”tambursituationen är en väldigt bra möjlighet till samarbete och samspel mellan barnen. 
Det stärker dem att kunna hjälpa en vän”.  
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Svårigheter som pedagogerna ser i relationen kan vara konflikter som uppstår mellan barnen 
om vem som skall leka med vem. Här tycker pedagogerna att de behöver vara lyhörda och 
hjälpa barnen att lösa dessa svårigheter om de inte löser det själva.  
 
När det gäller det etiska handlandet beskriver pedagogerna att de vill att barnen lär sig att 
hjälpa andra och att känna empati för sina kompisar. De skriver även om sitt eget 
förhållningssätt mot barnen där de trycker på att vara en nära och trygg vuxen. Några skriver 
om reflektion både hos de vuxna men även att de kan uppmuntra barnen att reflektera över sitt 
handlande. ”Jag ställer utmanande frågor som leder till reflektion”. En pedagog skriver att ”i 
tamburen finns ypperliga tillfällen där barnen lär sig att bli hjälpande individer”. 
 
5.2.6. Stress  
Genomgående skriver pedagogerna om att planering av tambursituationen är det viktigaste för 
att motverka stress. Genom att dela upp barnen i mindre grupper ser pedagogerna att det blir 
lugnare för alla. ”Det är en möjlighet att kommunicera med varandra på ett relativt lugnt sätt - 
minskad stress”. En pedagog skriver att de vill vara noga att ”checka av med varandra ex. -är 
du klar med dina barn?” Här ser pedagogen att kommunikationen mellan pedagogerna är 
viktig.  
 
Tambursituationen beskrivs av de flesta pedagoger som en sårbar situation vid brist på 
personal och att pedagogerna kan känna stress för att man inte är den pedagog man vill vara. 
De skriver att de anser att det är för många barn i barngrupperna för att kunna fokusera på 
lärandet. ”Pedagogen kan få kaosångest och inte se lärmöjligheterna utan bara målet att få ut 
barnen så fort som möjligt”.  
 
Pedagogernas förväntningar på barnen skriver de om som ”jag vill att barnen skall vara 
intresserade” och en annan att de vill att barnen skall försöka ta på sig själva. Genomgående 
skriver pedagogerna att det är deras uppgift att hjälpa barnen i den situationen med olika 
verktyg. 
 
Klimatet beskrivs som lugnt för det mesta och barnen fokuserar mest på påklädningen men en 
del går i sin egen värld och speglar sig eller pratar med en kompis. En pedagog skriver att 
”detta beror på att de behöver mer lugn och ro runt sig när de skall klä på sig”. En annan 
pedagog skriver ”barnen är fokuserade på att komma ut men känner förhoppningsvis ingen 
stress”. Samtalet mellan vuxna och barn beskrivs som harmoniskt och lugnt av flera av 
pedagogerna. Ett störande problem kan ibland vara vagnar som måste passera genom 
tamburen. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi vårt resultat och ställer det emot den litteratur vi skrivit om i 
kapitel 3. Vi utgår även här ifrån de kategorier vi fastställt tidigare i studien: Miljö, Planering, 
Kunskapssyn och lärande, Barnsyn, Relationer och etiskt handlande samt Stress. 
 
6.1. Miljö 
Med ett kulturperspektiv på miljön kan man analysera vilka budskap en miljö sänder till oss 
(Nordin Hultman, 2008). I observationerna av tambursituationer i förskolan kan vi se vilken 
förskolekultur som genomsyrar miljön på avdelningarna. På samtliga avdelningar finns låga 
bänkar och hyllor för kläder i barnens höjd. I läroplanen sägs att lokalerna ska vara utformade 
för att stödja utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Barnen har lätt för att se varandra och 
interagera när de sitter på bänkarna eller på golvet. Pedagogerna tar hjälp av rullpallar för att 
komma i ögonhöjd med barnen och för att kunna överblicka tamburen och underlätta 
kontakterna mellan barn och pedagoger. Detta framhåller Skolverket (2005) är viktiga 
miljöfaktorer för det pedagogiska arbetet. Kontakterna bygger upp goda känslomässiga 
relationer mellan barn och pedagoger (Kennedy, 1999). Bjervås (2003) skriver att miljön ska 
fungera som en mötesplats. Vid observationstillfällena finns utrymme för barnen att gå 
omkring och prata med varandra, plocka upp kläder och jämföra dessa och sitta tillsammans 
och klä på sig. Miljön ska ge barnen möjligheter att utveckla sina kompetenser (a.a.). 
 
Trängsel i tamburen är en orsak pedagogerna uppger som anledning till att dela in barnen i 
mindre grupper vid utgåendet. Vid observationerna kan barnen ofta gå omkring och samtala 
med varandra och härma varandras rörelser och kroppsspråk. Pedagogerna finns hela tiden 
tillgängliga för barnen på den begränsade ytan, för att observera och utmana barnen. Detta gör 
även att ljudnivån hålls på en acceptabel nivå och man kan höra varandra i normal samtalston. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar att ett rum sänder ut signaler till barnen som lärarna 
behöver förstå. Med många yngre barn som rör sig runt i rummet kan det vara svårt för barnen 
att avgränsa vad man ska lyssna på, vilka signaler som är viktiga i sammanhanget. Rummet 
sänder också ut motsägelsefulla signaler till barnen om vilka aktiviteter som pågår (Bjervås, 
2003). Pedagogerna uppger vid intervjuerna att genomgången av matvagnar är ett sådant 
problem. Barnen måste flytta sig och sina kläder och blir då ofta avbrutna i sitt samspel med 
andra barn och med pedagogen.  
 
Tamburen är en av de platser i förskolan som utvecklar relationen mellan barn och rum och 
mellan barn och material (Kennedy, 1999). Pedagoger uttrycker att bristen på utrymme gör 
det svårt att ha pedagogiskt material framme som kan locka barns nyfikenhet och lust till 
aktiviteter när de är på väg ut. Rummets utformning och materialet är viktiga aspekter för 
utvecklandet av barnens känslomässiga kontakter som i sin tur kan stärka relationerna i 
barngruppen (a.a.).  
 
6.2. Planering 
I intervjuerna framkommer ett reflekterande arbetssätt som en grundläggande inställning hos 
pedagogerna. Reflektionen innehåller tankar om vad som fungerar bra och mindre bra i 
tamburen. Detta kopplas till en medvetenhet om tambursituationen som en lärandesituation. 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) tar upp hur viktig reflektionen kring synen på 
kunskap och lärande är för planeringen av verksamheten.  
 
Barngruppens sammansättning är den faktor man utgår från vid planering av utgåendet och 
arbetssättet förändras i förhållande till vilka förutsättningar som barngrupperna har 
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(Myndigheten för skolutveckling, 2007). De tre avdelningarna har anpassat antalet barn och 
pedagoger i tamburen till barngruppernas andel av äldre och yngre barn samt vilka aktiviteter 
barnen deltar i. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att planering och miljö ska 
anpassas till att barnen själva tar ansvar och är delaktiga. Detta visar sig vid observationerna i 
barnens möjligheter att själva hämta sina kläder, gå runt och titta efter gummistövlar, iaktta 
och härma varandra och fråga varandra eller pedagogen.  
 
I planeringen bör pedagogerna titta på struktur och samspel i den pedagogiska processen 
(Skolverket, 2005). I intervjuerna beskriver pedagoger hur positiva lärandesituationer kan 
uppstå när barn klär på sig i lugn och ro och ges möjlighet att kommunicera med varandra. 
Kommunikationen i rutinsituationerna är en faktor som Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) lyfter fram som viktig för kvaliteten i lärandet. Pedagogerna beskriver att en planerad 
utgång baseras på en struktur som innebär att undvika stress och där varje barn ges tid. 
Pedagogerna vill förebygga att konflikter uppstår och uppmuntra barnen att hjälpa varandra. 
När detta sker fungerar tamburen som en mötesplats mellan barn och pedagoger (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Dessa olika delmål är viktiga för att tydliggöra verksamheten 
(Hedenquist & Håkansson, 2009). Pedagogerna uppger att diskussioner dels förs kontinuerligt 
i anknytning till direkta händelser i tamburen samt utvärderas på planeringstid. Reflektionen 
kring måluppfyllelse är ett led i kvalitetsarbetet på avdelningarna (a. a.). 
 
6.3. Kunskapssyn och lärande 
I intervjusvaren framkommer olika syn på lärande som kan kopplas till teorin. En uppfattning 
är att barn efter hand lär sig fler moment i påklädningen när de är mogna för det. Enligt 
utvecklingspsykologisk teori sker utveckling i olika stadier och pedagogen avgör när barnet är 
moget för att lära nytt (Johansson, 2005). En del svar uttrycker att det är barnets inneboende 
resurser som pedagogen ska utveckla och påklädningen av de yngsta barnen kan ses som ett 
tillfälle då pedagogen förmedlar kunskap till barnen (Elfström m.fl. 2008). Den 
utvecklingspsykologiska teorin säger att barn med hjälp av egen erfarenhet utvecklar kunskap 
inifrån i en process som är individuell (a.a.). Barnen får möjlighet att prova sig fram och 
pedagogen ska stödja barnets intentioner. Flera pedagoger betonar att det barnen lär sig i 
tamburen är att klä på sig, att de tränar fin- och grovmotorik. Det är läraren som planerar och 
bestämmer vad barnen ska lära sig (a.a.). Pedagogerna uttrycker också ett synsätt där barnen 
ska ges möjlighet prova och utforska och med hjälp av pedagoger som uppmuntrar och 
utmanar. Det sociokulturella perspektivet ser inlärning som en utveckling av både egen, inre 
kunskap och andra människors påverkan utifrån (Carlgren, 1999). En pedagog säger att 
barnets nya erfarenheter och upplevelser leder till kunskap genom barnet själv, dess 
omgivning och medmänniskorna. I observationerna uppmuntras barnen att själva undersöka 
vad de ska ta på sig genom att titta på vädret ute och prata med sina kamrater. Barnen tar hjälp 
av varandra eller en vuxen och kan då klara en uppgift som överstiger den aktuella nivån och 
utmanas till det som Vygotskij benämner den närmaste utvecklingszonen (Björklund och Elm, 
2003).  
 
Doverborg och Pramling (1995) skriver att i vardagen uppstår hela tiden situationer där 
barnen använder sina erfarenheter för att tolka och förstå det som händer. I observationerna är 
barnen ofta upptagna av att titta på varandra och pedagogerna. De söker mycket ögonkontakt 
och kroppskontakt, de härmar varandras rörelser och ljud och de väntar ibland in varandra 
innan de fortsätter att röra sig runt i rummet. De yngsta barnen som sitter i en pedagogs knä 
följer med ögonen och med kroppsspråket med i vad som händer omkring dem.  För att förstå 
vad som händer i tamburen behöver barnen uppleva sin situation som meningsfull (Arnér & 
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Tellgren, 2006). Det sociala samspelet i tamburen hjälper barnen att skapa en meningsfullhet i 
vardagen (a.a.). 
 
Genom att iaktta eller interagera med andra barn eller pedagoger deltar barnen i en process 
som utvidgar kunskap och lärande (Hörnqvist, 2000). Barn och pedagoger konstruerar sin 
kunskap tillsammans och i intervjuerna pekar flera pedagoger på att reflektionen mellan barn 
och pedagog är ett sätt att göra barnen medvetna om sitt lärande (Elfström m.fl. 2008).  
 
Pedagogerna samtalar med barnen om vädret, kläder, de instruerar barnen verbalt och med 
gester hur de ska komma igång och klä sig själva. Barnen pratar med varandra samtidigt som 
de klär sig. I interaktion med omvärlden är språket viktigt, både det talade språket och 
kroppsspråket (Smidt, 2010). Pedagogerna uppmanar barnen att hjälpa varandra och vid ett 
tillfälle söker ett yngre barn ögonkontakt med ett äldre barn och visar tyst upp sin jacka. Det 
äldre barnet tittar och svarar: ”Nej, du ska ha regnjacka”. I observationerna sker interaktion 
och kommunikation i en pågående process, där det talade språket är ett viktigt redskap för att 
föra samman vårt inre tänkande med människorna omkring oss (Mauritzon & Säljö, 2003). 
Pedagogernas uppmuntran leder till att barnen kan använda och utveckla en gemensam 
kunskap i gruppen där de lär av varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  
 
Söderlund (2000) tar upp att lärandet är situerat, att det sker i ett sammanhang som är 
kognitivt, socialt, kulturellt och sinnligt. I observationerna är barnen aktiva på en rad olika 
sätt. De kan prata om vad de ska ta på sig och kommer då in på olika färger och mönster på 
sina stövlar. De visar varandra och känner på saker som de har i fickorna eller på sina hyllor 
och de berättar om leksaker de har hemma, de samtalar om vad de lekte igår och de använder 
då sina personliga och sina sociala erfarenheter i samspelet med varandra (Johansson 2005). I 
intervjuerna visar flera pedagoger en uppfattning om lärandet som situerat. De säger att i 
dialog och samspel i tamburen utvecklar barnen begrepp, de lär sig uttrycka sig med språket 
och de lär sig empati när de hjälper varandra att klä på sig. Ett mål som man uttrycker är att i 
konkreta sammanhang visa mångfalden och glädjen i lärandet. Alla barns funderingar är 
viktig kunskap och lärandet kan då bli meningsfullt för barnen (Elfström m.fl. 2008). 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver hur värderingar och kunskap lätt 
överförs i det tysta, speciellt i vardagssituationer och rutiner. För att göra lärandet mer 
medvetet för barnen ska dialogen gå utöver det omedelbara och bemöta barnen som kunniga 
och kompetenta. Ett barn vill inte klä på sig men håller upp sina fingervantar och pedagogen 
lyssnar och nickar när barnet försöker räkna sina fingrar. I observationerna kan vi se hur 
pedagogerna fångar upp barnens intentioner och bekräftar barnens egna tankar och idéer.  
 
6.4. Barnsyn 
Att barnen får känna sig kompetenta och får en tro på sig själva beskriver pedagogerna i sina 
intervjuer som viktigt. Det kompetenta barnet är det unika barnet som har en egen individuell 
utveckling, med möjligheter, där helheten är viktig istället för delarna (Söderlund Wijk, 
2008). Bjervås (2003) skriver också om det kompetenta barnet och menar att om vi bemöter 
barnen som en medmänniska är det lättare att ta deras perspektiv. I observationerna framkom 
pedagogernas vilja att förstå barnets tankar och idéer. Enligt Emilsson (2003) är det viktigt att 
kunna se olika situationer utifrån barnets ögon och sinnen. När ett barn på en av 
avdelningarna uttryckte viljan att inte ha vantar på sig frågade pedagogen varför och barnet 
förklarade att det var för varmt vilket pedagogen sa var okej. Johansson (2005) ser detta som 
att den vuxne ger barnet kontroll över sin tillvaro. Johansson (2005) såg i resultatet i sina 
samtal med pedagoger att om pedagogen såg barnet som medmänniska möttes barnet utifrån 
dess erfarenheter. Drivkraften att vilja klara saker själva som flera pedagoger i intervjuerna 
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skrev om tar även Sommer (2005) upp och framhåller att den hjälper barnen att skapa mening 
och sammanhang. 
 
Pedagogernas skriver i intervjuerna att deras barnsyn är positiv. Johansson (2005) såg i sin 
forskning att de flesta pedagogerna mötte barn med respekt och en vilja att försöka förstå 
deras tankar. Respekten och intresset för barnens tankar var i observationerna tydliga genom 
att pedagogerna lyssnade på dem och frågade vidare vilket utgjorde början till samtal. 
Närheten mellan pedagog och barn i form av kramar, ögonkontakt och mjukt röstläge ledde 
till en lugn stämning i tamburen. Johansson (2005) belyser att barnet har samma behov av att 
bli kärleksfullt bemött med förståelse för sin individ som alla människor.  
 
Bjervås (2003) tar upp vikten av att bli medveten om sin barnsyn eftersom den speglar sig i de 
förväntningar de har på barnen. I intervjuerna såg vi att de har olika förväntningar men de 
flesta går över till att beskriva sin egen roll som pedagog. De vill att barnen skall få möjlighet 
och uppmuntran genom att vara lyhörda, närvarande och låta dem försöka själva. 
Pedagogerna visade i observationerna att de utgick mycket ifrån barnets perspektiv vid olika 
frågor som rörde klädbeslut och olika idéer. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) tar 
upp just vikten av barnens möjlighet att få uttrycka sina tankar och bli lyssnade på.  
 
6.5. Relationer och etiskt handlande 
I observationerna på avdelningarna framkom att relationen mellan barn och pedagog präglas 
av uppmärksamma pedagoger och intresserade barn. Pedagogerna mötte barnen i den 
situationen de var i och visade sitt intresse genom att fråga vidare när barnen tog initiativ till 
samtal. Pedagogerna uppmuntrade samtalsämnen som rörde annat än just påklädningen vilket 
ledde till lärorika konversationer. Detta beskriver Juul och Jensen (2003) som viktigt för att 
barnen inte skall sluta ta initiativ till samspel med pedagogerna. Även Gren (2007) fastslår att 
just dessa möten är så viktiga för att då växer vi som människor. Den vuxne har ansvaret för 
mötet med barnet och bör vara medveten om sin makt skriver Juul och Jensen (2003). 
Författarna framhåller fortsättningsvis att barnen behöver känna delaktighet och 
medinflytande i rutinsituationerna. I observationerna fick barnen vara med i beslut om vilka 
kläder de skulle ha men blev även uppmuntrade om de kom med idéer om vad de ville göra 
under dagen.  
 
I intervjuerna beskrev pedagogerna att de reflekterat över tambursituationen och över hur den 
skulle struktureras för att samspel skulle bli möjligt och vad som fungerat bra eller mindre 
bra. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar vikten av att reflektera över de 
rutinsituationer förskolan har och hur de är strukturerade. Genom att fundera över ord som 
makt kan pedagogerna medvetandegöra sitt förhållningssätt och utveckla det samspel 
pedagogerna har med barnen (a.a.). Pedagogerna beskrev sitt bemötande gentemot barnen och 
trycker på vikten av att visa dem respekt. Men även intresse och humor tyckte de var viktigt.  
 
Öhman (2003) uppger att barnen lär sig hur det är att vara tillsammans med andra i förskolans 
verksamhet. I intervjuerna skrev en pedagog om tambursituationen som en väldigt bra 
situation att använda för att hjälpa barnen knyta dessa viktiga kontakter med varandra. De kan 
hjälpa varandra med kläder och de kan få möjlighet att samtala vad de skall göra när de 
kommer ut. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att kontakten med andra barn 
inspirerar till nya lärdomar. I observationerna såg vi att glädjen att få hjälpa sina kompisar 
syntes tydligt och Williams (2006) säger att Lökkens studie om barns interaktion belyser 
denna glädje barnen får genom att härma och samspela med andra barn. Både i intervjuer och 
i observationer ser vi att barnen använder tambursituationerna till att bestämma vem de skall 
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leka med och vad de skall göra. De knyter sina kontakter med hjälp av de närvarande vuxna. 
En pedagog beskriver sin roll och skriver om vikten av att vara en genuint närvarande vuxen. 
Williams (2006) tar upp att det måste finnas närvarande vuxna som måste kunna organisera 
situationerna för att hjälpa barnen att inte få negativa roller och attityder vilket även 
pedagogerna beskrev i intervjuerna som en svårighet.  
 
Observationer och intervjuer visade att värdegrunden är en viktig del i de olika 
rutinsituationer som förskolan har. Pedagogerna visade barnen respekt och uppmuntrade dem 
att hjälpa varandra. De använde även sig själva som verktyg i värdegrundsarbetet genom att 
bemöta barnens funderingar och reflektioner med att fråga hur de tänkte. De skrev att de ville 
få barnen att reflektera över sitt handlande genom dessa frågor. Gren (2007) fastslår att om 
pedagogerna tydligt visar barnen vilka värden som är viktiga lär de sig att omsätta dessa i sitt 
liv. Fortsättningsvis skriver Gren (a.a.) att vi lär dem att utveckla värdegrunden för sitt 
handlande om vi är goda förebilder. Detta håller även Arnér (2009) med om och belyser att 
pedagogerna förhållningssätt hjälper barnen att få förståelse för rättigheter och skyldigheter 
men även respekt för dessa i vårt demokratiska samhälle. I observationerna syntes att 
pedagogerna var trygga i detta förhållningssätt och tydliga när det uppstod ett dilemma. 
Pedagogerna skrev i intervjuerna att deras förhållningssätt är viktigt genom att vara en trygg 
vuxen och hjälpa barnen bli hjälpande individer. Genom att barnen får vara delaktiga i sin 
vardag och känna att deras åsikter tas på allvar får de en förståelse för hur demokratiska 
processer går till (Skolverket, 2005). Detta syntes i observationerna där barnen fick fundera 
över olika möjligheter och reflektera över dilemman som kunde handla om allt från vad de 
skulle ha på sig till varför vi inte slår en kompis.  
 
6.6. Stress  
När det gäller stress i tambursituationen tycker nästan alla pedagoger att just 
tambursituationen är känslig och i observationerna såg vi att pedagogerna strukturerat den 
väldigt noggrant. Johansson (2005) poängterar att om pedagogerna strukturerar dessa 
situationer på ett genomtänkt sätt kan de hjälpa barnen att inte uppleva stressen som negativ. 
Att behöva dela utrymmet med flera andra menar Ellneby (1999) har stor betydelse för 
stressnivån hos barnen. På avdelningarna vi observerade hade de reflekterat över 
tambursituationen och kommit fram till att de ville slussa ut barnen för att slippa ha för många 
barn samtidigt som klädde på sig. Även när de gick in förklarade en pedagog att de minimerat 
antalet barn och låter dem gå in i omgångar. Vid brist på personal blir tambursituationen 
sårbar skriver pedagogerna. Förskolan idag skapar lätt stressade situationer för barnen skriver 
Ellneby (a.a.) genom att barnen träffar flera olika vuxna under en dag.  
 
Förväntningar och krav som vi ställer på barnen har betydelse för hur deras stressnivå blir 
säger Ellneby (1999). Om barnen blir bemötta med höga krav och de inte tror sig klara av 
uppgifterna vi ger dem, blir det inte en utmaning utan leder till negativ stress. Vid våra 
observationer fick barnen försöka själva med sina kläder men fick både vägledning och hjälp. 
Pedagogerna benämner klädernas namn och förklarar begrepp som är svåra att förstå. Även 
vid en situation som kunde bli stressig eftersom de skulle iväg på ett skolbesök höll sig 
pedagogerna lugna och närvarande. Ellneby (1999) skriver att flexibilitet och att vara nära 
genom beröring kan vara faktorer som har lugnande inverkan på barnen.  
 
Ljudnivån var under våra observationer låg och samtalstonen mellan både barn och pedagoger 
var harmonisk. Även vid en konflikt pratade pedagogen lugnt med barnen och uppmuntrade 
dem att göra detsamma. 
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7. Sammanfattning och slutdiskussion 
Vi kommer i detta avslutande kapitel reflektera över den undersökning vi gjort och ställa den i 
förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt syfte var att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt och bemötande gentemot barnen i en rutinsituation. Vi ville studera hur barn 
och pedagoger samspelar. Våra frågeställningar var: Hur påverkar pedagogens bemötande 
barnen i tambursituationen? Vilka uppfattningar har pedagogerna om sitt förhållningssätt i 
tamburen? Hur fungerar samspelet mellan barn och pedagoger? 
 
I detta kapitel görs en återkoppling till den litteratur vi tagit upp i litteratur och 
forskningsöversikten som vi skrivit om i kapitel 3. I slutet av diskussionen sammanfattar vi våra 
tankar och ger förslag på vidare forskning. 
 
7.1. Hur pedagogens bemötande påverkar barnen i tambursituationen 
När vi började fundera över pedagogernas bemötande i tambursituationen kände vi att det var 
ett väldigt viktigt ämne. Just tambursituationen tar mycket tid och utrymme i förskolans 
verksamhet vilket betyder att pedagogerna måste fundera över hur de använder sig av den 
som lärandesituation. 
 
Vi har i vår undersökning sett att beroende på vilken barnsyn vi har så bemöter vi barnen på 
olika sätt. Pedagogerna i våra observationer visade en positiv syn på barnen och fanns hela 
tiden nära. Deras vilja att finnas nära barnen med kramar, ögonkontakt och lugnt röstläge ger 
barnen ett lugn och klimatet i tamburen blir harmoniskt. De uppmuntrade barnen när de 
försökte själva vilket ledde till att barnen fick känna sig kompetenta. Söderlund Wijk (2008) 
menar att om vi ser barnet som kompetent ser vi helheten och inte bara delarna. Detta har vi 
tagit till oss och funderat mycket på. Vi anser att barnet måste känna att pedagogerna tror på 
dem och i vår undersökning såg vi just detta.  Genom att se barnet som en medmänniska kan 
vi i förskolan lättare inta barnets perspektiv skriver Bjervås (2003). Under våra observationer 
såg vi tydligt att pedagogerna verkligen ville förstå barnens tankar och intentioner. De 
lyssnade och visade på olika sätt att barnen var viktiga. I en situation där barnet ville gå ut 
utan vantar visade pedagogen tydligt att det var ett beslut som barnet kunde ta själv. Detta har 
vi funderat vidare på och har under våra år i förskolan tyvärr sett att det ibland kan bli en 
prestigeuppgift för pedagogen att bestämma vad barnen skall ha på sig. Detta kan relateras till 
det Johansson (2005) skrev om i sin forskning att pedagoger ser på barnen på olika sätt. Om 
vi i förskolan inte tar barnets perspektiv utan har åsikten att vuxna vet bättre hamnar vi i, som 
vi anser det, helt onödiga konflikter som inte hjälper barnen att utvecklas. 
 
I observationerna har vi sett att pedagogerna var intresserade att ha ett samspel med barnen. 
Vi kunde se att barnen hela tiden blev uppmuntrade att tänka själva och fundera vidare när de 
frågar något. Pedagogerna ville även samtala med barnen vilket ledde till lärorika 
konversationer för barnen. Med vår erfarenhet av dessa situationer ser vi att barnen genom att 
få fler frågor att reflektera över kan komma vidare i sin individuella utveckling och lära sig att 
tänka kritiskt. Vi tror att om förskolan ger barnen möjligheter att verkligen fundera på varför 
vi handlar på olika sätt kan deras förståelse för demokratiska processer redan börja i 
förskoleåldern. Vår undersökning har visat att barnen verkligen vill säga sina åsikter om vad 
som är rätt och fel och genom att vägleda dem i det etiska handlandet kan pedagogerna hjälpa 
dem förstå våra grundläggande demokratiska värderingar. Vi har sett att pedagogens roll som 
förebild har stor betydelse. Barnen iakttar och lyssnar hela tiden på vad pedagogerna menar 
genom sitt kroppsspråk och vad de säger. Gren (2007) poängterar att betydelsen av goda 
förebilder kan utveckla värdegrunden. I både intervjuer och observationer såg vi tydligt att 
barns delaktighet har betydelse för förståelsen av etiskt handlande. Skolverket (2005) skriver 
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att om barnen får vara delaktiga i sin vardag och känna att deras åsikter tas på allvar får de en 
förståelse för hur demokratiska processer går till. Betydelsen av delaktighet genomsyrar alla 
kategorier vi tar upp. Med delaktighet och inflytande blir barnens vardag i förskolan mindre 
stressande, och det blir lättare att skapa positiva relationer med möjligheter att lära sig etiskt 
handlande. Vidare när det gäller små barns delaktighet tror vi att om vi medvetandegör våra 
funderingar kring hur mycket barn egentligen är delaktiga kan vi komma ifrån många 
traditionella föreställningar som finns i förskolan. Vi tänker främst på att barnen kan vara med 
i utformningen av tambursituationen och att vi tar vara på de förmågor och resurser barnen 
har. 
 
Vidare har vi i vår undersökning och med vår erfarenhet sett att pedagoger i förskolan måste 
fundera tillsammans hur de är som människor och hur de möter barnen. Vilket ansvar finns 
gentemot barnen i de möten som hela tiden skapas? Juul och Jensen (2003) belyser att vuxna 
måste ta ansvar för dessa möten och bli medvetna om sin makt. Under våra år i förskolan kan 
vi tydligt se att barnen är beroende av hur vi tar detta ansvar. Vi vill påstå att om makten 
används på ett professionellt sätt kan detta vägleda barnen och uppmuntra dem i deras 
livslånga lärande. Juul och Jensen (a.a.) skriver fortsättningsvis att barnen behöver känna att 
de har medinflytande och att de blir delaktiga i olika situationer även om det är pedagogen 
som tar ansvaret. Men vi kan även se risker med denna maktsituation genom att pedagogens 
bemötande kan få negativa konsekvenser för barnen. Genom att reflektera över 
förhållningssättet i arbetslaget så kan pedagogerna bli mer medvetna om hur dessa möten kan 
utvecklas tillsammans med barnen. 
 
Genom att observera miljön i förskolans tamburer har vi sett att hur miljön är utformad i 
tamburen är en del av det bemötande som påverkar barnen. Vi tror att om vi vuxna skapar en 
miljö och ett förhållningssätt som uppmuntrar till samspel kan vi hjälpa barnen att knyta nya 
kontakter. I intervjuerna fanns idéer om att skapa ett utrymme för en barnhörna i tamburen, 
men pedagogerna uttryckte bristen på utrymme som ett hinder. En pedagog beskriver att det i 
hörnan kunde finnas material som är synligt för barnen, så de kan välja själva: kritor och 
papper, bollar, luppar och hopprep. Pedagogerna tar inte upp kamratrelationer som en 
medveten tanke i sin planering av miljön, även om de stöttar barnen i situationer som sedan 
uppstår. Våra observationer pekar på att en barnhörna kan vara en bra möjlighet för barnen att 
välja och samlas kring en aktivitet utomhus och redan i tambursituationen bli inspirerade till 
samspel. Vi har sett att barn behöver se och även känna på materialet inne i tamburen för att 
sedan kunna ta egna initiativ och kontakt med en kamrat eller bilda en större grupp som leker 
tillsammans ute. Det finns också möjlighet att göra som avdelning 1 gjorde vid ett 
observationstillfälle. Pedagogerna bestämmer utomhusaktivitet innan man går ut och bildar en 
grupp tillsammans med barnen. Vid dessa tillfällen styrs valet av medlemmar i gruppen av 
den vuxne och barnen kan känna tryggheten i att ha en plats i gruppen när man kommer ut. Vi 
såg att denna lilla grupp på ungefär sex barn var fokuserade på vad de skulle göra och 
samtalet kretsade runt just vad de skulle göra men också vem som skulle hålla vem i handen 
på promenaden till affären. För att utveckla barnens egna initiativ till kamratkontakter så ser 
vi ett behov av stöd för detta inne i tamburen. Kontakterna mellan barnen knyts samtidigt som 
man letar efter stövlar eller kämpar och hjälper varandra med dragkedjor. I den befintliga 
situationen ska material finnas synligt och tillgängligt som inspiration för lekaktiviteter 
tillsammans. Kennedy (1999) skriver att rummets utformning och materialet är viktiga 
aspekter för utvecklandet av barnens känslomässiga kontakter som i sin tur kan stärka 
relationerna i barngruppen.  
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7.2. Pedagogernas uppfattningar om sitt förhållningssätt  
Det Johansson (2005) skriver om i sin undersökning att en del pedagoger ser på 
tambursituationen som en lärandesituation och andra bara som en övergångssituation kunde vi 
inte se i vår undersökning. Förklaringen till att det inte blev övergångssituationer anser vi vara 
att i både våra observationer och intervjuer ser vi att pedagogerna har en tydlig vilja att 
använda sig själva och miljön som verktyg i skapandet av lärande i tambursituationen. Vid 
våra intervjuer beskriver pedagogerna att det är deras uppgift att vägleda barnen och vara 
närvarande vuxna. 
 
Lärarnas tankar om sitt förhållningssätt till barnen i tamburen speglar olika uppfattningar om 
kunskap och vi såg att i praktiken blandas olika perspektiv med varandra. Det som styr 
pedagogernas handlande är många gånger vad de tror att barnen lär sig i tamburen. I 
intervjusvaren betonar pedagogerna att barnen lär sig mycket grov- och finmotorik när de klär 
på sig. Hos en del pedagoger framkommer uppfattningar att barnen kan när de är mogna för 
det – ett utvecklingspsykologiskt perspektiv med utveckling i stadier, där de yngsta barnen 
inte kan klä sig själva. I observationerna framkom dock att även de yngsta barnen fick pröva 
mycket av påklädningen själva och blev uppmuntrade av pedagogerna. Här framträder ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, barnen utmanas att försöka, komma på egna lösningar 
eller ta hjälp av varandra för och lära sig nya saker. Vi tolkar det som att samtliga pedagoger i 
praktiken ser att de kan möta barnen i den närmaste utvecklingszonen, där barnen kan 
utveckla sitt lärande (Benn, 2003). Alla pedagoger har inte uttryckt denna uppfattning 
medvetet i sina intervjusvar. I situationer av stress och för att komma ut snabbt beskriver 
pedagogerna att de inte ser lärmöjligheter utan bara klär på barnet. Vid de tillfällen pedagogen 
har gott om tid ger man barnen mer utrymme och låter barnen prova mer själva. Med denna 
kunskap ser vi att genom att dela upp barnen som alla avdelningarna gjort på olika sätt, 
hjälper pedagogerna barnen att utveckla sitt lärande. 
  
I intervjusvaren framkommer också pedagogernas fokus på motoriska färdigheter, att barnen 
ska lära sig klä på sig. Vi menar att barnen redan i tvåårsåldern vet hur man sätter på sig sina 
kläder och detta är inte vad de främst är intresserade av att lära sig i tamburen. För att över 
huvud taget komma ut från tamburen kan barnen visserligen behöva påminnas om att klä på 
sig, men det är många andra saker som fångar deras intresse och blir till ett lärande i 
tamburen. Vi fann att barnen är upptagna av att undersöka mönster på kläder, längd och 
storlek på skor och stövlar, jämföra och samtala med varandra om kläder man har hemma, 
associera till händelser, aktiviteter och lekar från gårdagen. Med kropps- och ögonkontakt, 
genom att använda verbalt och icke-verbalt språk och känna närhet till varandra så lär barnen 
sig sociala relationer. Dessa delar finns med i pedagogernas tankar – man räknar upp 
matematik, språk, empatisk förmåga och positiva känslor i samvaro med varandra som en del 
av lärandet. Vi menar att dessa områden är de väsentliga i tambursituationen och vi ser 
påklädningen som ett medel, inte ett mål i sig. Främsta anledningen är, som vi redan påpekat, 
att många av barnen redan kan klä på sig mycket själva och har en god motorisk förmåga. 
Även de yngsta barnen vet att foten ska sitta i skon, de uppmärksammar också alla andra 
händelser i tamburen och lär av dessa.  
 
7.3. Hur samspelet fungerar mellan barn och pedagoger  
I observationerna såg vi tydligt barns fokus att skapa kontakter och relationer till den man vill 
leka med. Pedagogerna uttrycker i intervjuerna att konflikter kan uppstå i relationer mellan 
barnen angående vem man skall leka med. Vi menar att barnen under tiden i tamburen visar 
intresse för att hitta lekkamrater. När vi relaterar detta till vad Williams (2006) skriver om 
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negativa roller och attityder mellan barnen så ser vi att det är viktigt att pedagogerna är 
medvetna om tambursituationens betydelse för kamratrelationerna. 
  
Pedagogerna uppger att målet med tambursituationen är att i lugn och ro föra samtal med 
barnen, eller att barnen själva ska samtala med varandra samtidigt som de klär på sig. 
Pedagogernas fokus är att komma ut utan att behöva stressa, samtidigt som man uppmuntrar 
påklädning och samtal mellan barn och mellan barn/pedagog. Vi fann i observationerna att 
barnens fokus däremot ofta är att hitta en kamrat som man kan leka med när man kommer ut. 
Detta sker ofta spontant i interaktionen mellan barnen i tamburen. Många barn verkar vana att 
ta kontakt med varandra och de går ut tillsammans i grupper. Andra barn väljer att gå runt och 
följa efter ett annat barns alla rörelser. Vidare uppfattade vi detta som ett försök att få kontakt 
med en kamrat och hitta någon att leka med. Barnen använder inte sitt verbala språk utan 
följer efter en kamrat och härmar gester eller sätter sig bredvid och tittar på. Vi kunde se både 
yngre och äldre barn som agerar på detta sätt. Pedagogerna uppmanade dem att gå till sin plats 
och börja klä på sig och fick hjälp med detta. Under påklädningen uppstår ibland konflikter 
mellan dessa barn och andra om vem man ska leka med. Vi uppfattar att pedagogen ser 
påklädning som den viktigaste aktiviteten, medan barnet är kontaktsökande. Genom egna 
observationer och reflektioner tror vi att pedagogerna kan bli mer medvetna om hur barnen 
samspelar. Vi såg även att barn dröjer sig kvar i tamburen och inte klär på sig direkt. Istället 
sitter de ner och iakttar, lyssnar på barnen runt omkring utan att säga så mycket själva. De klär 
på sig sist av alla och går ut tillsammans med en pedagog. Vår uppfattning är att de vill vara 
nära en pedagog när de kommer ut på gården, för att sedan få hjälp med lekar och kamrater.  
 
Söderlund (2000) tar upp att lärandet är situerat, att det sker i ett sammanhang som är 
kognitivt, socialt, kulturellt och sinnligt. Vi kunde se att barnen förstår tambursituationen 
utifrån kognitiva förmågor, t.ex. att välja rätt mellan höger och vänster sko, socialt genom att 
leta upp kamrater att leka med, kulturellt genom att samtala om innehåll i lekar man vill leka 
och sinnligt med hjälp av beröring av material i tamburen, känna igen lukter och ljud som 
associeras med uteleken. Vi menar att för att skapa delaktighet hos barnen bör alla dessa 
aspekter finnas med som lika viktiga delar i lärandet och lärarnas bemötande av barnen i 
tamburen går då ut på att tolka och förstå vad som är viktigt för barnen i sammanhanget. 
Arnér & Tellgren (2006) skriver att för att förstå vad som händer i tamburen behöver barnen 
uppleva sin situation som meningsfull. För att kunna tolka barnens samspel behövs 
återkommande dokumentation och reflektionsstunder mellan barn och pedagog så att 
lärandesituationer i tamburen bli mer synliga för både pedagoger och barn. Detta kan leda till 
en djupare förståelse för vad som är meningsfullt att utveckla vidare i tamburen.  
 
7.4. Sammanfattning 
Efter att ha arbetat med denna undersökning har vi kommit fram till att pedagogernas 
förhållningssätt och samspel med barnen är helt beroende av vilken barnsyn de har. Det 
påverkar vilka relationer barnen får till varandra och till pedagogerna, hur delaktiga barnen 
blir i rutinsituationerna i förskolan samt vilket lärande detta leder till. Hur miljön utformas 
och hur situationen organiseras har också betydelse. För att bli medveten om sin barnsyn och 
rutinernas betydelse så är återkommande reflektion kring rollen som pedagog mycket viktig. 
Just reflektionens betydelse för pedagogens förhållningssätt är något vi anser är av största vikt 
för att bli medveten om sitt bemötande av barnen.  
 
7.5. Förslag till vidare forskning 
En fråga som väckts under skrivandets gång är relationen mellan pedagogerna och hur mycket 
den betyder för barnen. Detta ämne känns efter både vår undersökning och med vår erfarenhet 
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i förskolan som ett väldigt betydelsefullt forskningsämne. Att få fördjupa sig i hur relationen 
till varandra i arbetslaget påverkar barnen skulle verkligen vara lärorikt.  
 
Det skulle även vara intressant att forska vidare om hur barnens relationer till varandra i 
förskolan har för betydelse för dem fortsättningsvis upp i skolåldern. Vi har sett att barnen i 
kontakten med varandra inspireras till nya lärdomar. Här skulle vi kunna fundera på hur 
mycket vårt arbete i barnens tidiga år har betydelse för hur de utvecklar sina kamratkontakter 
längre fram.  
 
En annan fråga som väckts när vi funderat över vad som skulle kunna leda vidare till ny 
forskning är frågan om värdegrundsarbetet i förskolan. Vi vill i förskolan kunna fostra 
demokratiska medborgare, men hur gör vi det? Om vi ställer moralen kontra plikten – den 
egna viljan att göra rätt mot plikten att göra rätt. Hur kan barnen få med sig en grund att stå på 
ut i dagens samhälle där vi kanske mer behöver ha en god moral som vägleder oss. 
 
Vi har fått många nya tankar när vi forskat om pedagogernas bemötande i förskolan.  
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Bilaga 1 
Observationer av tambursituationer  
som en del av ett examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö 
 
Hej! 
Vi är två barnskötare som studerar på distans till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Som ett led i vår utbildning vill vi nu få möjlighet att observera barn och pedagoger i 
tamburen, när barngruppen är på väg ut. Vårt syfte är att undersöka pedagogernas bemötande 
av barnen i tamburen. Observationer och intervjuer med pedagogerna kommer sedan att 
utgöra material till vårt examensarbete.  
 
Vi kommer att göra observationer vid ett par tillfällen under mars och april. Alla barn 
garanteras anonymitet. Förskolan, barnen och pedagogerna kommer inte att nämnas vid namn 
och materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Har ni några frågor, kontakta pedagogerna på avdelningen. 
 
Tack på förhand!  
Malin Heitmann och Eva Flodin 



  

Bilaga 2 
 
Observations godkännande 
Jag ger mitt godkännande att Malin Heitmann och Eva Flodin observerar i barn och 
pedagoger i några av barngrupperna som en del i deras examensarbete. 
 
 
 
 
 
Förskolechef Förskola 



  

Bilaga 3 
 
Observation – tambursituation 
 
Miljön: 
Utrymme 
 
Ljudnivå 
 
Placering i rummet – barn 
 
Placering i rummet – pedagogerna 
 
Samspel:  
Vilka är tillsammans, vad sysslar de med? 
 
Hur ser kontakten ut mellan barnen?  
Verbalt språk, kroppsspråk, ögonkontakt, kroppskontakt, rörelse runt i rummet.  
 
Hur ser kontakten ut mellan barnen och pedagogerna?  
Verbalt språk, kroppsspråk, ögonkontakt, kroppskontakt, rörelse runt i rummet.  



  

Bilaga 4 
Tambursituationen - frågor till pedagoger 
 
Miljön 
Beskriv din syn på miljön i tamburen. Ev. utrymme, ljudnivå, genomgång av annan personal, 
matvagnar etc. 
 
Planering 
Hur organiseras utgåendet? 
 
Finns en gemensam tanke- vilken?  
 
Hur kommer ni fram till denna? 
 
Kunskapssyn 
Hur ser du på det kompetenta barnet? 
 
Pedagogisk syn 
Beskriv (med exempel) vilka olika saker du kan se att enskilda barn lär sig i tamburen. 
 
Vad vill du att barnen lär sig i tambursituationen?  
 
Hur gör du då? 
 
Barnsyn 
Vilka förväntningar har du på barnen? 
 
Beskriv hur du ser på samspelet mellan dig och barnen. 
 
Beskriv svårigheter som kan uppstå. 
 
Beskriv hur du ser på samspelet mellan barnen.  
 
Vad är barnen fokuserade på i tamburen? 


