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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier 

pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i 

förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 

1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 

2. Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och barn 

vid på- och avklädning i förskolan?  

 

Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs teorier om 

kommunikation, språk som redskap och kommunikativa stöttor. Det empiriska 

materialet är av kvalitativ art och har samlats in genom observationer och 

fokusgruppintervjuer. Studiens resultat visar att pedagogerna försöker skapa 

meningsfulla tambursituationer, som innebär ett meningsskapande, genom att 

närma sig barnets perspektiv för att kunna dela uppmärksamhet och skapa 

samförstånd. För att få möjlighet till detta försöker de planera tambursituationerna 

och skapa hållbara rutiner, samt att undvika stress då det lätt smittar av sig på 

barnen. I samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning använder 

pedagogerna beröm, uppmuntran, bekräftelser och tillsägelser samt att de stödjer 

och utmanar barnen, vilket kan ses som kommunikativa strategier i 

tambursituationer. 

 

Nyckelord:  

förskola; kommunikation; meningsskapande; pedagoger; rutinsituationer; samspel; 

sociokulturellt perspektiv; språk 
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1. Inledning 

Språket och kommunikationen finns med oss redan från födseln, genom att vi ger 

ifrån oss uttryck som t.ex. gråt, skrik eller joller så att omgivningen ska reagera 

(Säljö 2000, s.37). Språket används hela tiden i vår vardag för att vi ska kunna 

kommunicera och förstå varandra i samhället, och även för att ge uttryck för 

meningsskapande (Säljö 2000, s.85). Enligt läroplanen (Skolverket 2016, s.6-7) 

sker barnens utveckling i ett socialt samspel med omgivningen genom interaktion 

med andra vuxna eller barn. Barns lärande ska därför baseras på samspel mellan 

vuxna och barn och på att barnen lär av varandra.  

 

Johansson och Sandberg (2010, s.232) har utfört en studie med syfte att få kunskap 

om hur förskollärare och lärarstudenter beskriver barns utveckling och lärande. I 

studien deltog 56st förskollärare och 56st lärarstudenter, där resultatet visade att 

71% av förskollärarna ansåg att barn lär genom interaktion med sin omgivning, 

medan endast 38% av lärarstudenterna ansåg samma sak. De poängterade istället 

bl.a. de planerade aktiviteternas betydelser, praktiska övningar och att barn lär 

genom att se hur andra gör (Johansson & Sandberg 2010, s.234-235). 

Skolinspektionen (2016, s.5-6) har genomfört en granskningsrapport av svensk 

förskola som visar att 20% av förskolorna inte gav barnen tillräckligt med 

uppmärksamhet och tillsyn och vid tambursituation var det 50% av förskolorna 

som inte använde situationen för att stimulera barnens utveckling och lärande.  

Dessa två undersökningar väckte intresset hos mig att undersöka interaktioner 

mellan pedagoger och barn i tambursituationer. I dagsläget är det stora 

barngrupper i förskolan samt att det är låg personaltäthet, vilket gör att 

pedagogerna inte har tid till att se och uppmärksamma alla barnen 

(Skolinspektionen 2016, s.7). Med denna studie vill jag undersöka hur 

pedagogerna gör för att uppmärksamma alla barnen och vilka kommunikativa 

strategier de använder för att ta tillvara på samtalen med barnen vid 

rutinsituationer i tamburen. 
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Genom utbildningen har jag fokuserat en del på planerade aktiviteter som t.ex. 

samling, läsvila och andra aktiviteter som är planerade utifrån ett syfte. 

Rutinsituationer är dock minst lika viktiga att ta tillvara på då de utgör en större 

del av barns vardag i förskolan, som t.ex. måltider, blöjbyten och på- och 

avklädning i tamburen. Jag har funnit en del forskning (Dalgren 2014; Emilson 

2008; Norling 2015; Jonsson 2016) om olika kommunikativa strategier som 

används vid rutinsituationer i förskolan, men inte specifikt kopplade till 

tambursituationer, där jag kan se ett aktuellt forskningsbehov. Med min studie kan 

det därför bli intressant att se om pedagogerna använder sig av samma strategier 

även i tambursituationer som andra rutinsituationer som den tidigare forskningen 

funnit. Denna studie görs för att uppmärksamma andra inom förskolläraryrket att 

tillvarata tambursituationernas potential. Min problemställning utgår ifrån detta då 

den handlar om hur pedagogerna engagerar sig i samspelet genom att 

kommunicera med barnen så att situationerna blir meningsfulla för barnen.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier 

pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i 

förskolan. 

Frågeställningar som jag vill besvara genom denna studie är: 

- Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 

- Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och 

barn vid på- och avklädning i förskolan?  

 

1.2. Begreppsförklaring 

Pedagog – i min studie har jag mött både förskollärare och barnskötare, men väljer 

här att benämna alla som pedagoger för att de ska kunna behålla sin anonymitet. 

 

Tambur – är det rummet där barnen hänger av sina kläder och där de oftast 

förvarar sina tillhörigheter och information till föräldrar sätts upp. Ett 

övergångsrum från inomhus till utomhus som vanligast benämns som hall.  
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Kommunikativa strategier – innebär vad pedagogerna säger och ”gör som 

påverkar barns engagemang, motivation och lärande” (Norling 2015, s.29). 

Vägledning kan t.ex. ses som en kommunikativ strategi då människor använder 

kommunikation för att vägleda och hjälpa varandra genom problem (Säljö 2000, 

s.34). Andra exempel på kommunikativa strategier som pedagoger använder sig 

utav är uppmuntran, bekräftelser, beröm, tillsägelser eller öppna/slutna frågor för 

att främja samspelet och kommunikationen i förskolan (Norling 2015, s.75; 

Jonsson 2016, s.5-6).   

 

Meningsskapande – innebär att vi försöker förstå det vi erfar genom att 

undersöka, utforska och reflektera kring det vi möter i vår omgivning, vilket 

”skapas av människor som delar förståelse av ord och uttryck” (Benn 2003, s.110; 

Gjems 2011, s.94). För att det ska kunna ske ett meningsskapande hos barnet krävs 

det engagerade pedagoger som utmanar och stöttar barnen utifrån var barnet 

befinner sig och deras förutsättningar, samt att kunna se det barnet ser och höra det 

barnet hör för att kunna skapa samförstånd och delad mening (Benn 2003, s.110). 

Ett meningsskapande sker således hos barnet genom att pedagog och barn 

tillsammans utforskar världen samt att pedagogen berättar för barnet vad som 

händer.  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera viktiga aspekter om samspel och 

kommunikation och förskollärares ansvar att skapa meningsfulla situationer enligt 

förskolans styrdokument. Jag kommer även att redogöra för tidigare 

forskningsresultat utifrån gemensamma begrepp som jag anser betydelsefulla och 

användbara i min studie.  

 

2.1. Styrdokument 

I förskolans uppdrag ska verksamheten ”utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” 

(Skolverket 2016, s.5). Omsorgssituationer som t.ex. på- och avklädning tolkar jag 

som tillfällen som barnen kan ges förutsättningar för utveckling och lärande. Ett 
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flertal av läroplanens mål handlar om att förskolan ska engagera sig i samspelet 

med barnen och att lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn, samt 

mellan barnen. Barnen ska även ges möjligheter att kommunicera och att utveckla 

sin sociala och kommunikativa kompetens (Skolverket 2016 s.6-7). Förskollärare 

ska även ansvara för att ”arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever 

att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker” (Skolverket 2016, s.11).  

Därav tolkar jag det som betydelsefullt att alla situationer i förskolan, även 

tambursituationer, genomförs på så sätt att de upplevs som meningsfulla, då 

lärande hos barnen även utvecklas i dessa situationer.  

 

2.2. Tidigare forskning 

För att ta del av mer forskning inom detta forskningsområde sökte jag tidigare 

studier utifrån mitt syfte med studien. Sedan valde jag ut granskade avhandlingar, 

artiklar och licentiatuppsatser relevanta inom kunskapsområdet samt såg över 

deras referenslistor för att få fler tips om tidigare forskning. Sökord som jag 

använde var: ”vardagssamtal i förskolan”, ”kommunikation i förskolan”, 

”interaktion förskola”, ”sociala relationer”, ”samspel i förskolan”, ”preschool 

interaction”. Databaser som jag använde var: LIBRIS, Google Scholar, DIVA och 

Summon. Sökarbetet resulterade i ca 100 träffar efter att avgränsningar gjorts till 

peer-reviewed tidskriftsartiklar och avhandlingar. Jag valde sedan ut två 

licentiatuppsatser, fyra artiklar och tre avhandlingar utifrån deras relevans till min 

studie. För att minska ner de ytterligare valde jag till sist två artiklar, en 

licentiatuppsats och två avhandlingar.  

2.2.1 Kommunikativa strategier i samspel mellan pedagog och barn 

Norling (2015, s.12) har forskat om sociala språkmiljöer och pedagogers 

engagemang, strategier och förhållningssätt. Avhandlingen baseras på fyra 

delstudier där författaren har använt sig av enkäter till personal, observationer av 

den språkliga miljön, fokusgruppsamtal samt videosekvenser av pedagoger. I 

studien utgår hon ifrån det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teori om 

konstruktivism och internalisering. Norling (2015, s.76) fann i sin forskning olika 

kommunikativa strategier som användes i den sociala språkmiljön för att främja 

samspelet och kommunikationen i förskolan. De kommunikativa strategierna 
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kunde vara t.ex. att använda sig av bilder och stödtecken, öppna frågor, varierat 

språk, bekräftelser samt att stötta och utmana barnens språkanvändning. Det 

framkom att personalen saknar tid och strategier för att utmana barns tänkande och 

begreppsutveckling men att de försökte lösa det genom att dela in barnen i mindre 

grupper (Norling 2015, s.91).  

 

Jonsson (2016, s.2) har undersökt hur kommunikation om olika kunskapsinnehåll 

kommer till uttryck mellan lärare och barn genom videoobservationer. I sin 

forskning utgår hon ifrån utvecklingspedagogiken med hänvisning till Pramling 

Samuelsson. Jonsson (2016, s.5-6) beskriver i sin artikel olika sätt som pedagoger 

kommunicerar på i samspel med barnen. Exempel på detta är genom uppmaning 

då pedagogen ger barnen tillsägelser att göra någonting, genom aktiv handling då 

pedagogen agerar på ett sätt som inkluderar att se, lyssna och samtala med barnen 

eller genom upprepning då pedagogen säger samma sak som barnet. Jonsson 

(2016, s.7-9) framställer tre olika kommunikativa kategorier som sker mellan 

pedagog och barn i deras samspel. I den första kategorin är pedagogen 

initiativtagare och riktar sig mot barn genom tal och handling, där slutna frågor 

och påståenden ifrån pedagogen är mest framträdande. I den andra kategorin är 

både barn och pedagog aktiva med frågor och upprepande kommentarer, samt att 

pedagogen ser, uppmärksammar och bekräftar barnen, dock utan att 

kunskapsinnehållet utvidgas till nytt lärande hos barnen. I den tredje kategorin sker 

ett ömsesidigt samspel mellan pedagog och barn med delad uppmärksamhet där 

pedagogen stödjer och utvidgar barnets lärande genom inlevelse och att förstå 

barnets perspektiv.  

 

Dalgren (2014, s.5) har genomfört en videobaserad studie där hon undersöker hur 

pedagogers och barns samspel organiseras samt hur vardagliga aktiviteter skapas 

med fokus på frågor och svar mellan deltagarna i interaktionen. Dalgren (2014, 

s.15) utgår ifrån etnometodologi som hör ihop med intersubjektivitet och handlar 

om hur människor skapar mening tillsammans, samt konversationsanalytiska 

perspektivet där sociala handlingar, samtal och aktiviteter studeras för att beskriva 

människors deltagande i sociala interaktioner (Dalgren 2014, s.20). Dalgren (2014, 

s.119) hävdar att pedagogers fråga-svar-sekvenser används dels för att skapa 
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ordning under aktiviteter med flera barn och dels som resurs för att organisera 

samspelet så att alla barnen ges en chans att komma till tals. Dalgren (2014, s.123-

125) anser att hennes studie visar på att de flesta frågor som pedagogerna ställer 

till barnen är slutna frågor men att barnen ändå ges möjligheter att delta i samtal 

och gemensamma aktiviteter på ett meningsfullt sätt. Genom att upprepa det barnet 

svarar, bekräftar pedagogen barnets svar utan att värdera om det är rätt eller fel 

svar. Hon poängterar vidare olika lärande som barnen utvecklar i samspel och 

kommunikation genom fråga-svar-sekvenser som t.ex. fånga barnens 

uppmärksamhet och kunna rikta den mot olika lärandeobjekt och stödja barnen i 

ett gemensamt språkande, samt att erbjuda barnen ett meningsskapande (Dalgren 

2014, s.121-122).  

2.2.2. Barnets perspektiv 

Emilson (2008, s.18) har i sin avhandling sammanställt tre artiklar om 

kommunikationshandlingar mellan pedagoger och barn för att få fördjupad 

kunskap kring förskolefostran. Hon har dels studerat hur barnen blir delaktiga i 

kommunikationen mellan pedagoger och barn vid vardagliga situationer i 

förskolan och dels vilket inflytande barnen har till att ta egna initiativ. Hon har 

använt sig av videoobservationer och sedan analyserat materialet dels utifrån 

Bernsteins och Habermas teorier om dialoger och kommunikativa handlanden och 

dels utifrån det utvecklingspedagogiska perspektivet om närmandet av barns 

perspektiv. Emilson (2008, s.88) lyfter barnets perspektiv i sin avhandling och 

menar att det varit en betydande faktor för barnens delaktighet och inflytande i de 

kommunikativa handlingarna. Då pedagogerna närmade sig barnens perspektiv 

visade det sig att kommunikationen och dialogen mellan pedagogerna och barnen 

blev mer på en samtalande nivå med delad uppmärksamhet där både pedagog och 

barn utgjorde samspelet genom meningsskapande (Emilson 2008, s.77).   

 

Jonsson (2016, s.10) framställer den tredje kategorin av samspel på liknande sätt, 

som att pedagogen fångar upp barnets perspektiv utan att ha ett övertag av 

samspelet, genom att vara närvarande, se och lyssna på barnets signaler i en 

ömsesidig kommunikation. I de emotionella strategierna som Norling (2015, s.75) 

lyfter i sin avhandling poängteras också hänsynen till barnperspektivet, genom att 
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pedagogerna är lyhörda och kommer ner till barnens nivå genom att sätta sig ner 

för att lättare kunna dela uppmärksamheten och skapa samförstånd.  

2.2.3. Emotionellt stöd 

Norling (2015, s.74-75) fann i sin forskning olika strategier som användes i den 

sociala språkmiljön, där emotionella strategier var en utav dem. De emotionella 

strategierna delas upp i positivt klimat, lärares lyhördhet och hänsyn till 

barnperspektivet. Exempel på emotionella strategier kunde vara att sätta sig i nivå 

med barnet, kramar, hålla i hand och att skapa tillåtande klimat där alla vågar 

samtala med varandra.  

 

Emilson (2008, s.89) beskriver emotionell närvaro som att det kommer mer 

spontant ifrån pedagogerna men att det ändå kräver deras fulla närvaro till barnen 

som t.ex. att känna in barnens signaler och känslomässiga tillstånd genom att själv 

bli glad om barnet är glad och bli mer tröstande och ledsam om barnet är det. 

Emilson (2008, s.90) skiljer på bekräftelse och beröm och menar att det 

sistnämnda är ett positivt uttryck som oftast har för avsikt att förstärka ett önskvärt 

beteende och används som både medveten och omedveten strategi. Bekräftelse 

däremot kräver emotionell närvaro genom att pedagoger ser, hör, tar in och delar 

barnens känslor. 

 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt ovan så har de fyra olika studierna undersökt kommunikation och samspel 

mellan pedagog och barn under olika aktiviteter som vid sångstund, måltider, 

planerade aktiviteter och samlingar. Två av studierna har funnit liknande slutsatser 

om hur viktigt det är att skapa en trygg, positiv och tillåtande atmosfär genom att 

vara lyhörd och bekräfta barnen genom att närma sig deras perspektiv och att 

skapa mening (Norling 2015, s.74-75; Emilson 2008, s.77, 88). Tre av studierna 

visar att pedagoger använder olika strategier i kommunikation och samspel med 

barn som att ge barnen tillsägelser genom att ställa öppna eller slutna frågor, att 

upprepa och bekräfta det barnen säger eller visar, samt att stötta och utmana 

barnen i deras utveckling (Dalgren 2014, s.123; Norling 2016, s.76; Jonsson 2016, 

s.5). I min studie har jag istället valt att undersöka tambursituationer, för att få syn 
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på om det finns liknande kommunikativa strategier även där eller om det 

förekommer andra kommunikativa strategier.  

 

I den tidigare forskningen har de samlat in material på flera olika sätt som t.ex. 

genom observationer, videoobservationer, enkäter och fokusgruppintervjuer. Jag 

blev inspirerad av Norling (2015, s.46) som använde sig av fokusgruppintervjuer 

samt videoobservationer, och har därför valt dessa metoder för att få ta del av 

pedagogers uppfattningar kring en meningsfull tambursituation och för att få syn 

på kommunikativa strategier som används i samspel mellan pedagoger och barn.   

 

Alla författare har utgått från flera olika teoretiska perspektiv som t.ex. 

sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv, utvecklingspedagogik och 

etnometodologi, beroende på forskningsfrågor och avgränsningar som gjorts. Jag 

har, precis som Norling (2015, s.46), inspirerats av det sociokulturella perspektivet 

om hur lärande sker i samspel mellan människor och med hjälp av redskap som 

t.ex. språk eller andra föremål. Dessa resultat som jag har tagit del av i sökningen 

av tidigare forskning anser jag kan vara användbara i min studie på många olika 

sätt som t.ex. inför observationer och att diskutera mitt material utifrån.   

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer jag att förklara begrepp och fenomen för att lättare kunna 

förstå det insamlade materialet och dess resultat. Då min studie fokuserar på 

samspel och kommunikation mellan pedagoger och barn ser jag det sociokulturella 

perspektivet som möjligt perspektiv som jag har inspirerats utav och som jag sedan 

kommer att analysera mitt resultat utifrån i diskussionsavsnittet. 

 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv definieras genom begrepp som t.ex. redskap, 

kommunikation, interaktion och kultur, då det inom detta perspektiv anses att alla 

människor lär sig i interaktion mellan sociala och kulturella sammanhang med 

hjälp av språk som kulturellt redskap (Säljö 2000, s.21). Kulturella redskap kan 

innebära t.ex. språkliga resurser som vi har tillgång till och använder oss utav då vi 
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förstår något och agerar i vår omgivning. Inom detta perspektiv ses samarbete och 

interaktion som avgörande komponenter för lärande, samt att människans yttre 

lärandemiljö och de inre mentala processerna utvecklas i samspel mellan individer 

och miljö (Säljö 2000, s.21). Mentala processer kan innebära t.ex. relationen 

mellan en individs tänkande och ord, där tänkande och meningsskapande är de inre 

processerna och orden är de yttre processerna, som kan uppfattas olika beroende 

på individens erfarenheter (Vygotskij 1934, s.39). Detta perspektiv, som Vygotskij 

anses vara upphovsman till, har studerats av ett antal forskare som intresserat sig 

av hans teorier. Säljö (2000, s.34) är en utav dem, och han menar att människans 

sätt att tänka och kommunicera formas av sociala och kulturella erfarenheter, samt 

att vi genom språket kan dela erfarenheterna med varandra. ”Det helt vardagliga 

samtalet – vilket man kan hävda är den viktigaste komponenten i vår 

kunskapsbildning – ger upphov till insikter och kunskaper som individen tar med 

sig och formas av” (Säljö 2000, s.47). Säljö (2000, s.12) poängterar betydelsen av 

sociala sammanhang, och menar att ett lärande inte endast sker genom utbildning i 

skolan utan att det även sker t.ex. vid middagsbordet, på caféet eller under 

fikarasten genom interaktion mellan människor. Jag ser detta perspektiv som 

relevant i min studie dels då förskolan är en kultur som skapas av pedagogerna och 

barnen som befinner sig där genom kommunikation och samspel, dels då de 

vardagliga samtalen är betydelsefulla i rutinsituationer såsom i tamburen.  

3.1.1. Samspel och kommunikation 

Säljö (2000, s.37) förklarar att människan är en kommunikativ varelse som är 

inriktad mot att samspela med andra redan från födseln, att nyfödda tar initiativ till 

fysisk och verbal kommunikation och att det är genom de kommunikativa 

processerna som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Vid samspel 

och kommunikation utvecklar barnen en förståelse kring hur vuxna uppfattar sin 

omgivning och som överförs till barnen om den anses meningsfull. Barnet anses 

också vara i behov av vuxna för att lära sig samspela och kommunicera med andra, 

då det är sådant som omgivningen tillåter och uppmuntrar som barnen tar till sig 

för att skapa kontakt med sin omgivning (Säljö 2000, s.66-67). Säljö (2000, s.104) 

menar att människans kommunikation och samspel beror på i vilket socialt 

sammanhang vi befinner oss, om vi t.ex. befinner oss i förskolan där det finns 
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speciella rutiner och mönster då följer vi dem för att det förväntas av oss och för 

att det uppfattas som relevant. Rutiner ses också som ett redskap för att hantera 

sociala situationer och människors handlande (Säljö 2000, s.105). Säljö (2000, 

s.111) förklarar att kommunikationen mellan människor är någonting som vi deltar 

i genom engagerade och gemensamma aktiviteter för att skapa en delad förståelse. 

För att förstå varandras perspektiv och skapa gemensam förståelse krävs språklig 

kommunikation ”genom att man sam-talar och sam-lyssnar” (Säljö 2000, s.114). 

Denna teori om samspel och kommunikativa processer anser jag kan förklara hur 

barn och pedagoger dels skapar samförstånd men också gör att 

tambursituationerna blir meningsfulla för barnen genom att planera 

tambursituationerna så att pedagogerna får tid till att uppmärksamma alla barnen.  

3.1.2. Medierande redskap 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses mediering som ett kommunikativt verktyg för 

att förstå sin omvärld, precis som t.ex. en hävstång är ett verktyg i fysiskt arbete 

(Säljö 2000, s.77). Säljö (2000, s.66) beskriver begreppet mediering som 

förtolkning för barnet om sin omvärld, vilket sker genom lek i samspel med 

omgivningen. Säljö (2000, s.82-84) förklarar vidare vilken betydelse språket har 

som redskap för barnens kommunikativa utveckling. Genom att t.ex. benämna 

saker och ting i vår omgivning utvidgas barnens ordförråd, jämfört med om 

pekfingret istället skulle ha visat vad vi ville/tänkte. Säljö (2000, s.84) förklarar 

begreppet dekontextualisering som att språket gör att man inte blir bunden till den 

befintliga omgivningen utan att man kan samtala om det som hände bakåt/framåt i 

tiden, eller sådant som inte syns som t.ex. känslor (Säljö 2000, s.84). Språket utgör 

således ett verktyg för att kunna dela erfarenheter med varandra (Säljö 2000, s.34). 

Språk som medierande redskap ser jag som en förklaring på hur betydelsefullt det 

är att ständigt använda sig av språket dels för att utveckla det hos barnen och dels 

för att lättare kunna förstå varandra vid delad uppmärksamhet.  

3.1.3. Kommunikativa stöttor 

Vygotskij (1934, s.329-333) menar att alla människor alltid befinner sig under 

utveckling och att vi alltid har möjligheter att ta till oss kunskaper i 

samspelssituationer. För att kunna ta till sig denna kunskap använder han sig av 

begreppet den proximala utvecklingszonen där man utgår från den aktuella 
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utvecklingszonen för att nå den närmaste utvecklingszonen. Det kan jämföras med 

att se vad ett barn klarar av att göra ensam utan stöd (aktuella utvecklingszonen) 

och vad ett barn klarar av att göra med hjälp av stöd eller samarbete med andra 

(närmaste utvecklingszonen). Säljö (2000, s.122) sätter detta i relation till det 

sociokulturella perspektivet där han menar att kommunikation, samspel, miljö och 

omgivning har en betydande roll för den kognitiva och sociala utvecklingen, men 

att det är barnet själv som skapar sin utveckling med hjälp av en mer kompetent 

som vägleder barnet. Säljö (2000, s.123) beskriver hur kommunikativa stöttor kan 

hjälpa barnet att strukturera upp problem genom att uppmärksamma barnet på var 

man befinner sig just nu och vad som behöver göras för att komma vidare till 

målet. Allteftersom barnen utvecklas och klarar av mer på egen hand minskas 

stödet utifrån för att så småningom försvinna helt (Säljö 2000, s.125). 

Kommunikativa stöttor i form av vägledning ser jag som betydande i min studie 

för att förklara hur pedagogerna hjälper och stöttar barnen i tamburen på ett 

meningsfullt sätt för att barnen till slut ska kunna nå sitt mål, som är att få på/av 

sig kläderna.  

4. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av metoder och beskriva hur 

urval, genomförande och bearbetning av material utfördes. Jag kommer även visa 

hur de etiska aspekterna har beaktats samt hur jag har tagit hänsyn till validitet och 

reliabilitet.  

 

4.1. Metodval  

Jag valde att genomföra en fallstudie som är en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp (Harboe 2013, s.48). Jag valde också att utgå från kvalitativa 

metoder som är undersökande och utforskande, genom kvalitativa 

fokusgruppintervjuer och kvalitativa fältobservationer för att komplettera varandra 

(Harboe 2013, s.35, 81; Patel & Davidson 2011, s. 91). Kvale och Brinkmann 

(2009, s.166) förklarar fokusgruppintervjuer som att man samlar ihop en mindre 

grupp människor för att diskutera ett ämne som är i fokus. Det är ungefär lika som 

vanliga intervjuer förutom att det samlas flera respondenter samtidigt för att spara 
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tid (Harboe 2013, s.61). För att belysa pedagogers uppfattningar har jag behövt 

lyssna på vad förskollärare har att säga om att skapa en meningsfull 

tambursituation och för att kunna upptäcka kommunikativa strategier som används 

i samspelet mellan pedagoger och barn har jag behövt observera pedagogerna och 

barnen under tambursituationer. De metoder som jag valde använde jag som 

redskap för datainsamlingen för att sedan kunna besvara mina frågeställningar 

(Harboe 2013, s.37).  

 

Fördelen med fokusgruppintervjuer är spontaniteten och interaktionen där sociala 

och kulturella fenomen kommer till uttryck samt att deltagarna kan påminna 

varandra om händelser och hur de upplevdes (Harboe 2013, s.62), vilket är 

anledningen till att jag valde att använda mig av fokusgruppintervjuer istället för 

vanliga enskilda intervjuer. En annan fördel är att deltagarna ges större utrymme 

att argumentera, ta upp egna aspekter och ”använda egna ord för att beskriva 

tankar och upplevelser utan att en intervjuare ställer speciella frågor” (Davidsson 

2007, s.65). En annan anledning till att jag valde den här metoden var för att jag 

anser att den kan kopplas ihop dels med min studie som handlar om samspel och 

kommunikation, dels med min teoretiska utgångspunkt som handlar om att ett 

lärande sker genom interaktion med människor. Nackdelar med 

fokusgruppintervjuer kan vara att deltagarna inte vågar uttrycka sina åsikter p.g.a. 

grupptryck och om det finns någon deltagare som är mer dominant så att inte alla 

får en möjlighet att komma till tals (Harboe 2013, s.62). För att undvika detta 

försökte jag vara lyhörd, tolka deltagarnas reaktioner och låta alla komma till tals. 

 

Observation som metod valde jag dels för att det är en teknik som används för att 

samla information om verbala uttryck i naturliga förhållanden, dels för att få syn 

på kommunikativa strategier som används i samspel mellan pedagoger och barn 

med nya ögon än tidigare (Kihlström 2007b, s.31; Patel & Davidson 2011, s.91). 

Jag valde även att vara icke-deltagande observatör för att inte påverka den 

studerade miljön, samt att använda mig av ostrukturerade observationer för att 

kunna anteckna korta beskrivande kommentarer om vad som hände och sades i ett 

löpande protokoll (Kihlström 2007b, s.31; Harboe 2010, s.78). Fördelar med att 

genomföra observationer är att det inte krävs så mycket av de som blir 
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observerade, samt att det är ett nedslag i tiden som fångar händelsen i ögonblicket 

(Patel & Davidson 2011, s.92). Nackdelar med observation som metod är att det är 

tidskrävande och kan vara svårt att hinna notera allt som sker under 

observationerna (Patel & Davidson 2011, s.92). För att undvika detta använde jag 

videofilmning under observationerna. En annan nackdel är dels att observatörens 

närvaro kräver acceptans från omgivningen, dels att observatören kan påverka de 

som observeras så att deras beteenden förändras (Patel & Davidson 2011, s.100). 

För att undvika detta valde jag en förskola där jag är känd sedan tidigare, samt 

genom att vara icke-deltagande och att jag försökte be pedagogerna att agera som 

vanligt. 

 

4.2. Urval  

Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa strategier pedagoger 

använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan, vilket 

leder till att den valda populationen är förskolans verksamhet. Den utvalda 

gruppen jag valde som skulle ”utgöra en minibild av populationen” (Harboe 2010, 

s.105), blev en förskola där jag är bekant för barn och pedagoger sedan tidigare 

och har skapat relationer med barnen. Davidsson (2007, s.67) menar att det är en 

fördel om alla personerna i en fokusgruppintervju känner varandra. Patel och 

Davidson (2011, s.98) anser att de som blir observerade lättare accepterar 

observatörens närvaro om personen är känd sedan tidigare. Jag valde att observera 

förskolans alla tre avdelningar för att få syn på samspelet och kommunikationen 

mellan pedagoger och barn i åldern 1-5år, och om det användes olika 

kommunikativa strategier beroende på barnens ålder. Jag valde även att ha 

fokusgruppintervjuer med pedagoger från alla tre avdelningarna.  

 

4.3. Beskrivning av förskola 

Den förskola som jag valde att genomföra min studie i är en kommunal förskola 

som ligger i en liten stad i mellersta Sverige. På förskolan finns det tre avdelningar 

med fyra pedagoger på varje avdelning. Jag har valt att namnge de olika 

avdelningarna med avdelning 1, avdelning 2 och avdelning 3. På avdelning 1 är 

det 17st barn i åldern 1-3år, på avdelning 2 är det 17st barn i åldern 2-4år och på 

avdelning 3 är det 24st barn i åldern 4-5år. Pedagogerna som deltog i 
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fokusgruppintervjuerna är alla utbildade förskollärare, men har olika lång 

erfarenhet inom yrket.  

 

4.4. Pilotstudie 

Inför observationerna valde jag att genomföra en pilotstudie, en testobservation, 

för att se att filmkameran skulle fungera och att jag skulle hinna med att anteckna 

så mycket som möjligt (Patel & Davidson 2011, s.97). Jag genomförde 

pilotstudien på avdelning 3 under påklädning vid utgång. Efter att ha genomfört 

pilotstudien kände jag mig tryggare att genomföra de riktiga observationerna. 

Materialet från pilotstudien används inte i studien.  

 

4.5. Genomförande  

Innan genomförandet kontaktade jag först förskolechefen till den verksamhet som 

jag kom att beröra för att dels få godkännande att genomföra min studie i 

verksamheten, dels få tillåtelse att kontakta pedagoger och vårdnadshavare.  

Jag besökte sedan förskolan för att dela ut informationsbrev till förskolechef (se 

bilaga 2), pedagoger (se bilaga 3) samt vårdnadshavare (se bilaga 4) med 

information om studien och dess syfte samt vad genomförandet skulle innebära för 

pedagoger och barn. Jag bestämde tillsammans med pedagogerna vilka dagar jag 

skulle genomföra observationer och fokusgruppintervjuer, så att vi alla var 

överens. Jag genomförde först observationerna under två dagar och sedan 

fokusgruppintervjuerna under en dag samma vecka som observationerna 

genomfördes.  

 

När fokusgruppintervjun med pedagogerna från avdelning 1 genomfördes satt vi 

runt ett bord inne på avdelningen medan barnen sov, för att pedagogerna ville 

finnas tillgängliga om barnen skulle vakna. När samtalen med pedagogerna från 

avdelning 2 och 3 genomfördes satt vi runt ett bord i personalrummet, precis före 

lunchen då det passade för pedagogerna att smita iväg en stund. Under 

fokusgruppintervjuerna använde jag mig av en ostrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1) med förslag på frågor utan ordningsföljd som ibland ändrades under 

intervjuerna beroende på de svar och diskussioner som uppkom. Jag började med 

att introducera ämnet för deltagarna, sen diskuterade deltagarna väldigt mycket 
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fritt medan jag försökte få dem att hålla sig inom ämnet. Jag försökte vara lyhörd 

för det som pedagogerna beskrev och försökte utvidga frågorna när de inte förstod 

samt att jag försökte utveckla deras tankar och reflektioner. Varje 

fokusgruppsamtal tog ca 20-30 min och jag använde mig av diktafon för att lättare 

kunna gå tillbaka och höra vad som sades efteråt. 

 

Under observationerna var jag icke-deltagande observatör för att påverka miljön så 

lite som möjligt och jag använde mig av löpande protokoll för att anteckna vad 

som hände och sades. Alla observationer skedde på samma sätt i tamburen, med 

hjälp av anteckningsblock och en handkamera som placerades på en hylla i vuxen 

huvudhöjd. Jag placerade mig själv i ett hörn av tamburen för att störa så lite som 

möjligt och för att kunna få in så mycket information som möjligt. På avdelning 1 

är barnen ute på förmiddagen mellan kl.9.30 och kl.10.30 och på avdelning 2 och 3 

går barnen ut direkt efter lunch och är ute mellan kl.11.30 och kl.13.30. På 

avdelning 1 och 2 är det två eller tre pedagoger som hjälper några barn i taget att 

klä på sig, medan en pedagog går ut och tar emot barnen allt eftersom de blir klara. 

På avdelning 3 är det två till tre pedagoger som hjälper alla barnen på samma gång 

att klä på sig innan de tillsammans går ut. Jag observerade så länge som det befann 

sig barn och pedagog i tamburen och tills alla barnen klätt på sig respektive klätt 

av sig, enligt Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Tidsangivelser över observationer 

Avdelning Tid utgång Tid ingång Total tid 

1 Kl. 9.30 - 9.55 Kl. 10.30 - 10.40 35 min 

2 Kl. 11.30 – 11.55 Kl. 13.05 – 13.15 35 min 

3 Kl. 11.30 – 11.50 Kl. 13.15 – 13.20 25 min 

 

4.6. Bearbetning av material 

Direkt efter fokusgruppintervjuerna transkriberade jag det inspelade materialet 

medan det fortfarande var färskt i minnet. Vid transkriberingen lyssnade jag på 

ljudinspelningen och tittade på filminspelningen samtidigt som jag skrev ner vad 

som sades och gjordes för att få en text att arbeta med (Patel & Davidson 2011, 
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s.120). Transkriberingen resulterade i åtta sidor, efter att ha bortredigerat 

oväsentliga delar, dock försökte jag reflektera kring pauser och tvekande uttryck i 

intervjuerna samt kroppsspråk i observationerna som Harboe (2013, s.116) menar 

kan vara betydelsefulla med intressanta poänger. Jag använde sedan 

transkriberingen för att urskilja mönster och kategorisera pedagogernas 

uppfattningar (Kihlström 2007a, s.163). Jag försökte koppla ihop pedagogernas 

uttryck om deras uppfattningar med vad jag såg i observationerna och hitta 

gemensamma mönster. Samtidigt som jag studerade och försökte förstå 

pedagogernas upplevelser och berättelser försökte jag ha ett sådant förhållningssätt 

så att jag inte skulle blanda in mina egna upplevelser och tolkningar. De mönster 

och kategorier som jag sedan fann har jag analyserat med hjälp av det 

sociokulturella perspektivet och de valda begreppen för att få en djupare förståelse 

kring tambursituationerna och dess potential. De mönster som framträdde var ”en 

meningsfull tambursituation”, ”samspel och kommunikation i tamburen”, 

”kommunikativa stöttor i tamburen” samt ”emotionell närvaro i tamburen”. Dessa 

mönster har sedan hjälpt mig att besvara mina frågeställningar som jag utgår ifrån i 

resultatet. 

 

4.7. Etiska överväganden 

När forskning bedrivs finns det flera viktiga aspekter att tänka på både inför 

undersökningen och under hela arbetsprocessen. Principerna för forskningsetik 

utgår från fyra punkter, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Inför 

undersökningen fick alla inblandade; förskolechef (se bilaga 2), pedagoger (se 

bilaga 3) och vårdnadshavare (se bilaga 4), skriftlig information om studien samt 

att deltagandet är frivilligt, enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 

Alla inblandade fick även lämna sitt samtycke om att delta eller att deras barn fick 

delta enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Alla uppgifter om 

inblandade personer har getts största möjliga konfidentialitet och samlat material 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Allt material kommer endast 

att användas för forskningsändamålet och sedan förstöras, enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14).  
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Vid fokusgruppintervjuer är det svårt som forskare att garantera att deltagarna inte 

lämnar ut uppgifter om varandra, därför uppmärksammade jag deltagarna om att 

även de har tystnadsplikt för att göra dem medvetna om den etiska aspekten 

(Davidsson 2007, s.68). Under fokusgruppintervjuerna fick deltagarna själva ta 

ordet, jag bestämde inte vem som skulle prata, vilket gör metoden mer etiskt 

tilltalande då deltagarna ges möjligheten att komma till tals på egna villkor samt 

kan välja att avstå att delta om en diskussion känns besvärande (Davidsson 2007, 

s.68). Jag använde mig av diktafon under fokusgruppintervjuerna för att inte 

behöva anteckna så mycket. Deltagarna fick därför även lämna skriftligt 

godkännande om att bli inspelade med ljudupptagning (se bilaga 3). De blev även 

informerade om att de fick avbryta sitt deltagande när som helst under pågående 

intervju (Vetenskapsrådet 2002, s.7).  

 

Under observationerna valde jag att använda mig av videoinspelning för att lättare 

kunna gå tillbaka och se vad som hände och sades. Pedagogerna fick därför lämna 

skriftligt godkännande om att bli videofilmade (se bilaga 3) och även 

vårdnadshavare fick lämna skriftligt godkännande om att deras barn fick bli 

videofilmade (se bilaga 4). Jag försökte också att vara lyhörd för barnens 

reaktioner, både kroppsliga och verbala uttryck om de kände sig obekväma på 

något sätt i situationen. Det var ett barn som reagerade över att jag var där, som 

inte tidigare hade träffat mig, men efter att en pedagog presenterade oss för 

varandra kändes det som att barnet accepterade mig (Patel & Davidson 2011, 

s.98). I övrigt var det få barn som lade märke till filmkameran, kanske på grund av 

dess placering som var omärkbar eller att barnen idag är vana att bli 

dokumenterade. Efter observationerna fick barnen titta på inspelningen för att 

lättare kunna förstå vad det innebär att bli filmade, jag försökte då tolka barnens 

reaktioner och miner samt att jag frågade barnen om jag kunde använda 

inspelningen i mina studier. Videomaterialet har endast jag haft tillgång till för att 

sammanställa studiens resultat. Det har sedan raderats. 
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4.8. Validitet och reliabilitet 

Då jag har genomfört en kvalitativ studie där det handlar om att tolka 

uppfattningar, läggs ansvaret mer på mig och hur jag ser och uppfattar händelser, 

vilket gör att reliabilitet och validitet blir nära knutna till varandra och svåra att 

mäta (Patel & Davidson 2011, s.105-106). Innan jag bestämde mig för vilka 

mätinstrument jag skulle använda mig utav försökte jag konkretisera den tidigare 

forskningen och den teoretiska utgångspunkten för att få fram relevanta begrepp 

och kategorier som jag sedan använde för att formulera intervjufrågor (Patel & 

Davidson 2011, s.102-103). Jag har också försökt analysera hur relevant alla 

delarna i arbetet är i förhållande till studiens syfte, så att alla delar hänger ihop, 

samt att intervjufrågorna är formulerade på så sätt att det insamlade materialet ska 

kunna bidra till relevanta slutsatser (Harboe 2013, s.135-137).  

 

Inför insamlandet av materialet rådfrågade jag en av pedagogerna, som jag vet är 

väl insatt i ämnet, vad hon tyckte om intervjufrågorna samt att jag genomförde en 

pilotstudie inför observationerna för att säkerställa att det skulle fungera bra (Patel 

& Davidson 2011, s.102-103). Under observationerna fanns det givetvis en 

möjlighet att de observerade förändrade sitt beteende, dock lade jag märke till att 

barnen accepterade min närvaro samt att pedagogerna är vana vid att bli 

observerade, vilket leder till min uppfattning om att de agerade som vanligt. Jag 

använde mig av ljudupptagning och videoinspelning vid insamling av material och 

har då kunnat lyssna på och studera materialet i efterhand och kontrollerat så att 

inga missuppfattningar gjorts, vilket kan anses stärka reliabiliteten (Patel & 

Davidson 2011, s.104). Eftersom jag använde både observationer och intervjuer 

sker en triangulering, vilket validerar studien då den ger en större bild och djupare 

förståelse (Patel & Davidson 2011, s.107). Efter att jag samlat in allt material har 

jag försökt vara medveten om hur jag har hanterat det insamlade materialet, som 

t.ex. vid transkriberingen försökte jag vara medveten om att skilja på talspråk och 

skriftspråk (Patel & Davidson 2011, s.107-108). Patel och Davidson (2011, s.109) 

anser att det är svårt att generalisera kvalitativa studier, men att resultatet ändå kan 

leda till förståelse i liknande situationer. 
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5. Resultat  

I följande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet genom att först redogöra för 

hur pedagogerna beskriver en meningsfull tambursituation utifrån 

fokusgruppintervjuerna och sedan vilka kommunikativa strategier som används i 

tambursituationer utifrån observationerna. 

 

5.1. En meningsfull tambursituation 

Pedagogerna diskuterar kring rutinsituationer och alla är eniga om att det sker ett 

lärande under hela dagen, inte bara under planerade aktiviteter såsom samlingar, 

dock kan de behöva påminnas om det ibland, enligt en pedagog. En meningsfull 

tambursituation innebär, enligt pedagogerna, att barnen ges möjligheter att 

undersöka, utforska och reflektera kring sitt lärande. Det är då viktigt att det finns 

en närvarande pedagog som utmanar, stöttar och synliggör för barnen om deras 

utveckling och som kan skapa samförstånd tillsammans med barnen. 

 

Alla pedagogerna är eniga om att det är viktigt att planera på- och avklädningen, 

men att tambursituationerna på avdelning 3 inte är organiserade: 

”för att undvika stress försöker vi se till att byta blöjor och sånt innan 

samlingen…sen försöker vi se till att det kommer ut några barn i taget”, ”jag tror 

att rutiner för hur man gör är jätte jätteviktigt” då det ”på sån här 

småbarnsavdelning så tar en sån situation ganska mycket tid” vilket gör det 

”betydelsefullt att se situationen som meningsfull”, ”jag vet inte om det 

organiseras det bara blir nog”, ”det har nog blivit en organisation av sig självt”.  

 

Pedagogerna ser tambursituationerna som tillfällen för samtal och kommunikation: 

”genom att ta ut några barn i taget till tamburen ger det tillfälle att för en liten 

stund vara lite nära och kan prata”, ”kommunicerar med barnen och hela tiden är i 

dialog”, ”benämner allt man gör för att ett meningsskapande ska kunna ske”, ”på 

avdelning 3 är påklädningen mer som måltider att man pratar om vad man ska göra 

när man kommer hem”, ”de äldre barnen gör en sak och pratar om nåt helt annat”. 
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Att stötta och utmana barnen för att sedan uppmuntra och berömma anser de 

betydelsefulla för att det ska bli en positiv atmosfär utan tjat och tillsägelser: 

”det ska kännas lugnt och positivt och man kan säga åh jättebra”, ”det är så 

konkret när de inte kunde få ut foten och sen kan de få ut foten då ser de själva ja 

men nu gick det”, ”man utmanar dom hela tiden för att de ska klara saker själva”, 

”man är ju med och pushar på dom hela tiden…kolla vad bra du kan”.  

 

Pedagogerna poängterar även betydelsen om att ge barnen tid att själva försöka få 

på sig kläderna: 

”det tycker jag vi är ganska bra på att vi inte ser det som bara att dom ska klä på 

sig och vara ute så fort som möjligt utan det får liksom ta den tid det tar”, ”att man 

låter barnen försöka att de får tiden att försöka”, ” dom ska prova och att man ser 

att de försöker och bara du har försökt så kan jag hjälpa dig men du kan prova lite 

grann så blir det mer varje gång”.  

 

Pedagogerna poängterar betydelsen av att lyssna på barnen för att situationerna ska 

bli meningsfulla för barnen:  

”och lyssnar för då kanske det kommer upp nånting helt annat spontant ämne som 

man kan spinna vidare på”, ”det gäller att vara lyhörda för situationen på nåt 

vis…lyssna på barnen var de är någonstans just nu”, ”det är ju ändå viktigare att 

lägga tiden att se dig när du gör det här nu”. 

 

Stress ser pedagogerna som en betydande faktor som leder till att svårigheter 

uppstår och att situationerna blir mindre meningsfulla för barnen: 

”är vi uppjagade och man känner sig stressad då överför man ju det direkt till 

barnen”, ”så länge man kan hålla sig lugn så fungerar det”, ”även om det är barn 

som skriker så måste vi hålla ett lugn för att föra över det till barnen”, ”det blir 

rörigt och man hinner inte med och man känner sig otillräcklig”.  

 

Alla pedagogerna är överens om att det är viktigt att skapa meningsfulla 

tambursituationer, speciellt på avdelning 1 och 2 där det finns lite yngre barn och 

där påklädningen nästan tar längre tid jämfört med hur lång tid de hinner vara ute. 

Hur pedagogerna gör för att skapa meningsfulla tambursituationer beskriver de på 
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flera olika sätt som t.ex. genom att planera tambursituationerna, uppmuntra och 

berömma barnen, lyssna på barnen och att undvika stress.  

 

5.2. Kommunikativa strategier i tamburen 

På avdelning 1 och 2 tar de ut några barn åt gången, som de hjälper att få på 

kläderna, medan en pedagog klär på sig och går ut med de som blir klara först. På 

avdelning 3 är alla barnen samtidigt i tamburen för att klä på sig, medan 

pedagogerna placerar sig i varsitt hörn så att barnen kan komma till dem när de 

behöver hjälp. Pedagogerna hjälper barnen med kläderna på ett lekfullt sätt. 

Exempel 1: 

- Var är foten? Nej är den borta? (pedagogen känner i overallen) 

- Där! (säger barnet) 

- Ja, se där var foten! Tittut! Killikillikill (pedagogen kittlar under foten) 

 

Pedagogerna ger barnen beröm på alla tre avdelningarna, mest förekommande när 

barnen klarar av någonting, men även när de ber om hjälp eller när barnen hjälper 

varandra.  

Exempel 2: 

- Kan du hjälpa mig? Jag kan inte. (barnet försöker få i armarna i overallen) 

- Jo, du kan jättebra! (uttrycker pedagogen samtidigt som ett annat barn får 

hjälp) 

Exempel 3: 

- Jag har lagt upp mina vantar!  

- Toppen! Vad bra du fixa! 

 

Barnen får också väldigt mycket tillsägelser på alla tre avdelningarna, vilket är 

mest förekommande. Vid utgång blir barnen tillsagda att gå på toaletten och att 

tvätta munnen, och vid ingång blir barnen tillsagda att ta av sig skorna, hänga upp 

sina kläder och att tvätta händerna. 

Exempel 4: 

- Går du och kissar. 

- Jag är inte kissnödig. 

- Du måste prova. 



 

 

 

22 

- Då får du vänta på din tur, sen får du kissa. (pedagogen säger till nästa barn 

som kommer) 

 

På avdelning 1 blir några av barnen ledsna vid påklädning, pedagogerna försöker 

då trösta barnen genom att sätta sig på golvet, krama, torka bort tårar och prata 

med en lugnande röst.  

Exempel 5: 

- Mamma (barnet gråter) 

- Det ordnar sig, mamma är på jobbet och kommer sen. (pedagog kramar om 

barnet) 

- Jag kan inte gå ut. (nästan ohörbart från barnet) 

- Vad säger du? (pedagog sätter barnet i sitt knä) 

- Jag kan inte gå ut. (tydligare från barnet) 

- Varför inte det då? 

- Tror du vi hittar traktorn? (frågar pedagogen) 

- Ja. 

 

På avdelning 2 blir ett barn intresserad av bokstäver som sitter fastklistrade på 

fönstret i tamburen. Pedagogen uppmärksammar barnets intresse som de sedan 

samtalar om tillsammans. 

Exempel 6: 

- M (barnet pekar mot fönstret) 

- Ett M ja, du börjar på M. Var de det du menade? 

- Och min farmor börjar på… (ohörbart och pekar) 

- K, ett grönt K, Karin, eller stavar hon med C? 

- Nej, den där. (pekar igen) 

- Den här, ett R menar du den? (pedagog pekar och frågor) 

- Ja. 

- Jag tror hon börjar på K om hon heter Karin. 

- Först kommer K sen R. (förklarar barnet) 

- Ja R är med i Karin, det stämmer, det är helt rätt! 
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På avdelning 1 och 2 där det är yngre barn samtalar pedagogerna med barnen hela 

tiden, de är uppmärksamma på barnens kroppsspråk och gester för de barn som 

inte har utvecklat det verbala språket. 

Exempel 7: 

- Vantarna ska vi ha, och var ska mössan sitta? 

- (barnet klappar sig på huvudet) 

- Ja precis, på huvudet ska mössan sitta!  

 

På avdelning 3 samtalar barnen mer med varandra om vad de ska leka när de 

kommer ut samtidigt som de klär på sig. När barnen kommer in och ska klä av sig 

sjunger flera av barnen ”Bä bä vita lamm” i kör.  

Exempel 8: 

- Vad ska vi leka? 

- Kan vi inte leka spiderman? 

- Jo, tjejerna vill också vara med. Tjejer vi ska leka spiderman! 

- Nej, jag vill leka häst. 

- Ni kan vara spiderman-hästar, eller spiderman-föl om ni vill. 

 

På alla tre avdelningarna försöker pedagogerna stötta och utmana barnen vid både 

ut- och ingång i tamburen. Hos de yngsta får barnen själva försöka få i fötterna i 

overallen, dra upp dragkedjan på overallen eller att hänga upp sina kläder med 

hjälp av en pall för att nå upp till kroken. De äldre barnen får försöka klä på sig 

själva med hjälp av en spegel, dra overallen över skorna eller att ställa upp sina 

skor på hyllan. 

Exempel 9: 

- Titta! Om du sätter dig på golvet, så kan du se om det kommer ut några 

fötter här. (pedagogen pekar och visar) 

Exempel 10: 

- Jag drar upp en liten bit så drar du upp resten. (pedagog hjälper till med 

dragkedjan på overallen) 

- Så nu kan du dra upp resten! 

- Bra!  

Exempel 11: 
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- Vi har ju en sån här, prova få se om du når själv. (pedagogen drar fram en 

pall) 

- Jag kunde! (barnet hänger upp sina kläder) 

- Bra! 

Exempel 12: 

- Ställ dig framför spegeln så ser du hur du ska göra. 

- Nu fick jag på mig tröjan. 

- Toppen! Bra! Ser du vad bra det är att ha en spegel. 

 

Enligt observationerna ovan synliggör de hur pedagogerna försöker ta tillvara på 

tambursituationerna för att göra situationerna roliga och meningsfulla dels genom 

att uppmuntra och berömma barnen, dels genom att lyssna på barnen och skapa 

delad förståelse. Observationerna visar även att pedagogerna stöttar, utmanar och 

kommunicerar med barnen på ett meningsfullt sätt utifrån barnens förutsättningar. 

Observationerna visar således flera olika kommunikativa strategier som 

pedagogerna använder sig utav i samspel med barnen som t.ex. uppmuntran, 

beröm, tillsägelser, bekräftelse, upprepning, stöttning och utmaning samt 

närmande av barnets perspektiv.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först den valda metoden och sedan resultatet med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiska begrepp, som även används för att analysera 

resultatet utifrån studiens syfte som är att få kunskap om vilka kommunikativa 

strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull 

tambursituation i förskolan.  

 

6.1. Metoddiskussion  

De två metoderna som jag valde att använda mig utav, fokusgruppintervjuer och 

observationer, anser jag stärker varandra även om de två metoderna har använts i 

syfte att besvara två olika frågeställningar. Jag genomförde först observationerna 

och sedan intervjuerna, av tidsmässiga skäl då det fanns större möjligheter för 

pedagogerna att delta i slutet av veckan. Dock tror jag inte det hade spelat någon 
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större roll om jag hade genomfört intervjuerna före observationerna med tanke på 

mitt syfte med studien.  

 

Fokusgruppintervjuerna var lite svåra att få ihop, trots att jag långt i förväg hade 

rådfrågat en av pedagogerna om hon ansåg det vara ett möjligt metodval, vilket 

hon ansåg det vara. Eftersom det är stora barngrupper och mindre personaltäthet i 

förskolorna i dagens läge, så blir det inte så lätt för flera pedagoger att smita iväg 

samtidigt. Jag hade önskat att minst fyra pedagoger hade deltagit under 

intervjuerna, men det blev istället att tre pedagoger deltog i de båda intervjuerna. 

Davidsson (2007, s.66) anser att gruppstorleken inte ska vara för stor eller för 

liten, och att det kan bli problematiskt om gruppen består av tre deltagare då en 

deltagare kan bli utanför om två deltagare delar åsikt. Detta tänkte jag på under 

intervjuerna, men det var dock ingenting som jag lade märke till, vilket jag tror 

beror på att alla deltagare väldigt väl känner varandra och som arbetar tillsammans 

i ett arbetslag (Davidsson 2007, s.67). Jag försökte vara observant under 

intervjuerna och såg till att alla kom till tals, vilket jag även tyckte att de klarade 

bra på egen hand då diskussionerna flöt på bra och alla deltagare var aktiva. 

Norling (2015, s.53) genomförde fokusgruppintervjuer i sin studie med 2-6 

deltagare, vilket hon menar går bra om forskaren är observant och skicklig på att 

låta alla komma till tals. Vid ett tillfälle under ena intervjun spårade diskussionen 

iväg åt annat håll, jag fick då fånga upp det aktuella ämnet igen. Jag använde mig 

av diktafon för ljudupptagning, vilket kan anses påverka intervjuerna negativt då 

det kan skapa en konstlad situation (Harboe 2013, s.115). Jag lade inte märke till 

att deltagarna reagerade över ljudinspelningen, vilket jag tror beror på att 

pedagogerna är vana vid att bli intervjuade av lärarstudenter. Under intervjuerna 

kunde jag märka av att deltagarna var lite stressade, jag hade därför även önskat en 

längre avsatt tid, men som sagt så är det inte så lätt i förskolans verksamhet. 

 

Observationerna anser jag gick bra, förutom några tekniska problem då 

filmkamerans minne blev fullt och batteriet snabbt tog slut. Detta lade jag märke 

till under pilotstudien, så jag var noga med att se till att det fanns minne och fullt 

batteri inför varje observation. Det var svårt att hinna med att anteckna precis allt, 

vilket var anledningen till att jag valde att filma observationerna så att jag skulle 
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kunna titta på tambursituationerna i efterhand utan att riskera att missa någonting. 

Direkt efter observationerna gick jag även iväg för att notera anteckningarna mer 

utförligt (Patel & Davidson 2011, s.98). I och med att jag var känd för pedagoger 

och barn på förskolan tror jag att jag hade en fördel med mina val av metoder, då 

de i stort sätt inte brydde sig i att jag var där. Naturligtvis kom de fram och hälsade 

och frågade vad jag gjorde osv. men sen var det som om jag inte fanns där och alla 

agerade som vanligt. Patel och Davidson (2011, s.100) menar att observatörens 

närvaro påverkar deltagarnas beteenden till en början men att de efter en stund 

agerar som vanligt, om observatören är känd och icke-deltagande. Jag hade lämnat 

informationsblad till deltagande pedagoger, där jag hade skrivit syftet med studien, 

dock inte specifikt att jag skulle observera vilka kommunikativa strategier som 

används utan mer hur samspelet och kommunikationen ser ut i tambursituationer. 

Jag valde att inte berätta i detalj vad jag ville observera för att undvika att 

pedagogerna skulle ändra sitt beteende på grund av undersökningen (Harboe 2013, 

s.79). Självfallet är det svårt att undvika att reflektera kring hur man uttrycker sig 

under observationer, även om jag sa att de skulle agera som vanligt. En pedagog 

uttryckte att hon tyckte det var lite jobbigt att bli filmad, men valde ändå att 

fortsätta delta. I övrigt var det ingen pedagog som tyckte det var besvärande. De 

äldre barnen blev nyfikna på kameran och frågade varför jag hade den, jag 

förklarade vad jag gjorde och varför. Jag frågade då även barnen om det gick bra 

att jag filmade. De mindre barnen var lite svårare att fråga, jag försökte istället se 

på deras kroppsspråk och gester om de kände sig obekväma. Efter observationerna 

fick barnen även titta på inspelningen dels för att möjliggöra för dem att förstå vad 

det innebär att bli filmad, dels för att jag återigen skulle kunna tolka deras 

reaktioner. De visade inga reaktioner som jag tolkade som obehag, de visade 

istället intresse av filmkameran och ville trycka på alla knappar.  

 

Att genomföra en studie med kvalitativa metoder är svårt då risken är stor dels att 

deltagarna agerar på ett speciellt sätt som de tror att observatören vill se, dels att 

observatören tolkar och analyserar materialet på ett annat sätt än vad deltagarnas 

intentioner var.  
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6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. En meningsfull tambursituation 

Tambursituationerna anser jag kan ses som en gemensam aktivitet som skapar 

gemenskap för alla barnen då det är någonting som alla på avdelningen gör 

tillsammans. Enligt Säljö (2000, s.111) krävs det gemensamma aktiviteter för att 

skapa en delad förståelse som sker i kommunikation mellan människor. 

Tambursituationerna skapar även tillfällen då barnen ges möjligheter för 

utveckling och lärande, vilket enligt Skolverket (2016, s.11) ska ske på ett roligt 

och meningsfullt sätt.  

 

Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att planera tambursituationerna för att 

situationerna ska upplevas som meningsfulla för barnen. På avdelning 1 och 2 lade 

jag märke till att tambursituationerna var mer planerade, då de tog med sig några 

barn i taget ut till tamburen, och kunde på så sätt vara mer närvarande för barnen. 

Norling (2015, s.91) fann även i sin studie att pedagogerna saknade tid men att de 

försökte lösa det genom att dela in barnen i mindre grupper och på så sätt hinna 

med att uppmärksamma alla barnen. På avdelning 3 däremot kändes det inte som 

tambursituationerna var lika planerade när alla barnen var i tamburen samtidigt, 

vilket även en pedagog påpekade, men ändå kunde jag se att barnen visste hur 

rutinerna var då de försökte klä på sig så gott de kunde och när de behövde hjälp 

ställde de sig i kö till en pedagog. Säljö (2000, s.104-105) förklarar dels att vi 

följer rutiner och mönster för att det förväntas av oss och för att det uppfattas som 

relevant, dels att rutiner kan ses som ett redskap för att hantera sociala situationer 

och människors handlande. Enligt tabell 1 som visar tidsangivelser över 

observationerna, kan man se att tambursituationerna tar längre tid på avdelning 1 

och 2 jämfört med avdelning 3. Precis som en pedagog uttrycker på avdelning 1, 

att situationerna tar mycket tid och att de därför krävs att situationerna planeras, 

tänker jag att på avdelning 3 där det inte tar lika mycket tid och barnen klarar av 

det mesta själva, kanske situationerna inte kräver lika mycket struktur som på 

småbarnsavdelningar.  
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Av hur pedagogerna uttrycker sig under fokusgruppintervjuerna förstår jag det 

som att de försöker erbjuda barnen meningsfulla tambursituationer genom att vara 

närvarande och lyhörda på det barnen uttrycker. Under observationerna lade jag 

även märke till hur pedagogerna närmade sig barnets perspektiv då de t.ex. satte 

sig på golvet/pallen för att komma ner till barnets nivå och samtalade med barnen. 

Emilson (2008, s.88), Jonsson (2016, s.10) och Norling (2015, s.75) lyfter även de 

barnets perspektiv som de anser viktigt att ta hänsyn till för att kunna dela 

uppmärksamhet och skapa samförstånd genom meningsskapande. Pedagogerna 

talar mycket om betydelsen av att kunna snappa upp det barnen uttrycker som 

utgångspunkt för samtal och att spinna vidare på för att utveckla barnens tankar. 

Säljö (2000, s.114) förklarar detta som att det krävs att man ”sam-talar” och ”sam-

lyssnar” i samspelet och kommunikationen för att kunna förstå varandras 

perspektiv och skapa en gemensam förståelse. Jonsson (2016, s.10) menar att 

pedagogen fångar upp barnets perspektiv utan att ha ett övertag av samspelet, 

genom att lyssna på barnets signaler i en ömsesidig kommunikation. Även 

Emilson (2008, s.77) menar att kommunikationen och dialogen mellan pedagog 

och barn sker på en mer samtalande nivå vid delad uppmärksamhet.  

 

På avdelning 1 där de yngsta barnen befinner sig lade jag märke till hur 

pedagogerna tröstade barnen med lugnande röst, kramade och torkade tårar. Detta 

tolkar jag som emotionell närvaro som även Norling (2015, s.75) och Emilson 

(2008, s.89) lyfter i sina studier. Emotionell närvaro kopplas även till 

barnperspektivet då det kräver pedagogers fulla närvaro för att känna in barnens 

känslomässiga tillstånd. Dock tänker jag även att detta kan ske i motsatt riktning, 

att även barnen kan känna av pedagogernas känslomässiga tillstånd. Detta talar 

pedagogerna om då de anser att stress har en betydande faktor som gör att 

svårigheter uppstår. Stress anser pedagogerna smittar av sig på barnen, och att det 

därför är viktigt att pedagogerna håller sig lugna för att barnen ska bli lugna. Jag 

tolkar det som att detta påverkar huruvida tambursituationerna blir meningsfulla 

för barnen eller inte.   
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6.2.2. Kommunikativa strategier i tamburen 

Enligt Säljö (2000, s.37) är människan en kommunikativ varelse som genom fysisk 

och verbal kommunikation samspelar med andra med hjälp av kommunikativa 

processer för att bli delaktig i kunskaper och färdigheter. Pedagogerna uttrycker att 

det är viktigt att ständigt samspela och kommunicera med barnen och prata om vad 

som görs i alla vardagliga situationer. Detta tolkar jag som betydelsefullt för att det 

enligt Säljö (2000, s.66-67) är genom samspel och kommunikation som barnen 

utvecklar en förståelse kring hur pedagogerna uppfattar sin omgivning och som 

sedan överförs till barnen.  

 

För att göra tambursituationerna roliga använder sig pedagogerna av strategier som 

beröm och uppmuntran som t.ex. jättebra, toppen, vad bra du kan osv. Enligt Säljö 

(2000, s.66-67) tar barnen till sig sådant som omgivningen tillåter och uppmuntrar, 

vilket även gör att barnen lockas till att ta kontakt med sin omgivning och skapa 

meningsfullhet hos barnen. Emilson (2008, s.90) skiljer på beröm och bekräftelse 

och menar att beröm används som både medveten och omedveten strategi för att 

förstärka ett önskvärt beteende. Pedagogerna uttrycker att de vill att barnen ska 

klara av att klä på sig så mycket som möjligt själva, vilket jag förstår är det 

önskvärda beteendet. För att de ska utveckla det önskvärda beteendet ger de 

barnen beröm när de utför dessa önskvärda beteenden. Jag lade även märke till att 

pedagogerna bekräftade barnen, dock inte lika ofta som barnen fick beröm. Enligt 

Emilson (2008, s.90) kräver bekräftelse emotionell närvaro genom att dela känslor, 

vilket var mest tydligt på avdelning 1 där de yngsta barnen är och 

kommunikationen sker genom kroppsspråk, ansiktsuttryck, känslor och gester.  

 

Tillsägelser var en strategi som var mest framträdande och användes i lika stor 

utsträckning på alla tre avdelningarna, mest förekommande vid utgång då barnen 

skulle kissa, tvätta händerna och munnen innan de tog på sig kläderna. Det 

förekom även tillsägelser vid ingång då barnen först skulle ta av sig skorna, hänga 

upp sina kläder och sen tvätta händerna igen. Jonsson (2016, s.7-9) anser i sin 

studie att den mest framträdande kommunikativa kategorin som sker mellan 

pedagog och barn är den då pedagogen använder sig av påståenden och slutna 

frågor för att barnen ska utföra en handling. Dalgren (2014, s.123-125) hävdar 
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däremot att slutna frågor även skapar möjligheter för barnen att delta i samtal och 

gemensamma aktiviteter på ett meningsfullt sätt om pedagogerna t.ex. upprepar 

och bekräftar barnens svar. Jag tolkar det som att pedagogerna använder sig av 

dessa typer av tillsägelser dels för att skapa ordning och dels för att barnen ska lära 

sig rutinerna som pedagogerna anser önskvärda.  

 

Pedagogerna benämnde saker och ting som fanns i tamburen samt barnens 

kroppsdelar, vilket enligt Säljö (2000, s.83) leder till att barnens ordförråd utvidgas 

jämfört med om pekfingret istället visar vad man vill få sagt. På avdelning 1 och 2 

samtalade de om vad som pågår medan de på avdelning 3 samtalade om vad som 

kommer att ske, vilket jag tolkar som att pedagogerna anpassar kommunikationen 

efter barnens förutsättningar och behov. Säljö (2000, s.77) förklarar detta genom 

att se språket som ett medierande redskap för att förstå sin omvärld. Han förklarar 

vidare att använda språket som ett verktyg gör att vi kan dela erfarenheter med 

varandra utan att vara bunden till den befintliga kontexten och lättare kunna 

samtala om det som hände bakåt/framåt i tiden (Säljö 2000, s.34, 84).  

 

Norling (2015, s.76) och Dalgren (2014, s.121-122) fann även i sina studier att 

pedagoger använder sig av stöttning och utmaning för att utveckla barnens 

språkanvändning, samt att detta kunde ske genom bl.a. påståenden och slutna 

frågor. Stöttning och utmaning är strategier som jag även lade märke till under 

observationerna, och som pedagogerna uttryckte att de använde sig utav i 

tambursituationer. Vygotskij (1934, s.329-333) använder den aktuella och 

närmaste utvecklingszonen för att ta reda på vad barnen klarar av utan stöd och 

vad barnet klarar av med hjälp av stöd. Pedagogerna talar om att de gärna vill få 

barnen att klara av så mycket som möjligt själva, och för att de ska få barnen att 

göra det stöttar och utmanar pedagogerna barnen samtidigt som de ger barnen 

beröm. Säljö (2000, s.123) menar att vägledning genom kommunikativa stöttor 

kan hjälpa barnet att strukturera upp problem för att komma vidare till målet. I 

observationerna kunde jag se att pedagogerna försökte vägleda barnen för att de 

till slut skulle få på/av sig kläder, vilket kan ses som målet i tambursituationerna. 

På avdelning 3 krävdes inte så mycket stöd av pedagogerna, vilket kan tyda på att 



 

 

 

31 

barnen har utvecklats och snart inte behöver något stöd alls utifrån för att nå målet 

(Säljö 2000, s.125).  

7. Slutsats och fortsatt forskning 

Slutsatsen av denna studie är att pedagogerna försöker skapa meningsfulla 

tambursituationer genom att närma sig barnets perspektiv för att kunna dela 

uppmärksamhet och skapa samförstånd. För att få möjlighet till detta försöker de 

planera tambursituationerna och skapa hållbara rutiner, samt att undvika stress då 

det lätt smittar av sig på barnen. I samspel mellan pedagoger och barn vid på- och 

avklädning använder pedagogerna beröm, uppmuntran, bekräftelser och 

tillsägelser samt att de stödjer och utmanar barnen, vilket kan ses som 

kommunikativa strategier i tambursituationer. Det framkommer att den mest 

frekventa strategin är tillsägelser, men att det används för att skapa ordning. Jag 

har, med hjälp av denna studie, fått möjligheten att fördjupa mina kunskaper dels 

kring hur forskning bedrivs, dels kring mitt valda område som handlar om vilka 

kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en 

meningsfull tambursituation i förskolan. 

 

I mitt kommande arbete i yrkesverksamheten anser jag att denna studie har hjälpt 

mig att se på tambursituationerna, och andra rutinsituationer, med nya ögon. Jag 

kommer försöka att ta tillvara på tambursituationerna, vilket jag även 

rekommenderar andra inom yrket att göra, då dessa situationer tar mycket tid där 

det finns hög potential för barns utveckling och lärande. Jag anser också att det är 

viktigt att reflektera kring vilka kommunikativa strategier som används vid på- och 

avklädning och att vi som pedagoger gör oss medvetna om vad vi säger och gör för 

att kunna skapa ett syfte med det.  

 

Samspel, kommunikation och meningsskapande är begrepp som flera olika teorier 

förklarar, som t.ex. sociokulturella perspektivet, relationella perspektivet, 

utvecklingspedagogiken och Sterns teori. I min studie har jag använt mig av det 

sociokulturella perspektivet som utgångspunkt för att analysera det insamlade 

materialet dels på grund av att jag genom utbildningen har blivit mest insatt i det 
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perspektivet, dels på grund av att jag ansåg perspektivet som relevant. Som vidare 

forskning anser jag att det hade varit av intresse att genomföra studien med annan 

teoretisk utgångspunkt för att kanske få en ytterligare förståelse kring 

kommunikationen mellan pedagoger och barn, samt dess konsekvenser. Det hade 

även varit av intresse att undersöka samspel och kommunikation mellan barn och 

barn för att kunna utveckla deras sociala kompetens i rutinsituationer.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1: Intervjuguide - gruppintervjuer 

  

Intervjuguide	-	Samtalsunderlag	
	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	vilka	kommunikativa	strategier	pedagoger	
använder	sig	utav	för	att	skapa	en	meningsfull	tambursituation	i	förskolan.	
Frågeställningar:	

- Vad innebär en meningsfull tambursituation för pedagoger i förskolan? 

- Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och barn vid på- 

och avklädning i förskolan?  

 

Intervjufrågor:  

· Har ni på senare tid diskuterat rutinsituationer i arbetslaget? 

 

· Berätta om era erfarenheter av tambursituationerna på avdelningen, hur ser det ut vid 

på- och avklädning vid ut- och ingång? 

 

· Hur organiseras tambursituationerna vid på- och avklädning? 

 

· Hur anser ni att ni samtalar med barnen vid tambursituationer? 

	

· Hur arbetar ni för att kunna förstå varandra, skapa samförstånd med barnen, vid 

tambursituationer? 

 

· Hur kan ni som pedagoger arbeta för att bidra till barns lärande i hallen?  
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9.2. Bilaga 2: Informationsbrev till förskolechef  

 

 

 

 

 

 

 
Information till förskolechef på  

(…) förskola	

	
	
	
Jag heter Linda Torstensson, jag studerar till förskollärare och har nu kommit till sista kursen 

i utbildningen då examensarbetet ska genomföras. Jag vänder mig därför till dig eftersom jag 

behöver ditt medgivande för att genomföra min studie i din verksamhet. 

Du tillfrågas härmed om din verksamhets deltagande i denna undersökning.  

	
Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna har kring 

rutinsituationer i tamburen. Jag vill ta reda på hur pedagogerna och barnen kommunicerar och 
samspelar med varandra i tambursituationer.  

Enligt Skolinspektionen (2016) hade nära hälften av förskolorna i deras granskning inte 
utnyttjat tamburen till att låta barnen utveckla förmågor och personalen hade heller inte 

diskuterat tamburen som lärmiljö. Denna undersökning är därför viktig för att lyfta tamburen 

som lärmiljö där barnen kan ges möjligheter för utveckling och lärande. 

För att ta reda på detta önskar jag, med samtycke av föräldrar och pedagoger, få möjlighet att 

dels observera på- och avklädningen i hallen på alla tre avdelningarna på förskolan under 

vecka 48, dels samtala med pedagogerna i fokusgruppsamtal, ca 45min/avdelning. 

Observationerna kommer att ske, om föräldrar och pedagoger tillåter, genom anteckningar 

och ev. ljudupptagning/filmning för att lättare kunna gå tillbaka, höra vad som sades och 
gjordes, och analysera materialet. Vid samtalen kommer, om pedagogerna tillåter, diktafon att 

användas för att kunna lyssna i efterhand på vad som sades.  
Insamlat material kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  

	
För att jag ska kunna genomföra observationerna och samtalen till studiens syfte 
behöver jag ditt godkännande, så jag ber dig meddela mig så snart som möjligt. 
Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag inte 

kommer att använda kommunens, förskolans, pedagogernas eller barnens namn i studien och 

examensarbetet.  

 

Din verksamhets deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta verksamhetens deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, och 

materialet kommer endast att användas i utbildningens syfte.  

Vill du veta mer är det bara att kontakta mig eller min handledare. 

 

Ort: (…)    Ort: Falun, Högskolan Dalarna  
Datum: 10/11 2016   Datum: 21/11 2016 

 
 
Student PG2062 Ht16   Handledare 
Linda Torstensson   Farhana Borg 

Tel. (…)    Tel. (…) 

E-post: h13linto@du.se    E-post: fbr@du.se  
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Samtycke om deltagande i studien		
	
	

	
	

Namn:		 	 	 	 	 	
	
Förskolans	namn:		 	 	 	 	
	
	
Jag	samtycker	till	att	min	verksamhet	deltar	i	studien		 ☐ 	

	
	
	
Underskrift:			 	 	 	 	
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9.3. Bilaga 3: Informationsbrev till förskolepersonal  

 

 

 

 

 
Information till förskolepersonalen om 

deltagande i studie 
 

 

Jag heter Linda Torstensson, studerar till förskollärare och har nu kommit till sista kursen i 

utbildningen då examensarbetet ska genomföras. Jag vänder mig därför till dig eftersom jag 

behöver ditt medgivande för att genomföra min studie. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna har kring 

rutinsituationer i tamburen. Jag vill ta reda på hur pedagogerna och barnen kommunicerar och 

samspelar med varandra i tambursituationer.  

Enligt Skolinspektionen (2016) hade nära hälften av förskolorna i deras granskning inte 

utnyttjat tamburen till att låta barnen utveckla förmågor och personalen hade heller inte 

diskuterat tamburen som lärmiljö. Denna undersökning är därför viktig för att lyfta tamburen 

som lärmiljö där barnen kan ges möjligheter för utveckling och lärande. 

För att ta reda på detta behöver jag observera på- och avklädningen i hallen, som jag önskar 

få möjlighet att genomföra på alla tre avdelningarna på förskolan under vecka 48. Jag önskar 

även få möjlighet att samtala med pedagogerna i fokusgruppsamtal, ca 45min/avdelning. 

Observationerna kommer att ske, om du tillåter det, genom anteckningar eller ev. 

ljudupptagning/filmning för att lättare kunna gå tillbaka, höra vad som sades och gjordes, och 

analysera materialet. Vid samtalen kommer, om du tillåter det, diktafon att användas för att 

kunna lyssna i efterhand på vad som sades. Insamlat material kommer att förstöras när 
uppsatsen är godkänd.  

 
För att jag ska kunna genomföra observationerna och samtalen till studiens syfte 
behöver jag ditt godkännande, så jag ber dig meddela mig så snart som möjligt. 
Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag inte 

kommer att använda kommunens, förskolans, pedagogernas eller barnens namn i studien och 
examensarbetet.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, och 

materialet kommer endast att användas i utbildningens syfte.  

Vill du veta mer är det bara att kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänliga hälsningar 
 

Ort: (…)    Ort: Falun, Högskolan Dalarna 
Datum: 10/11 2016   Datum: 21/11 2016 

 
Student PG2062 Ht16   Handledare 
Linda Torstensson   Farhana Borg 
Tel. (…)    Tel. (…) 

E-post: h13linto@du.se    E-post: fbr@du.se  
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9.4. Bilaga 4: Informationsbrev till vårdnadshavare  

 

 

 

 

 

 
Hej vårdnadshavare! 

 
 

Jag heter Linda Torstensson, studerar till förskollärare och har nu kommit till sista kursen i 

utbildningen då examensarbetet ska genomföras. Jag vänder mig därför till dig eftersom jag 

behöver ditt medgivande för att genomföra min studie.  

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning.  
 

För att genomföra min studie önskar jag få möjlighet att, under vecka 48, undersöka vilka 

uppfattningar pedagogerna har under tambursituationer vid av- och påklädning. Syftet med 

studien är att ta reda på hur pedagogerna och barnen kommunicerar och samspelar med 

varandra i tambursituationer. Enligt Skolinspektionen (2016) hade nära hälften av förskolorna 

i deras granskning inte utnyttjat tamburen till att låta barnen utveckla förmågor och 

personalen hade heller inte diskuterat tamburen som lärmiljö. Denna undersökning är därför 

viktig för att lyfta tamburen som lärmiljö där barnen kan ges möjligheter för utveckling och 

lärande. 

För att ta reda på detta behöver jag observera på- och avklädningen i hallen, som jag har valt 

att genomföra på alla tre avdelningarna på förskolan. 

Observationerna kommer att ske, om du tillåter det, genom anteckningar eller ev. 

ljudupptagning/filmning för att lättare kunna gå tillbaka, höra vad som sades och gjordes, och 

analysera materialet. Insamlat material kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  

 

För att jag ska kunna genomföra observationerna till studiens syfte behöver jag era, 
föräldrars/vårdnadshavares, tillstånd p.g.a. de forskningsetiska principerna. 
Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag inte 
kommer att använda kommunens, förskolans, pedagogernas eller barnens namn i studien och 

examensarbetet.  
 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
barns deltagande utan närmare motivering. 

 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 

materialet kommer endast att användas i utbildningens syfte.  

Vill ni veta mer eller har funderingar är det bara att kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ort: (…)    Ort: Falun, Högskolan Dalarna 

Datum: 10/11 2016   Datum: 21/11 2016 
 

 
Student PG2062 Ht16   Handledare 
Linda Torstensson   Farhana Borg 
Tel. (…)    Tel. (…) 

E-post: h13linto@du.se    E-post: fbr@du.se  
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