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Förord  

Så enkelt allt blev till slut. Det var bara att följa processen. Den ledde mig dit jag 

skulle. Tiden är mogen och nu passar denna avhandling in som en liten pusselbit i ett 

större sammanhang. Det är med ödmjukhet jag till sist inser hur det stora pusslet 

uppstår bortom det jag kan förstå, planera och tänka ut. 

 

Den föreliggande avhandlingen är inte en persons verk, utan det är många som bidragit 

med idéer, tid och engagemang. Hela arbetet fick sin upprinnelse när jag mötte min 

första barngrupp som nyexaminerad förskollärare under tidigt 1970-tal. Jag blev 

senare föreståndare och mötte flera personalgrupper och arbetslag. Mina frågor och 

funderingar växte till och jag måste söka efter svar. Förskolan är ett komplext system 

av samspelsprocesser och jag ville lära mig mer om detta. Jag mötte 

spädbarnsforskaren och barnpsykologen Britt Wiberg under min utbildning till 

psykolog och bad om hennes handledning i mitt första FoU-projekt. Vi byggde 

tillsammans grunden till det som senare blev modellen Pedagogisk processreflektion. 

Hon skapade en möjligheternas plats för mig och hon lärde mig hur jag i min tur kunde 

skapa detta med arbetslag i förskolan. Utan Britt hade denna avhandling inte kommit 

till. Forskaren och psykologen Karl-Arne Gustavsson visade mig in i det salutogena 

perspektivet och professor Berthel Sutter lärde mig grunderna i verksamhetsteori och 

gav mig ett korrekturexemplar av den numera världsberömde verksamhetsforskaren 

Yrjö Engeströms avhandling. Detta ledde mig senare vidare till Helsingfors och en 

doktorandkurs i Utvecklande arbetsforskning för professor Engeström. 

 

Den dåvarande förskolepsykologen i Umeå Peter Högstadius uppmuntrade mig att 

söka medel för ett utvecklingsprojekt inom barnomsorgen och daghemsföreståndaren 

Jan Brännvall stöttade mig under flera år att gå vidare med idéerna, som han funnit väl 

fungerande i förskolans praktik. Barnhälsovårds- och förskolepsykolog Susanne 

Broms, barnomsorgschef Karin Lundström och socionom Sylvia Sundberg tog initiativ 

till att anställa mig som förskolepsykolog i Skellefteå och senare genomförde jag 

ytterligare ett FoU-projekt inom barnomsorgen som vid det laget kallades förskola. Jag 

blev antagen som doktorand först i Tillämpad psykologi och senare i Pedagogiskt 

arbete. Det var svårt att hitta en lämplig docentkompetent handledare till min 

forskning som byggde på en kombination av verksamhetsteori, objektrelationsteori och 

som handlade om praxisnära forskning men samtidigt om utvecklingsarbete. 

Avhandlingsresan gick från Institutionen för tillämpad psykologi till Institutionen för 

barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Sen bar det av från 

Umeå till University of British Columbia i Vancouver och professorerna Norm 

Amundson och William Borgen och därefter tillbaka till Umeå och då fick jag 

handledning av professor Gaby Weiner från London. Allt slutade med en fil. lic. 

examen, två publicerade artiklar och en psykologtjänst inom elevhälsan i Umeå. 

 

Där korsades min väg av en ny chef, med internationella erfarenheter, Anna-Lena 

Bergman. Hon ville att jag skulle söka medel och genomföra ett FoU-projekt under 

rubriken tidigt förebyggande av psykisk ohälsa. Jag sökte kontakt med TILDA.  
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Det är en förvaltningsgemensam kraftsamling för att förebygga psykosocial ohälsa 

bland barn och unga i Umeå med hjälp av olika praktikerinitierade projekt. 

Verksamhetschef Stefan Nybom initiativtagaren och dåvarande ledaren för TILDA 

bedömde trovärdigheten i mitt projektförslag ur ett praktikerperspektiv. 

Forskningsledaren Ulf Hyvönen vid Socialtjänstens fältforskningsstation bedömde den 

vetenskapliga bärkraften och jag blev beviljad medel för ett längre projekt för att 

vidareutveckla och dokumentera PPR-modellen under praktisk användning. För att 

avsluta mina doktorandstudier ansökte jag hos Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 

Umeå universitet om handledning och fick professor Gun-Marie Frånberg som 

”barnmorska” till mitt avhandlingsarbete. Vi konstaterade att mitt arbete varit en 

hermeneutisk resa och att den borde skrivas utifrån en hermeneutisk utgångspunkt, 

vilket blev förlösande för min skrivprocess. 

 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till professor Gun-Marie Frånberg för en 

fantastisk handledning, utan den hade inte avhandlingen kunnat fullbordas. Ett varmt 

tack också till universitetslektor Katarina Norberg för uppmuntran och kloka 

synpunkter.  

 

Tack till Umeå kommuns ledningsgrupp för TILDA, som möjliggjort avhandlingen 

genom sitt ekonomiska stöd. Ett varmt tack till forskningsledare Ulf Hyvönen vid 

Socialtjänstens fältforskningsstation för genuint engagemang och gott stöd. Tack till 

Elevhälsans ledningsgrupp Anna-Lena Bergman, Lars-Åke Nordström och Kent 

Mårtensson samt TILDA samordnarna Stefan Nybom och Ulrika Granskog för all 

uppmuntran under arbetets gång. 

 

Mången tack till all förskolepersonal som gjort detta arbete möjligt. När jag summerar 

är det tolv arbetslag som tog emot mig som observatör och det är fjorton arbetslag som 

arbetat tillsammans med mig i PPR-samtal. Tack för Ert förtroende och allt jag fått 

lära mig utifrån de erfarenheter ni delat med Er av till mig.  

 

Och sist men inte minst ett innerligt tack till min familj och trygga bas; Harald, 

Margareta och Torbjörn, Johan och Sarah med familjer, Elisabeth och Caroline, Arne 

och Bitti, Camilla, Mattias och lilla Selma, som just inskolats på en jättefin förskola, 

Patrik och Linda, farmor Britta, samt Lennart som stått ut och osvikligt stöttat mig i 

mitt forskningsarbete i med och motgångar under en lång följd av år.  

 

Min förhoppning är att många barn och deras förskolepersonal, beslutsfattare, politiker 

samt elevhälsopersonal får glädje av att denna avhandling till slut kunde förverkligas. 

 

Varmt Tack till alla som möjliggjort denna avhandling! 

 

Bygdeå i oktober 2010 

 
Kerstin Bygdeson-Larsson 
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Till barn och personal 

i förskolan 
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I Bakgrund 

Bosse (3:3 år) är tillsammans med Adam (4:4 år) samt Jonatan (4:11 år) i 

ett litet rum på sin förskola, där pojkarna får leka med Playmobil. Dörren är 

stängd till rummet för att inte ettåringarna ska äta i sig småbitar och 

dessutom är leken ofta högljudd. Adam och Jonatan verkar vilja vara ifred 

för att de skall kunna leka He-man och Batman, två machogestalter från 

filmens värld.  

 

Den drygt treårige Bosse använder också Playmobil och bygger upp en 

sjukhusmiljö. Dockorna föreställer mamma och pappa samt lillebror som är 

sjuk. Bosse leker koncentrerat symbollek och talar högt för sig själv.  

 

Bosse: "Det är mamma!” Adam, som inte leker med Bosse, utan med 

Jonatan, tar mamman av Bosse med kommentaren: "Det var min mamma!" 

Bosse tittar upp med undrande min. Bosse säger: "Den var ju till sjukhuset", 

utifrån den lek han håller på med. Lekens illusion sätter, i Bosses 

föreställningsvärld, en gräns runt sjukhusmiljön. Bosse funderar en stund. 

Sedan säger han för sig själv: "Och så lånar jag den" samtidigt som han tar 

en ny docka ur lådan mitt på bordet. Bosse fortsätter sin lek, ackompanjerad 

av kommentarer: "Är du sjuk? Då kommer jag och sköter om dig!". 

 

Adam slår till Bosses sjukhusvagn. Bosse sitter bara och gapar och tittar. 

Adam kastar en figur som Bosse leker med i golvet. Adam kastar flera 

figurer ur sjukhusleken, som är uppbyggd och återställd för fjärde-femte 

gången. Bosse säger till slut till Adam: "Du får ta den här och den här." 

Bosse skickar över allt från sin sjukhuslek. Han sätter sig tyst och bara 

tittar. Efter en stund böjer sig Bosse fram över bordet och tar tillbaka en 

figur med hjälm, som verkar vara särskilt attraktiv för honom. Han tar 

sedan ytterligare en figur när Adam och Jonatan blivit mer uppslukade av 

sin lek, men Adam uppmärksammar detta och rycker ifrån Bosse de figurer, 

som Bosse håller i sin hand. 

 

"Här var ratten" säger Bosse och försöker hjälpa pojkarna i deras lek. Adam 

verkar tycka att det är fel bil som Bosse syftar på och rycker ratten ur 

Bosses hand. Bosse har slutat leka. Bosse tar en häst och skriker och slår 

med den mot lådan. Efter att ha avreagerat sig samlar Bosse ihop sig igen. 

 

Bosse säger: "Sen kanske jag får låna av dig, Adam?" och syftar på sakerna 

från sjukhusleken. Då ryter Adam: "Nej!" Bosse fortsätter att finna nya 

lösningar och Adam fortsätter att inkräkta på Bosses lek. Bosse försöker till 

slut göra som Adam. Bosse: "Jag fångade den, Adam! "Han tar saker av 

Adam, som då blir arg. Adam: "Det får bara jag göra." Adam tycks anse att 

speciella regler ska gälla för honom.  

 



14 

 

Adam och Jonatan har under hela detta lekpass som varat 1 timme och 24 

minuter lekt tillsammans och fört en dialog. De leker högljutt Batman och 

He-man. Jonatan försöker när det blir för våldsamt dämpa Adams 

destruktivitet och vilda framfart. Jonatan får ta i av alla sina krafter. Ibland 

måste han skrika väldigt högt för att få stopp på Adam, som inte själv 

förmår sätta gränser. Adam leker vilt, sjunger Batmansången, sladdar med 

bilen och slänger saker i väggen. En förskollärare öppnar dörren och säger 

till pojkarna att de måsta var rädda om Playmobil-materialet och att de inte 

får lov att vara så högljudda. Mot slutet av lekpasset föreslår Adam: "Ska vi 

leka Stålmannen?" Jonatan är med på det.  

 

Samtidigt försöker Bosse ta sig in i leken. Bosse: "Jag är ju stålpojken." 

Adam: "Nej, det är du inte! Nej, det är du inte!" Adam slår Bosse med den 

lilla rutschkanan. Bosse sitter stilla och säger: "Man ska inte slåss, Jonatan! 

Man kan säga att han inte får vara Stålmannen, men inte slåss." Adam 

slutar. 

 

Bosse försöker dra till sig lådan så att han ska kunna ta några nya 

Playmobil-figurer. Adam drar undan den. Bosse försöker krypa upp på 

bordet. Adam talar om för Bosse att man inte får krypa på bordet. Bosse 

bara sitter. Adam kör Playmobil-bilen så att alla figurer tippar ut. Jonatan 

blir arg på Adam, när han kör så våldsamt. Bosse flyttar sig tillbaka till 

stolen. Uppgivet sätter han två figurer i rutschkanan och låter dessa få åka i 

golvet.  

 

En förskollärare öppnar dörren och säger att pojkarna ska plocka undan, 

eftersom det snart är samling. Bosse sitter på sin stol och håller sin figur i 

knäet under bordet. Han gäspar och skruvar på sig och säger "Nu vill jag, 

nu vill jag, nu vill jag...."Ingen lyssnar till Bosse. Han ger bort sin häst och 

säger: "Nu vill jag inte vara här! " Bosse går ut och säger till förskolläraren: 

"Dom fångade bara mina saker." Förskolläraren som inte följt lekprocessen, 

förstår inte vad Bosse försöker uttrycka, utan svarar glatt: "Jasså, fångar 

dom dina saker!" 

 

Bosse går ut i hallen. Camilla och Lisa sitter på soffan. De leker flygande 

buss. Camilla: "Du kan inte följa med på den här bussen för den ska flyga 

iväg just nu!" Bosse kryper in under en bänk och lägger sig där. Flickorna 

drar iväg till matrummet med sina saker. Bosse hoppar fram och upp i 

soffan och säger till förskolläraren, som kommer för att hämta honom: 

"Våran buss flyger!" "Nu stannade den på gatan, då landade den. Vi ska 

hoppa ner." Hon svarar konkret, utan att uppfatta Bosses lekillusion: "Har 

du åkt flygbuss någon gång?" Bosse ser bara undrande ut. Förskolläraren 

säger: "Nu är det samling! Bosse!" Bosse blir glad och säger: "Jag vill vara 

med i samlingen." 
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Detta är ett återgivande av en lek- och samspelsobservation i förskolan (opublicerad 

manual Bygdeson-Larsson, 2004) som visar på vad som kan utspela sig, utan att 

personalen egentligen lägger märke till vad som sker eller funderar på vad situationen 

kan innebära för barnen. Om vi för en stund stannar till och reflekterar kring vad som 

sker i observationen, uppkommer en mängd frågor. Vad är det som händer sett ur 

Bosses perspektiv den här förmiddagen i förskolan under den fria leken? 

 

Bosse försöker ensam leka en symbollek (Piaget, 1978), bredvid de två samlekande 

pojkarna Adam och Jonatan. Bosse försöker också på olika sätt komma i samlek med 

de övriga två till exempel genom sitt förslag att vara stålpojken, men detta lyckas inte 

för honom. Den symbollek, sjukhuset, som Bosse om och om igen börjar bygga upp 

efter att ha fått den spolierad av Adam, går till slut helt om intet.  

 

Jonatan sätter gränser för Adam. Detta verkar ibland vara tungt och svårt. Bosse 

försöker tala om vad som hänt för förskolläraren, men hon förstår inte. Bosse försöker 

närma sig flickornas lek. Men de befinner sig i sin symbollek, flygbussen, det vill säga 

långt inne i en gemensam lekillusion och vill inte låta sig störas. De avvisar därför 

Bosse, som nu kan tänkas ha en stark längtan att få komma igång med symbollekandet 

efter 1 timme och 24 minuters misslyckande. Han får till slut chansen att ta över 

"flygbussen" efter flickorna. Han befinner sig äntligen i illusionens värld, mellan inre 

och yttre verklighet (Winnicott, 1981). Han får möjlighet att leka symbollek även om 

han gör det ensam.  

 

När förskolläraren kommer vill han förmedla sina upplevelser till henne. Pedagogen 

möter honom inte. Då hon inte följt processen har hon ingen möjlighet att få grepp om 

sammanhanget och kan inte tolka vad Bosse är upptagen av i sin föreställningsvärld. 

Hon associerar till något konkret och tror att Bosse leker något han har erfarenhet av. 

Hon tror att han någon gång åkt flygbuss. Han får inte möjlighet att dela sin inre värld 

med förskolläraren. Det skapas inte något gemensamt uppmärksamhetsfokus som 

möjliggör ett intersubjektivt delande av tankar och känslor (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 1995), men Bosse verkar ändå vara glad för kontakten med förskolläraren 

och vill gärna vara med på samlingen, där han kan vara under de vuxnas beskydd och 

inte blir lika utelämnad åt "djungelns lag".  

 

Bosse får i detta exempel ingen möjlighet till utvecklande symbollek och ännu mindre 

till en symbollek i kommunikation med andra barn där ett delande av en gemensam 

lekillusion (Bygdeson-Larsson, 2004) kan ske. I en vuxenövergiven frilek kan barn 

inte klara sig med hjälp av inre kontroll och språk, om inte alla barn har den 

kompetensen. Adam som hela tiden kränker och inte kan klara av att reglera sin 

affektiva balans och därmed sin egen gränssättning annat än med andras hjälp, skulle 

kanhända må väl av stöd från en vuxen i situationen. I exemplet får Jonatan ta det 

vuxna ansvaret för Adam.  

 

En lek och samspelsobservation eller som jag senare benämner det, pedagogisk 

processobservation (PPO), kan som exemplet visar, generera många frågor t.ex: Vilket 

gensvar får Bosse på sin symboliska lekvärld eller illusion av omgivande barn och 
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förskolepersonal? Vad innebär det om den här processen upprepas i samspelet dag 

efter dag? Vilka samvaromönster uppstår över tid? Hur följer förskolläraren 

samspelsprocessen mellan barnen i exempelsituationen? Vilken roll spelar 

förskollärarens frånvaro eller närvaro för leken och samspelet? Vilket pedagogiskt 

förhållningssätt och vilken medvetenhet krävs för en väl fungerande lek och 

samspelssituation? Vad bildar grunden för förskollärarens arbete, det konkreta i 

situationen, barnens yttre beteende eller barnens föreställningar, intentioner och 

samspelsprocessen med barnen och mellan barnen? Hur skulle förskolepersonalen 

kunna få syn på vad som sker i samspelsprocessen ur Bosses, Adams eller Jonatans 

perspektiv? 

 

Den här avhandlingen tar fasta på samspelsprocesser i förskolan. Det gäller såväl 

vuxen-barn samspel som barn-barn samspel och fokus ligger på hur 

förskolepersonalen, det vill säga förskollärare och barnskötare genom observation och 

reflektion kan utveckla förståelsen för barnens perspektiv i samspelssituationer och hur 

en ökad förståelse kan påverka samspelsklimatet och därmed situationen för barn i lek 

och samspelssvårigheter. 

 

I texten kommer begrepp som förskollärare och förskolepersonal, samt praktiker att 

användas för att benämna dem som arbetar i förskolan. Begreppet praktiker emanerar 

från den verksamhetsteoretiska traditionen och betecknar att förskolepersonalen 

arbetar i förskolans praktik, till skillnad från forskaren som är teoretiker och arbetar i 

de reflekterande samtalen. Ibland används också termen vuxen för den som arbetar 

med barnen i förskolan, till exempel i begreppet vuxen-barn samspel. För att beteckna 

hela gruppen med praktiker som tillsammans arbetar på en gemensam 

förskoleavdelning används begreppet arbetslag. 

 

Denna avhandling har föregåtts av en Lic. avhandling (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 

2006). I den ramberättelsen redogör jag för utvecklingen av en modell för 

förändringsarbete i förskolans lärandemiljö med avseende på pedagogernas 

medvetenhet i arbetet med samspelsprocesser. Samspelets avgörande betydelse för 

förskolans uppdrag att främja såväl hälsa och lärande som en demokratisk fostran 

diskuteras. Modellen benämns Educational Process Reflection (EPR), vilket på 

svenska blir Pedagogisk processreflektion (PPR). Förutom ramberättelsen ingår två 

artiklar.  

 

Den ena artikeln (Bygdeson-Larsson, 2006) beskriver vilka nya erfarenheter och 

perspektiv förskolepersonalen vid fem förskoleavdelningar menar sig ha fått i sitt 

arbete med hjälp av PPR och hur detta bidragit till en positiv förändring i deras 

förskolemiljö med avseende på samspelsprocesser mellan barn och personal och 

mellan barn och barn.  

 

Den andra artikeln (Bygdeson-Larsson, 2005b) beskriver mer i detalj hur 

förskollärarnas bild av tre barn förändrades och indirekt även barnens samspel, när 

förskollärarna genom observation och reflektion utvecklade sin kapacitet att tolka och 

förstå barnens perspektiv. 
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En ny studie med stöd av PPR-modellen, har genomförts efter Lic. avhandlingen, som 

dels innebär en fördjupning och dels har en något annorlunda inriktning. 

Utgångspunkten i denna studie är att använda PPR med avseende på förebyggande av 

barns psykosociala ohälsa genom att förbättra hela samspelsklimatet så att det kan 

tjäna som en hälsofrämjande pedagogisk miljö för alla barn och då speciellt när det 

gäller barn i lek och samspelssvårigheter.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med PPR-forskningen i sin helhet har varit att vinna kunskap 

om samspelsdimensionen i förskolans arbete och utveckla en modell för kompetens- 

och verksamhetsutveckling, eller om man så vill en konsultationsmodell för 

elevhälsoarbete i pedagogisk verksamhet med förskolan som exempel. 

 

Det specifika syftet med den delstudie som presenteras i föreliggande avhandling är att 

undersöka om det kan vara möjligt för förskolepersonalen att med stöd av PPR-

modellen stärka sin professionalitet i arbetet med samspelsdimensionen och därigenom 

ge barnen bättre möjligheter att bemästra lek- och samspelprocesser inom förskolan på 

ett för alla barn hälsofrämjande, lärande och utvecklande sätt. 

 

Avhandlingen avses kunna belysa följande frågeställningar: 

 

1) Kan PPR stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin 

professionalitet och i så fall hur? 

2) På vilket sätt kan PPR bidra till att barns psykosociala hälsa främjas i 

förskolan? 

3) Är det möjligt med stöd av PPR att förbättra lek- och samspelsklimatet i en 

förskolemiljö och i så fall hur? 

Disposition 

Den studie som presenteras i föreliggande avhandling beskriver hur PPR har använts 

som stöd till förskolepersonalen i deras utveckling av sitt arbete med förebyggandet av 

psykosocial ohälsa genom att förbättra samspelsklimatet. Avhandlingen är indelad i 

sex kapitel. 

 

I kapitel I inleder jag med att beskriva en lek och samspelsobservation från förskolan. 

Med utgångspunkt från denna observation för jag ett resonemang kring några möjliga 

frågeställningar om vad som sker i samspelsprocessen mellan barnen och mellan 

personalen och barnen. Därefter beskriver jag de förstudier som lett fram till skapandet 

av PPR-modellen. 

 

I kapitel II positionerar jag min studie med stöd av en forskningsöversikt som 

behandlar olika områden av betydelse såsom; förskolans roll i förebyggandet av 

psykisk ohälsa samt social och utbildningsmässig utslagning, samspel i förskolan, 

behovet av en resilient förskolemiljö, samspelskvalitet och professionsutveckling, samt 

slutsatser utifrån forskningsöversikten.  
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I kapitel III redovisar jag mina teoretiska utgångspunkter som består av a) ett 

relationellt och kontextuellt synsätt på barns utveckling, b) reflekterande empirisk 

forskning, c) ett hermeneutiskt perspektiv, d) ett sociokulturellt perspektiv och en 

tolkande ansats, e) verksamhetsteori och f) objektrelationsteori.  

 

I kapitel IV beskriver jag studiens metodologi som omfattar dels cirkeln för 

utvecklande arbetsforskning, dels själva lärandeaktiviteten utifrån PPR-modellen, samt 

metoden och en beskrivning av urval, etiska överväganden, deltagare, procedur, 

validitet, forskarrollen, och slutligen tolkning och teoretisk analys. 

 

I kapitel V presenterar jag empiriska nedslag med hjälp av exempel på skeenden i 

PPR-processer som visar hur förändringar kommer tillstånd, dels när det gäller enstaka 

barns samspelssvårigheter, dels när det gäller samspelsvårigheter som omfattar flera 

barn och/eller hela samspelsklimatet. 

 

I kapitel VI sammanfattar jag de väsentliga delarna av mina resultat och diskuterar 

vilka implikationer dessa kan ha dels för elevhälsoarbetet med förskolans personal och 

dels för den pedagogsiska verksamheten på förskolan. Därefter reflekterar jag över 

vilka möjligheter och begränsningar PPR-modellen har i forskningssammanhang. 

Vilka sanningsanspråk kan studien anses ha? Slutligen blickar jag tillbaka på den 

inledande observationen. Vidare resonerar jag om behovet av fortsatt forskning inom 

området samspelsprocesser och behovet av forskning inom elevhälsoverksamheten. 
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Förstudier 

Min forskning kan i sin helhet ses som en hemeneutisk spiral (Ödman, 2007) och 

kommer därför här att beskrivas i den tidsordning som arbetet skett. När jag började 

undersöka detta område, i slutet av 80-talet inledde jag med en genomgång av den 

svenska förskolans styrdokument och den då aktuella forskningen kring svensk 

förskola. Jag kommer nedan att kort redogöra för detta, eftersom det utgör 

utgångspunkten för den nu aktuella studien, men också att beskriva förförståelsen, som 

låg till grund för arbetet när det tog sin början. 

Förskolans mål och teoretiska utgångspunkter. 

I målen för förskolans pedagogiska verksamhet (Socialstyrelsen, 1987, s.15-16) talas 

det om att:  

 

Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn 

bästa möjliga betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och 

tankemässiga tillgångar. Förskolan kan därigenom lägga grunden till att 

barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till 

inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna 

omdömen och problemlösningar. Förskolan bör hos barnet lägga grunden 

till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som 

andras levnadsvillkor. 

 

I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) pekar man på att 

förskolans pedagogiska verksamhet syftar till att på olika sätt stimulera och stödja 

barns utveckling. Man konstaterar att den teoretiska utgångspunkten, i form av Piaget 

(1967, 1968) och Erikson (1971), som valdes i samband med barnstugeutredningen 

(SOU 1972:26), inte ger en tillräcklig grund för verksamheten. Man framhåller att 

kunskapen om utvecklingsstadierna inte räcker till som utgångspunkt, utan att det är 

processen i barns utveckling som behöver fokuseras, men samtidigt anger man ingen 

ytterligare teori. 

 

Jag fortsatte mina studier med en genomgång av den då aktuella forskningen om 

förskolan. Samtidigt sökte jag efter en processteori som kunde var möjlig att använda 

som utgångspunkt för en tolkning av målens innebörd för arbetet i förskolan och för att 

värdera vad forskningen visade. Tillgången på forskning om förskolan var sparsam, 

men några studier var av intresse utifrån mitt forskningsfokus och två av de större 

studierna blev viktiga som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  

Forskning om arbetslag och daghemsklimat 

Boalt Boëthius studier (1983, 1984) av arbetslag på daghem visar att 

förskolepersonalens fungerande i grupp ibland kan ses som ett uttryck för 

jaginskränkning. ”I arbetslagets gemensamma gruppdiskussioner kom detta till uttryck 

i ett aktivt tillbakahållande av känslor, tankar och handlingar” (Boalt Boëthius, 1984, 

s.5). Detta innebar att många bara använde en begränsad del av sin kapacitet. Deras 
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möjligheter att utveckla sina personliga resurser eller att bidra till att gruppen blev mer 

kreativ var följaktligen små, enligt Boalt Boëthius. Arbetslagsmedlemmarna hade ofta 

olika uppfattningar om vad som hade hänt i olika situationer. Detta var dock något de 

inte kunde använda sig av. De var mer inriktade på vad de trodde att andra tyckte eller 

ville än på sina egna uppfattningar. ”Inför ifrågasättanden och brist på stöd släppte 

man greppet om sina egna idéer och visioner och anpassade sig till vad man trodde 

majoriteten av gruppens medlemmar tyckte” (Boalt Boëthius, 1984, s.6). Det fanns en 

tendens att anpassa sig till den minsta gemensamma kompetensnivån i gruppen och 

förneka de egna erfarenheterna och den egna kompetensen. Risken med en sådan 

anpassning är att glappet mellan vad personen verkligen känner, tänker och vill göra 

och vad den faktiskt säger och gör blir så stort, att personen tappar kontakten med sig 

själv. Boalt Boëthius framhöll att detta kunde återverka negativt på arbetet med 

barnen, eftersom det kräver en viss personlig integritet.  

 

Min tolkning av denna forskning blev att det kunde finnas outnyttjade resurser 

inneboende i arbetslagen på förskolan när det gäller affektintoning och intersubjektiv 

dialog (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995). Vid den senare utvecklingen av 

PPR modellen (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006) fanns detta med som ett 

antagande. 

 

Ekholms & Hedins (1984a) forskning om daghemsklimat, vuxnas 

uppfostringsattityder och barns utvecklingsmöjligheter, har också vart en viktig 

bakgrund för mitt arbete. I deras studie av tolv daghem beskriver och analyserar de 

daghemmens klimat och dess effekter på barns sociala beteenden. Studies resultat 

sammanfattas i en karakterisering av två typer av klimat, som på olika sätt återverkar 

på barnens sociala beteenden. Klimaten benämns med begreppen nutidsklimat 

respektive framtidsklimat. Begreppen har enligt Ekholm & Hedin (1984a) sitt ursprung 

i Schaefers (1959) tankar om uppfostran i två dimensioner; graden av kontroll och 

graden av värme.  

 

Det nutidsinrikade klimatet innebär, enligt författarna att barnen under vuxenledda 

aktiviteter inte har något eller mycket begränsat handlingsutrymme. Barnens spontana 

initiativ får stå tillbaka och förskolepersonalen följer i första hand planeringen. Barnen 

får inte så mycket tillfälle att reflektera och strukturen i hela arbetet är svag och 

nyckfull till exempel när det gäller tidpunkter. Barnens skapande verksamhet innebär 

till stor del förelagda uppgifter. Förskolepersonalen håller barnen sysselsatta. Barnen 

får ofta tillsägelser på ett auktoritärt sätt, det vill säga direkta tillsägelser och 

uppmaningar, utan motiveringar och utan utrymme för barnen att själva förändra sitt 

beteende. Vid måltiderna har personalen disciplinproblem, som att få barnen att sitta 

ordentligt och vara tysta. Barnen ges lite eller inget ansvar. Under den fria leken 

lämnas barnen i huvudsak ensamma. Alla barn klarar inte detta. En del barn går runt 

sysslolösa och planlöst spring förekommer nu och då. Förskolepersonalen deltar sällan 

tillsammans med barnen i deras aktiviteter. Barnen i nutidsklimatet leker mindre ihop 

och retas och avvisar varandra mer. Barnen lämnas att själva klara sina konflikter, 

varför negativa sociala gruppmönster uppstår. Stämningen i nutidsklimatet är sällan 

glad.  
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I det framtidsinriktade klimatet råder motsatta förhållanden. Enligt författarna 

förkommer i den typen av klimat mer av styrda aktiviteter. Det är oftare en 

förskollärare som arbetar ensam med en liten grupp av barn. Förskolepersonalen deltar 

också mer i barnens aktiviteter och samarbetar med dem. Barnen leker oftare 

tillsammans med andra. Förskolepersonalen pratar mer med barnen, men ger sällan 

tillsägelser om hur de ska uppföra sig. När de ger tillsägelser sker detta oftare med 

motiveringar och förklaringar eller i form av frågor så att det finns möjlighet för 

barnen att själva tänka efter hur de ska göra. Barnen ges utrymme i de vuxenledda 

aktiviteterna. Barnens förslag beaktas lika väl som vuxnas. Förskolepersonalen följer 

barngruppen och har planeringen i bakhuvudet. Det är inte disciplinen som blir det 

viktiga när man samlas utan vad man har att säga varandra. Barnen är engagerade och 

fängslade av vad som pågår, barnen får möjlighet att reflektera och deras åsikter 

tillmäts betydelse. Det finns fler vuxenledda gruppaktiviteter i framtidsklimatet. 

Barnen är hjälpsamma mot varandra De både får och tar ansvar. Barnen småpratar 

under måltiderna och har en trivsam samvaro. Barnen tar ofta själva initiativet till att 

hjälpa till. Barnen uppmuntrar varandra. Under den fria leken finns alltid någon av 

förskolepersonalen i bakgrunden även när barnen leker ensamma i ett angränsande 

rum. Förskolepersonalen lär barnen att lösa konflikter. I det framtidsinrikade klimatet 

har personalen fast struktur i arbetet och inom denna ram tillåts barnen ta initiativ, men 

fasta tidpunkter hålls. Förskolepersonalen stimulerar barnen till lek om de inte kommer 

igång. Stämningen i det framtidsinriktade klimatet präglas av gemenskap och glädje 

och barnen är betydelsefulla för varandra, vilket kan ge dem större självkänsla. 

Förskolepersonalens positiva attityd bildar mönster och barnen lär sig detta sätt att 

umgås. 

 

Ekholm & Hedin (1984a) finner att de skillnader i klimat som undersökningsresultaten 

visar på, har att göra med den inre verksamheten och inte i så hög grad med 

strukturella faktorer, som barnantal, personaltäthet och ytor. Det framgår vidare att de 

två olika klimaten kan förekomma på två daghem som har en likartad uttalad 

målsättning, trots att dessa två strategier är helt olika i fråga om måluppfyllelse. Här är 

det viktigt att påminna sig om att antalet barn per avdelning 1984 var betydligt lägre 

överlag och personaltätheten högre än det blev under 90-talet och 2000-talet. 

Personaltätheten minskade samtidigt, som gruppstorleken ökade och dessutom har 

antalet yngre barn och barn i särskilda behov ökat (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). 

 

De flesta daghem har en tendens att vara nutidsinriktade, enligt Ekholm & Hedin 

(1984a). Av de studerade tolv daghemmen hade fyra ett framtidsinriktat klimat, fyra 

ett nutidsinriktat och resterande låg någonstans mellan dessa klimat. Författarna menar 

att bidragande orsaker till detta kan vara en allmän tradition av obalanserad 

maktrelation mellan vuxna och barn och en tradition inom förskolan att fri lek innebär 

fri från förskolepersonalens närvaro och påverkan, samt att förhållningssättet, på grund 

av svårigheter att tolka och koppla målen till verksamheten, istället blir beroende av 

grupptrycket inom arbetslaget. Svårigheter att koppla mål till verksamhet kommer, 

enligt Ekholm & Hedin (1984b) också till uttryck i osäkerhet och brist på planering när 

det gäller arbetet med barn i särskilda behov. 
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Eftersom Ekholm & Hedin visar på att det finns en koppling mellan 

förskolepersonalens förhållningssätt och barnens samspel med varandra är deras 

forskning intressant, som bakgrund till föreliggande avhandling. 

 

Tolkningen av innebörden i förskolans målsättning och den forskning som var relevant 

gjordes med hjälp av en teoretisk ram som bestod av Winnicotts teori om föräldra-barn 

samspel och barnets möjligheter att utveckla det så kallade lekområdet. Dessutom 

användes Piagets begrepp för lek. Efter en teoretisk tolkning av vad forskningen hade 

att säga om måluppfyllelsen i förskolan (Bygdeson-Larsson, 1988) arbetade jag vidare 

med något, som under senare tid har benämnts med begreppet praxisnära forskning 

(Carlgren, 2005), med fokus på barnperspektivet och barns perspektiv (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2010) och inte minst förskolepersonalens 

perspektiv på sin verksamhet. 

 

När introducerades och vad innebär då begreppet praxisnära forskning? Ett ökat antal 

praxisnära forskningsansökningar efterlystes av Utbildningsvetenskapliga kommittén 

(UVK) 2002. Enligt Carlgren (2005) hade begreppet praktiknära använts tidigare 

”Genom att istället tala om praxisnära var syftet att inkludera fler forskningstraditioner 

och ge konnotationer till mänsklig reflekterad verksamhet. Med tanke på 

Vetenskapsrådets uppgift att stödja grundläggande forskning av hög vetenskaplig 

kvalitet blev betoningen av praxisnära grundforskning betydelsefull. Därigenom 

markerades det kunskapsutvecklande syftet framför det verksamhetsutvecklande” 

(Carlgren, 2005, s. 8). I detta sammanhang bör även nämnas att ”hybridbegreppet” 

praxisnära grundforskning senare kom att ifrågasättas (SOU 2005:31). 

 

Carlgren (2005) beskriver teorins roll i praxisnära forskning och vikten av att 

målrelatera utveckling av pedagogisk verksamhet. Hon framhåller att ”[m]an måste 

vara beredd att kunna tänka sig alternativa praktiker för att kunna reflektera över 

praktikernas innebörd och få till stånd en teoretisk grundad verksamhetsutveckling. 

Först då kan ett ändrat sätt att tänka få konsekvenser för det man gör” (Carlgren, 2005, 

s.137). 

 

Arbetet med PPR påbörjades således långt innan praxisnära forskning efterfrågades, 

men föreliggande studie kan likväl inrymmas i begreppet praxisnära forskning. PPR 

uppfyller vad Carlgren betonar som grundläggande i sammanhanget, nämligen 

målrelatering och teorikoppling. 

 

Även begreppen barnperspektiv och barns perspektiv fångar essensen i PPR, även om 

det som främst karakteriserar denna studie är förskolepersonalens perspektiv på sin 

verksamhet och egna förändringsambitioner.  

 

Sommer (2010) undersöker begreppet barnperspektiv, som kommer från ett nytt 

sociologiskt barndomsparadigm, där barn och barndom ses som fristående kategorier i 

samhället, istället för som tidigare enbart som vuxna i vardande. Sommer (2010) söker 

efter substansen i begreppen barnperspektiv och barns perspektiv hos inflytelserika 



23 

 

sociologer, såsom Qvortrup, Corsaro och James. De är alla mycket kritiska till den 

klassiska barnpsykologin och utvecklingspsykologin med dess abstrakta och 

universella barn, men dessa sociologer har också sinsemellan delvis olika perspektiv.  

 

Qvortrup anlägger, ett strukturellt makro-perspektiv, som syftar till att kartlägga 

barndomens unika karaktär i samhället. Men hans forskning omfattar inte empiriska 

undersökningar av vardagslivet, specifika observationer av barn, eller barns uttalanden 

om sin syn på samhället, utan bygger på olika typer av statistiska data. Hos honom 

återfinns, enligt Sommer (2010), varken barns perspektiv eller något barnperspektiv, 

utan ett objektifierande av barnen och deras livsvärldar. 

 

Corsaro lyfter också fram barndomens unika karaktär och utvecklar sin teori om barn 

som aktiva deltagare i kamratgrupper. Sommer (2010) kritiserar Corsaro för att bortse 

från den grundläggande förutsättningen för att barn ska kunna samspela på ett 

kompetent sätt med kamrater i sociala sammanhang, nämligen förmågan att leva sig in 

i den andres perspektiv, det vill säga förmågan att mentalisera (se vidare det teoretiska 

avsnittet). ”Denna förmåga kan inte bara epistemologiskt antas finnas, som hos 

Corsaro, utan den måste förklaras teoretiskt och verifieras empiriskt” (Sommer, 2010, 

s. 40).  

 

Sommer (2010) framhåller att James och hans forskarkollegor framställer barnet som 

en person i sin egen rätt, inte som en imitatör av vuxna, utan som en social aktör och 

att de argumenterar för att forskningen måste börja studera verkliga barn eller 

erfarenheten av att vara barn. Sommer (2010) menar att denna intention att ta barns 

perspektiv i själva verket har lite substans i deras forskning. Han ifrågasätter hur nära 

barns egna erfarenheter de vuxna forskarna kommer med de etnografiska och 

interpretativa metoderna. Barns perspektiv tenderar att alltid vara fångade i vuxnas 

tolkningar av barnets värld.  

 

Sommer (2010) framhåller vidare att den barndomssociologiska synen på barn som 

aktiva agenter behöver berikas av ett mer innehållsrikt perspektiv på vad som sker i 

barnets innervärld och hur denna innervärld byggs upp med hjälp av barnets 

erfarenheter av samspel med sin närmaste omgivning. Han framhåller att 

barndomssociologin beskriver barn som agenter, utan att gå in på vad som krävs i form 

av innervärld för att fungera intentionellt och därmed kunna vara en aktiv agent. 

Sommer ställer frågan om en kontextuell relationell utvecklingspsykologi (se vidare det 

teoretiska avsnittet) skulle kunna bidra till att på ett djupare sätt teoretiskt grunda 

begreppet barnperspektiv och fördjupa förståelsen av barns perspektiv.  

 

Nedan kommer jag att kort beskriva hur min forskning om samspel i förskolan 

inleddes, med observationer i förskolans praktik ägnade åt att fånga yttre tecken på 

barnens perspektiv för att skapa förståelse för vad som skulle kunna tänkas ligga 

bakom deras beteenden.  
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En explorativ observationsstudie som med stöd av en teoretisk 

tolkningsram mynnar ut i observationsförfarandet PPO. 

Efter den teoretiska förstudien genomförde jag en explorativ observationsstudie på tolv 

olika daghemsavdelningar med fokus på vuxen-barn samspel och barn-barn samspel. 

Den teoretiska förförståelse jag byggt upp under förstudien tillsammans med min 

praktiska erfarenhetskunskap från dryga tio år i yrket som förskollärare bildade 

utgångspunkten för att kunna ”se” och tolka innebörder av samspelsprocesser i 

förskolan på ett djupare sätt än att bara se till yttre beteenden.  

 

Observationen av Bosses lek- och samspel med barn och vuxna, som jag inledningsvis 

återgav, är hämtad från denna observationsstudie. Avsikten med observationsstudien 

var att mer detaljerat undersöka och tolka samspelsprocesser för att få en ökad 

förståelse för vad som kan ligga bakom olika typer av samspelsklimat i förskolan. 

Ekholm & Hedin (1984a) beskriver i grova drag vad som skiljer ett mindre 

välfungerande samspelsklimat från mer välfungerande, men detta ger ingen detaljerad 

förståelse för vad som ligger bakom förskolepersonalens olika förhållningssätt. För att 

komma ifrån en tudelad syn på klimat i förskolan, konstruerade jag som stöd för 

tanken en linje, som fick symbolisera ett kontinuum från mindre (-) till mer 

välfungerande (+) klimat. Klimatlinjen, som jag benämner detta kontinuum, ger 

utrymme för att tänka om förändring åt båda hållen, eftersom olika yttre och inre 

faktorer kan tänkas påverka klimatet i förskolan i både positiv och negativ riktning 

kortsiktigt eller mer långsiktigt. 

 

De främsta fynden i samband med observationsstudien (opublicerad arbetsrapport) 

bestod av följande iakttagelser: Samspelet mellan förskolepersonal och barn fungerade 

bättre när den vuxne kunde uppfatta vad barnet var upptagen av i sin 

föreställningsvärld och inte bara såg till det yttre beteendet, eller till det konkreta i 

situationen. Att uppfatta barnet på föreställningsnivå gick lättare om 

förskolepersonalen inte direkt agerade i situationen, genom att oreflekterat utgå från 

sitt eget sätt att uppfatta situationen, eller sin ambition att undervisa barnet, utan till en 

början förhöll sig mer undersökande och inlyssnande, iakttagande, tolkande och först 

därefter tog egna initiativ. En förutsättning för att förstå de olika barnens upplevelser i 

en situation var att förskolepersonalen kunde följa samspelsprocessen över tid och 

använda sina iakttagelser för att tolka barnens perspektiv. Att bara komma in i ett rum 

och direkt ingripa i skeendet på något ogrundat sätt kunde ofta leda till avbrott i leken, 

att barnen tappade fokus och som följd av detta började springa runt mer planlöst och 

kanske t.o.m. bråka med varandra. Det handlade om att kunna stanna till, iaktta och 

tolka situationen innan något initiativ togs. I Bygdeson-Larsson (2005a,b;2006) 

Figur 1. Klimatlinjen illustrerar mindre välfungerande och mer välfungerande förskoleklimat sett som ett 

kontinuum (Bygdeson-Larsson, 2010) 
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benämns detta pedagogiska förhållningssätt imaginative approach det vill säga ett 

inlevelsefullt förhållningssätt. Detta står för pedagogens lyhördhet och förmåga till 

inlevelse i barnets perspektiv. Utifrån erfarenheter i förstudien blev det tydligt att ett 

sätt att observera där man tvingades stanna till, skulle kunna vara ett sätt att öva sig på 

att bättre uppfatta och tolka vad barnen är upptagna av i sin föreställningsvärld och 

vilken intention som kan tänkas ligga bakom det yttre beteendet. Att observera på detta 

sätt skulle också innebära en övning i att hålla tillbaka sin omedelbara oreflekterade 

reaktion. Själva arbetet med observationsstudien kan karakteriseras med termen 

nyfikenhetsforskning eller måhända praxisnära grundforskning. Tillvägagångssättet att 

observera utvecklades under arbetets gång. En viktig del i observationsstudien blev att 

skapa en noggrann beskrivning av vad en så kallad lek- och samspelsobservation eller 

Pedagogisk processobservation (PPO) kan innebära och hur den kan genomföras. 

 

Den teoretiska tolkningsramen valdes med omsorg och det blev, som tidigare nämnts 

Winnicotts (1965, 1981, 1983) begrepp för föräldra-barnsamspel och barnets 

utveckling av lekområdet, som knyter samman och åtskiljer fantasi och verklighet, och 

Piagets (1978) begrepp för olika typer av lek, som övnings-, symbol- och regellek. Jag 

prövade under observationsstudien om de teoretiska begreppen var användbara för att 

tolka och genomlysa samspelsprocesser i förskolan. Det visade sig vara möjligt. Med 

utgångspunkt från observationsstudiens resultat skapades PPO, som inte är en metod, 

utan ett förhållningssätt, som är grundläggande i modellen Pedagogisk 

processreflektion (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006). PPR handlar om att med hjälp 

av vägledda reflektionssamtal utveckla ett medvetet och inlevelsefullt pedagogiskt 

förhållningssätt. Innehållet i samtalen bygger på observationer av lek och samspel i 

förskolans verksamhet och gemensamma tolkningar med stöd av en vägledning, som 

utgår ifrån den teoretiska förståelsen av lek- och samspelsprocesser som byggts upp 

inom PPR studierna. 
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II Forskningsöversikt 

Nedan kommer jag att redogöra för olika studier av intresse för avhandlingens fokus 

och summera vilka slutsatser som kan dras. Litteraturgenomgången behandlar 

a) Förskolans roll i förebyggandet av psykisk ohälsa, samt social och 

utbildningsmässig utslagning, b) Samspel i förskolan, c) Behovet av en resilient 

förskolemiljö, d) Samspelskvalitet och professionsutveckling samt e) Slutsatser utifrån 

forskningsöversikten. 

 

Forskning om förskolan har utvecklats under årens lopp men den varierar i hög grad 

både teoretiskt och metodmässigt. Trots olikheterna i utgångspunkter kan den ändå 

sammantaget ge en intressant bakgrund till PPR-studierna. De allt vanligare 

videoobservationerna möjliggör granskning i detalj av vad som sker i 

samspelsprocesser. Mängden studier kring samspel har under senare år ökat. När det 

gäller forskning om förändringsarbete som handlar om samspel i förskolan är det dock 

svårt att finna relevanta studier. 

 

Att forskning om förskolan visar på behovet av observation, reflektion och 

förändringsarbete när det gäller samspel och lek beskrivs i Bygdeson-Larsson (2005a). 

Det handlar dels om kvaliteten i vuxen-barn samspelet och dels om att barn kan få 

problem att nå djup och koncentration i sin lek på förskolan och att barn kan ha 

svårigheter att klara av att samspela med varandra på ett för alla barn 

utvecklingsbefrämjande sätt. 

 

Innan jag närmare går in på presentationen av olika studier som genomförts i förskolan 

kommer jag att ge en bakgrund till ambitionen att förebygga psykisk ohälsa hos barn 

inom förskolans ram.  

a) Förskolans roll i förebyggandet av psykisk ohälsa samt social och 

utbildningsmässig utslagning 

Enligt en analys och rapport från EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning, 

Kultur och Mångspråklighet beskriver European Agency for Development in Special 

Needs Education (2005) förhållanden i Europa när det gäller tidiga insatser för barn i 

behov av stöd. I rapporten fokuseras begreppet tidiga insatser (Early childhood 

intervention) och betydelsen av socialt samspel för barnets utveckling. Detta belyser 

skiftet från en typ av insats som huvudsakligen fokuserat på barnet i sig till ett vidare 

förhållningssätt som innefattar barnet och dess omgivning, som föräldrar och förskola. 

I rapporten framhålls med hänvisning till Porter (2002) och Horwath (2000) att ett 

utvecklingsekologiskt synsätt ligger till grund för tidiga insatser. Detta synsätt medför 

att målsättningen för tidiga insatser handlar om en komplex process där man inte kan 

fokusera enbart på barnet, utan måste ta hänsyn till den närmaste omgivningen. Det 

framhålls att det utvecklingsekologiska synsättet också har betydelse för utvecklingen 

av modeller för läroplaner i förskolan. Tidiga insatser syftar till att förebygga social 

och utbildningsmässig utslagning. Det konstateras att ett växande antal barn i Europa 

visar sociala och emotionella svårigheter. I rapporten beskrivs att i Sverige är 
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kommunerna ansvariga för alla barns och familjers välbefinnande och för insatser i 

förskolan och skolan, samt för att skapa hälsosamma miljöer. Det framhålls också i 

den del av rapporten som rör Sverige att det är en viktig uppgift för tidiga insatser att 

skapa möjligheter för barn att leka. Rapporten mynnar ut i rekommendationer om 

riktlinjer för att garantera att tidiga insatser så tidigt som möjligt når alla barn som är i 

behov av stöd. Där poängteras även behovet av riktlinjer för samordning mellan skola, 

socialtjänst och sjukvård samt riktlinjer för att utveckla regionala och nationella centra 

för tidiga insatser. 

 

År 2007 inrättades följaktligen ett nationellt utvecklingscentrum i Sverige för tidiga 

insatser till barn och unga som löper risk att utveckla psykisk ohälsa - 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (prevention) UPP-centrum.  

UPP-centrums kartläggning av metoder  

Enligt Skolverket, Rapport 318 (2008) har andelen svenska förskolebarn i behov av 

särskilt stöd ökat kraftigt under senare år. Under 2008 genomförde UPP-centrum en 

inventering av vilka metoder som används för att upptäcka och förebygga psykisk 

ohälsa bland barn och unga. En del av denna inventering riktades mot förskolan i form 

av en enkätundersökning. Syftet med inventeringen var att få en uppfattning om vilka 

program och strukturerade arbetssätt som användes i förskolan för att upptäcka och 

åtgärda psykisk ohälsa hos barn. I UPP-centrums rapport (Socialstyrelsen, 2009) från 

inventeringen framhålls att förskolan har särskilda möjligheter att tidigt främja psykisk 

hälsa och tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa bland barn och initiera att 

dessa barn får rätt stöd. Man pekar på att över 400 000 barn var inskrivna i förskolan 

år 2007. Eftersom de flesta barn, drygt 80% av alla barn i 1-5 årsåldern, återfinns i 

förskolan utgör den en viktig arena för förebyggande av psykisk ohälsa.  

 

I rapporten från UPP-centrum definieras psykisk ohälsa hos barn som:  

 

psykiska symtom som påverkar barnets känslomässiga välbefinnande 

och/eller hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter. 

Symtomen kan komma till uttryck, till exempel i form av oro och 

nedstämdhet eller som psykosomatiska symtom som huvudvärk och 

magont. Det är symtom som barnet själv upplever besvärande men inte 

alltid kan förmedla till omgivningen. Psykisk ohälsa kan också visa sig i 

utagerande beteende med påtaglig inverkan på barnets uppväxtsituation 

men utan att individen själv behöver uppleva ohälsa (Socialstyrelsen, 2009 

s. 11). 

 

I rapporten konstateras att det är bekymmersamt att de flesta förskolor som svarat på 

enkäten inte använder något speciellt program eller strukturerat arbetssätt för att tidigt 

upptäcka barn som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och förebygga detta. Utredarna 

framhåller att många förskolor själva bedömer att de saknar tillräckliga kunskaper om 

barns hälsa respektive tecken på psykisk ohälsa. 
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Vidare beskrivs i rapporten hur samhällets ansvar för små barns psykiska hälsa är delat 

mellan olika verksamheter ”bl. a. barnhälsovård, förskola, skola och skolhälsovård, 

primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering samt 

socialtjänst” (Socialstyrelsen 2009 s. 21). Utredarna ställer frågan; vad betyder detta 

för möjligheten att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och att ge rätt stöd? Man 

framhåller att förskolan ofta samverkar med andra verksamheter som till exempel 

socialtjänsten, barnpsykiatrin men mindre ofta med skolans egen organisation.  

 

Utifrån UPP- centrums rapport kan jag konstatera att situationen är fragmenterad när 

det gäller samhällets ansvar för små barns psykiska hälsa och att förskolans personal 

till stor del saknar stöd för att arbeta med att främja barns psykiska hälsa. Samtidigt 

finns omsorgen om barns psykiska hälsa inbyggd i förskolans läroplan även om 

begreppet psykisk hälsa respektive ohälsa inte förekommer. Styrdokumenten 

benämner det med begreppet barn i särskilda behov. 

 

Vilka insatser görs för att främja psykisk hälsa i förskolan? UPP-centrum anger i sin 

inventering (Socialstyrelsen, 2008) att det inte finns några strukturerade metoder för 

att upptäcka psykisk ohälsa i förskolan. Vidare anger man när det gäller förebyggande 

program ett antal vanligt förkommande program för föräldrautbildning, som 

exempelvis KOMET, Aktivt föräldraskap och COPE, samt program för arbete i 

förskolan med social och emotionell träning av barn, (SET) och undervisning för barn 

om innebörden i olika känslor (Stegvis). I inventeringen av förebyggande program i 

förskolan blandar man således samman förebyggande program som riktar sig till 

barnet i förskolan respektive till barnet i hemmiljön. En förklaring till detta kan vara 

att man ser barnet som den som ska åtgärdas. Man skiljer inte på vilken arena barnet 

befinner sig i. 

 

I inventeringen nämner man också Vägledande samspel eller International Child 

Development Program, ICDP (Hundeide, 2001) som är ett basprogram för barn i olika 

åldrar inom förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst. Metoden, som baseras på 

teorier om lärande och samspel, syftar till att skapa en utvecklingsfrämjande 

uppväxtmiljö. Detta program skiljer sig från de övriga genom att rikta sig till barnets 

miljö. Avsikten med ICDP programmet är att förändra vuxnas förhållningssätt genom 

undervisning om tre samspelsdialoger; den emotionella, den meningsskapande och den 

gränssättande. Modellen var ursprungligen skapad för barnhem runt om i världen och 

för utbildning av småbarnsföräldrar i Norge. ICDP har de senaste åren också använts 

som fortbildning för personal i den svenska förskolan.  

Hur skiljer sig PPR från andra former av förebyggande insatser? 

Likheten mellan PPR och ICDP är att båda utgår från en relationell syn på barns 

utveckling och avser att påverka den vuxnes förhållningssätt i riktning mot ökad 

lyhördhet. Det som främst skiljer ICDP från PPR är att ICDP bygger på en 

strukturerad undervisning om hur den vuxne bör förhålla sig i sitt samspel med barnet. 

I PPR är förskolepersonalen själva förändringsagenter. Arbetet utgår från 

förskolepersonalens frågeställningar när det gäller vuxen-barn samspel, men i lika hög 

grad gäller frågorna barnens lek och samspel i vardagen på förskolan. Hur samspelet 
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kan tolkas, förstås och hanteras utvecklas efterhand i en dialog mellan de 

frågeställningar personalen initialt formulerar och det undersökande genom 

observerande och gemensam reflektion som sker i PPR-arbetet. Lösningen utvecklas, 

utgående ifrån de situerade problemställningarna. PPR vänder sig till hela arbetslag för 

att stärka förskolepersonalens möjlighet att tillsammans förändra sitt 

verksamhetssystem. 

 

I ICDP finns en fast struktur när det gäller hur vuxen-barn samspelet bör utformas och 

läras ut. Den som vägleder undervisar om de tre dialogerna, uppdelade på åtta ideala 

samspelsteman. I PPR lyssnar facilitatorn och tar utgångspunkten i 

förskolepersonalens frågeställningar och meningsskapande. Utgångspunkten är den 

komplexa verklighet förskolepersonalen befinner sig i. Den lyhörda dialogen mellan 

barn och vuxen som är budskapet i ICDP liksom i PPR förmedlas på olika sätt. 

Lyhördheten för förskolepersonalens perspektiv och egna problemställningar är själva 

utgångspunkten i PPR. Det handlar om en gemensam problemlösning där 

förskolepersonalen är subjekt i sitt eget lärande och där olika perspektiv inom 

arbetslaget är grunden för att skapa nyanser i perspektivet på barnens situation och på 

deras lek och samspelsprocesser. Facilitatorn har rollen att underlätta en kollektiv 

problemlösnings- eller lärandeprocess, men facilitatorn har samtidigt förmånen att få 

rika möjligheter till eget lärande om samspelsprocesser i förskolan.  

 

När det gäller begreppet lärande vill jag hänvisa till Eva Alerbys betraktelser kring 

begreppet. Hon framhåller att kunskap har sin utgångspunkt i människans erfarenheter 

och att det är ”i dialog och samspel mellan människa och värld samt mellan människa 

och människa, som lärande konstitueras” (Alerby, 2000 s.25). Hon framhåller 

ömsesidigheten i lärandet och att mänskliga kontakter kan fungera förlängande som 

”sociala artefakter”. I PPR använder arbetslagets medlemmar varandra och facilitatorn 

för sitt lärande om samspel. 

 

Det mest centrala i PPR är att det riktar sig både till förskolepersonalens samspel med 

barnen och till förskolepersonalens möjlighet att uppfatta, tolka och förstå innebörden i 

barnens inbördes samspelsprocesser och hitta vägar att arbeta med att förstärka ett 

konstruktivt och hänsynsfullt samspel mellan barnen. Barns samspel och lek finns inte 

med i ICDP-programmet, som enbart fokuserar på vuxnas förhållningssätt. 

 

I Bygdeson-Larsson (2005a) beskrivs kort metoden Konsultandcentrerad konsultation, 

som utvecklats av Caplan (1970) och som lanserats i Sverige av Carlberg, Guvå & 

Teurell (1981). Den tar i likhet med PPR sin utgångspunkt i förskolepersonalens egen 

erfarenhet av problem i arbetet. Idén i Caplans metod är att förskolepersonalens sätt att 

uppfatta barnet, deras föreställning om barnet, orsakar problemen i samspelet med 

barnet. Konsulten arbetar från förskolepersonalens perspektiv för att uppnå en så 

kallad tema-interferens-reduktion. Det betyder att förskolepersonalens förutbestämda 

uppfattning om barnet lösgörs. Konsulten arbetar med förändringar i 

förskolepersonalens föreställning om barnet och metoden vilar på ett antagande att 

förskolepersonalen har tillräckligt med pedagogisk kompetens för att själva 

åstadkomma de förändringar som behövs i praktiken. Detta antagande ifrågasätts av 
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Henning-Stout (1993) som framhåller att temainterferens inte är den viktigaste 

anledningen till förskolepersonalens arbetsproblem, utan dessa härrör från brister i 

förskolepersonalens kunskaper, förmågor och självförtroende. PPR tar sin 

utgångspunkt i att verksamheten saknar viktiga redskap och att förskolepersonalen är i 

behov av att utveckla sin kompetens genom lärande utifrån erfarenheter och 

observationer. PPR riktar sig inte bara mot förskolepersonalens problem med ett 

enskilt barn som i Caplans Konsultandcentrerade konsultationsmetod, utan mot 

grupper av barn, hela samspelmiljön och verksamhetssystemet. 

 

En form för förebyggande av psykisk ohälsa är naturligtvis kommunernas elevhälsa, 

som samtidigt riktar sig både mot förskola och skola och avser barn från 1 års ålder till 

16 år.Inom elevhälsan satsas resurserna i huvudsak på skolbarn och endast i mindre 

omfattning på 1-5-åringar. Elevhälsans mål är relationellt, förebyggande och 

salutogent, men i praktiken i sin nuvarande form i huvudsak inriktat på det 

individualdiagnostiska perspektivet och i mindre utsträckning på relationer och 

samspel i det pedagogiska sammanhanget utifrån ett friskperspektiv. För att belysa 

detta påstående, som är grundat i praktisk erfarenhet, ges nedan en forskningsbaserad 

beskrivning av innebörden i valet av perspektiv för genomförandet av elevhälsoarbetet 

i förskola och skola. 

Orsakerna till barns svårigheter tillskrivs barnen 

Behovet av att utveckla elevhälsoarbetet beskrivs av bl a Joakim Isaksson, Rafael 

Lindqvist & Erik Bergström (2007) vid Institutionen för Socialt arbete, Umeå 

Universitet, i en artikel publicerad i European Journal of Special Needs Education; 

”School problems or individual shortcomings? A study of individual education plans 

in Sweden”. Syftet med studien var att beskriva hur behov av specialundervisning 

definierades och beskrevs och vilka åtgärder skolan föreslog i sina så kallade 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Sådana IUP-dokument har alltsedan 1995 vart 

obligatoriska i svenska skolor och föreskrivs innehålla information om elevens 

prestationer, men också om den undervisning som ges till eleven, den omgivande 

skolsituationen och klassen. Analysen av innehållet i en stor mängd IUP- dokument 

visade att svårigheter företrädesvis tillskrevs elevernas tillkortakommanden och 

individuella karakteristika. De åtgärder som föreslogs avsåg också den individuella 

eleven. Så gott som ingen uppmärksamhet gavs till den omgivande skolmiljön varken i 

ett organisatoriskt, fysikt eller pedagogiskt hänseende. IUP-dokumenten handlade inte 

om skolproblem, utan om individuella elevproblem, vilket innebär att själva den 

grundläggande idén med IUP- planer inte fått avsedd genomslagkraft. 

 

Likaså riktar Eva Hjörne & Roger Säljö (2008) ett strålkastarljus mot elevhälsans roll i 

skolans syn på och bemötande av barn med avvikande beteenden. Man framhåller 

utifrån sin empiriska studie av elevhälsoteamens möten att sättet att resonera, 

dokumentera och fatta beslut får konsekvenser både för enskilda barn och skolan i sin 

helhet. Samtalskulturen omvandlar skolproblem till elevproblem, genom att 

elevhälsoteamens möten fungerar starkt individualiserande och samstämmigt. Detta 

trots att flera yrkesperspektiv finns företrädda i teamen. Analysen av 56 

elevhälsomöten vid fem olika skolor visar att ”mångprofessionaliteten” inte kommer 
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till uttryck i olika ”röster” (förf. ref.till Bakhtin, 1996), utan man är istället tämligen 

överens. Den diagnostiska kulturen och det individorienterade förklaringssättet är helt 

dominerande. Elevens perspektiv företräds inte av någon. Samtalen bygger på vaga 

karaktärsbeskrivningar istället för att tala specifikt om vad som faktiskt hänt i konkreta 

situationer. Deltagarna i samtalen frågar sällan efter förtydliganden eller 

konkretiseringar. Man resonerar som om den pedagogiska situationen inte har någon 

betydelse för hur eleven beter sig. Man synliggör inte lärarens och skolans roll. Hjörne 

och Säljö (2008, s. 45) menar att analysresultaten av samtalskulturen pekar mot att 

lärarna är som de ska, men elevernas beteenden är problemet. De refererar till Skrtic 

(1991, s. 152) och menar att det är en ”defective student” snarare än en ”inefficient 

organization”, som är definitionen på det problem, som skall analyseras och åtgärdas i 

elevhälsoteamsmötet. De frågeställningar som handlar om relationer mellan människor 

vägs inte in i analysen. Diffusa problem omvandlas till någon form av avvikelse hos 

barnet, som i sin tur fungerar som en förklaring till varför problemen uppstår. 

 

Ett individinriktat beteendetränande synsätt introduceras just nu i den svenska 

förskolan i form av ett förebyggande program. Andershed & Andershed författarna till 

forskningsöversikten ”Normbrytande beteenden i barndomen” (2005) har utvecklat ett 

förebyggande program, ”Puff” för 3-5 åringar i förskolan. Programmet bygger på att 

problemen definieras i konkreta beteendetermer och att mätningar så kallade 

”Esterbedömningar” görs på förskolan av barns beteenden för att man sen med 

föräldrarnas godkännande ska kunna arbeta med att förändra de identifierade barnens 

problematiska beteenden helst inom några veckor. 

 

Här har vi samma fenomen igen, nämligen att man bortser från personalens del i att 

barnen beter sig på ett speciellt sätt och man mäter bara barnens beteenden helt isolerat 

från sitt sammanhang. När Henrik Andershed (2008) föreläste kring temat ”Förskolan 

som arena för forskningsbaserad prevention” för landets skol- och förskolepsykologer 

vid Psifos kompetensdagar i Malmö, ifrågasattes utgångspunkten för 

preventionsprogrammet ”Puff”. Själva idén i programmet att se barnets beteende, som 

skiljt från det övriga sammanhanget, framstod bland erfarna förskolepsykologer som 

oreflekterat. Linköpingsforskarna Ekholm, Hedin & Andersson (1995) som under 

1980-talet forskade på klimat i förskolan mätte också yttre beteenden och fick med 

detta som utgångspunkt, svårt att åstadkomma förändring i förskolans klimat (Hedin & 

Ekholm, 1988). De tog dock även med personalens beteenden i sina tidssamplade 

beteendeobservationer, till skillnad från ”Puff programmet”, där man mäter barns 

beteenden, utan att ta med det sammanhang där beteendet uppstår. 

 

Utgångspunkten i ”Puff” och ”Ester” framstår som historielös, när det gäller 

utveckling av den svenska förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. ”Puff” 

verkar vara inspirerat av amerikansk beteendeträning i likhet med några av de 

importerade, evidensbaserade program för föräldrautbildning, som kommit i ropet de 

senaste åren. Frågan är om inte ett samspels-perspektiv där både lärarens, barnets och 

övriga barns beteenden, samt bakomliggande intentioner tas i beaktande, blir en mer 

ändamålsenlig utgångspunkt för att åstadkomma förändring, när det gäller såväl 

enskilda barn, som när det gäller den lokala skolkulturen eller samspelsklimatet. 
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Vikten av ett medvetet val av barnsyn eller värdegrund för hälsofrämjande 

arbete i förskolan  

Den centrala frågan när det gäller att utveckla samspelsklimatet sett utifrån 

styrdokumenten för förskolan (LpFö 98) och elevhälsan (Prop. 2001/02:14) är ju hur 

vi ska se på barn. Vilken barnsyn vill vi utgå ifrån? Ska barnen ges möjligheter att bli 

självständiga tänkande och kännande subjekt med egenmakt i sina liv eller är 

ambitionen att de ska bli lydiga objekt för yttre beteendemanipulationer. Jag hänvisar 

här vidare till Malaguzzis filosofiska utgångspunkter för Reggio Emilia pedagogiken 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001) och Winnicotts teoretiserande (Winnicott, 1965, 1981, 

1983) om barn med uppförandestörningar och sociala och psykologiska svårigheter. 

Båda är förespråkare för friskfaktorer, som exempelvis att man ger stöd för barnets 

utveckling av sin förmåga till reflektion och eget skapande. Resonemangen bygger på 

de erfarenheter som gjordes i Europa under andra världskriget, det vill säga vilken fara 

som kan ligga i att människor låter sig styras oreflekterat. Individens egen förmåga till 

skapande och till kritisk reflektion framhålls av både Malaguzzi och Winnicott och står 

i samklang med den svenska förskolans övergripande målsättningar och värdegrund. 

Winnicott bildar tillsammans med Vygotsky (1978) en teoretisk utgångspunkt för 

PPR, som innebär att ett samspelsperspektiv betonas till skillnad från ett 

kategoriserande. Att ta utgångspunkten för ett hälsofrämjande arbete i Winnicotts 

samspelsperspektiv och Vygotskys sociokulturella syn på barn (se vidare det teoretiska 

avsnittet) stämmer väl överens med varandra och med förskolans övergripande 

värdegrund och målsättning. 

 

Att barnet får möjlighet att utveckla sin identitet och egenmakt är centralt sett i ett 

förebyggande perspektiv. Social och psykisk hälsa bygger på förmågan att lyssna till 

sin inre övertygelse och kunna ta ställning, samt självständigt och med integritet kunna 

välja att säga ja eller nej i olika sammanhang, till exempel när det gäller användning av 

droger eller utförande av kriminella handlingar senare i livet. 

 

Om elevhälsoarbetet i förskolan utgår från vaga karaktärsbeskrivningar i likhet med 

vad som sker i övriga skolan (Hjörne & Säljö, 2008), vad får det i så fall för 

konsekvenser för arbetet med förskolans barn? Här kan en forskningsartikel publicerad 

i Child care and practice; Giving voice to the Swedish Preschool child (Bygdeson-

Larsson, 2005b) ge vissa ledtrådar. I artikeln beskrivs tre barns situationer i förskolan. 

Alla har beteendeproblem av olika slag och via förskolepersonalens reflekterande 

PPR-samtal förändras situationen för alla tre barnen. Artikeln beskriver hur 

förskolepersonalen genom upprepade observationer av samspelet i specifika 

situationer och med ökande inlevelse i barnens perspektiv förändrade sin bild eller 

uppfattning av vart och ett av barnen och även sitt eget bemötande av barnen. Detta 

ledde till att två av barnen helt slutade bete sig problematiskt. Ett av barnen hade dock 

vissa svårigheter, men förskolepersonalen fann vägar att stötta barnet för att bättre 

kunna klara av lek och samspelsprocesser i förskolan. 

 

Det var med andra ord möjligt att nå bortom de vaga karaktärsbeskrivningarna, som 

förskolepersonalen inledningsvis använde för att karakterisera sina arbetsproblem och 

sin uppfattning om barnen och komma fram till nyanserade berättelser baserade på 
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observationer av specifika samspelssituationer, där även förskolepersonalens del i 

samspelet framträdde. Det blev möjligt att reflektera kring både barnens och 

förskolepersonalens intentioner bakom sina yttre beteenden i situationen. En 

stereotypiserad bild ersattes och en mer nyanserad och verklighetsbaserad bild av varje 

barn framträdde. Förskolepersonalen fann själva vägar att konstruktivt arbeta vidare 

för att stärka barnen som subjekt.  

 

Frågan är också vad som är grunden till beteendeproblemen på förskolan. Ska man se 

dem som barnproblem, skolproblem eller både och? Hur ska vi inledningsvis förhålla 

oss när problem uppkommer? 

 

Utgångspunkten i PPR begränsar sig inte till ett individualdiagnostiskt eller 

beteendetränande perspektiv, utan har en bredare avstamp, nämligen ett undersökande 

och utvecklande av specifika samspelsprocesser mellan barn och förskolepersonal och 

mellan barnen i gruppen. Med andra ord avser PPR-modellen att öppna upp nya 

möjligheter för en positiv utveckling av förskoleklimatet när det gäller barn i 

samspelsvårigheter, genom att bredda fokus i arbetet från barnproblem, det vill säga 

individuella barns tillkortakommanden, till att omfatta även skolproblem, det vill säga 

pedagogiskt förhållningssätt, arbetsmetoder och organisation. Barn i specifika 

svårigheter, exempelvis fysisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik, 

utvecklingsstörning, hörsel- och synproblematik samt språk- och talsvårigheter, 

kommer även fortsättningsvis att behöva individinriktade insatser baserade på 

diagnoser från såväl landstinget som kommunen. Det viktiga är att inte blanda ihop 

barnproblem och skolproblem och göra om allt till individualiserade problem, 

eftersom detta kan låsa in barn i stereotypa och negativa roller, som i sin tur kan öka 

barnets svårigheter över tid. Här vill jag inflika att såväl barn i specifika svårigheter 

som i lek- och samspelsvårigheter är i extra stort behov av en god förskolemiljö. 

Nedan följer en redogörelse för studier som handlar om kvalitet och samspel i 

förskolan. 

b) Samspel i förskolan 

De aspekter i förskolan som är mest avgörande för verksamhetens kvalitet är vuxen-

barn samspelet och dess återverkan på barn-barn samspelet och barns möjligheter till 

koncentrerad lek. Nedan redovisar jag därför studier som berör dessa delar av 

förskolans verksamhet. 

Kvalitet i förskolans lärandemiljöer  

En omfattande tvärsnittsstudie, av lärandemiljöer i den svenska förskolan, den så 

kallade BTL studien, Barns Tidiga Lärande, som nyligen genomförts visar att det råder 

stora kvalitativa skillnader mellan olika förskolemiljöer och att dessa skillnader 

tenderar att ha ökat över tid (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (red), 

2009). I de miljöer som har hög kvalitet tycks kvaliteten ha höjts, medan den i 

förskolor med låg kvalitet försämrats snarare än att finna vägar till utveckling. Spåren 

av läroplanen (LpFö 98) är i de senare förskolorna mindre framträdande. Antalet 
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förskolor i studien som bedömdes ha hög kvalitet var 10, antalet med god kvalitet var 

19 och de som hade låg kvalitet var 9. 

 

Studien lyfter fram vissa aspekter som tycks vara avgörande för verksamhetens 

kvalitet. Dessa handlar bland annat om hur kommunikation och samspel kommer till 

uttryck mellan förskollärare och barn och mellan barn. Förskollärare som lyckats 

utveckla en verksamhet av god kvalitet visar en kompetens, som förefaller påverka 

genom olika innehållsområden och sammanhang. Kvalitetsfaktorn kommunikation och 

samspel förklarar den största delen av variansen i kvalitet. Detta menar författarna 

pekar på att det handlar om en generalitet, som man benämner pedagogisk 

medvetenhet. Att barn utmanas i sitt lärande och sin utveckling är ett centralt 

perspektiv i denna tvärsnittsstudie och kommunikation och samspel ses som en 

förutsättning. Johansson och Johansson (2003) menar att pedagogisk medvetenhet 

karakteriseras av en samspelande atmosfär, ett synsätt på barn som medmänniskor och 

en syn på kunskap där barn betraktas som aktiva i sitt lärande. Denna faktor tycks vara 

det som skiljer mellan verksamheter med god respektive låg kvalitet. I förskolor med 

låg kvalitet beskrivs lärandemiljön vara antingen för strukturerad eller ostrukturerad. 

Förhållningssättet är antingen dominant, det vill säga auktoritärt och kontrollerande 

och ger barnen små möjligheter till delaktighet eller så har förskollärare abdikerat från 

sin roll som ledare och låter initiativen komma från barnen och håller sig själva mest i 

bakgrunden. 

 

I BTL rapporten görs jämförelser med tidigare studier av Johansson och Johansson 

(2003) som bland annat beskriver att förskollärare i vissa förskolor uttrycker 

uppgivenhet över att de förlorat kontrollen över sin verksamhet. ”Orsakerna kan vara 

flera. De yttre villkoren för verksamheten kan upplevas övermäktiga och lärare ger 

mer eller mindre upp. Vidare kan lärare ha fastnat i en negativ situation, där barnen 

upplevs som problemet. När lärare i sådana situationer inte får hjälp att granska och 

utveckla sin verksamhet, eller möjlighet till kompetensutveckling, finns en tendens att 

förflytta ansvaret från dem själva till barnen eller bristande ledning” (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s. 241). 

 

BTL studien visar liksom tidigare forskning (Sheridan, 2001) att kvaliteten kan 

variera, trots samma strukturella och ekonomiska förutsättningar. Författarna betonar 

betydelsen av förskollärares kompetens som orsaken till kvalitetsskillnader. 

”Resultaten från den här studiens kvalitetsbedömningar och lärarnas enkätsvar visar att 

pedagogisk medvetenhet, kompetens och självinsikt kan vara viktiga förklaringar till 

förskolors kvalitet.” (Ibid. s. 241) 

 

Enligt en delrapport i BTL studien, Sheridan (2009), har förskolornas kvalitet i några 

mellansvenska kommuner, utvärderats under längre perioder, mellan åren 1994-2006. 

Resultaten visar att kvaliteten inte har förändrats under dessa tolv år trots att den 

svenska förskolan fått en läroplan år 1998, med ett tydligare lärandeuppdrag och krav 

på förändrat innehåll och arbetssätt i verksamheten.  
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Sheridan (2009) framhåller vidare med hänvisning till Läroplanen för förskolan, LpFö 

98 att barns möjlighet och rätt till lek betonas som något fundamentalt i förskolans 

verksamhet. Samtidigt konstaterar hon att barns rollek som kvalitetsaspekt 

”genomgående bedöms ha låg kvalitet av såväl externa utvärderare som lärarna själva” 

(Sheridan, 2009, s.89). 

 

Nämnas kan att de resultat, som Sheridan (2009) rapporterar, även står i 

överensstämmelse med studier av äldre datum, som till exempel Jorup (1979) och 

Kärrby (1986). Det framstår även här att leken är särskilt känslig för kvalitativa 

aspekter i förskolan. Jorup visar utifrån sin studie att det finns ett behov av ett annat 

slag av samspel mellan barn och förskollärare, som ger möjlighet till ett rikt 

känslomässigt och tankemässigt innehåll. Enligt Jorups observationsstudie behöver 

symbolleken lång tid för att utvecklas och är mest känslig för störningar och avbrott. 

Jorup beskriver att hela miljön i förskolan är så livlig och rörig att barnen har 

svårigheter att komma in i längre och innerligare leker. De problem som barnen många 

gånger har i förskolemiljön att komma in i djup koncentrerad symbollek eller rollek, 

finns alltså fortfarande kvar, trots att detta konstaterades redan i 1970-80 talets studier 

av lek i svenska förskolemiljöer.  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) refererar till Johansson (1999, 2002) och 

framhåller att leken varken är fri från makt, hierarkier eller positionering och att det 

krävs en sensitiv förskollärare som kan hjälpa barnen. De utmanade, genom 

kompetensutveckling i lek och lärande för att stödja förskollärares arbete, och 

utforskade därefter förskollärares och barns meningsskapande och samspel i lek och 

lärande. De fann att förskollärare medverkade i huvudsak genom tre olika sätt att 

samspela; explorativa, berättande och formbundna samspel. De samspel som bäst kan 

tillvarata barnens kreativitet, fantasi och meningsskapande och bidra till att leken och 

lärandet integrerades är, enligt deras undersökning, dels det explorativa samspelet och 

dels det berättande. I explorativa samspel skapar förskollärare sammanhang och 

miljöer som öppnar upp för barns kreativitet och fantasi samt ger barn kontroll och 

möjlighet att överskrida uppgiften eller sammanhanget. I berättande samspel försöker 

förskollärare skapa sammanhang som ger stöd till utveckling av berättelser och 

gestaltning av meningsbärande världar som till exempel en läkarmottagning. Den 

tredje formen av samspel benämns av författarna som formbundna samspel. ”Då 

formen för ett samspel utgör figur för lärare blir ofta barns möjligheter till kontroll, 

upptäckter och överskridanden underordnade och i marginalen för lärares intentioner. 

Då kan barnens meningsskapande begränsas och ibland negligeras, oavsett om det 

gäller lek eller lärande” (Ibid. s. 187). Av de insamlade observationerna i 

undersökningen bestod majoriteten av formbundna samspel, där barns kreativitet, 

fantasi och meningsskapande tycktes ha begränsad möjlighet att komma till uttryck, 

detta trots att studien inleddes med att deltagande förskollärare fick 

kompetensutveckling i utvecklingspedagogik, som innebär; 1) att få barn att tala och 

reflektera, 2) att ta tillvara mångfalden av barns idéer och 3) att skapa och fånga 

situationer som kan utmana barns tankar (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar att resultatet av utforskningen i 

praktiken, som följde på förändringsarbetet, ger ”anledning att reflektera över vilken 
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form av kompetensutveckling som skulle krävas för att utmana förskollärares 

förhållningssätt till lek och lärande så att en förändring inte bara kommer till uttryck i 

samtal utan också i den pedagogiska praktiken” (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006, s.192). De framhåller vidare att utvecklingsprojekt och förändring kräver tid. 

Barns samspel 

Nedan kommer jag att referera till en studie som uppmärksammar barns samspel, utan 

inblandning av förskollärare. Det är Dion Sommers (2005a) redogörelse för en 

undersökning av femåriga barns samvaromönster i nordiska förskolemiljöer. Sommer 

betonar att han utgår från det relationella utvecklingsperspektivet och hänvisar till 

spädbarnsforskaren Stern (2003) och Sommer (2003). Studien är inriktad på 

barninitierade aktiviteter, alltså samspel och lek som inleds och vidareutvecklas av 

barnen, utan inblandning av förskollärare. De vuxna i förskolan vet, enligt 

undersökningen, ofta mycket litet om de mer finstämda mönstren i barnens sociala 

samvaro. I de flesta fall gjordes observationerna när det inte fanns några förskollärare 

närvarande. Syftet med studien var att lyfta fram barnsamvarons speciella 

kännetecken. Studiens analys visar att fyra olika samvaromönster framträder, vilka jag 

återger nedan.  

 

1. Samvarokompetenta mönster innebär, enligt Sommer (2005a), att barn är i stånd att 

både tyda och förutsäga andras intentioner och agera på ett sådant sätt att deras egna 

intentioner förverkligas. Sommer beskriver att ordet intentioner står för avsikter, 

strävan och förehavanden som kommer till uttryck i barnens sociala praxis. Han 

betonar ”att en ’intention’ inte kan observeras direkt, eftersom den är ett psykiskt 

skeende och en inre strävan” (Ibid. s.169-170). Barn som använder 

samvarokompetenta mönster är väl integrerade i barngruppen och klarar av att läsa av 

samvarons sociala mening. De kan etablera, organisera och bibehålla en intressant 

samvaro med andra och förhandla om samvarons innehåll och genom kontinuerlig 

idéproduktion utveckla samvaron, så att den antar nya former. De kan också stärka 

gruppsammanhållningen genom omsorg om andra, entusiastiska tillrop, direkt beröm 

och ta upp sånger och ramsor. De kan hantera konflikter utan att använda 

maktstrategier, samt intervenera direkt genom att prata lugnade och komma med en 

pragmatisk lösning på hur man kan dela på leksaker och lekutrymme. De är 

självartikulerande, det vill säga visar vem man är och vad man kan, men tar samtidigt 

hänsyn till och anpassar sig till andras intressen. ”Ett gemensamt drag är att de barn 

som är inbegripna i samvarokompetenta mönster ger uttryck för ett tydligt ’socialt 

gehör’, det vill säga en förmåga att uppfatta, förstå och samordna andras önskemål och 

sociala utspel med sina egna idéer inom ramen för en gemensam samvaroform” (Ibid. 

s.170). Omkring hälften av barnen uppvisade, enligt Sommer, dessa 

samvarokompetenta mönster och tre gånger fler flickor än pojkar.  

 

2. Självartikulerande mönster karakteriseras av att barnen tydligt artikulerar sina egna 

intentioner och förehavanden, men visar liten uppmärksamhet mot andra barns 

intentioner och bristande vilja att tillmötesgå dessa. Mönstren kännetecknas av att de 

ofta är fysiska, häftiga, euforiska, aggressiva, hierarkiska och med bristande omsorg 

om andra. Det är tre gångar fler pojkar än flickor som visar på självartikulerande 
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mönster. Sommer (2005a) betonar att det självartikulerande mönstret, bestäms ” mer 

av en mängd strukturella samband, än av ett visst barns personlighet och egna 

individuella stil. Men de barn som ofta ’uppehåller’ sig i en bestämd relationstyp i 

förskolevardagen förvärvar på gott och ont viktiga sociala erfarenheter, och de 

utvecklar rutiniserade förhållningssätt i sin relation till andra”(Ibid. s.189). 

 

3. Konformitetsmönster skiljer sig markant från de självartikulerande mönstren. De 

kännetecknas av anpassning efter andras avsikter och förehavanden och egna 

intentioner och handlingar markeras på ett svagt sätt. Sommer framhåller att detta 

mönster ofta kan iakttas samtidigt med dominant självartikulering, eftersom det kräver 

att andra beter sig konformt. Barn i konforma samvaromönster är svåra för personalen 

att beskriva. De menar att dessa barn försvinner i mängden. Antalet barn i detta 

mönster är i Sommers (2005a) undersökning litet och det är få av dem som är flickor. 

 

4. Sociala isoleringsmönster består både av begränsad uppmärksamhet på andras 

intentioner och sociala förehavanden, och en begränsad artikulering av egna avsikter 

och förehavanden. Den markering som barnen gör mot andra, när de befinner sig i 

detta mönster, handlar om att avvisa social kontakt. Barnen framstår som att de inte är 

integrerade i barngruppen. Andra barn tar inte kontakt med dem. Sommer (2005a) 

betonar att socialt samspel är regel, medan isolering och tillbakadragenhet är undantag. 

Endast 7 % av barnen tillhörde denna socialt isolerade grupp. Alla var pojkar. 

 

Sommer (2005a) framhåller mot bakgrund av resultaten i studien att barns lek och 

samspel i förskolan till största delen leder till utveckling av samvarokompetens, men 

att några samvaroformer antingen kan vara direkt negativa för barnens utveckling eller 

bara ge små bidrag till den. I undersökningen fanns exempel på barn som underkastade 

sig andras intentioner, utan att själva ta någon form av initiativ eller barn som sysslade 

med ”rå” maktutövning och likgiltighet inför andras väl och ve. Sommer (2005a, 

s.226) hänvisar till Schousboe (1993, 1999) som ” påpekat att det knappast är alla 

typer av barnsamvaro som leder till prosocialitet eller till en förmåga att ta andras 

perspektiv.” Han hänvisar likaså till Finkelstein m. fl. (1985) som funnit att dagliga 

erfarenheter och upplevelser i barnomsorgen befrämjar många, men inte alla barns 

sociala kompetensutveckling. 

 

Sommer framhåller också att barns förhållande till andra barn inte kan uppfattas 

isolerat från ”vuxnas starka förväntningar och krav på barnens uppträdande och 

självbestämmande. Man förväntar sig att femåringar på egen hand ska klara av att 

komma med i barngruppen, att de ska kunna leka tillsammans med andra barn under 

en längre tid, att de kan både gå in och ut ur en social gemenskap samt att de både kan 

skapa och bibehålla sociala relationer med andra (Ibid. s. 208 -209)”. Vidare 

framhåller han att ”ansvar[et] för den egna gruppsocialisationen” ligger på barnen och 

kan ses som en pedagogisk princip för förskolebarn. 

 

En intressant fråga är hur vuxen-barn samspelet inverkar på samspelet mellan barnen. 

Fokus i den studie som Sommer (2005a) redovisar ligger på barnens samspel och 

förskollärarens roll synliggörs inte mer än sporadiskt. I ett av exemplen som redovisas 



39 

 

framträder dock innebörden av vuxen-barn kontakten. Det handlar om Magnus som 

använder konformitet som samvaromönster på förskolan, det vill säga han tar sällan 

initiativ i kontakten med andra och söker inte kontakt med några speciella barn. Han 

undviker konflikter. Vid djupare studium av datamaterialet kom Sommer och hans 

medarbetare fram till att Magnus passivitet relativt andra barn handlar om bristande 

trygghet i förhållande till vuxna. En iakttagelse som görs vid en djupare analys av 

observationerna är att Magnus ofta blir mer aktiv och i stånd att ta egna initiativ efter 

att han fått vila ut i en vuxens närhet och trygghet. 

Vuxen-barn samspel 

Eftersom samvarokompetent samspel (Sommer, 2005a) mellan barn utifrån Ekholm & 

Hedins (1984a) klimatstudie och med erfarenheter från tidigare studier (Bygdeson-

Larsson, 2005a, b; 2006) kan tänkas handla om förskollärares tillgänglighet och 

engagemang i barnen kommer nedan en presentation av en närstudie som Berit Bae 

(2004) genomfört av förskollärar-barn dialoger i förskolan. Hennes studie är intressant 

som bakgrund till den nu aktuella PPR-studien, eftersom hennes arbete kommer nära 

själva kärnan i det mellanmänskliga samspelet mellan vuxen och barn i förskolemiljö 

även om inte förskollärar-barn dialoger i hennes studie kopplas till vad som sker 

mellan barnen. Fokus ligger på själva vuxen-barn dialogen som sådan och inte på 

lärandet. Därmed inte sagt att det som händer i dialogen saknar betydelse för lärandet. 

Bae har i sin observationsstudie i form av videoupptagningar av vuxen-barn samspel i 

förskolan tydliggjort att det i samspel mellan vuxna och små barn är viktigt att vara 

uppmärksam på känslomässiga/upplevelsemässiga aspekter och inte bara på kognitiva 

eller innehållsmässiga och sakliga sidor. Sammantaget visar studien hur barns vitalitet 

och självständiga bidrag i dialogen tas tillvara bättre i det hon benämner rymliga 

mönster där förskolläraren är observant och svarar i samklang med 

känslomässiga/upplevelsemässiga signaler från barnet. Detta ger barnet goda 

möjligheter att erfara egna upplevelser som giltiga. (jfr Bygdeon-Larssons, 2005a, b; 

2006 med referens till Leavitt, 1989, 1991). Samspel som leder till att barnen tappar 

vitalitet, blir osäkra och drar sig undan fortsatt dialog benämner Bae trånga mönster. 

Bae hävdar att resultatet får ses som en välgrundad hypotes och att det krävs 

ytterligare systematiska och avgränsade studier för att pröva dessa preliminära fynd. 

Baes studie har sin förankring i klinisk psykologi närmare bestämt i Schibbyes 

relationsteoretiska modell (2002) med motiveringen att den bygger på en 

existensfilosofisk grund där människans förmåga till självrefleksivitet intar en central 

plats. Perspektivet innebär också att barnets position, som levande subjekt i samspel 

med andra, blir central. 

 

Bae problematiserar utifrån sin studie det pedagogiska metodtänkandet och 

förskollärarens förståelse av innebörden i den egna rollen i dialogen med barnet. 

 

I lys av forskning av om sped - og småbarns sosiale innstilthet og 

kompetanse, er det rimelig å tro at mange som jobbar med små barn er 

opplärt til å se dem som mer begrenset enn det nyere relasjonsforskning gir 

grunnlag for. I forlengelsen av dette blir pedagogers forståelse av egen rolle 

som dialogpartner tilsvarende fattig; forståelsen blir lite nyansert og variert 
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med tanke på hvordan de kan komme barns sosialitet og kompetanse i möte. 

I den grad dette kombineres med en instrumentell holding styrt av å sette 

didaktiske planer ut i livet, er det rimelig at pedagogers selvforståelse som 

dialogpartener blir mager og lite rikholdig (Bae, 2004, s. 245). 

 

Vidare framhåller Bae att processförståelsen av dialogen, som hennes 

observationsstudie lägger grunden till, inte är förenlig med att skapa metoder som 

föreskriver hur förskollärare på bästa sätt ska samspela med barn. I den mån hennes 

studie pekar i riktning mot metodiskt tänkande, är det mot observation av 

samspelsepisoder och reflektion av dessa och inte mot att konstruera didaktiska 

verktyg för samspel och relaterande.  

 

Vad säger då forskningen om vilken betydelse kvaliteten och typen av vuxen-barn 

samspel har för vilka samspelsmönster som uppkommer mellan barnen? För att belysa 

frågan tar jag hjälp av Ann Jacobis (1991) studie av omsorgsmönster och hur dessa 

påverkar barnen och samspelet mellan dem. 

Omsorgsmönster sett ur ett barnperspektiv  

Omsorgsarbete handlar, enligt Jacobi (1991) om relationer och deras kvalitet och pågår 

samtidigt med det pedagogiska arbetet, men ofta obemärkt. Förskolepersonalens 

kommunikation och kontakt med barnen är centralt i omsorgen, enligt Jacobi. Hennes 

studie visar hur sättet att bemöta barn och ge omsorg kan variera i hög grad mellan 

olika förskoleinstitutioner, mer än vad det varierar mellan avdelningar och olika 

enskilda förskollärare. Jacobi ger i sin rapport en beskrivning av innebörden av olika 

omsorgsformer eller mönster sett från ett barnperspektiv. Både mängden kontakter och 

kvaliteten i omsorgen varierar i hög grad. Förskolepersonalen i olika omsorgsmönster 

eller omsorgskulturer tycks till exempel uppfatta vad som är vuxnas ansvar och 

arbetsområde på helt olika sätt. Undantag från de dominerande omsorgsmönstren 

förekommer, men då gäller det vikarier eller nyanställd förskolepersonal, som inte är 

vana vid arbetet inom institutionen. Omsorgsmönstren visar sig ha en avgörande 

betydelse för barnens välbefinnande och utvecklingsmöjligheter, samt för deras sociala 

samspel med andra barn. Av detta följer att barnen får olika upplevelser av socialt 

samspel med andra barn beroende på i vilken typ av omsorgsmönster eller kultur de 

växer upp. 

 

Jacobi beskriver vad som karakteriserar olika omsorgsmönster, men benämner dem 

endast med x, y och z. Jag har utifrån hennes beskrivning funnit att x motsvarar ett 

lyhört förhållningssätt, där förskolläraren fångar upp barnets avsikt och önskan om 

kontakt genom att uppmärksamma mimiska uttryck. Förhållningssättet kan jämföras 

med Baes (2004) så kallade rymliga mönster i vuxen-barn dialogen. Rymliga mönster 

bygger också de på att förskollärare uppfattar barnets affektiva uttryck. 

 

I det lyhörda förhållningssättet som Jacobi beskriver, möter förskolläraren barnets 

perspektiv och svarar an på ett lyhört sätt. Detta förhållningssätt skapar en stämning i 

rummet och bildar en norm för samvaron. Förskollärarens empati, tillmötesgående och 

responsivitet påverkar på så vis i sin tur barnens inbördes samspel i en fruktbar 
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riktning. Dessutom strävar förskollärarna att fästa sitt uppmärksamhetsfokus på att 

vidareutveckla barnens kommunikationsprocess. I detta omsorgsmönster leker barnen 

aktivt och långvarigt. Leken är givande, livfull och glad, vanligen utan större 

konflikter. Förskollärarna riktar uppmärksamheten mot barnens positiva samspel och 

uppmuntrar glädje och livaktighet i barngruppen. De stöttar och strukturerar samvaron 

mellan barnen på ett offensivt sätt. På så vis upprätthålls ett positivt samspel och 

konflikter förebyggs. 

 

I kontrast till detta lyhörda och förutseende förhållningssätt med fokus på positivt 

samspel fann Jacobi även två andra omsorgsmönster, y och z. Omsorgsmönster y kan 

beskrivas som ett individ och konfliktinriktat perspektiv med fokus på att utreda 

barnens konflikter. I detta omsorgsmönster är det viktigare att sätta varje barn i 

centrum än att fokusera själva utvecklingen av samvaroprocesserna mellan barnen. 

Förskollärarna etablerar kontakt med vart och ett av barnen. Det blir lätt en tävlan om 

vuxnas uppmärksamhet. De problem barnen har i sin inbördes samvaro, görs till 

föremål för gemensam uppmärksamhet och markeras på så vis som barnens 

ansvarsområde. Förskollärar-barn kontakterna handlar till stor del om konflikter 

mellan barnen. Förskollärarnas uppmärksamhet påkallas av barnen när det uppstått en 

konflikt. Konflikterna behandlas i den gemensamma samlingen, utan att ta med det 

ursprungliga sammanhang i vilket de uppstod och förskollärarna ser sig själva som att 

de står utanför konflikten.  

 

Det omsorgsmönster som Jacobi benämner z karakteriseras av att förskollärarna 

fokuserar på gränssättning och på deras egna praktiska uppgifter. Detta ”praktiska 

sysslornas och gränssättandets fokus” innebär att man tillrättavisar barnens 

handlingar, utan att beakta barnets perspektiv eller dess utvecklings- eller lärprocess. 

Förskollärarna tillskriver barnet ett negativt motiv, istället för att leva sig in i och 

försöka dela fokus för barnets intresse. (Jfr exemplet Idar i frukostsituationen, 

Bygdeson-Larsson, 2005b.) 

 

I detta omsorgsmönster hålls barnen på avstånd genom avsaknad av inlevelse i barnets 

perspektiv. Det framstår som att förskollärarna inte är medveten om sin egen 

betydelse, utan antar att barnen utvecklas oavsett vad förskolläraren gör. Synsättet 

omsätts i en diagnostiseringstendens. Orsaken till barnens tillstånd och beteenden ses 

som liggande utanför förskolan och vara föräldrarnas ansvar. Barnets beteenden sätts 

inte i samband med det som sker på förskolan och leder inte till en lämplig 

omsorgsinsats. Jacobi (1991) framhåller att en rad andra forskare (Andersen & 

Kampmann, 1988; Dencik, 1988; Edsberg, Michelsen & Posborg, 1990), som 

observerat arbete i förskolor, också har pekat på att det kan förekomma en tendens till 

diagnosticering. 

 

Jacobis observationsstudie visar att barns inbördes samvaro och umgängesformer inte 

regleras av sig självt i den så kallade fria leken, utan barnen har behov av 

förskollärarens strukturerande och fostrande stöd. Det uppstår situationer där barnen 

inte kan klara sig själva. Det gäller särskilt barn som har svårt att uttrycka sig och ingå 

i den ömsesidiga leken. Dessa barn kräver den största uppmärksamheten från 
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förskollärarna. I omsorgsmönster z, med de praktiska sysslornas och gränssättandets 

fokus visar observationerna att förskollärarna i praktiken inte riktar uppmärksamheten 

mot de barn som bäst behöver deras stöd. Barnen försöker själva lösa problemen, men 

lyckas inte detta, kanske situationen utvecklas till negativa samvaroprocesser. 

Förskollärarna riktar inte omsorgen mot barnens inbördes relationer och försök till 

positiv samvaro, utan är mer upptagna av praktiska sysslor, den fysiska ordningen i 

lokalen och av att barnen ska städa upp efter sig. 

 

I omsorgsmönster z ses barn gå omkring ensamma och inaktiva, och där kan 

långvariga småbarska konflikter mellan barnen rätt ofta iakttas. När barnen ber om 

vuxenhjälp får det sitta i knä en liten stund eller en uppmaning att hitta på något att 

leka med eller att försöka få vara med i någon annans lek. Förskollärarna tar inte 

initiativ till någon ömsesidig dialog med barnet. 

 

I omsorgsmönster z är förskollärarna till synes inte uppmärksamma på och stöttar 

barnens inbördes samvaro och kommunikation. Svårigheter i barnens kommunikation 

uppfattas som konflikter mellan barnen. När barnen har svårt att tillsammans komma 

fram till en lösning på ett problem så säger den vuxne till exempel, utan att ha satt sig 

in i och förstått barnens frågeställning, –Nu ska ni vara tysta och äta! Pedagogen 

stoppar på så vis tankeprocessen. 

 

Jacobi jämför de praktiska sysslornas och gränssättandets fokus z med det lyhörda 

omsorgsmönstret x där förskollärarna strävar mot att leva sig in i barnens tankegångar 

och sätter fokus på att vidareutveckla barnens kommunikationsprocess. Utifrån Jacobis 

studie blir det tydligt hur stor betydelse omsorgskulturen och förskollärarnas 

förhållningssätt har för hur barn mår och samspelar med varandra i förskolan.  

c) Behovet av en resilient förskolemiljö 

Återkommande samspelsmönster bildar kvaliteten i de relationer som byggs upp 

mellan barn och vuxna i hemmiljön, men även i förskolan. Vad innebär det samspel 

som sker dag efter dag mellan förskollärare och barn på lång sikt för barnen? Den 

frågan går att belysa med utgångspunkt i en longitudinell studie av Hamre & Pianta 

(2001). Där undersöks i vilken utsträckning förskollärares uppfattning om och 

relationer med förskolebarn kan förutsäga barnens kunskapsmässiga resultat och 

sociala beteenden i skolan åtta år senare. Studien visar att ett samband mellan 

skolframgång och framförallt sociala beteenden på lång sikt är medierat av kvaliteten 

på den relation barnen kan utveckla med sina förskollärare. Detta gäller för de barn, 

främst pojkar, som förskollärarna menar sig ha en negativ och konfliktfylld relation 

med och som de bedömer har beteendemässiga problem. De barn som trots påtagliga 

beteendeproblem kan utveckla en god relation med sina förskollärare undviker i högre 

grad senare skolsvårigheter och beteendeproblem. Förebyggande program som stärker 

stödjande lärar-elev relationer för alla barn, liksom riktade insatser för att förbättra 

specifika lärar-elev relationer kan visa sig lovande för att långsiktigt förbättra barnens 

skolframgång genom att påverka de sociala aspekterna i skolan, menar Hamre & 

Pianta (2001) och refererar till Pianta (1999). Barn som inte bara har dåliga relationer 

med sina förskollärare, men också av förskollärarna bedöms ha beteendeproblem i 
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förskoleåldern tycks vara en grupp som kan dra särskild och långsiktig nytta av 

förbättringar i lärar-elev relationen. Hamre & Pianta (2001) framhåller att de 

relationella processerna kan betraktas som grundläggande komponenter i skolmiljön 

och kan visa sig bli ett viktigt fokus för forskning och förebyggande insatser. 

 

Slutsatsen av ovan refererade forskning blir att samspelsprocesser i förskolans vardag 

kan ha stor och långsiktig betydelse särskilt för vissa av barnen, det vill säga de som 

tidigt och ofta befinner sig i svårigheter när det gäller samspel med sina förskollärare 

och kamrater i förskolan.  

 

Under de senaste åren har alltmer uppmärksamhet riktats mot behovet av att förebygga 

risker för barn i psykosociala svårigheter redan i förskolan genom att tidigt stärka 

psykiska friskfaktorer. Bakgrunden är att psykosocial ohälsa är ett allvarligt och utbrett 

problem bland barn och unga i dagens Sverige.  

 

De mesta av samhällets insatser ges i form av generella resurser som exempelvis 

mödra- och barnhälsovård och förskoleverksamhet. Barn i riskzonen framträder ofta i 

förskolan som barn i lek- och samspelssvårigheter, men alla barn i lek- och 

samspelsvårigheter är inte i riskzonen. Förskolans personal efterfrågar många gånger 

mer kompetens kring hur de ska kunna arbeta med barngruppens lek- och 

samspelsprocesser på ett konstruktivt sätt. 

Psykisk ohälsa och behov av tidiga insatser 

Alltsedan skolan och förskolan integrerades under 1990-talet har barnen i åldrarna 1-5 

fått en alltmer undanskymd plats inom den gemensamma elevhälsan. Förskolans 

situation uppmärksammades av Sveriges läkarförbund (prop.2001/02:14), som i sitt 

remissvar på propositionen påpekade att det råder stora oklarheter när det gäller 

ansvaret för elevhälsan i förskoleåldrarna. Man kan säga att den viktigaste tiden 

(1-5år) när det gäller förebyggande elevhälsa har blivit tämligen bortglömd i det 

centrala styrdokumentet för elevhälsan. Samtidigt pekar Folkhälsoinstitutet 

(Bremberg, 2001) på just förskolans centrala roll ur ett förebyggande 

folkhälsoperspektiv, när det gäller den så viktiga psykiska hälsan hos barn och unga. 

 

Skolverket, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut står gemensamt bakom 

rapporten ”Tänk Långsiktigt” (Skolverket, 2004), där man konstaterar att psykisk 

ohälsa är ett allvarligt och utbrett hälsoproblem bland barn och unga i Sverige. Man 

beskriver vikten av att ha ett sektorsövergripande och långsiktigt samhällsperspektiv, 

eftersom samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på kort sikt, om psykiska 

problem inte förebyggs och motverkas redan i tidig ålder. Enligt de ekonomiska 

beräkningarna i rapporten (s. 81) är den 30-åriga samhällskostnaden för ett enda barn, 

som kvarstår i långvariga psykiska eller sociala problem: 

 

1 861 000 kronor för en individ med psykosociala arbetshinder 

6 701 000 kronor för en individ med psykisk sjukdom 

11 846 000 kronor för en individ med missbruk  
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I SOU (S 2003:09), Nationell Psykiatrisamordning, beskriver man också vikten av 

tidiga förebyggande insatser för att åstadkomma en positiv utveckling av den psykiska 

hälsan bland barn och unga i en tid när alltfler barn riskerar en negativ utveckling. 

Socialstyrelsen (2005) anger i sin lägesrapport för 2005 (s.22) gällande individ- och 

familjeomsorg att ”enligt en grov uppskattning är vart tionde barn i riskzon för en 

negativ utveckling och 2-5% har mer allvarliga problem”.  

 

Enligt folkhälsoinstitutets kunskapsöversikt, Hur kan förskolan förbättra barns 

psykiska hälsa? (Bremberg, 2001) finns det mycket att vinna på tidiga insatser det vill 

säga i åldrarna mellan två till sju år. Man framhåller att effekterna kan bli två till tre 

gånger större i förskoleåldern jämfört med i skolåldern. 

 

Långvarigt och allvarligt antisocialt beteende debuterar i tidig barndom, enligt en 

forskningsöversikt från IMS och SIS, Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger 

forskningen? (Andershed & Andershed, 2005). Tidiga riskfaktorer är allvarliga 

uppförande- och uppmärksamhetsstörningar, aggressivt och utagerande beteende, samt 

brister i social utveckling.  

 

I Positionspapper psykisk hälsa barn och unga, betonar Sveriges kommuner och 

landsting (2008) att hälsofrämjande insatser ska ingå, som en naturlig del i 

verksamheter riktade mot barn och unga. Kostnaden för 5 % av totalt 2 miljoner barn 

och ungdomar i Sverige, det vill säga för ca100 000 barn, som träffar BUP varje år 

uppgår till 2 miljarder. Kostnaden för 28 300 öppenvårdsinsatser inom Socialtjänsten 

och 15 100 heldygnsplaceringar är 11, 5 miljarder per år. 

 

I Nationell utvärdering av förskolan, (Skolverket, Rapport 318, 2008) beskrivs att 

57 % av Sveriges kommuner rapporterar att barn i behov av särskilt stöd stadigt ökat i 

förskolan alltsedan 1998.  

 

Även internationell forskning understryker vikten av förebyggande insatser i 1-6 

årsåldern. Professor Helmen Borge vid Oslo universitet har i samarbete med 

australiensiska, kanadensiska och schweiziska forskare gjort en omfattande 

intervjustudie med 525 stycken 2-6 åriga barn i förskolor. Man undersökte bl. a. 

”resiliens” det vill säga motståndskraft mot långsiktiga beteendeproblem. Helmen 

Borge (2008) hävdar i sitt anförande vid konferensen ”Forskning nytter- kunskap for 

bedre psykisk helse”, som anordnades av Forskningsrådet och Rådet för psykisk hälsa 

i Norge, 2008 11 26, att det som inverkar förebyggande och stärker motståndskraften 

mot psykiska och långsiktiga beteendeproblem är att barnet kan göra sig förstått och 

kan sätta sig in i andras känslor och tankar. Helmen Borge betonar vikten av att 

förebygga beteendeproblem redan i 1-6 årsåldern. Senare kan det vara för sent, menar 

hon. Hennes studie visar att beteendeproblem är som synligast och mest påtagliga i 2-

6-årsåldern och det är då något behöver göras. I de fall problemen inte löses i 

förskoleåldrarna blir de kvarstående, enligt Helmen Borge. 

 

Socialstyrelsen beskriver i sina kunskapssammanfattningar vilka barn som riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om blyga och ängsliga barn, ledsna barn, barn 
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som tänker annorlunda och barn som utsätts för fysiska övergrepp, samt barn med 

diverse beteendeproblem. De senare benämns utifrån ett diagnostiskt perspektiv med 

termer som ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning och dessa beteendeproblem 

anses beröra minst 10 % av alla barn, enligt Björn Kadesjö, författare till skriften Barn 

som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem (Socialstyrelsen, 2010).  

 

De riskfaktorer som han anser har stor betydelse för barnens fortsatta utveckling 

handlar, förutom inlärningssvårigheter, om bristande självkontroll, bristande social 

kompetens, bristande förmåga att tolka sociala signaler, bristande exekutiva 

funktioner, vilket innebär att barnet har svårigheter att planera och organisera sitt 

handlande, bristande kognitiv flexibilitet, det vill säga barnet har svårt att hitta 

alternativa lösningar och reagerar ofta med utbrott, samt bristande självförtroende. 

 

Barn som befinner sig i den här typen av svårigheter och riskfaktorer blir ännu mer 

beroende av en god förskolemiljö. Det som barnen får uppleva i leken och samvaron 

med andra barn får stor betydelse för deras sociala utveckling framhåller författaren. 

”Barns beteenden påverkas av dagsprogrammet i förskolan, de vuxnas förhållningssätt, 

sammansättningen av barngruppen och andra generella förhållanden. Dessa faktorer 

kan både förebygga och framkalla problem hos barn” (Socialstyrelsen, 2010 s. 37). 

 

En riskfaktor kan till exempel vara oro och konflikter som ger osäkerhet och otrygghet 

i gruppen. I rapporten framhålls att den psykologiska och sociala miljön i hem och 

förskola är viktig för alla barns utveckling, inlärning och psykiska hälsa. ”Men dessa 

förhållanden har större betydelse för de barn som av något skäl är mer sårbara än 

andra. De är känsligare för splittring och oro samt för konfliktfyllda relationer i den 

grupp de ingår och de är mer beroende av vuxnas bemötande än andra barn”. (ibid. s. 

45) 

 

Vidare poängteras att pedagogerna måste ha möjlighet att agera innan en situation har 

gått över styr. För att klara det måste de känna till de enskilda barnen och deras sätt att 

fungera, för att förstå vad som är på gång och framför allt ha redskap för att ingripa. I 

rapporten framhålls också att förskolepersonalen behöver fortbildning för att kunna 

utveckla sitt förhållningssätt till barnen i sin grupp och för att klara det ledarskap som 

yrket kräver. I förskolans arbete med barn i beteendeproblem betonas bland annat 

vikten av att hjälpa barnen att utveckla sin förmåga till lek, eftersom det har stor 

betydelse för deras sociala utveckling. 

 

Utifrån denna kunskapssammanställning från Socialstyrelsen (2010) om vad som 

krävs för att stötta barn med ADHD och andra beteendeproblem framstår det som att 

ett lek- och samspelsperspektiv passar väl in även utifrån ett mer neuropsykiatriskt 

perspektiv. För barn som befinner sig i beteendeproblem och övriga barn i risk för 

psykisk ohälsa, drar jag, utifrån Socialstyrelsens skrifter, slutsatsen att vuxnas 

lyhördhet och observationer av vad barnet uttrycker är avgörande för att barnet ska få 

det tidiga stöd och den hjälp det har rätt till. 
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När det gäller förebyggande av psykosocial ohälsa är resiliens, det vill säga 

motståndskraft, ett internationellt vedertaget begrepp som numera inte bara avser 

skyddande personlighetsdrag så kallad jagresiliens (Block & Block, 1980), utan har 

fått en vidgad innebörd, enligt Sommer (2005b). Begreppet som tidigare avsåg inre 

personlighetskaraktäristika, avser numera dynamiska processer mellan barnet och dess 

omvärld. Man försöker identifiera och få en djupare förståelse för de underliggande 

skyddande processerna i barnets miljö. Sommer (2005 b, s. 41) refererar till Luthar et 

al. (2000) som skriver att ”Resiliens hänvisar till en dynamisk process som omfattar 

positiv anpassning inom ramen för en avsevärd negativ miljöpåverkan” (s. 543). Hur 

kan barnet få stöd av samspelet med omgivningen för att kunna bryta ett förväntat 

negativt utvecklingsförlopp? Sommer (2005b) föreslår att begreppet ”mönsterbrytare” 

där resiliensen antas finnas ”i” individen, byts mot ”mönsterbrytning” som svarar mot 

ett relationellt utvecklingsperspektiv. Detta leder fram till frågan: vilken roll kan 

förskolans omsorgskvalitet spela för en sådan mönsterbrytning? 

Brist på forskning och utveckling 

Från olika håll påtalas bristen på forskning och utveckling inom området förebyggande 

av barn och ungas psykiska och sociala ohälsa. I prop. 2001/02:14 framhåller man 

behovet av forskning och kompetensutveckling om hälsofaktorer i skolsystemet.  

 

Vid Myndigheten för skolutveckling arbetade Kihlbom (2003) fram en 

kunskapsöversikt där behovet av forskning om samspelsprocesser mellan barn och 

vuxna i förskolan tydligt framträdde. 

 

SOU (S 2003:09) Nationella psykiatrisamordningen, påtalar behovet av praxisnära 

forskning och utveckling av modeller för att tidigt kunna förebygga psykisk ohälsa och 

kunna höja kompetensen i arbetet med barn i särskilda svårigheter.  

 

Enligt Lutz (2009) har de flesta specialpedagogiska forskningsarbeten som berör 

förskolan gjorts under 1980-talet och behandlar frågor om integrering av barn med 

funktionsnedsättningar. I Skolverkets kunskapsöversikt inom det specialpedagogiska 

området (Emanuelsson et al., 2001), pekar man på att socio-emotionella svårigheter är 

ett växande problem och att enbart kategorisering av barn inte är till stöd för hur man 

kan arbeta med dessa barn i den pedagogiska praktiken.  

 

Emanuelsson et al., (2001) delar in specialpedagogisk forskning i två perspektiv; ett 

kategoriskt och ett relationellt. Det kategoriska perspektivet bygger på ett 

individualdiagnostiskt synsätt, medan det relationella innebär att man sätter barnets 

svårigheter i ett sammanhang av omgivande skolmiljö och pedagogsikt arbetssätt. Man 

fann vid genomgången att den övervägande delen av specialpedagogisk forskning 

kunde inordnas i det kategoriska perspektivet. Det konstaterades att det var brist på 

forskning inom det relationella perspektivet. Detta kan ses som problematiskt eftersom 

politiskt beslutade mål för både förskolan och elevhälsan i Sverige svarar mot just ett 

relationellt synsätt på barns svårigheter. Strävan är att inte bara se till barnets 

avvikande beteenden som sådana, utan även ta hänsyn till det omgivande 

sammanhanget där dessa beteenden uppstår. 
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d) Samspelskvalitet och professionsutveckling 

Jacobis studie visar på innebörden av olika omsorgsmönster eller omsorgskulturer för 

barns välbefinnande och sociala utvecklingsmöjligheter. Det visar också på hur 

omsorgskulturen kan inverka ”opkvalificerende” eller ”dekvalificerende” på den 

nyanställdes ”omsorgsberedskab” (Jacobi, 1991 s.145).  

 

Många förskolor har en mycket bra kvalitet medan andra kan karaktäriseras av att det 

mänskliga avståndet mellan förskollärare och barn är stort och barn har svårt att få till 

ett väl fungerande socialt samspel med varandra, samt att situationen leder i riktning 

mot att förskollärarna använder ett diagnostiskt tänkande om barnen. Hur kan vi förstå 

mer av hur dessa olikheter i omsorgsarbetet uppstår? Hur kan vi förstå mer kring hur 

förskolor ska kunna förbättra sin omsorgskvalitet och därmed kunna bidra med en 

resilient samspelsmiljö för barn i riskzonen för psykosocial ohälsa?  

 

Mot bakgrund av Jacobis studie med ambitionen att visa innebörden av olika 

omsorgsmönster sett utifrån ett barnperspektiv kommer jag nedan att referera en studie 

av McLean (1991), där istället pedagogens perspektiv på sitt arbete och förståelsen av 

arbetets innebörd står i fokus. Jag använder här till skillnad från Jacobi termen samspel 

istället för omsorg, eftersom omsorg ger associationer i riktning mot vård istället för 

pedagogik och förskola. 

Samspelskvalitet sett ur ett pedagogperspektiv 

McLean (1991) begränsar inte sin studie, The Human Encounter, till observerbart 

beteende, utan har ambitionen att gå under ytan och söka locka fram förskollärares 

uppfattningar om och förståelse av händelser i förskolan, speciellt i sådana situationer 

när förskollärare blir involverade i barns relationer och samspel med sina kamrater. 

Hon gjorde dels observationer i praktiken dels intervjuer utifrån dessa observationer. 

Studien omfattade både vad förskollärarna faktiskt gjorde och vad de tänkte om sitt 

samspel och pedagogiska arbete med barnen. Hon ställer sig undrande inför vad det är 

som gör att samspelet mellan förskollärare och barn i vissa sammanhang verkar 

levande och vitalt och i andra verkar tomt och innehållslöst? Hon menar att det finns 

ett glapp mellan förskollärares teoretiska kunskap och arbetet i förskolans praktik. Hon 

undersökte vilka influenser som påverkade förskollärares förhållningssätt och 

problemlösning i praktiken. Olika faktorer i de specifika situationerna påverkade 

samspelet mellan förskollärare och barn. Samtidigt hade olika förskollärare, även om 

situationen ibland var likartad, vitt skilda sätt att förhålla sig och reflektera kring sitt 

eget samspel med barnen. 

 

McLean (1991) försöker hitta termer för att beskriva de kvaliteter i det mänskliga 

samspelet som hon vill fånga. Hon försöker använda Bubers (1967) Jag - Du relation 

och Jag - det relation, men finner att kontakten mellan förskollärare och barn mycket 

sällan kan beskrivas med Bubers Jag-Du relation. Hon använder Moustakas (1966) och 

Laings (1969) term bekräftelse, som innebär ett värdesättande av barnet i form av lita 

på barnets inre visdom och se barnets närvaro som berikande. Hon finner att 

förskollärare i hennes studie ofta bekräftade barnen. Detta var dock inte möjligt när de 
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upplevde pressade och stressfyllda situationer. Då fick de svårt att vara mentalt 

närvarande för barnen och kunde inte i sitt samspel bekräfta barnen. 

 

Förskollärarna i hennes undersökning uttryckte att de tyckte att det var viktigt att vara 

sig själva och att vara äkta i samspelet. McLean(1991) använder därför också 

begreppet autenticitet (Moustakas, 1966) för att beskriva kvaliteter i lärar-barn 

interaktionen. Hon tar också upp förmågan att ta den andres perspektiv utifrån Buber 

(1965, 1967) och Fromm (1968), som kallar detta perspektivtagande empati. I PPR 

studien benämner jag denna förmåga med begreppet intersubjektiv dialog. I sin studie 

kunde McLean finna att förskollärarna ofta hade en ambition att se på saker från 

barnens perspektiv. Detta gällde särskilt en av förskollärarna, som starkt litade på sina 

egna känslor och erfarenheter. Hos någon annan var avståndet större till barnen och det 

fanns svårigheter att leva sig in i barnens perspektiv. Denna förskollärare hanterade 

arbetet mer med hjälp av regler. 

 

I de situationer där samspelet mellan förskollärarna och barnen ägde rum, ställdes 

enligt McLean (1991), med referens till Doyle (1977b), en mängd både samtidiga, 

oförutsägbara och multidimensionella krav på lärarna. Barnen i grupperna befann sig 

till exempel i olika delar av förskolans lokaler och var samtidigt involverade i en 

mängd olika aktiviteter. Det fanns många behov som gjorde sig gällande samtidigt. 

Förskollärarna ställdes, enligt McLean, inför många dilemman och krav på att välja 

och fatta snabba beslut. Alla behov var inte möjliga att möta. Det fanns tidpunkter där 

trycket på förskolläraren blev övermäktigt i förhållande till förskollärarens förmåga att 

bemästra situationen. Och det fanns uppgifter som förskollärarna glömde att fullfölja i 

de snabba händelseförloppen. 

 

Att arbetet i förskolan ställer stora krav på förskollärarnas förmåga till, vad jag 

benämner, splitt-vision, beskrivs på ett tydligt sätt av McLean. Hon iakttog att 

överlappande och invävda multipla samspel var vanligt. En förskollärare kunde till 

exempel påbörja ett samspel med en grupp i en del av lokalen, bara för att strax därpå 

bli avbruten av ett annat barn, som kom med ett mer akut behov av hjälp. Ofta fick 

förskollärarna lov att lämna en samspelssituation oavklarad, för att rikta sin 

uppmärksamhet mot mer påträngande krav från en annan del av barngruppen. 

 

Förskollärarna cirkulerade ofta mellan flera grupper samtidigt. Sällan hade de chans att 

fullfölja en interaktion förrän en annan började. Eftersom förskolearbetet 

karakteriserades av oförutsägbarhet ställdes stora krav på förskollärarnas flexibilitet. 

Det ofta förekommande behovet att fatta beslut om att stanna i en grupp eller att gå 

vidare till nästa verkade vara ett dilemma för dem. Om de lämnade en grupp för 

snabbt, så bröt en konflikt ut eller en lekgrupp splittrades. Samtidigt visste 

förskollärarna att andra barn skulle kunna dra nytta av deras närvaro. 

 

McLean framhåller att den yttre situationen påverkade vad som var möjligt för 

förskollärarna att genomföra, men ändå viktigare var lärarnas egen tolkning av de 

händelser som omgav dem och som de själva var en del av. Hon hänvisar till Grundy 

(1987), som betonat att lärares beslutsfattande inte är av teknisk art, utan mer en form 
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av hermeneutisk tolkning, som bygger på lärarnas användning av sina kunskaper om 

den specifika situationen och om barnen.McLean menar att det är frågan om 

ögonblickssnabba beslut. En del av hennes förskollärare benämnde detta som 

snabbtänkande.  

 

Flera av de strategier McLeans förskollärare använde för att hantera komplexiteten och 

behovet av snabba tolkningar och beslutsfattande framkom av data. Särskilt i 

situationer med hög stress verkade förskollärarna fokusera bara på en eller två av de 

mest framträdande elementen i situationen och ignorerade andra aspekter. McLean 

framhåller att detta kan vara problematiskt, eftersom lösningen då kan ske på 

bekostnad av att man missar alternativa möjligheter som kunde ha varit fördelaktigare 

att välja. En annan strategi var att utgå från vilken typ av barn som var involverade i 

situationen. Om det till exempel var robusta barn eller känsligare barn. Här får vi ett 

intressant uppslag till varför vissa barn återkommande blir föremål för en viss strategi 

från en förskollärares sida. Det kan alltså utifrån McLeans iakttagelser höra samman 

med kravet på mycket snabba beslut, som vilar på en tämligen svag grund. Det som 

ligger bakom en lärares förhållningssätt till och uppfattning om ett barn, kan på så vis 

bilda mönster som förstärks genom upprepningar. (jfr Bygdeson-Larsson 2005a, b; 

2006). 

 

I McLeans studie hade några av förskollärarna utvecklat en strategi för att försöka 

skapa åtminstone några sekunders utrymme för att hinna tänka efter, innan de 

handlade. En av lärarna beskrev hur hon arbetade medvetet för att minska tempot för 

att få tid till eftertanke. Studien ger en tydlig bild av hur förskoleverksamheten består 

av en ständig ström av ögonblickliga beslut byggt på en stor mängd konstant 

föränderliga faktorer och ofta motstridiga intressen.  

 

Lärarna i studien skapade olika sociala världar i sina förskolor, men en likhet var att 

alla balanserade mellan att främja barnens utveckling och att bemästra här och nu 

situationen, som bland annat handlade om tillsyn för att garantera barnens säkerhet 

både fysiskt och psykiskt. När det fattades personal bestod arbetet till en större del av 

övervakning och det innebar att förskollärarna var i ständig rörelse. 

 

Balanspunkten mellan att rikta in arbetet mot att främja barnens lärande och 

utveckling, respektive att klara av här och nu situationen, verkade bero mycket på 

lärarens tolkning. Förskollärarna läste av situationen på helt olika sätt. McLean 

framhåller att de mest avgörande inte var faktorerna i situationen i sig, utan lärarnas 

sätt att läsa av och tolka dem. God pedagogik är, enligt McLean, inte frågan om de 

rätta metoderna eller beteendena, utan en problemlösningsprocess. Det har att göra 

med den unika lärarens användning av sig själv. Vad de olika lärarna prioriterade, i sitt 

pedagogiska arbete, varierade. För vissa av lärarna var barnens sociala utveckling 

viktig, men för andra var detta mindre centralt. Inom det stora området social 

utveckling fokuserade varje förskollärare på olika aspekter av barnens samspel och 

hanterade dessa aspekter på helt olika sätt. Det handlade om hur man arbetade med; 1) 

konfliktsituationer, 2) hjälpte barnen att få tillträde till lekgrupper, 3) hur och i vad 
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mån läraren involverade sig i barnens lek, 4) hur de använde regler, 5) hur de använde 

den fysiska miljön och 6) hur de arbetade med utvecklingen av gruppgemenskapen. 

Hur kan samspelskvaliteten främjas? 

De stora olikheterna mellan de olika lärarnas sätt att arbeta aktualiserade skillnaden 

mellan ideal och real praktik och frågan om professionsutveckling. McLean ställer sig 

undrande inför hur fortbildning ska bedrivas när den personliga praktiska kunskapen 

har så stort inflytande när det gäller tolkningen av situationer på en ständigt 

föränderlig samspelsarena. Hur kan förskollärare bäst stödjas i sin pågående 

professionsutveckling? 

 

I fortbildningsprogram som riktat in sig på förskollärares önskvärda beteenden har det, 

enligt McLean visat sig vara extremt svårt att åstadkomma förändring. McLean (1991) 

refererar till Meek (1986) och framhåller att lärarfortbildning handlar om mer än en 

förändring på ytan. Hon konstaterar att förändring i lärar-elev samspel kräver 

djupgående förändringar i personens bild av sig själv som lärare. Förändring handlar 

inte om att ändra beteendet, utan om att förändra hur lärare tänker om sig själva som 

lärare och sitt arbete, men en sådan reflektion måste komma inifrån det kan inte läggas 

på som ett krav utifrån. Hur lärare tänker om sig själva och sitt arbete som McLean 

uttrycker det kanske för tanken vilse. Jag skulle hellre vilja använda Engeströms 

(1987) terminologi hur lärare uppfattar objektet för sin verksamhet eller innebörden i 

arbetet. (Se vidare det teoretiska avsnittet) 

 

McLeans studie visar alltså på den stora svårighet och komplexitet som fortbildning av 

förskolans personal faktiskt innebär. Hon framhåller att det behövs ett språk för den 

personliga praktiska kunskapen och att fortbildning handlar om att motverka 

professionell isolering, det vill säga att var och en får tillfälle att kommunicera med 

kollegor om sin personliga praktiska kunskap. McLean menar att vanliga sätt att 

förmedla information inte passar för den här typen av personburen kunskap, som är 

djupt inbäddad i praktiken. Hon föreslår berättande som en strategi för att 

kommunicera kring den personliga praktiska kunskapen. Dock kvarstår en viktig fråga 

och det är hur man åstadkommer en ökad kompetens genom att berätta för sina 

kollegor. Med utgångspunkt från erfarenheter i tidigare PPR-projekt framstår 

teoretiska perspektiv vara av vikt för att lyfta såväl idén med berättandet, som hela 

frågan om professionsutveckling till nya förståelsenivåer. Begreppet personlig praktisk 

kunskap kan också föra vilse, eftersom arbetet inte får stanna vid det rent praktiska och 

konkreta, utan behöver lyftas till en nivå där pedagogerna uppfattar barnens 

föreställningar bakom deras yttre beteenden. 

e) Slutsatser utifrån forskningsöversikten 

Ovanstående forskningsöversikt visar på behov av förstärkning och utveckling av 

kompetensen i förskolan. Behovet av förbättringar är inte jämt fördelat över alla 

pedagogiska miljöer, utan behoven är större i uppskattningsvis cirka en fjärdedel av 

alla förskolor, enligt Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009). De 
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framhåller att den del av förskolans kvalitet som främst behöver utvecklas handlar om 

kommunikation och samspel. 

 

När det gäller samspelskvalitetens innebörd för barns utvecklingsmöjligheter visar 

Hamre & Pianta (2001), som tidigare nämnts, att det är extra viktigt för de barn, som 

av förskolepersonalen bedöms ha beteendeproblem, eftersom det är en grupp barn som 

kan dra särskilt stor och långsiktig nytta av förbättringar i förskollärar-barn relationen. 

Den relation dessa barn kan utveckla till sina förskollärare visar, enligt Hamre och 

Pianta samband med förbättrad skolframgång och framförallt sociala beteenden.  

 

Detta inger hopp när det gäller barn i riskzonen för psykosocial ohälsa, det vill säga de 

som enligt Andershed & Andershed (2005) tidigt visar allvarliga uppförande- och 

uppmärksamhetsstörningar, aggressivitet och utåtagerande beteenden, samt brister i 

social utveckling. Mot bakgrund av Brembergs (2001) konstaterande utifrån sin 

forskningsöversikt att insatser för barn i förskoleåldern har två till tre gånger större 

effekt än insatser i skolåldern, blir det extra viktigt att stärka kvalitén i förskolan. 

 

Det blir än mer intressant om de två perspektiven kvalitet i förskolan respektive barn i 

riskzon, kopplas samman. En viss del av alla barn, uppskattningsvis 10-15% kan 

behöva en särskilt bra förskolekvalitet för att inte på längre sikt misslyckas i skolan 

socialt och/eller inlärningsmässigt, samtidigt som cirka 25% av förskolans avdelningar 

kan ha problem med samspelsklimatet. Hamnar då de sämst lottade barnen i de 

förskolor som har sämst kvalitet så innebär det troligen extra stora problem. En fråga 

som uppkommer då är hur det ska gå till att stärka friskfaktorer i förskolemiljön så att 

den fungerar resilient och faktiskt kan ge barnen stöd för att förebygga eller bryta 

negativa samspelsmönster. 

Främjande av friskfaktorer i förskolans samspelsmiljö 

Idén i PPR-studien är att fälla in ett psykiskt hälsofrämjande perspektiv, som tillägg till 

det pedagogiska arbetet med barns lärande redan i förskolan. Detta överensstämmer 

med Sveriges kommuners och landstings (2008) Positionspapper psykisk hälsa barn 

och unga. Projektet fokuserar psykisk hälsa, men ser i grunden lärande, demokrati och 

psykisk hälsa, som en helhet det vill säga följer värdegrunden i förskolans läroplan, 

LpFö 98 och Skolverkets allmänna råd, Kvalitet i Förskolan (Skolverket 2005). 

Projektets intention står i överensstämmelse med målen för elevhälsan, ”Hälsa, lärande 

och trygghet”, prop. 2001/02:14, att lämna ett diagnostiskt synsätt till förmån för en 

satsning på friskfaktorer hos barnet och själva lärandemiljön. 

 

Fokus ligger på att ge förutsättningar för barnet att på ett naturligt sätt, genom lek och 

samspel, kunna utveckla sin förmåga till intersubjektiv dialog eller mentaliserande 

förmåga (Fonagy & Target, 1996), det vill säga att kunna uppfatta, förstå och föreställa 

sig egna och andras känslor och tankar bakom det yttre beteendet, vilket är en 

friskfaktor när det gäller psykisk hälsa och grunden för samvarokompetenta mönster 

(Sommer 2005a). Kvaliteten i vuxen-barn samspelet är en avgörande förutsättning för 

att barnet ska kunna vara konstruktivt och kunna koncentrera sig i lek och samspel 

med andra barn. 
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För att klara att vara en arena för att främja psykosocial hälsa behöver alla förskolor ha 

en hög kvalitet. Det ställer stora krav på professionsutveckling i förskolan, när det 

gäller just omsorgsdelen av arbetet; den del som handlar om samspel och mänskliga 

relationer. 

 

För att förskolan ska kunna bidra till att förebygga psykisk och social ohälsa är det av 

vikt att: 

a) stärka klimatet för att främja samvarokompetenta samspelsmönster och att  

b) stödja barns mönsterbrytning genom att hela förskolemiljön fungerar på ett 

motståndskraftigt, resilient sätt. 

 

PPR lägger ett processperspektiv på pedagogisk verksamhet och tar med 

förskolepersonalen i forsknings- och förändringsprocessen. Fokus flyttas från det 

enskilda barnets beteende till samspelsdimensionen, det vill säga vuxen-barn 

samspelet och barnens lek- och samspelsprocesser. PPR handlar om att skapa 

förutsättningar för att arbetslaget på förskolan ska kunna utveckla sin lyhördhet för att 

kunna se samspelsprocessen över tid och ur barnens perspektiv. 

 

Min iakttagelse under förstudien och under cirka 20 år i förskolans verksamhet först 

som förskollärare sen som förskolepsykolog är att personalen i förskolan många 

gånger efterfrågar mer kompetens om hur de ska kunna arbeta konstruktivt just med 

lek- och samspelsprocesser. Barn som befinner sig i riskzonen framträder ofta i 

förskolan som barn i lek- och samspelssvårigheter, men alla barn i lek och 

samspelssvårigheter är inte i riskzonen för psykosocial ohälsa.  

 

I PPR är avsikten att lyhört fånga upp de erfarenheter personalen i förskolor gör i sitt 

dagliga arbete och stödja utveckling av ett mer medvetet sätt att arbeta med lek- och 

samspelsprocesser för att stärka psykiska friskfaktorer redan i förskolemiljön och 

särskilt uppmärksamma de barn som behöver extra stöd för att klara lek- och 

samspelsprocesserna.  

 

För att nyansera och vidga bilden av barn i riskzonen vill jag illustrera med en figur, 

som visar hur barn i riskzonen ingår i den större gruppen barn i lek- och 

samspelssvårigheter, samt att barnen i lek- och samspelsvårigheter kan befinna sig i ett 

bättre eller sämre samspelsklimat. Antalet barn i lek- och samspelsvårigheter på en 

viss förskoleavdelning kan variera, ofta beroende på samspelsklimatets position på 

klimatlinjen (se vidare i avsnittet Förstudier). Figuren illustrerar att barn i riskzon, 

kanske inte bara handlar om individens egenskaper, utan om den samspelsmiljö som 

omger barnet. Hur vi ser på resiliens och riskzon får stor betydelse för hur vi forskar 

om och utvecklar förskolan. Det får också betydelse hur vi ser på prevention mot 

psykosocial ohälsa. Är det individuella barn vi ska fokusera, diagnostisera och/eller 

beteendeträna eller är det samspelsmiljön som ska stärkas? En central fråga när det 

gäller att främja psykosocial hälsa är vilken barnsyn vi väljer att utgå ifrån. Ska barnen 

ges möjligheter att bli självständiga, tänkande och kännande subjekt med egenmakt i 

sina liv eller är ambitionen att de ska bli lydiga objekt för yttre beteende-

manipulationer?  
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Sett utifrån styrdokumenten för förskolan LpFö 98 och elevhälsans Prop. 2001/02:14 

är valet av barnsyn inom förskolans och elevhälsans verksamhet redan klarlagt. 

 

Professionsutveckling ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

PPR motsvarar ett behov av utveckling och forskning i förskolan. I åldrarna 1-5 år 

återfinns barn med risker för psykisk ohälsa bland den större gruppen barn som har 

olika typer av svårigheter med lek och samspel inom barngruppen. Det kan handla om 

barn som beter sig utagerande, impulsstyrt och aggressivt. Det kan handla om 

tillbakadragna, tysta och ibland rädda barn. Ibland handlar det om grupper av barn som 

är stökiga och aggressiva mot varandra och det kan även råda ett mer omfattande 

destruktivt samspelsklimat på en avdelning. 

 

Flera av de refererade forskarna ställer frågor om hur en professionsutveckling ska 

kunna utformas som kan förstärka omsorgsmönster (Jacobi, 1991) eller vuxen-barn 

dialog (Bae, 2004) eller kommunikation och samspel som karakteriseras av 

pedagogisk medvetenhet (Johansson & Johansson 2003). Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006) frågar sig dessutom, vilken form av kompetensutveckling som 

krävs för att en förändring ska komma till uttryck i praktiken och inte bara i teoretiska 

samtal om förskolearbetet. McLean (1991) menar att det handlar om personens bild av 

sig själv som förskollärare.  

 

Här vill jag gå vidare med hjälp av Yrjö Engeströms (1987) verksamhetsteoretiska 

modell, som ger möjligheter att vidga perspektivet, när det gäller att reflektera kring 

vilken förändring som krävs för att främja bland annat psykosocial hälsa. Från ett 

Barn i riskzonen för 

psykosocial ohälsa 

Barn i lek- och 

samspelssvårigheter 

Pågående lek- och 

samspelsklimat 

Figur 2. Barn i svårigheter och risk ingår i och är beroende av det pågående lek- och samspelsklimatets karaktär. 

(Bygdeson-Larsson, 2010) 
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verksamhetsteoretiskt perspektiv handlar det inte om barnet i sig eller individen 

förskolläraren, utan om verksamhetssystemet. Det handlar om arbetsuppgiftens 

innebörd, objektet och de redskap som står till buds för att utföra arbetet eller 

problemlösningsprocessen, för att ansluta till McLeans (1991) resonemang. Det 

handlar om att skapa gemensamma redskap för tolkning. McLean fann att 

förskollärarna hade olika personliga sätt att tolka situationerna i samspelsprocesserna 

på förskolan. Hon talar om professionell isolering.  

 

Inom PPR-studien handlar det om samverkan inom arbetslaget. Hur man gemensamt 

kan hitta fram till lösningar genom att allas olika tysta kunskaper får möjlighet att 

kommunicera. Det handlar också om grunden för arbetsdelning och underliggande 

regler för arbetets utförande. Professionsutveckling i form av PPR handlar om att göra 

dessa ofta obemärkta delar av verksamheten synliga och pratbara. Det som behöver 

utvecklas i förskolor ligger således utanför individerna i det gemensamma 

verksamhetssystemet. Det här är viktigt eftersom det innebär att skulden när 

omsorgskulturen inte fungerar främjande för barns lärande, hälsa och demokratiska 

utveckling inte kan läggas på den enskilda förskolläraren. Utifrån ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv bör orsaken snarare ses som ett systemfel. Det visar 

sig i form av störningar i verksamheten till exempel att barn kommer in i lek och 

samspelsvårigheter och enskilda barn tillskrivs orsaken, medan det egentligen kan 

handla om inre motsättningar i verksamhetssystemet. De kan exempelvis bestå av 

brister i överensstämmelsen mellan redskapen och arbetsuppgiftens innebörd. Med 

hjälp av en verksamhetsteoretisk utgångspunkt, menar jag att det kan bli lättare att 

hitta framkomliga vägar att arbeta med verksamhets- och professionsutveckling i 

förskolan med sikte på processfaktorer, det vill säga förskollärarnas förhållningssätt, 

kvaliteten i samspelet mellan barn och förskollärare och barnen sinsemellan.  

 

Här är det också viktigt att klargöra studiens avgränsning, eftersom motsättningarna 

inne i verksamhetssystemet kan uppkomma och förstärkas, av exempelvis yttre 

strukturella faktorer som gruppstorlek, personaltäthet, personalens utbildning, social 

problembelastning och fysisk miljö. Det är därför inte möjligt att lösa alla problem 

enbart inne i verksamhetssystemet, utan det kan krävas andra åtgärder. Frågor som 

handlar om strukturella ramar ligger dock utanför PPR-studien, med undantag för 

kompetenstillförsel. Denna avgränsning innebär inte att besparingar i förskolan saknar 

betydelse för barnens eller personalens arbetssituation, utan tvärt om, vilket studier av 

Lidholt (1999) och Ekström (2007) tydligt visar. 

 

I PPR modellen används berättande och observationer av samspelsituationer 

tillsammans med teoretiska perspektiv på lek– och samspelsprocesser. Dessa teoretiska 

perspektiv ger nya redskap och nya idéer om innebörden i arbetsuppgiften. PPR riktar 

sig till arbetslag med avsikten att öka möjligheten för en gemensam 

problemlösningsprocess, som bygger på olika personliga, praktiska kunskaper 

(McLean,1991) eller så kallade tysta kunskaper (Polanyi, 1967). Avsikten med PPR 

modellen är att ge arbetslag möjligheter att kommunicera sina individuella tysta 

kunskaper och på så vis motverka professionell isolering och öppna upp för utveckling 

av en gemensam, mer komplex och artikulerad och därmed reflekterad kunskap. 
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Vilka implikationer har forskningsöversikten för utformandet av PPR-studien? En 

viktig utgångspunkt är att PPR riktas mot arbetslag, för att kunna stärka 

förskolepersonalens användande av hela sin kapacitet, kreativitet och för att kunna 

undvika tendenser till anpassning och förnekande av egna erfarenheter och kompetens, 

som Boalt Boëthius (1984) beskriver i sin studie om arbetslag på förskolan. McLean 

framhåller att förskollärarna tolkar samspelssituationer utifrån sina personliga 

erfarenhetskunskaper eller tysta kunskap och att det är nödvändigt att fortbildning 

motverkar problemet med så kallad professionell isolering. PPR-modellen avses kunna 

främja delande av den tysta kunskap som ligger till grund för tolkning av 

samspelsituationer. Inom verksamhetsteorin (Engeström, 1987) talas det om 

automatiserade handlingar, ungefär som när vi lär oss cykla. Först gör vi det medvetet 

sen utan att tänka på det. Detta innebär precis som McLean framhåller att 

förändringsarbete i pedagogiska sammanhang handlar om mer komplicerade saker än 

några enkla råd om hur förskollärare kan bete sig i olika situationer. En viktig del av 

PPR är därför att medlemmarna i arbetslaget får tillfälle att ge uttryck för sina olika 

sätt att uppfatta och tolka samspelsepisoder. Det handlar i PPR-samtalen om att 

specifikt återge hela komplexiteten i observerade händelser i form av berättelser (jfr 

Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006). Hur förskolläraren uppfattar och tolkar en 

situation blir avgörande för hur hon/han påverkar händelseförloppet. Tolkningarna 

påverkar på så vis klimatet och samspelsprocesserna mellan barnen. 

 

Utifrån Ekholm-Hedins (1984a) studie blir det klarlagt att vuxen-barn samspelet 

fortplantar sig i hela barngruppens samspelprocesser och i klimatet på en 

förskoleavdelning. Även Jacobi (1991) visar på att omsorgsmönstret och kulturen 

påverkar samspelet mellan barnen. 

 

Sommer (2005a) kartlade olika samvaromönster mellan barnen och poängterade att 

samvaromönster inte är en egenskap hos ett barn, utan är något som situationen skapar 

tillsammans med barnet. Barn kan sägas befinna sig i mer eller mindre 

samvarokompetenta mönster. Han framhåller vikten av ett relationellt 

utvecklingsperspektiv. Hans studie visar att personalen i förskolan vet mycket litet om 

de mer finstämda mönstren i barnens samvaro. Detta innebär att det finns ett behov av 

ett observationsförfarande som bidrar till att förskollärarna tydligare ser vad som pågår 

i samspelet mellan barnen och därmed kan stödja samsvarokompetenta mönster. PPR-

modellen innefattar därför ett observationsförfarande som hjälper förskollärarna att 

uppfatta vad som pågår i samspelet mellan barnen.  

 

PPR-modellen frigör den tysta kunskapen som ligger bakom förskollärarnas 

automatiska reaktioner och handlingar och underlättar en kommunikation inom 

arbetslaget om olika tänkbara tolkningar. PPR handlar om att skapa utrymme för 

reflektion och på så vis möjliggöra förändring i förskollärarnas omsorgsmönster eller 

förhållningssätt och därmed i barns samvaromönster. 

 

Förskollärarnas förmåga att leva sig in i barnets värld spelar en avgörande roll för 

kvaliteten på omsorgen (Sommer 2005b). En förutsättning för att aktivt kunna leva sig 

in i barnens perspektiv och affektiva kommunikation, är att förskolepersonalen ges och 
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tar en roll som förändringsagenter det vill säga som subjekt i sin egen verksamhet. Ett 

problem som belyses av Lutz (2009) är att förskollärarna riskerar att reduceras av 

experter, som tar över och analyserar barn i särskilda behov på ett 

individualdiagnostiskt och stadieteoretiskt sätt, istället för att stödja förskollärarnas 

strävanden att förbättra sitt samspel med barnet och sin lyhördhet för vad som utspelar 

sig i samspelsprocessen mellan barnen. PPR-studien handlar om processer inne i 

verksamhetssystemet och tillförsel av nya redskap. 

 

Just risken för ”att lärarnas professionalitet nedmonteras och ersätts med program och 

manualer som säljs kommersiellt” påpekas i Skolverkets kunskapsöversikt av olika 

program för att motverka destruktiva samspelsprocesser i skolan, så kallad mobbning 

(Skolverket, 2009, s. 194). Användandet av program och manualer som säljs på 

marknaden kan, som författarna framhåller, vara mer eller mindre kostnads- och 

resurskrävande.  

 

PPR handlar inte om att introducera program eller manualer, utan om att stärka 

förskolepersonalens egen roll och i att ta tillvara och ge stöd för pedagogernas 

utveckling av sin egen professionalitet. I föreliggande studie anläggs ett relationellt 

och kontextuellt utvecklingsperspektiv (Stern, 2003; Sommer, 2005b) och modellen 

PPR används för att ge stöd för förskollärarnas gemensamma utveckling av 

samspelsmiljön i förskolor.  

 

Kompetensutveckling i form av en lärandeprocess enligt PPR-modellen handlar om 

hur förskolepersonalen själva kan göra sig medvetna om vad som sker i samspelet. 

Kompetensutveckling handlar vidare om hur förskolepersonalen kan utveckla sin 

kompetens att observera och tolka lek– och samspelsprocesser i sitt vardagliga arbete 

på förskolan och på så sätt öka sin professionalitet när det gäller att bättre uppfatta 

barnens signaler och kommunikativa tecken (se vidare Teoretiska utgångspunkter), 

kunna tolka dem och förstå barnens perspektiv och affektiva kommunikation och 

därmed skapa en medveten utgångspunkt för sin egen del i dialogen med barnen. 

 

Det handlar om att förskolepersonalen får stöd för att alla i arbetslaget ska kunna bilda 

sig ett utrymme i tiden, för att hinna uppfatta och tolka vad som sker i samspelet med 

och mellan barnen. Ovanstående forskningsöversikt ger exempel som visar på behovet 

av observation och reflektion av lek– och samspelsprocesser i förskolan, dels rent 

allmänpedagogiskt, men också utifrån de barn i särskilda behov, som riskerar att inte 

få det pedagogiska stöd de har rätt till i förskolan. I sista delen av PPR studien har jag 

därför valt att fokusera förskolepersonalens utveckling av sin professionalitet i arbetet 

med barn i lek– och samspelsvårigheter, det vill säga barn som av olika skäl har 

svårigheter att komma in i samvarokompetenta samspelsmönster.  
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III Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de forskningsstrategiska och teoretiska 

utgångspunkterna för min studie i förskolans praktik. Eftersom förskolans praktik och 

mitt forsknings- och förändringsarbete inom denna arena handlar såväl om barn som 

om personal och om själva verksamhetssystemet förskolan, har jag valt att låta mig 

inspireras av en kombination av utgångspunkter. Dessa består av: a) Ett relationellt 

och kontextuellt synsätt på barns utveckling, b) Reflekterande empirisk forskning, c) 

Ett hermeneutiskt perspektiv, d) Ett sociokulturellt perspektiv, e) Verksamhetsteori 

samt f) Objektrelationsteori. 

 

Innan jag går in på de teoretiska utgångspunkterna vill jag med stöd av Sommer 

(2005b) redovisa den förändrade synen på barn och forskning om barn som skett de 

senaste årtiondena, eftersom förändringar i synsätt har stor betydelse för att förstå 

PPR. 

 

Vad som utspelar sig i förskolan har en avgörande betydelse för små barn. Det har 

skett stora förändringar i de nordiska barnens uppväxtvillkor de senaste fyra 

årtiondena. Förskolan har kommit att spela en allt viktigare roll i allt fler och allt yngre 

barns fostran och omsorg. Det är inte bara familjen som har ansvar för barnen i 

förskoleåldern, utan en rätt avsevärd del av barnets fostran och omsorg äger rum inom 

förskolans ram. Redan från ett års ålder tillbringar många barn större delen av sina 

dagar i förskolan, medan föräldrarna förvärvsarbetar. Detta konstateras av Sommer 

(2005b) som beskriver den stora förändring som skett i barnens uppväxtvillkor och 

som även ställer den teoretiska kunskapen om barns utveckling i ett nytt ljus. Han 

framhåller att det skett ett paradigmskifte inom barnpsykologin. 

 

Eftersom denna paradigmförändring är en viktig del av PPR-projektets bakgrund 

kommer jag att, med referens till Sommer (2005b) och hans nya begrepp 

barndomspsykologi, återge några konturer från hans beskrivning av detta förändrade 

barnvetenskapliga landskap. Mot dessa konturer går det förhoppningsvis sedan lättare 

att förstå projektets inriktning, när det gäller synen på barns utveckling och 

förskollärarnas professionsutveckling. 

a) Ett relationellt och kontextuellt synsätt på barns utveckling. 

Vad innebär då det paradigmskifte inom barnspykologin som Sommer beskriver och 

på vilket sätt har detta betydelse för förskolan? Utvecklingspsykologin i enlighet med 

Piaget (1978) och Erikson (1971) och ett tänkande i utvecklingsstadier fick, som 

tidigare nämnts, ett avgörande inflytande som utgångspunkt för målsättningen i den 

svenska förskolan i samband med barnstugeutredningen (SOU 1972:26). En 

genomgripande förändring av de grundläggande uppfattningarna inom barnpsykologin 

blir därför också viktig för förskolans verksamhet. Enligt Sommer (2005b) har 

uppfattningen om barnets utveckling rört sig från familje- och moderscentrism till ett 

erkännande av barnets utvidgade socioemotionella värld. Han framhåller att nya 

forskningsrön förändrat synen på barns kompetens och barnpsykologin som byggde på 
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några så kallade stora teorier (Parke, 1989) som exempelvis Piaget, Erikson, Freud och 

Mahler. Dessa beskrev och förklarade barns utveckling med hjälp av universella 

principer och lagbundenheter. Dessa principer tog ingen hänsyn till vilket tidsmässigt 

eller kulturellt sammanhang barnet växte upp i. De visade sig med tiden att de 

universella teorierna inte alltid var användbara för att förklara vad man fann i samband 

med empiriska undersökningar. Sommer exemplifierar med Mahler´s et al. (1975) 

teori som beskriver att det nyfödda barnet befinner sig i ett normalt autistiskt tillstånd 

den första tiden efter födelsen och saknar egentlig förmåga till socialt samspel med sin 

omgivning.  

 

I ljuset av senare forskning, exempelvis Daniel Stern (1985) och Britt (1990), har detta 

synsätt helt och hållet förkastats. Sommer framhåller att psykoanalysen representerad 

av till exempel Mahler skiljer sig från den forskningsbaserade utvecklings- och 

barnpsykologin representerad av bland annat Stern, då den inte försöker främja en 

förståelse av den normala utvecklingen, utan i stället koncentrerar sig på utvecklingen 

av psykopatologi. Sommer pekar på faran med detta: ”om vår förståelse av det 

normala barnets utveckling baseras på sådana klassiska psykoanalytiska premisser, så 

kommer det ovillkorligen att medföra det problem som Peterfreund (1978) kallar det 

adultomorfa felslutet- att man tvingar in barnet i ett vuxenperspektiv. Man tror 

felaktigt att teoribegrepp hämtade från beskrivningar av psykiskt sjuka vuxna kan 

bidra med trovärdig information om den allmänna utvecklingen i barndomen” 

(Sommer, 2005b, s. 213) 

 

Sommer beskriver sin syn på hur det multidisciplinära fackområdet barndom 

expanderat och hur barnpsykologin håller på att upplösas. Samtidigt framhåller han att 

det sociologiska och historiska barndomsperspektivet riskerar att reducera begreppet 

barn till en sociologisk abstraktion. Sommer kopplar samman barndomsperspektivet 

med ny forskningsbaserad psykologisk kunskap om barn och benämner detta med 

begreppet barndomspsykologi. Han menar att fördelen med att byta ut begreppet 

barnpsykologi är att detta begrepp förknippas med en rad psykologiska idéer från 

perioden före paradigmskiftet. Sommer refererar till nyare utvecklingspsykologisk 

forskning (Reddy et al. 1997; Trevarthen & Aitken 2001; Slater & Butterworth 1997) 

och drar slutsatsen: ”Människobarnet har uppenbarligen från livets begynnelse de 

medfödda grundkompetenser som krävs för att befinna sig i, påverka och lära av 

relationer.” (Sommer, 2005b, s. 45).  

 

Sterns (2003) beskrivning av barnets utveckling, baserad på observationer, intar en 

central plats i Sommers barndomspsykologi. Stern tar sin utgångspunkt i vardagens 

konkreta samspelsepisoder och visar hur utvecklingen av barnets själv äger rum i 

naturliga relationer. Han beskriver barnets utveckling från ett kontextuellt perspektiv, 

det vill säga utveckling sker inom ramen för relationen till en annan människa. Här vill 

jag inflika att detta synsätt också förespråkas av Winnicott (1965).  

 

Ett bekymmer med Sterns teori (1985) har enligt Sommer varit just betoningen av det 

dyadiska relaterandet, det vill säga betoningen av barnets relation till en omvårdare. 

Sommer framhåller att barnet enligt forskning av Kreppner et al. (1982) och van 
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Ijzendoorn et al. (1992) har visat kapacitet att skapa nära och avlägsna relationer till 

flera omsorgspersoner samtidigt. Sommer menar att barnets tidiga utveckling 

karakteriseras av multipla relationsprojekt. Detta påpekar också Stern själv i sitt förord 

till 2003 års upplaga av Barnets interpersonella värld. Kvaliteten i de olika samspelen 

med andra personer är på längre sikt betydelsefull för barnets psykiska utveckling. 

 

Den barnpsykologiska forskningen efter paradigmskiftet förändrade, enligt Sommer 

perspektivet från att enbart ha fokuserat mor-barn förhållandet till att undersöka 

spädbarnets relation till fäder, syskon, barnomsorgspersonal, far och morföräldrar och 

kamrater. Sommer framhåller att man under 1990-talet inte bara strävade efter att 

kartlägga, men också att skapa en djupare psykologisk förståelse för barnets 

multipersonella värld (Pianta, 1992). ”Den dominerande tanken nu är att barn, under 

förutsättning av att vissa omsorgsmässiga kvalitetskrav är uppfyllda, utvecklar 

kompetenser som tidigt gör dem lämpade att trivas i en utvidgad social värld” 

(Sommer, 2005b, s. 35). 

 

Sommer (2005b) utgår i sitt resonemang kring barns utveckling från Sterns 

iakttagelser, men han betonar dessutom vikten av att se till det kultur- och tidsspecifika 

sammanhanget. Synen på barns utveckling varierar i olika delar av världen och under 

olika tidsepoker. Synsättet på barn i det nya psykologiska paradigmet innebär att man 

nu ser mer till barnets kompetens och resiliens än dess sårbarhet. Sommer (2005b) 

påtalar dock vikten av vägledning från merkompetenta vuxna som ett nödvändigt stöd 

för barnets utveckling, eftersom barnet naturligtvis endast är relativt kompetent. 

Sommer pekar på att Stern (1985) har fått kritik från olika håll för att hans teori gör 

anspråk på att vara universell, det vill säga beskrivs som kulturoberoende. Sommer 

framhåller att Stern (2003) har besvarat kritiken i förordet till sin nya upplaga av 

Barnets interpersonella värld. Stern menar att kulturella skillnader är viktiga, men att 

hans forskning handlar om basen för barnets förmåga att tillägna sig kulturen det vill 

säga ”alfabetet” under de kulturella skillnaderna. När det gäller kulturella skillnader tar 

Sommer (2005b) som ett exempel upp kontrasten mellan den japanska synen på barns 

utveckling och den västerländska. Den japanska kulturen lägger större vikt vid den 

symbiotiska harmonin, medan den västerländska värdesätter en kombination av 

självständighet och hänsynstagande till andra. Sommer framhåller mot denna bakgrund 

att Sterns teori är ”av ett stort ’lokalteoretiskt’ värde när vi ska förstå hur barn 

utvecklar sig i vår epok och i vår kultur” (Sommer 2005b, s. 238). 

 

Sommer (2005b) inarbetar Sterns teori om självets uppkomst, som den teoretiska delen 

av en kontextuell barndomspsykologi. Han framhåller att Stern belyser hur självets 

utveckling äger rum i naturliga relationer. Vardagens samspelssituationer mellan 

barnet och dess omvårdare ses från ett barndomspsykologiskt perspektiv som helt 

avgörande för barns socio-emotionella utveckling och vad Sommer (2003) benämner 

som barns samvarokompetens. Det västerländska och nordiska sättet att fostra och ge 

omsorg bygger på en kulturspecifik syn på barn som både autonoma och hänsynsfulla. 

Sommer (2003) definierar samvarokompetens ”som förmågan att både kunna ingå i 

förhållanden med andra och ta hänsyn till deras perspektiv och önskningar, och 
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samtidigt markera sig själv som en person - det vill säga att både ha ”socialt gehör” 

och förmåga att individuellt prägla sociala relationer” (Sommer, 2005b, s.129).  

 

Sommer (2005b) framhåller att barngruppen är ett viktigt sammanhang där vi kan 

studera samvarokompetens. ”I barngruppen krävs nämligen en rad sociala färdigheter 

för att kunna delta, och barn nekas direkt att vara med, om de inte kan samarbeta eller 

inte känner till spelreglerna i leken. Å andra sidan är det inte tillräckligt att vara 

medlöpare och deltagare på gruppens premisser. Populära barn är de som både förmår 

att leva sig in socialt och visar självständiga men anpassade initiativ i leken. Sådana 

barn uttrycker just den kombination av personliga och sociala förmågor som kan 

betecknas som samvarokompetens” (Sommer, 2005b s.130). Samvarokompetens är 

alltså motsatsen till vad jag benämner med begreppet lek– och samspelssvårigheter. 

 

Stern (2003) beskriver barnets utveckling av ett subjektivt själv och hur denna 

utveckling är en viktig utgångspunkt för att förstå hur samvarokompetens kan 

utvecklas hos barn med hjälp av kvaliteten i de vuxnas omvårdnad. Barnets utveckling 

av självet och en känsla av ett personligt sammanhang i den tidiga barndomen beskrivs 

av Stern (2003) som beroende av vilka erfarenheter barnet gör i sina upprepade 

samspel med andra människor. Vad är då det centrala innehållet i denna kvalitet? Det 

handlar om ett ömsesidigt samspel mellan barn och vuxen som bygger på 

affektintoning, det vill säga att både barnet och den vuxne upplever affektiv resonans 

och att de kan dela samma känslomässiga upplevelse. 

 

Vuxnas förmåga att leva sig in i barnets värld spelar med andra ord en avgörande roll 

för kvaliteten på omsorgen. Barnen bygger, utifrån otaliga upprepade upplevelser av 

samspelsepisoder, upp Representationer av Interaktioner som Generaliseras så kallade 

RIG. Barnet skapar ett helt system av olika RIG. Detta är ett system av minnen och 

erfarenheter som är flexibelt och föränderligt. Barnet använder sitt RIG system för att 

kunna bygga upp och tolka sociala kontakter. 

 

Sommer (2005b) föreslår att utgångspunkten för att förstå vad som kan bidra till att 

förebygga osunda utvecklingsförlopp bör tas i ett kombinationstänkande och inte i 

enskilda faktorer eller händelser. Sommer refererar till Belsky (1990) och Schaffer 

(1995) som motsätter sig enskilda orsaksförklaringar. Han menar att barnets 

utvecklingsmöjligheter är beroende av en kombination av förhållanden på flera olika 

nivåer samtidigt och påverkan som ackumuleras med tiden. Detta kan bättre än 

enskilda påverkansfaktorer förklara barns utveckling. Sommer (2005b) beskriver dessa 

nivåer som 1) makroförhållanden som socioekonomisk status, arbetsförhållanden och 

etnicitet, 2) nätverksförhållanden, som exempelvis storlek, stöd, brist på stöd, 3) 

relationsförhållanden till exempel hög eller låg omsorgskvalitet i hemmet och i 

förskolan och 4) barn- som -individ, exempelvis psykisk sårbarhet eller 

motståndskraft, somatiska tillstånd och temperament. Sommer menar att Sterns teori är 

möjlig att använda inom en sådan kontextbaserad syn på barns utveckling. 



61 

 

Vad kännetecknar då kvalificerad omsorg? Enligt Sommer (2005b) är kärnpunkten i 

en psykologisk utvecklingsförståelse av omsorgen att det är en personlig och 

emotionell angelägenhet mellan ett barn och en eller flera omsorgsgivare. ”Trots de 

stora skillnaderna mellan de psykologiska paradigmen och den nya uppfattningen om 

hur omsorg påverkar barnet, måste omsorgen fortfarande uppfattas som ett i grunden 

personligt förhållande.” (Sommer, 2005b, s. 146) Vidare framhåller Sommer, att för att 

kunna dra försorg om någon annan är förutsättningen att omsorgsgivaren genom sin 

egen personliga utveckling har tillägnat sig en empatisk förmåga, det vill säga en 

förmåga att leva sig in i en annan människas perspektiv och förstå vad som rör sig i 

denna människa, samt att kunna handla hjälpande och stödjande utifrån förnimmelsen 

av vad den andre behöver. Sommer betonar att förmågan att vara tillsammans med 

någon annan på det emotionella planet blir avgörande när vi ska förstå den 

personaliserade omsorgen. 

 

För att ytterligare fördjupa innebörden av den personaliserade omsorgen om barn 

kommer jag att ta hjälp av Winnicotts (1965, 1981, 1983) begrepp för processen i den 

tillräckligt goda omvårdnaden. Men dessförinnan kommer jag att redovisa mina 

övriga teoretiska utgångspunkter. 

b) Reflekterande empirisk forskning 

Nedan kommer jag inledningsvis att beskriva min forskningsstrategi så kallad 

reflekterande empirisk forskning (Alvesson & Sköldberg, 1994) och därefter de olika 

teoretiska utgångspunkterna. Ett grundläggande antagande är att det inte finns någon 

entydig relation mellan empiriska fakta och den verklighet som ligger bakom det som 

till synes sker. Hur kan man till exempel dra slutsatser utifrån hur barnet/barnen beter 

sig vid en given tidpunkt?  Kan vi finna orsakerna till de beteenden som barnet/barnen 

uppvisar i egenskaper hos barnet/barnen, i hemmiljön eller i förskolemiljön? I en 

reflekterande studie som denna hamnar tolkningen i centrum. Bakom tolkningen ligger 

forskarens förförståelse och de teoretiska antaganden forskaren utgår från. Jag har 

därför ambitionen att noggrant redovisa både min förförståelse (se bakgrund och 

forskningsöversikt) och mina teoretiska antaganden. Dessa teoretiska antaganden 

pekar mot ett nytt sätt att betrakta barnen i förskolemiljön. Att se till barnets resurser 

och möjligheter, mer än dess egenskaper, men det handlar också om ett nytt sätt att se 

på praktikernas och förskolans möjligheter. Under ytan finns det ofta, som jag ser det, 

dolda positiva krafter att framkalla hos både barn, praktiker och i själva förskolan, som 

i denna studie betraktas som ett verksamhetssystem. 

 

Det rent tekniska utformandet av olika delar av forskningsmetoden i studien har varit 

underordnat den övergripande strategin. Bakom forskningsstrategin ligger en grundsyn 

som går ut på att forskaren förhåller sig till praktikerna som subjekt, det vill säga 

lyssnar till praktikernas föreställningar om eller tolkningar av vad som pågår i 

förskolan och tar emot detta på största allvar. Ambitionen med denna 

forskningsstrategi och detta förhållningssätt är att samtidigt med datainsamlingen i 

form av PPR-samtal, förmedla ett inlyssnande intersubjektivt förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt avses generera en parallellprocess via praktikerna till barnen. PRR-

studien bygger på en dialog mellan praktikerna och forskaren. Ett antagande i studien 
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är att forskaren påverkar, även om hon/han bara avser att inhämta information. Mot 

den bakgrunden har jag velat göra min påverkan medvetet och samtidigt med 

datainsamlandet ge ett bidrag till verksamheten. 

 

Man kan förstå forskningsstrategin som ett sätt att vända på maktförhållanden, så att 

den svagares röst får ta plats. Vad barnet/barnen och inte minst barn i lek och 

samspelsvårigheter kan tänkas uppleva på förskolan blir viktigt och förmedlas till 

forskaren indirekt via praktikernas iakttagelser och berättelser från vardagliga 

situationer. I studien är såväl barnperspektivet och barns perspektiv fundamentalt (jfr 

Sommer, Pramling Samuelsson, och Hundeide, 2010). Det ”tysta budskapet” i studien 

är att lyssna till vart och ett av barnen och inte bara till vad de gör eller säger, utan till 

vad de kan tänkas uppleva. Detta står i samklang med att studien handlar om 

förmedling av ett inlevelsefullt förhållningssätt eller vad Hundeide (2006, 2010) 

benämner som ett tolkande förhållningssätt. Bakom forskningsstrategin ligger ett etiskt 

ställningstagande. Varje barn har rätt att få uppmärksamhet, att bli sett och lyssnat till 

på sina villkor. På motsvarande sätt menar jag att varje praktiker i PPR- studien har 

rätt att får uppmärksamhet och bli sedd och lyssnad till på sina villkor. 

 

Inom parentes vill jag i detta sammanhang påpeka att en sund kommunikation mellan 

vuxna bygger på att olika parter själva som subjekt formulerar sin egen del i 

kommunikationen och inte att någon försöker läsa andras tankar och tolkar in något 

som den andre inte själv avser. Det skulle kunna resultera i en förvirrad 

kommunikation. När det gäller riktigt små barn behöver dock vuxna förstå en bit 

längre än barnet medvetet kan ge uttryck för. Det beskrivs tydligt i Winnicotts 

föräldra-barn-teori med sina tre olika trender; absolut beroende, relativt beroende och 

mot oberoende. Dessa visar barnets väg mot att behärska en fullt jämbördig 

kommunikation och det förhållningssätt som den vuxne behöver inta för att stötta 

barnet i att efterhand alltmer kunna inta en subjektposition i sin kommunikation med 

andra människor. 

 

För att återgå till resonemanget om forskningsstrategin så är ambitionen i studien inte 

att statistiskt sammanställa ytfenomen i en observerad verklighet och söka 

evidensbasera något, utan att nå bortom ytan och ge praktikerna stöd för att kunna 

undersöka, tolka och försöka förstå varför barnen beter sig så som de gör i en viss 

situation. Ambitionen stannar inte enbart vid detta, utan strävan i studien är att 

praktikerna ska ges möjligheter att finna vägar att utifrån en sådan förståelse hitta fram 

till nya och mer resilienta förhållningssätt. Forskarens roll blir förutom att samla in 

data från samtalen, även att stötta praktikerna i att gemensamt tolka och om möjligt 

avslöja bakomliggande mönster i samspelsprocesserna, mellan barnen och mellan barn 

och vuxna.  

 

Att på ett sådant sätt upptäcka dolda mönster bakom det som till synes sker förutsätter, 

enligt Alvesson & Sköldberg (1994), att sådana dolda mönster finns, det vill säga att 

det råder en viss överensstämmelse mellan det som återberättas i samtalen och själva 

händelserna i en gemensam yttre verklighet. En viktig fråga blir då; vilka anspråk på 

sanning kan studien anses ha? Den iakttagbara verkligheten är, enligt dessa författare, 
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inte allt. Från en hermeneutisk utgångspunkt handlar det om att tolka konkreta 

iakttagelser i verkligheten för att hitta fram till en bakomliggande mening. Från ett 

dialektiskt perspektiv handlar det om att rikta intresset mot drivkrafter och 

mekanismer i form av inbyggda rörelselagar som genererar motsättningar vilka kan 

styra och utveckla systemen. Inom dialektiken handlar det om gränsöverskridanden. I 

både hermeneutiken och dialektiken är den iakttagbara verkligheten en yta och bortom 

den antas dolda mönster finnas och vara möjliga att avslöja. Föreliggande studie har 

inspirerats av såväl ett hermeneutiskt, tolkande, som ett dialektiskt och förändrande 

perspektiv, det senare i form av verksamhetsteori. 

 

Utifrån de valda perspektiven har ambitionen, som tidigare nämnts, inte varit att samla 

stora mängder data och leta samband eller evidens, utan att genomföra intensivstudier 

av ett mindre antal fall för att tolka och förstå mer av de bakomliggande mönstren. 

 

Ett antagande i studien är att det finns en komplex bakomliggande verklighet, i såväl 

verksamhetssystemet som samspelsprocesserna. Dessa visar sig i studiesubjektens, 

praktikernas, återberättade subjektiva och intersubjektiva upplevelser. Empirin är 

mångtydig och ingången i den sker via studiesubjektens perspektiv. Hur barnet beter 

sig och beskrivs av praktikerna har bl.a. att göra med hur praktikerna själva tänker om 

och känner inför barnet/barnen (Bygdeson-Larsson, 2005, a, b; 2006). Den uppfattning 

praktikerna i förskolan har om barnen får en inverkan på samspelsprocesserna. 

 

Hur kan en forskningsmodell konstrueras som kan fånga och samtidigt utveckla 

samspelsprocesser i förskolan? Eftersom samspelsprocesser är något per definition 

rörligt, har just det rörliga fått bilda utgångspunkten. Forskaren går in i rörelsen och 

rör sig tillsammans med praktikerna i en intersubjektiv lärandeprocess för att förstå 

mer av pågående skeenden i olika samspelsprocesser och i verksamhetssystemet som 

helhet. Att studera samspelsprocesser med hjälp av ett inifrån– och 

underifrånperspektiv bygger på att det är praktikernas egna erfarenheter och 

iakttagelser under samspelsprocessen som bildar grunden. Man kan likna metodiken 

vid att fånga rörliga bilder i farten jämfört med att stanna av trafiken och ta stillbilder 

på alla olika fordon i en trafikkorsning. Att undersöka själva trafiken är något mer och 

annorlunda än att undersöka fordonen i sig. Forskaren påverkar genom sin närvaro 

också ”trafiken”. I denna studie har jag valt att göra detta på ett medvetet sätt, eftersom 

det troligen ändå inte går att komma på insidan av samspelprocesser i förskolan utan 

att påverka. Medvetenheten i forskarens roll är grundläggande i studien (se vidare i 

metodavsnittet om forskarens roll). 

 

Hur kan det mot detta resonemang gå att hävda någon sanningshalt i studien? Jag tar 

här stöd av Alvesson & Sköldberg (1994), som menar att man kan ifrågasätta det 

konventionella sanningsbegreppets tillämplighet i mer komplexa sammanhang. De 

hävdar med hänvisning till Heidegger (1927) och Ricoeur (1974), att hermeneutikens 

sanningsbegrepp, den så kallade signifikanta meningen, handlar om ”uppdagandet av 

en djupare mening, än det omedelbart iakttagbara eller evidenta” (Alvesson & 

Sköldberg, 1994, s. 35). Detta skiljer sig från positivismen med dess krav på 

korrespondens, det vill säga en direkt motsvarighet till yttre företeelser och 
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pragmatismens krav på användbarhet. Författarna hävdar vidare att de olika 

sanningsstrategierna, det vill säga korrespondens, signifikant  mening och användning 

kan kombineras. En viss teori eller modell nyttjar en viss sorts blandning av 

sanningsbegreppen (Se vidare i den sammanfattande diskussionen). 

c) Ett hermeneutiskt perspektiv 

Förskolans praktik är många gånger svåröverblickbar och kan av praktikerna upplevas 

fragmentarisk. Det kan vara svårt att uppfatta meningen bakom barnens beteenden. 

Hermeneutisk tolkning strävar mot att skapa en ökad förståelse genom att foga ihop 

olika delar till ett sammanhang byggt på historicitet. Genom att skapa helheter av en 

rad till synes osammanhängande fragment skapas en djupare mening. 

 

PPR-studien bygger på praktikernas subjektiva upplevelser återberättade som 

händelser eller episoder. Händelserna kan vara antingen observerade eller upplevda 

under arbetets gång. Arbetet i PPR-samtalen bygger inte på fakta, utan just på 

berättande av olika samspelsepisoder. Detta innebär att praktikerna använder både sina 

känslor och tankar i sitt reflektionsarbete. Detaljer i episoderna fogas samman till små 

berättelser och alltmer av mening ges till något som till en början bara framstod som 

betydelselösa och kanske till och med obegripliga fragment. Att återskapa 

sammanhang och historicitet är centralt i PPR-arbetet. Delar fogas samman till en 

helhet så att både del och helhet får mening. Arbetet bygger på att såväl de deltagande 

praktikerna som facilitatorn besitter en rik förförståelse. Utifrån förförståelsen skapas 

en mängd frågor till de återberättade episoderna för att kunna utröna vad de kan betyda 

ur aktörers perspektiv, de olika barnens och praktikernas, det vill säga de som ingår i 

en samspelsprocess. Detta innebär att jag funnit vägande skäl att välja ett 

hermeneutiskt tolkande förhållningssätt som grundläggande för PPR-studien.  

 

Begreppet hermeneutik kommer, enligt Ödman (2007) från det antika Grekland och 

gudanamnet ”Hermes”, som kort sagt syftar på en budbärare och uttolkare av 

budskapen mellan gudar och dödliga. Hermeneutiken byggde ursprungligen på 

teckentydning och refererade till människors praxis. ”Förståelsen skulle ge mottagarna 

ett nytt perspektiv på tillvaron, så genomgripande att de skulle välja att förändra sitt 

liv” (ibid, s. 13). Hermeneutik handlar kort sagt om att tolka och förstå. PPR-studien 

beskriver hur personalen i förskolan tolkar samspelshändelser och hur PPR-samtalen 

kan bidra till att utveckla vad man kan kalla en gemensam tolkningspraktik. Studien 

avses bidra till en ökad förståelse för det som kan utspela sig i samspelsprocesser i 

förskolan och i förändringsprocesser som stödjer personalens strävan mot en tydligare 

professionalisering, när det gäller omsorgsdelen av arbetet. 

 

Ödman klargör några begrepp som jag upplever centrala i förhållande till PPR. Till att 

börja med vill jag framhålla den väsentliga skillnaden mellan att begripa och att förstå. 

Begripa handlar om att lägga nya informationsbitar till sitt vetande, medan förstå 

innebär förnyelse och omskapande. ”Begripandet är en kognitiv akt, medan förståelsen 

berör en även som viljande, kännande och etisk varelse” (ibid, s. 24). I PPR-arbetet är 

förståelsen, det vill säga kunskap och upplevelse i förening, något centralt och helt 

avgörande. Inom hermeneutiken hör förklaring och förståelse dialektiskt samman och 



65 

 

är varandras förutsättning. Ödman hänvisar till Ricoeur (1988) och beskriver hur 

förståelse och förklaring vävs samman i berättelsens form. ”Om man uppfattar 

förståelsen som ett förverkligande av förmågan att följa med i en berättelse, så utgör 

förklaringen en naturlig förlängning av förståelsen.” (ibid, s. 95). Vidare framhåller 

Ödman att: ” Förklaring är inte självständig, men den erbjuder hjälp att bättra och 

längre följa med i historien, när den spontana förståelsen har misslyckats.”(ibid. s. 95) 

 

Genom att hänvisa till Dray (1957, kap 5) betonar Ödman (2007, s. 86) att det inte 

handlar om orsaksförklaring i naturvetenskaplig mening, utan om en ”rationell 

förklaring”, det vill säga att tolka sig fram till ett rimligt skäl till mänsklig handling. 

Just denna koppling mellan förståelse och rationell förklaring inom en berättande 

framställningsform kommer till användning både i PPR-samtalen och i redovisningen 

av erfarenheterna från PPR-studien. 

 

En annan viktig utgångspunkt i hermeneutiken är att den erkänner att det finns flera 

sätt att förstå samma företeelse, genom att man kan anlägga många olika aspekter. Alla 

svar är bara ett av många led i en oavslutad förståelseprocess. När det gäller 

kunskapssökandet handlar det inte om metodik, utan om öppenhet och en dialektisk 

rörelse mellan del och helhet, mellan den gamla förståelsen och den nya.  

 

Tolkningen består både av att frilägga och tilldela mening. Tolkning, i form av 

friläggande, handlar om det redan kända, att förtydliga och förklara vad som redan är. 

Att tilldela mening, med hjälp av tolkning, handlar däremot om att skapa 

föreställningar om möjligheter i framtiden, det vill säga att skapa visioner om det som 

kunde vara. Här vill jag koppla samman resonemanget med Engeströms (1987) 

beskrivning av historiciteten i förändringar i verksamhetssystem, som just bygger på 

en dialektisk rörelse, där störningar och motsättningar inom verksamhetssystemet 

driver fram nödvändigheten av en förändring. Och när väl denna förändring ägt rum, 

så påbörjas en ny utvecklingscirkel där nya störningar och inre motsättningar driver 

fram nästa förändringsfas. Det som kan uppnås är, enligt Engeström, ingen slutlig 

lösning, utan bara förbättringar tills vidare. Engeströms metodologiska cykel för 

expansiv utvecklande arbetsforskning (se avsnittet metodologi) är helt enkelt en 

hermeneutisk spiral. 

 

Spiralen betecknar den öppna fruktbara cirkeln. Ödman hänvisar även till Radnitzky 

(1979, s. 23). ”circulus fructuosus” och framhåller att den kännetecknas av att 

förståelsehorisonten förändras i harmoni med förändringar i kunskapsprocessen. ”Dess 

amplitud är också mer varierande, eftersom förståelseprocessen omdefinierar sig själv 

i riktning mot större bredd och precisering” (Ödman, 2007, s. 105).  

 

Vad är då avsikten med en studie som PPR? Vilken kunskap eftersträvas? Det handlar 

om att skapa ökad förståelse och därigenom förändring, om än bara fram till nästa 

förändringsvåg. Ödman (2007) hänvisar till Habermas och hans indelning av 

vetenskaper i tre huvuddiscipliner: en naturvetenskaplig, en hermeneutisk och en 

kritisk. ”Naturvetenskaperna utgår från ett tekniskt kunskapsintresse och producerar i 

första hand kunskap i form av information. De hermeneutiska bygger på ett intresse att 
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öka förståelsen mellan människor och tillämpar i första hand kunskapsformen 

tolkning. Det hermeneutiska kunskapsintresset föreskriver inte att människor ska 

frigöras genom den uppnådda förståelsen. Det gäller däremot den kritiska vetenskapen, 

vars kunskapsintresse alltså gäller individens/kollektivets emancipation. Den 

motsvarande kunskapsformen är kritik” (ibid. s. 55-56). Ödman framhåller att de 

hermeneutiska och kritiska vetenskaperna ligger mycket nära varandra och förenas 

därför ofta i samma forskningsansats. Här kan resonemanget kopplas till PPR-studiens 

ambition, som förutom ökad förståelse, även syftar till att skapa utrymme för 

utveckling av egenmakt såväl hos barn, som hos personal. 

 

Nedan följer en beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv, nämligen Hundeides 

tolkande ansats, som bygger på en barnsyn där barnet betraktas som subjekt. För att 

läsaren ska få en inblick i PPR-modellens teoretiska bakgrund presenterar jag därefter 

Engeströms version av verksamhetsteori och slutligen Winnicotts perspektiv på vuxen-

barn samspelet och dess betydelse för barnets möjligheter att erövra ett inre 

mellanområde. 

d) Ett sociokulturellt perspektiv och en tolkande ansats. 

Hundeide (2006) anlägger ett kulturpsykologiskt perspektiv på barns utveckling och 

framhåller att människors liv påverkas av diskursiva praktiker, som är överordnade 

individen i den meningen att de är sociokulturella och historiskt grundade. Det innebär 

att barnet föds in i en social värld som är utformad via historiska och kulturella 

processer som existerat före barnets födelse och kommer att bestå efter barnets död. 

 

För att ge exempel på olika diskursiva inriktningar inom förskolan tar jag hjälp av de 

indelningar i pedagogiska inriktningar, som Kihlbom, Lidholt & Niss (2009) 

presenterar.  

 

De beskriver två huvudsakliga modeller, dels den modell de benämner som; a) 

anknytningspedagogik, vilken är vanlig i nordeuropeiska länder och det 

engelskspråkiga området. Den har föräldra-barn relationen som utgångspunkt och 

strävar efter små barngrupper med hög personaltäthet. Den andra är den b) 

grupporienterade, som är vanlig i sydeuropeiska länder. Den senare vill styra bort från 

tvåpersonsrelationen mellan pedagog och barn för att istället betona barnens relation 

till varandra och gruppen som helhet. Välkända exempel är Reggio Emilia och än mer 

uttalad gruppinriktning fanns i de tidiga israeliska kibbutzerna och i Japan där idealet 

är en vuxen per 20-30 barn. Författarna framhåller att konkreta omständigheter kan ha 

betydelse för vilken inriktning som blir vanlig. Om barnet får omsorg hemma till tre-

årsåldern och föräldrarna senare arbetar deltid, vilket varit vanligt i Frankrike och 

sydeuropeiska länder. ”erbjuder den grupporienterade modellen kanske inga nackdelar. 

Om däremot flertalet mödrar tidigt arbetar heltid, som i vårt land, verkar det rimligt att 

lägga mer vikt vid hög personaltäthet och små grupper” (Ibid. s. 125).  

 

Kihlbom, Lidholt & Niss (2009) beskriver också tre andra modeller. Den första av 

dessa modeller är behavioristiskt präglad, didaktisk och auktoritärt utlärande med 

kognitiva prestationer som kvalitetsmått. Den andra är mognads- eller dialogiskt 
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inriktad med mera utvecklingspsykologiska kvalitetsmått. Den tredje är en 

konstruktivistisk modell där barnen ses som aktiva och jämbördiga partners till de 

vuxna.  

 

En didaktisk inriktning med ambitionen att effektivt förbereda för skolans inlärning är, 

enligt författarna mer eller mindre framträdande i flera länder. De hänvisar till 

rapporter från OECD där man varnar för risken att förskolan ”skolifieras”. Författarna 

framhåller att utvecklingsperspektivet och relationsaspekterna kan komma i 

skymundan bakom det didaktiska fokuset. De framhåller att ett- tvååringar som 

tillbringar långa dagar i förskolan framförallt har behov av en kontinuerlig och trygg 

relation till ett fåtal anknytningspersoner. Kihlbom et. al. (2009) utvecklar 

resonemanget från anknytning och trygga relationer till stressforskning och 

hjärnforskning. Om små barn känner sig otrygga och ofta befinner sig i stress under 

lång tid kan det enligt Kihlbom (2003) få negativa konsekvenser för barnets såväl 

fysiska som psykiska hälsa på lång sikt. Trygg anknytning motverkar stress. 

 

För att återgå till Hundeide (2006) och det sociokulturella perspektivet som teoretisk 

utgångspunkt kan jag konstatera att hur omsorgen och pedagogiken arrangeras för små 

barn kan se olika ut beroende på vilken pedagogisk modell som utgör utgångspunkt. 

Förutom att betona att praktiker är diskursiva framhåller Hundeide att människan är 

meningssökande och tolkande. Med ett sådant synsätt är grunden, för att förstå barns 

eller förskollärares handlingar, att utgå från deras egen definition av situationen. Ett 

tolkande synsätt är ett inifrånperspektiv med ambitionen att förstå aktörernas egen 

upplevelse av sin situation och sina handlingsalternativ  

Ett sådant tolkande perspektiv är grundläggande för PPR-studien och styrkan är som 

Hundeide framhåller att detta perspektiv för in hela den komplexa uppsättning av olika 

faktorer som påverkar personens handlingar. 

 

När det gäller vuxen-barn samspelet beskriver Hundeide att det är beroende av den 

naiva teori som utvecklas över tid hos de olika parterna i samspelet. Både den vuxne 

och barnet är medskapare av den dialog som utvecklas mellan dem. Vilken riktning 

samspelet tar beror enligt Hundeide av den naiva teorin och definitionen av barnet. 

Hundeide föreslår en något annorlunda innebörd av Vygotsky´s proximala 

utvecklingszon ZPD: Han framhåller det viktiga i att leta efter zoner av möjlig 

utveckling i omsorgspersonernas uppfattning om barnet. Detta ligger nära PPR-

projektets ambition som handlar om att finna vägar att förbättra samspelet i förskolan. 

 

Vidare menar Hundeide att föreställningen om det konsistenta och integrerade självet 

är en illusion. Han framhåller att barnet har lika många själv som det har relationer. 

Han ansluter till den postmoderna självpsykologin genom att hänvisa till Gergen 

(1991). Lärares definition av barnet blir till slut ett kontrakt med barnet om vem 

han/hon är, men dessbättre har barnet olika delsjälv i olika verksamheter. Barnet har 

med andra ord ofta flera chanser. Vi är föränderliga beroende på situationen. Vilket 

delsjälv som träder i förgrunden är, enligt Hundeide, beroende av sammanhang, vem 

den andra är och vilka identitetserbjudanden som finns i miljön. Inom den traditionella 
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psykologin anses däremot förmågor vara oberoende av situation och verksamhet. 

Förmågor ses som enbart knutna till individen. 

 

I en verksamhetsorienterad utvecklingspsykologi betonas vidare betydelsen av vilka 

artefakter eller kulturella redskap som står tillbuds. De symboliska redskap som finns i 

en specifik förskolas pedagogiska synsätt och omsorgskultur approprieras (Hundeide 

hänvisar till Valsiner 2000), det vill säga pedagogerna gör dem till sina och de finns 

sedan som en automatisk del av deras strategier. När de symboliska redskapen blir 

automatiserade förlorar pedagogen medvetenheten om dem. När redskapen som är 

inbäddade i den sociala praktiken inte fungerar längre och pedagogerna tvingas 

reflektera blir de åter medvetna om dem. Olika tolkningsramar påverkar våra 

handlingar. Sättet att tala om, tänka om och handla mot barnet kan därför vara 

begränsande eller frigörande, beroende på vilken naiv teori som utvecklas om 

samspelet, framhåller Hundeide. Jag menar att allt detta är möjligt att reflektera om 

och förändra. Den diskursiva praktiken äger rum inom vissa tolkningsramar och dessa 

är förändringsbara, liksom lärarens uppfattning om barnet och barnets bild av sitt eget 

själv. Ovanstående resonemang beskriver därför de potentiella utvecklingsmöjligheter 

som är utgångspunkten för PPR-projektet. 

 

Hundeide beskriver vikten av att gå bortom en diagnostisk tolkningsram. Han 

framhåller vikten av att se en situation som ett barn befinner sig i utifrån barnets 

tolkningsposition. Han poängterar också vikten av att dekonstruera dolda negativa 

tolkningsramar eller diskurser. Han framhåller att våra tolkningar alltid är inbäddade i 

diskurser eller tolkningsramar och i olika miljöer och specifika situationer som 

påverkar hur vi uppfattar barnen och vad de gör. Vår tolkning påverkar vårt sätt att 

förhålla oss till barnen. Med en tolkande ansats är vi beredda att undersöka och förstå 

situationen ur barnets perspektiv. Frågan är om bristande förmågor hos ett barn eller 

ett utåtagerande aggressivt beteende beror av barnet, eller av bristande 

intersubjektivitet i samspelet mellan barnet och den vuxne. 

 

Innan vi tillskriver barnet orsaken måste vi sätta oss in i barnets värld framhåller 

Hundeide. På samma sätt menar jag att innan vi tillskriver personalen orsaken till låg 

kvalitet måste vi sätta oss in i pedagogernas situation. Det finns alltid en tolkning 

bakom ett förhållningssätt och det är den vi måste få tag på. De strukturella faktorerna 

kan också begränsa pedagogernas valmöjligheter i en given situation. När barnet inte 

vill äta frukost som är fallet i exemplet Idar (Bygdeson-Larsson, 2005b) handlar det då 

om bristande lydnad, oförmåga hos barnet eller bristande intersubjektivitet mellan 

pedagogerna och barnet och i så fall i vilken situation befinner sig pedagogerna, som 

försvårar ett intersubjektivt bemötande av barnet? 

 

Hundeide poängterar faran med en normativt evaluerande ansats, som bygger på att 

det finns en absolut sanning och ett oreflekterat bruk av standardiserade tester, för att 

bedöma barns förmågor. Består måhända grundorsaken till barnets problematiska 

beteende eller oförmåga av bristande intersubjektivitet med andra ord av rena 

missförstånd till följd av att den vuxne och barnet använder olika tolkningsramar. 

Hundeide (2006, s.187) hänvisar till Palmer (1969): ”Om man utgår från den tolkande 
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principen, att ett barns svar och handlingar i en situation är en logisk följd av hur det 

uppfattat eller tolkat samma situation, blir det avgörande problemet när man vill förstå 

barnets beteende att försöka komma underfund med hur barnet uppfattat situationen”.  

 

Förskolans intersubjektiva värld är inte bara beroende av läraren, utan av den 

ömsesidiga anpassningen eller förhandlingen mellan läraren och barnet/barnen. Detta 

skapar ett metakontrakt av förväntningar eller tysta överenskommelser som styr hur 

samspelet tar form. Det handlar enligt Hundeide om subtila mekanismer som leder till 

att enstaka barn känner sig inkluderade eller exkluderade. Det intersubjektiva rummet 

är, enligt Hundeide, det rum som växer fram mellan deltagarna och som bestämmer 

vad som är naturligt och rimligt att uttrycka, både från lärarens och från barnens 

position. Den ömsesidiga definitionsprocessen kan leda till att vissa barn blir utstötta 

ur gemenskapen eller rentav att alla placeras i falska positioner i förhållande till 

varandra och hela klimatet präglas av ångest och misslyckande. Vad krävs då av en 

lärare för att skapa ett intersubjektivt rum där alla känner sig trygga och emotionellt 

inkluderade? Hur kan ett vuxen-barn samspel som öppnar upp för ett positivt 

samspelsklimat skapas? 

 

Nedan följer de två sista delarna av den teoretiska utgångspunkten för PPR-studien 

som omfattar verksamhetsteori och objektrelationsteori. Verksamhetsteorin har jag 

valt eftersom vuxen-barn samspelet och barnens lek och samspelsprocesser sker inom 

ramen för en arbetsplats, en verksamhet, med pedagogisk målsättning och utbildad 

personal. Det gör att en teoretisk tolkningsram behövs för själva det 

verksamhetssystem som omger leken och samspelet.  

e) Verksamhetsteori 

I PPR-projektet integreras olika teoretiska utgångspunkter. Dels objektrelationsteori i 

enlighet med Winnicott (1965,1981,1983), där samspelets och den sociala miljöns 

betydelse för barnets utveckling betonas. Dels den historiska sociokulturella teorin i 

form av Yrjö Engeströms (1987) verksamhetsteoretiska modell, där människors 

psykiska processer binds samman med yttre sociala, kulturella och materiella 

förhållanden i verksamheter. 

 

I en artikel av Ryle (1999) framkommer att det kan vara fruktbart att koppla samman 

objektrelationsteori och verksamhetsteori. Ryle menar att verksamhetsteorin i grunden 

är en objektrelationsteori, eftersom den ser barnets utveckling som en process av 

internaliseringar av något barnet upplever i sitt samspel med vuxna eller med mer 

kompetenta kamrater. Han hänvisar till att Vygotsky (1978), en av grundarna till det 

verksamhetsteoretiska tänkandet, sökte ursprunget till individens psykologi i 

individens historiska och kulturella sammanhang. Hans intresse var att studera hur 

interpersonell verksamhet, kulturellt producerade redskap och/ eller språk kunde 

transformeras, omvandlas, till intrapersonella medierande redskap.  

 

När det gäller möjligheter att koppla Winnicotts idéer till verksamhetsteorin hänvisar 

Ryle (1999) till personlig kommunikation med Leiman, som närmare studerat 

kopplingen mellan Vygotskys och Winnicotts ideer. ”Winnicott’s (1971) 
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understanding of the early unity and slow separation of infant and mother, and his 

description of the transitional object and its relation to cultural transmission, places 

him closer to activity theory than any other psychoanalyst”(Ryle,1999, s. 414). 

 

På vilket sätt kan Winnicotts teorier bidra till förståelsen av hur barnets lek- och 

samspelsförmåga utvecklas? Enligt Winnicott (1965, 1981, 1983) sker barnets 

utveckling med hjälp av den vuxnes kreativa gensvar på barnets belägenheter och/eller 

olika former av kommunikation. Barnet utvecklar därigenom ett övergångsobjekt, en 

öppning till förmågan att självständigt kunna skapa ett eget reflektionsutrymme, 

potential space (Ogden1985). Förmågan att skapa potentiellt utrymme är alltså något 

barnet övar upp i samspel med omgivningen. Om man utgår från Winnicott är det inte 

en egenskap hos barnet, utan en kulturellt överförd färdighet, som är central för 

samspelsförmågan eller den relationsskapande förmågan. Barnet blir med hjälp av 

vuxnas kreativa gensvar mer och mer ett självgående subjekt, med en stigande förmåga 

att skapa ett eget reflektionsutrymme. Winnicott (1965, 1981, 1983) menar att 

övergångsområdet och förmågan att skapa ett potentiellt utrymme är en språngbräda 

till en kreativ livsföring och möjligheter att ta till sig kulturella upplevelser.  

 

Detta motsvarar till viss del Vygotskys resonemang om mediering på så vis att ett 

potentiellt utrymme har förmågan att göra barnet förmöget att bli herre över sina egna 

reaktioner. Ett potentiellt utrymme eller mellanområde uppkommer till följd av en 

uppnådd förmåga att använda symbolisk representation. Den första symbolen ersätter 

och påminner om det trygga bandet, relationen till föräldern, i dennes frånvaro. Det 

innebär också öppningen av förmågan till hänsynsfullt relaterande, utifrån en kapacitet 

för omsorg. 

 

Engeström (1999) har vidareutvecklat verksamhetsteorin med utgångspunkt från 

Vygotskys (1978) idéer om det historiskt kulturella formandet av sinnet hos individen, 

till hur man aktivt kan skapa förutsättningar för att kollektivt utveckla nya tankesätt 

inom och mellan olika verksamhetssystem. 

Verksamhetsteori i Engeströms tappning  

Verksamhetsteori har bland annat sina rötter i den kulturhistoriska psykologin, med 

teoretiker som Vygotsky, Leontév, Luria och i den tyska klassiska filosofin från Kant 

till Hegel. En fördjupad redogörelse av dessa kopplingar bakåt finns beskriven i 

Engeström (1987). En verksamhet är inte något individuellt, utan det är något 

kulturellt och socialt. En verksamhet består inte enbart av summan av alla handlingar 

utförda av olika enskilda individer, utan det handlar om något mer komplext. Vad är 

då idén med att använda verksamhetsteori? Hur kan den vara till hjälp för att förstå 

och förändra i förskolan?  

 

Engeström (1999) menar att en analys där man utgår från verksamhetssystemet, istället 

för individuella aktörer och deras handlingar, kan belysa inre motsättningar som 

skapar spänningar i verksamhetssystemet. Dessa inre motsättningar kan förklara 

oväntade misslyckanden. Alla enskilda individers handlingar har ett mål och är 

avgränsade i tid och rum, men verksamheten i sin helhet har ett motiv, som ger 
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enskilda handlingar deras mening. Inom en verksamhet kan handlingar uppstå, som är 

irrationella, till exempel misslyckanden eller störningar, som inte stämmer med det 

övergripande motivet. Oväntade innovationer kan också uppstå. Dessa oväntade 

handlingar kan vara svåra att förklara om man enbart utgår från aktörs- och 

handlingsnivån. Det vore då som om orsaken låg ”bakom ryggen” på aktörerna. Ingen 

enskild aktör rår på att förändra systemet på egen hand, samtidigt kan bara de som är 

inne i systemet komma på och avgöra vad som är lösningen på systemets störningar 

och bakomliggande problematik.  

 

Engeström (1987) utvecklade en metodologi för att studera expansiva cykler i 

verksamhetssystem och ge lokala aktörer i verksamheter stöd för att själva kunna 

överskrida de problem, som inre motsättningar i verksamhetssystemet orsakade. 

Sådana inre motsättningar kan bero av yttre förutsättningar och/eller att verksamheten 

förändras över tid. En verksamhet är inte statisk utan genomgår hela tiden olika cykler. 

Utmaningen är numera inte bara att lära sig och bli skicklig på det som redan finns i 

form av färdig kunskap i systemet, utan att formulera vad som kan vara en önskvärd ny 

form av kultur i systemet och att skapa nya redskap eller artefakter det vill säga 

hjälpmedel som är tillverkade av människor, som passar den framtida lokala 

verksamheten. Ett verksamhetssystem är per definition mångröstat eller flerstämmigt 

(eng. term multivoicedness). En expansiv cykel på väg mot en mer avancerad form av 

verksamhet reorkestrerar dessa röster, som motsvarar olika komplementära 

kompetenser inom arbetsgemenskapen (eng. term community). 

 

Mediering är enligt Engeström (1999) ett nyckelbegrepp, en minsta gemensam 

nämnare, bland verksamhetsteoretiker inom den kulturhistoriska skolan. ”Mediering 

med hjälp av redskap och tecken är inte bara en psykologisk idé. Det är en idé, som 

bryter ner den Cartesianska skiljeväggen, som isolerar det individuella psyket från 

kulturen och samhället” (ibid, s. 27). Följer vi Engeström är mediering bryggan mellan 

individen och kulturen i arbetsgemenskapen eller som den benämns i denna studie 

arbetslaget. Med påståendet att den Cartesianska skiljeväggen mellan olika individer 

bryts ner med hjälp av mediering, förstår jag det som att medvetandet, som till synes är 

åtskiljt kan komma att delas mellan individer inom arbetsgemenskapen. För att koppla 

till McLean (1991), som jag beskriver i forskningsgenomgången och hennes begrepp 

den professionella isoleringen kan skiljeväggen mellan individernas olika tolkningar 

utifrån individuell tyst kunskap överbryggas med hjälp av gemensam mediering. 

Arbetslaget kan med hjälp av mediering utveckla en gemensam grund för tolkning av 

till exempel samspelssituationer. 

 

Engeström (1999) framhåller att möjligheter till mänsklig egenmakt och förändring av 

sociala strukturer underifrån förblir ett oförklarligt mysterium om vi inte tar med 

mediering i resonemanget. Vidare framhåller han att människor kan ta makten över 

och kontrollera sina beteenden genom ett använda artefakter, men om vi ändrar 

artefakter ändrar vi också dynamiken i verksamhetssystemet. Engeström (1999) 

hänvisar till Wartofsky (1979 p. 205), som framhåller att ”artefakten är för den 

kulturella evolutionen vad genen är för den biologiska evolutionen”.  
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Verksamhetsteori kan, enligt Engeström, hjälpa människan att ta kontrollen över sina 

artefakter eller redskap och på så vis över sin egen verksamhet. Ny mediering ger ny 

medvetenhet. Detta möjliggörs genom att arbeta enligt metodologin i utvecklande 

arbetsforskning (Engeström, 1987). Engeström framhåller att det är nödvändigt att 

utveckla och pröva modeller, som förklarar innebörden av olika komponenter och 

interna relationer i och mellan olika verksamhetssystem för att erövra makt att 

förändra dem. Vi kan se det som att Engeström har uppfattat det som att människan 

har byggt upp mer eller mindre komplexa system, som på ett okontrollerbart sätt hotar 

att styra över oss istället för att vara till gagn. Verksamhetssystemen blir till bit för bit 

och det finns ingen medveten intention i systemet, men de styr ändå till slut över oss. 

Frågan blir, enligt Engeström, hur vi tar tillbaka makten över vår situation, i de olika 

system vi byggt upp omkring oss. “Activity theory has the conceptual and 

methodological potential to be a pathbreaker in studies that help humans gain control 

over their own artifacts and thus over their future” (Engeström, 1999, s. 27) 

 

Engeström (1987) ser en verksamhet, som ett dynamiskt system, som står i relation till 

andra närliggande system. Dynamiska rörelser sker både inom och mellan systemen. 

Engeström beskriver arbetsgången med att studera och förbättra ett 

verksamhetssystem, som en cykel som skulle kunna benämnas med termen 

hermeneutisk spiral. Den består av ett antal olika steg, som börjar med en beskrivning 

av verksamheten i sin första form, därefter görs en analys av verksamhetssystemet, 

som består av olika delar som är sammankopplade och som kontinuerligt konstrueras. 

Jag återkommer till cykeln för utvecklande arbetsforskning i det metodologiska 

avsnittet. Nedan beskriver jag Engeströms struktur för mänsklig verksamhet och de 

olika delar denna struktur består av. 

 

 

Subjektet är den individ/grupp som utför arbetet och det perspektiv genom vilket 

analysen ses. 

 

Verktyg 

medierande redskap 

Objekt motiv för 

verksamheten 

Arbetsdelning Arbets-

gemenskap 

Regler 

Subjekt den/de som 

utför arbetet 

Figur 3.Verksamhetssystemets olika delar utifrån Engeströms (1987, s.78) Struktur över mänsklig verksamhet. 
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Verktyg är alla medierande redskap, artefakter, som subjektet använder för att 

genomföra arbetet. Bland annat begrepp och modeller, som subjektet behöver för att 

greppa meningen bakom uppgifterna och på så vis bli i stånd att lösa dem på ett 

professionellt sätt. 

 

Objektet beskriver vad som kan vara motivet, syftet bakom subjektets strävan. Det kan 

vara det problem aktiviteten är till för att lösa, eller det råmaterial som ska omvandlas 

med hjälp av aktiviteten. För att ge en metaforisk belysning kan man säga, att bygga 

en katedral har en annan mening, än att bara mura upp tegelstenar en efter en. Hela 

ritningen och arbetsprocessen kan spela roll för hur jag ska mura just min del i bygget, 

vid en given tidpunkt. Objektet, motivet, för verksamheten knyter mina handlingar till 

den kollektiva verksamheten. 

 

Regler avser explicita och implicita normer, som begränsar handlingar och samspel i 

systemet 

 

Arbetsgemenskap eller i denna studie arbetslaget avser hela gruppen av subjekt, som 

delar eller borde dela samma objekt i en gemensam aktivitet. Interaktionen inom 

arbetsgemenskapen kan fungera på olika sätt. Fichtner (1984). menar att det kan ske 

genom ko-ordination, ko-operation och kommunikation, varav den senaste 

karakteriseras av gemensam reflektion, vilket kan vara både ett resultat av och en god 

grund för vidare utveckling av verksamheten. 

 

Arbetsdelning beskriver på vilken basis arbetet delas mellan olika subjekt. 

 

Det huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet är inte bara att avslöja 

inre motsättningar och spänningar mellan olika komponenter i den aktuella 

verksamheten. Syftet är att göra deltagarna i verksamheten, subjekten, gemensamt 

medvetna om de spänningar eller inre motsättningar som råder i deras 

verksamhetssystem. Det kan exempelvis bli tydligt hur det saknas ändamålsenliga 

redskap för att utföra vissa delar av uppgifterna, eller att arbetsdelning och/eller 

underliggande regler motverkar verksamhetens motiv. Engeström menar att analysen 

kan stimulera förändring genom att inre motsättningar i verksamheten blir 

synliggjorda. Detta sker genom att specifika exempel från arbetsprocessen ligger till 

grund för gemensam reflektion. Det kan ge subjekten och hela arbetsgemenskapen en 

stark upplevelse av att något måste förändras. Det handlar alltså inte om motsättningar 

mellan personer, utan om motsättningar i verksamhetssystemet, till exempel att 

redskapen har blivit otidsenliga och inte är tillräckliga för arbetsuppgiften. När 

arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer och kommer fram till att nya 

lösningar krävs, samt går vidare till att skapa dessa lösningar, stärker det känslan av 

professionalitet både hos individerna och hela arbetslaget.  
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Nedan beskriver jag hur analysen av verksamhetssystemet sker i tre steg: 

 

1) Objektanalys 

Den viktigaste delen av analysen är de transformationer, som över tid sker med 

objektet för verksamheten, det vill säga förändringar av innebörden i motivet för 

verksamheten. Proceduren vid objektanalysen består av att följa en rörelse från den 

centrala verksamheten till objektverksamheten. 
 

 

 

I föreliggande forskning om förskoleverksamheten har fokus rört sig från 

förskolepersonalens sätt att närma sig barnen och samspela med dem i den centrala 

aktiviteten, till leken och samspelet i barngruppen, det vill säga i objektaktiviteten och 

tillbaka igen. Denna procedur att röra sig från den centrala verksamheten till 

objektverksamheten och tillbaka igen till den centrala verksamheten är essentiell, 

enligt Engeström (1987), om forskaren ska få möjlighet att följa med i den 

självrörelse, den självorganiserande dynamiken i det undersökta verksamhetssystemet. 

I verksamhetsanalysen studeras processen, det vill säga rörelsen i 

verksamhetssystemet. I PPR-forskningen handlar analysen mer specifikt om hur 

förändringar i förskolepersonalens förhållningssätt kan påverka leken och samspelet i 

barngruppen. 

Under de inledande observationerna i den tidigare nämnda förstudien studerades 

verksamheten just med hjälp av en rörelse mellan vuxenverksamheten, den centrala 

verksamheten och barnverksamheten det vill säga objektverksamheten. 

Verktyg 

medierande redskap 

Objekt motiv för 

verksamheten 

Arbetsdelning Arbets-

gemenskap 

Regler 

Subjekt den/de som 

utför arbetet 

Central verksamhet 

Förskoleverksamhet 

Objektverksamhet 

Barnens lek –och 

samspelsverksamhet 

Figur 4. Illustration av pendling mellan den centrala verksamheten, förskoleverksamheten  

och objektverksamheten, barnens lek och samspelsverksamhet, inspirerad av Engeström, 1987 
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2) Verktygsanalys 

En annan del av analysen handlar om de artefakter, eller redskap, som subjektet 

använder för att genomföra verksamheten. De kan delvis skapas inom systemet och 

delvis importeras, till exempel med hjälp av utbildning eller fortbildning av subjekten. 

Det kan vara dokument, arbetsinstruktioner, planering och olika procedurer. I samband 

med upprinnelsen av PPR-studien gjordes en analys av den svenska förskolans 

målsättning och en genomgång av forskning om samspel och lek i förskolan 

(Bygdeson-Larsson, 1988). Denna visade att det kan finnas vissa brister i redskapen i 

relation till objektet, motivet, för verksamheten. Detta tycks utifrån erfarenheter i PPR-

projektet och aktuell forskning (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (red) 

2009) fortfarande vara fallet. Förskolepersonalen ställs ofta inför problem, som har att 

göra med barns möjligheter till konstruktivt samspel och lek, det vill säga sociala, och 

emotionella svårigheter, medan utbildningen inte tycks ge tillräckliga redskap för 

dessa dimensioner i arbetet.  

 

3) Specifik empirisk analys  

Hur utför subjekten, det vill säga praktikerna, i detta fall förskolepersonalen, sina 

arbetsuppgifter i en specifik situation? Detta måste undersökas i praktiken. I denna del 

av analysen undersöker praktikerna tillsammans med forskaren det faktiska objektet, 

det vill säga, vad praktikernas strävan i en specifik situation syftar till att åstadkomma? 

Vad är innebörden av arbetsinsatsen i en viss specifik situation? Handlar det till 

exempel om att förmå barnet att lyda eller om att förstå barnets perspektiv? Varför 

kommer barnet inte till matbordet när personalen redan sagt till fem gånger? Är det för 

att barnet vill trotsa eller är det för att barnet inte kan nå upp till sin mössa, som något 

annat barn kastat upp på torkskåpet? Vilken problemställning är barnet upptaget av? 

Vilken mening lägger subjekten, förskolepersonalen, i sina handlingar? Vilka faktiska 

redskap, till exempel begrepp använder subjekten för att utföra arbetet? Den empiriska 

analysen kan till exempel leda till insikter om att redskapen måste undersökas och 

vidareutvecklas, eller att bakomliggande regler och arbetsdelning eventuellt behöver 

förändras. 

Utveckling av nya redskap 

Behovet av förändring kan identifieras och upplevas av subjekten själva genom aktivt 

engagemang i analysen av utvecklingsförloppen bakom specifika händelser eller 

störningar i arbetsprocessen. Analysen kan visa på behovet av nya redskap. Vissa 

specifika lokala redskap kan produceras av praktikerna i den aktuella verksamheten 

och situationen. Produktion av andra redskap, som innebär djupare och mer 

tidskrävande analyser, kan behöva skötas i angränsande verksamhetssystem, som just 

är avsedda att vara redskapsproducerande, så kallad vetenskaplig verksamhet. Nedan 

återger jag Engeströms åskådliggörande av lärandeverksamhetens plats i ett nätverk av 

mänskliga verksamheter. Där återfinns den tidigare nämnda centrala verksamheten och 

objektverksamheten, samt en mer utvecklad central verksamhet. Dessutom finns två 

verksamheter som bidragit till förnyelsen av den centrala verksamheten, nämligen den 

redskapsproducerande verksamheten, det vill säga vetenskapen och en 

lärandeverksamhet, som möjliggör en kommunikation mellan den 

redskapsproducerande verksamheten och den centrala verksamheten. 
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För att föra in nya redskap behövs en länk mellan den redskapsproducerande 

verksamheten, vetenskapen och den centrala verksamheten, förskoleverksamheten. 

Denna länk benämner Engeström lärandeverksamhet. I föreliggande studie är just PPR 

(Pedagogisk Processreflektion) en sådan lärandeverksamhet, där teoretiska begrepp 

och lokala erfarenheter möts. Personalens mediering bakom arbetets utförande 

kommer till uttryck i samspelet med barnen och indirekt i samspelet och leken mellan 

barnen, och den består till stor del av personalens individuella tysta kunskap. Problem i 

samspelssituationer, mellan vuxna och barn och mellan barnen, hör som jag ser det, 

delvis samman med personalens mediering, eller brist på medierande redskap. Frågan 

har varit hur denna mediering eller tysta kunskap skulle kunna bli kommunicerbar och 

därmed möjlig för arbetslaget att utveckla.  

 

Med hjälp av denna teoretiska genomgång har jag presenterat viktiga delar av min 

förförståelse. Den bygger på ett ständigt skifte av teoretiska glasögon mellan 

detaljerade närbilder och helhetsbilder för att förstå de processer som pågår i 

förskolan. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan vi säga att begrepp för lek- 

och samspelsprocesser utgör den felande länken, det vill säga de redskap som hittills 

fattats för att kunna mediera samspelsdimensionen i arbetet på förskolan.  

 

Nedan presenterar jag de begrepp för samspel och lek som jag använt i arbetet med 

PPR modellen. 

Mer avancerad 

verksamhet 

Redskapsproducerande 

verksamhet  

vetenskap Lärandeverksamhet 

Ex. PPR 

Central verksamhet 

förskola 

Objektverksamhet  

barns lek-och samspel 

Figur 5. Lärandeverksamhetens plats i nätverket av mänskliga verksamheter, efter Engeström (1987 s. 124) 

 



77 

 

f) Objektrelationsteori 

Inom objektrelationsteorin sätts den tidiga samspelsutvecklingen och den sociala 

miljön i centrum. Redan det späda barnet tillskrivs ett rikt inre liv. En inflytelserik 

företrädare för det objektrelationsteoretiska tänkandet är Donald Winnicott. Under 

PPR-studiens gång har många frågor trängt sig på och krävt svar: Hur kan en 

förskollärare skapa ett intersubjektivt rum där alla barn känner sig trygga och 

emotionellt inkluderade? Hur kan barnet få stöd av omgivningen för att utveckla 

samvarokompetenta mönster? Vad kännetecknar en kvalificerad personaliserad 

omsorg? För att söka svar på dessa frågor använder jag just Winnicotts (1965, 1981, 

1983) beskrivning av tillkomsten av ett potentiellt område, ett mellanområde, en plats 

för symbolisk representation, lek och kreativitet. Denna plats, detta utrymme skapas 

mellan barnet och omvårdaren med hjälp av en tillräckligt god omvårdnad. Detta 

potentiella område är, som jag förstår det, både närvarande i Hundeides (2006) 

intersubjektiva rum och i Sommers (2005a) samvarokompetenta mönster och den 

kvalificerade och personaliserade omsorgen (Sommer, 2005b). Det potentiella området 

eller övergångsområdet är en gemensam underliggande nämnare i 

samspelsdimensionen när allt fungerar tillräckligt bra. 

 

Det kan, som denna studie visar, vara möjligt för personalen i förskolan att med stöd 

av PPR förvandla en förskoleavdelning med ett sämre interpersonallt klimat till ett 

klimat som främjar samvarokompetenta mönster. Hur ser då den teori ut som kan 

möjliggöra en sådan förvandling av samspelsklimatet? 

 

Avståndet mellan teori och praktik gör att teorier inte omedelbart låter sig omsättas i 

praktiken. Jag kommer i det empiriska avsnittet att ge några exempel som visar på 

användbarheten av teoretiska perspektiv i förskolans praktik, men vill samtidigt 

påpeka att det tog mig ett år av observationer i förskolan för att kunna omsätta de 

teoretiska begreppen till praktiskt användbar kunskap. Att tränga in i Winnicotts 

tankevärld och göra om den till en för sig själv levande kunskap är ett omfattande 

arbete. Själva teorin kan samtidigt upplevas både enkel och svårtillgänglig. Jag har valt 

att redovisa teorin på ett sätt som ligger så nära Winnicotts andemening som möjligt 

och försöker inte förenkla/förvanska den, eftersom jag tycker att det är viktigt att den 

förmedlas i hela sin komplexitet. Det blir på så vis upp till var och en att själv leva sig 

in i de innebörder teorin på ett bitvis poetiskt eller metaforiskt sätt beskriver. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att Winnicott skapade sina teoretiska begrepp i en annan 

tidsepok. Det kulturella sammanhang och den tid som omgav Winnicott innebar att 

små barn vanligen fick sin omvårdnad av en enda person, nämligen modern. Den 

förändring som skett i vårt samhälle de senaste 40 åren innebär att det nu vanligtvis är 

både mammor, pappor och förskolepersonal som också ger det lilla barnet dess 

omvårdnad. Det som fortfarande kvarstår tämligen oförändrat är barnet och dess behov 

av ett inkännande och personligt omhändertagande. Detta gäller oavsett förändringar i 

samhällets sätt att sörja för barnets omvårdnad. Winnicotts beskrivning av samspelet 

mellan det lilla barnet och dess viktiga omvårdnadspersoner formulerades redan under 
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1940 -1970 talen utifrån hans egna iakttagelser och erfarenheter tillsammans med 

mödrar och barn. Hans egen roll var barnläkarens och barnpsykoterapeutens. 

 

Trots att tiden förflutit är nu Winnicotts tankar högaktuella, på grund av nya 

tvärvetenskapliga forskningsrön inom neurobiologin och utvecklingspsykologin. 

Barnpsykiatern Magnus Kihlbom (2003) har i sin kunskapsöversikt på uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling visat att både barnets hjärna och psyke växer fram ur 

samspelet med omvärlden. Den neurobiologiska och den psykiska utvecklingen anses 

numera vara två sidor av samma mynt. (ytterligare tvärvetenskaplig fördjupning i 

neurobiologi och känslomässig utveckling återfinns i Schore 1994, som bygger på 

2300 referenser). 

 

Enligt Kihlbom (2003) är ”en viktig förändring att man nu ser de känslomässiga 

funktionerna som centrala i hjärnans och personlighetens utveckling, snarare än de 

kognitiva och perceptuella funktionerna” (ibid. s. 8). Senare utvecklingspsykologisk 

och neurobiologisk forskning, har enligt Kihlbom, visat att emotioner och känslor har 

en primär roll i utvecklingens alla aspekter, det vill säga för såväl den kognitiva, 

sociala som den känslomässiga utvecklingen. Emotioner påverkar uppmärksamhet, 

perception, minnesfunktioner och de så kallade exekutiva funktionerna som innefattar 

planering, val, prioritering och beslut.  

 

Hjärnbarkens nästan explosiva tillväxt under de första åren styrs i stor utsträckning av 

de erfarenheter barnet gör i samspelet med viktiga anknytningspersoner i sin 

omgivning. Kihlbom (2003) framhåller med hänvisning till Broberg (2000) att det är 

grundläggande för barnets utveckling att han/hon utvecklar en anknytning, det vill 

säga ett känslomässigt band till viktiga vuxna, så kallade anknytningspersoner. De 

flesta barn utvecklar ett sådant känslomässigt band, och 60 -70 % av alla 1 ½ åriga 

barn i en genomsnittlig västeuropeisk medelklassbefolkning har utvecklat en trygg 

anknytning. 30-40 % av alla barn utvecklar en svag eller otrygg anknytning, vilket 

innebär en riskfaktor för psykisk utveckling och hälsa på lång sikt, enligt Kihlbom 

(2003). En viktig kunskap är att med tidiga insatser kan barnet få stöd att utveckla 

trygg anknytning till sina föräldrar. Kihlbom, Lidholt & Niss (2009) hänvisar till 

studier av Howes & Spieker (2008) som även visar att en god kvalitet i förskolan kan 

stärka anknytningen till föräldrar om dessa haft lägre grad av känslighet för barnet. En 

trygg anknytning till förskolepersonalen kan alltså få en positiv inverkan även på 

barnets relation till sina föräldrar. Här vill jag framhålla att det sannolikt går att hjälpa 

barn som befinner sig i otrygga mönster, genom att arbeta inom förskolan med att ge 

barnet en trygg omvårdnad. (Se vidare resultatkapitlet). 

 

Kihlbom (2003) framhåller att det är karakteristiskt för små barns psykiska funktion att 

använda den vuxne trygghetspersonen som bärare av svårhanterliga affekter. Barnet 

lastar av sig svårsmälta negativa affekter som ilska, förtvivlan, uppgivenhet eller 

förvirring. Att vara känslomässigt nära ett barn ställer därför stora krav på de vuxna, 

både föräldrar och förskolepersonal. Kihlbom framhåller att oavsett hur mycket 

kunskap en person besitter minskar både uthållighet och empatisk förmåga när 

personen är trött, nedstämd eller orolig. Vidare poängterar han att i den kunskap som 
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är viktig för dem som arbetar med barnen ingår också insikten om hur ens egna 

känslor och reaktioner påverkar barnet och/eller barngruppen.  

 

Mot bakgrund av Kihlboms kunskapsöversikter (2003, 2009) och rekommendationer 

från European Agency for Development in Special Needs Education (2005), om tidiga 

insatser för att motverka social och utbildningsmässig utslagning, samt 

Socialstyrelsens kunskapssammanställningar (2010) om barn som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa kommer jag att nedan redovisa den teoretiska utgångspunkten 

när det gäller samspel och lek. 

 

Jag har valt Winnicott (1965, 1981, 1983) som den centrala teoretiska utgångspunkten 

för att förstå mer om barns samspel med vuxna och hur detta återverkar på barns lek 

och samspel med varandra, det vill säga samspelsdimensionen i förskolans pedagogik. 

Motivet för att välja just Winnicott är hans bidrag till ett vidgande av det intrapsykiska 

perspektivet på barnet till förmån för en interpersonell syn på barnet och dess psykiska 

och sociala hälsa. Enligt Winnicotts synsätt är barnet beroende av samspelet med sin 

närmaste omgivning det vill säga föräldrar och syskon, far- och morföräldrar, förskola, 

skola och han pekar även mot hela det omgivande samhälleliga sammanhanget. 

 

Winnicott beskriver vad som under tillräckligt goda omständigheter sker mellan barnet 

och omvårdaren, det vill säga själva samspelsprocessen. Han framhåller att det 

egentligen inte finns något sådant som ett barn i sig, utan att den minsta enheten är ett 

barn och en omvårdare, det vill säga en tvåpersonspsykologi. Han menar, som jag 

förstår det, att grundläggande för barnets trygghet och dess upplevelse av sitt unika 

själv, är den känslomässiga relationen som blir till i samspelet med omvårdaren. Hur 

detta kan ske, om allt går bra, beskriver han i sin föräldra-barn-teori och teorin om 

övergångsområdet.  

 

Inom PPR-projektet har jag använt denna teoretiska utgångspunkt för att som 

facilitator ge personalen i förskolan stöd för att kunna reflektera kring 

samspelsdimensionen i sitt arbete på förskolan. Teorin har använts som en bas för 

facilitatorns arbete och förmedlats till praktikerna via exempel eller små berättelser, 

för att levandegöra den känslomässiga innebörden i Winnicotts teoretiska begrepp, 

utan att fastna på en intellektuell och teoretiserande nivå. 

 

Nedanstående text innehåller orden modern eller modersomvårdnaden och där kan 

man istället läsa in pappan, förskolepersonalen eller någon annan för barnet viktig 

omvårdnadsperson. Jag har alltså valt att låta termen modern stå för omvårdaren 

oavsett vem det är. Winnicotts beskrivning av komponenter i samspelsprocessen ligger 

på en metaforisk nivå och måste omtolkas till egna exempelsituationer av den som 

läser texten för att inom sig själv kunna känslomässigt levandegöra innebörden. 

 

Frågan om hur vi kan se och uppfatta barnet i barngruppen och möta barnet med ett 

inlevelsefullt förhållningssätt kan besvaras på många olika sätt och ett av dem är att 

betrakta samspel och lek med hjälp av Winnicotts (1965,1981,1983) föräldra-barn-

teori och teorier om övergångsområde och lek, i kombination med några begrepp från 
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andra lekteorier som exempelvis Piagets (1978) och Pellers (1954). När det gäller 

Piaget vill jag poängtera att hans teorier tillhör det gamla utvecklingspsykologiska 

paradigment, men likväl är innebörden i hans begrepp för lek användbara för att 

närmare förstå och kunna uppfatta hur barn leker tillsammans. 

Hur barnet vidareutvecklar sin medfödda samspelskompetens 

Barnets beredskap att ingå i relationer och samspela är som tidigare nämndes 

medfödd, enligt Sterns (2003) och Britt Wibergs (1990) forskning. Winnicott (1981) 

beskriver en vidareutveckling när det gäller barnets samspelskompetens i sina 

tankegångar om föräldra-barn-relationen och övergångsområdet. Barnet utvecklar ett 

moget själv med hjälp av personliga relationer till sin omgivning. Det är den 

känslomässiga kvaliteten i dessa relationer som är av avgörande betydelse för barnets 

välmående och möjligheter till en sund psykisk och social utveckling. 

 

Föräldra-barn-teorin handlar, å ena sidan om barnets utveckling i form av olika trender 

som delvis är samtidiga; absolut beroende, relativt beroende, mot oberoende; och å 

andra sidan om modersomvårdnaden, det vill säga kvaliteter och förändringar hos 

modern som möter specifika och unika utvecklingsbehov hos barnet. Winnicott 

benämner den senare som den tillräckligt goda omvårdnaden, som kan beskrivas bland 

annat med begreppen holding, handling och moderns överlevnad av barnet aggressiva 

attacker.  

 

Det späda barnet är för sin utveckling beroende av att modern så väl som möjligt 

tillfredsställer barnets behov, utan att barnet behöver uttrycka dem. En sådan levande 

anpassning under barnets tillstånd av absolut beroende förutsätter att modern har 

kapacitet att förstå barnets signaler, det vill säga vad barnet uttrycker genom kroppen, 

utan att själv vara medveten om vad det behöver. Anpassningen till det absolut 

beroende barnet handlar också om att modern förmår leva sig in i barnets situation och 

på så vis kan tänka ut och kan ge barnet nästan exakt vad det just då behöver. 

Winnicott benämner detta förhållningssätt holding. 

 

Förhållningssättet holding omfattar även tillrättalägganden av omgivningen. Världen 

filtreras genom modern. Modern ger barnet endast vad barnet förmår ta emot och tar 

genom holding, härbärgerande, hand om och stabiliserar barnets känslor så att barnet 

kan finna ro och kan hitta egen balans igen och därmed koncentration. Objektet, 

modern, omsorgspersonen, som barnet investerat känslor i, är till att börja med ett 

subjektivt objekt, det vill säga barnets bild av objektet är inte verklighetspräglad. 

Barnet upplever allmakt, det vill säga att modern enbart är till för att omedelbart 

tillfredställa barnets behov. Det absolut beroende barnet kan inte vänta. 

 

Under barnets tillstånd av relativt beroende innebär den tillräckligt goda omvårdnaden 

att modern förstår att barnet inte längre förväntar den nästan magiska och omedelbara 

förståelsen av dess behov. Modern och barnet är nu separata ur barnets perspektiv. 

Modern ger i detta läge barnet ett eget tidmässigt utrymme, eftersom hon verkar förstå 

att barnet nu har kapacitet att själv kunna ge tecken. Modern får på så vis en ledtråd till 

hur hon ska möta barnets behov. Om hon istället i detta läge, förutser barnets behov 
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och inte inväntar och svarar på barnets egna tecken, är det ingen bas för utveckling mot 

oberoende och en mer utvecklad samspelskompetens på grund av att modern då 

försvårar för barnet att uppfatta sig själv som en egen individ (Broström & Wiberg 

1990). När barnet börjar separera ut sig är det mycket viktigt att modern inväntar och 

lyssnar till barnets tecken och inte vet svaren i förväg, utan är handling, det vill säga 

svarar an på barnets initiativ. 

 

Det är alltså en kvalitetsskillnad i omhändertagandet av det absolut beroende barnet i 

jämförelse med det relativt beroende barnet. Holding är baserat på empati emedan 

handling också handlar om moderns egna möjligheter att hålla tillbaka egna initiativ 

och invänta tecken. Vid handling är moderns förståelse av barnets behov baserat på 

tecken från barnet, och att modern svarar an på dessa tecken i sitt bemötande av 

barnet. Barnet har behov av båda typer av tillräckligt god omvårdnad - modern måste 

samtidigt vara både holding och handling. 

 

För att utvecklas från relativt beroende mot oberoende använder barnet den aggressiva 

driften. Aggression är en kraft som hjälper barnet att nå mål och 

verklighetsuppfattning. Enligt Winnicott (1981) förvandlas det subjektiva objektet till 

objektivt objekt genom att barnets impuls att förgöra objektet inte leder till att objektet 

förändras eller förstörs. Om barnet inte får någon bestraffning utifrån 

aggressionsdriften, kan barnet så småningom uppleva sig själv som särskilt från 

objektet. Detta sammanhänger med att barnet får uppleva att det inte har någon allmakt 

eller omnipotent kontroll över objektet. Tillräckligt god omvårdnad innebär nu 

objektets överlevnad av barnets aggressiva impulser. Överleva betyder att objektet 

inte hämnas eller ändrar attityd till barnet. Objektets överlevnad, det vill säga att 

relationen består även om man tillfälligt genomgår en konflikt, är grunden för att 

barnet ska uppleva tillit i relationen mellan två från barnets perspektiv åtskilda 

individer och förvärva förmågan att använda eller kunna samspela med den andre. 

 

Enligt Winnicott (1981) lär sig barnet, genom moderns tillräckligt goda anpassning, att 

det kan skapa världen. Om allt går väl ger modern bröstet, just när barnet på grund av 

hunger får en föreställning om bröstet och på så vis upplever barnet att det själv skapar 

bröstet på magisk väg. Barnet får genom moderns tillräckligt goda anpassning, 

illusionen av att själv kunna framkalla vad det behöver vid rätt tidpunkt. Vid diandet 

introjicerar barnet även ett gott inre objekt - barnet lär sig att världen är god.  
 

Efter det att moderns tillräckligt goda omvårdnad hjälpt barnet att skapa illusionen att 

det finns en yttre verklighet som motsvarar barnets egen förmåga att skapa är moderns 

viktigaste uppgift att desillusionera barnet, det vill säga att gradvis minska sin 

anpassning och därmed ge barnet tillgång till verkligheten. När modern långsamt och i 

barnets takt desillusionerar, det vill säga minskar graden av anpassning, börjar barnet 

använda den förvärvade skapande förmågan, för att stå ut med frustrationen. Ett stöd 

får barnet i ett yttre föremål till exempel en filt eller en nalle, som samtidigt är en 

symbol för en inre representation av mor-barn-enhetens trygghet. Det goda objektet, 

som introjicerats i barnet, projiceras på nallen. Det så kallade övergångsobjektet är 

symbolismens rot - att något får representera något annat. Barnet kan nu med andra 
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ord använda en symbolisk representation, det vill säga frustration behöver inte leda till 

en destruktiv handling.  

 

Övergångsobjektet är första början till övergångsområdet som enligt Winnicott (1981) 

är det potentiella området, som uppstår mellan mor och barn, när modern varligt lösgör 

sig från barnet. Övergångsområdet är inte en del av barnet inte heller en del av objektet 

modern, utan representerar det känslomässiga bandet till modern. Övergångsområdet 

är platsen för symboliska representationer. Det är en inre värld av föreställningar, med 

vars hjälp barnet kan uthärda verkligheten. Övergångsområdet är ett neutralt 

upplevelseområde som inte kan hotas, en viloplats för individen som är upptagen av 

den eviga mänskliga uppgiften att hålla isär den inre världen och den yttre 

verkligheten samt samtidigt se sambandet mellan dem. 

 

Barnets förmåga att skilja ut sig själv från objekt i sin omvärld uppnås bara genom 

avvänjningen och frånvaron av ett älskat objekt. "Det potentiella området, som 

utvecklas mellan barn och mor, fylls med illusioner, lek och symboler" (Winnicott, 

1971; ref. i Ogden, 1985, s. 130). Övergångsområdet är utanför barnets "själv", men är 

det utrymme som barnet genom sin fantasi ändå har full kontroll över. 

Övergångsområdet uttrycks och utvecklas genom leken. För att kunna leka symboliskt 

behöver barnet förvärva förmågan att vara ensam, det vill säga kunna koncentrera sig 

och gå in i den egna innervärlden. 

 

Kapaciteten att vara ensam är ett av de viktigaste tecknen på mognad i den 

emotionella utvecklingen (Winnicott, 1965). Den grundläggande erfarenheten, som 

barnet måste göra för att kunna utveckla kapaciteten att vara ensam, är att som litet 

barn att vara ensam i sin mors närvaro. Basen är en paradox, nämligen erfarenheten av 

att vara ensam, när någon annan är närvarande. Den andra personen, till exempel 

modern, är närvarande - inte tillbakadragen - och det råder en speciell relation mellan 

mor och barn. Winnicott (1965) kallar detta för jag-relation och menar att den står i 

kontrast till det-relationen, som har med drifter att göra. Winnicott hänvisar också till 

Klein (1946), som menar att kapaciteten att vara ensam beror av existensen av ett gott 

objekt i den inre världen. Den grundläggande förutsättningen för kapaciteten att vara 

ensam är "varande i kontinuitet" i den tillräckligt goda omvårdnaden, det vill säga att 

barnet är övertygad om att den andra personens närvaro är pålitlig och består över tid. 

 

Utvecklingen av kapaciteten för omsorg eller hänsynsförmåga och en djupare känsla 

av rätt och fel till skillnad från normer som endast påläggs utifrån, är beroende av hur 

pass tillförlitligt och tillgängligt det viktiga objektet är, det objekt i vilket barnet har 

investerat känslor. Winnicott (1965) framhåller, att den nödvändiga förutsättningen för 

en personlig moral är den emotionella utvecklingen. Denna gör det möjligt för barnet 

att utveckla sin förmåga att hysa skuldkänslor och förvärva en kapacitet för omsorg. 

 

Om en person har en defekt skuldkänsla, så har det att göra med luckor i den 

emotionella utvecklingen och inte med intellektuell kapacitet. Det är i den fas av 

utvecklingen när barnet i fantasin förstör objektet, som barnet lägger grunden till sin 

kapacitet för omsorg och därmed förmågan att ta ansvar. Barnets impuls att förstöra 
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driftsobjektet leder till ångest. Barnen försöker gottgöra den omgivande modern, det 

vill säga den del av modern med vilken barnet står i jagrelation. Om modern genom att 

vara tillgänglig för barnets gottgörande gest ger barnet en tillit att det kommer att ges 

tillfälle att reparera den potentiella förstörelsen, då kommer barnet att få en ökad 

förmåga att uthärda den ångest som hör ihop med förstörelseimpulsen. Genom 

moderns mottagande av den gottgörande gesten kommer barnet att orka hålla ångesten 

inom sig, det vill säga bli i stånd att ta ansvar för sina instinktiva impulser. "Det finns 

en naturlig gång från skoningslös kärlek och aggressiv attack till skuldkänsla, känsla 

av omsorg, sorgsenhet, och en önskan om att laga och bygga och ge; denna naturliga 

sekvens utgör en väsentlig erfarenhet för det lilla barnet, men kan förverkligas enbart 

om mamman eller någon annan som gör mammans jobb kan genomleva dessa faser 

med barnet och därmed möjliggöra en integration av de olika elementen" (Winnicott, 

1983, s. 112-113). 

Kommunikation, kreativitet och lek 

Winnicott (1965) menar att barnets kommunikation undergår en förändring när 

objektet går från subjektivt objekt till objektivt objekt, som sker vid övergången till 

mot oberoende. Så länge objektet är ett subjektivt objekt är det onödigt att 

kommunicera explicit. Barn tror att modern, som subjektivt objekt kan läsa dess 

tankar. Kommunikation, indirekt via språket, blir intressant när objektet, modern, av 

barnet upplevs vara utanför subjektets det vill säga barnets kontroll. Enligt Winnicott 

(1965) är det ett grundläggande behov hos människan att kommunicera, att bli funnen 

och att bli sedd. För att barnet ska utveckla en frisk kommunikation fordras att modern 

svarar på det verkliga barnet och inte på en subjektiv bild av sitt barn. Är det senare 

fallet måste barnet utveckla ett falskt själv som svarar mot moderns falska bild av 

barnet. 

 

Vad ser barnet när det betraktar den vuxnes ansikte? Ser det sig själv? Ser barnet den 

vuxnes sinnesstämning eller stelheten hos den vuxnes försvar? Vad barnet behöver är 

en vuxen som återspeglar barnet! Att barnet får bekräftelse på sin existens. Att någon 

ger barnet sin hängivna tid, men inte gör intrång på barnets identitetsutveckling 

(Winnicott, 1981). Om barnet får en långvarig erfarenhet av att inte få igen vad det 

ger, får det följder. Barnets egen skapande förmåga förtvinar och det börjar se sig om 

efter ett annat sätt att få något tillbaka från omgivningen. 

 

Barnet på golvet bland leksakerna måste tillåtas att uttrycka en serie idéer, tankar, 

impulser som kanske till synes inte har något samband med varandra. Barnet måste få 

börja med utgångspunkt i sig själv. Barnets kreativitet kan alltför lätt förstöras av en 

vuxen som vet för mycket hur det bör vara och lägger allt tillrätta för barnet eller 

driver på barnet. Den vuxnes uppgift är att låta barnet ge uttryck för sina skapande 

impulser och spegla det vill säga ta emot och bekräfta vad barnet uttrycker. Detta 

menar Winnicott är avgörande för att barnet ska kunna uppleva sin egen identitet. 

 

Winnicott (1983) framhåller att leken är ett sätt för barnet att "visa fram sig själv". 

Leken är för barnet ett sätt att kommunicera. "Det är i lekandet och enbart i lekandet 
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som barnet eller den vuxne kan skapa, vara kreativ, och det är enbart genom att vara 

kreativ som individen kan finna sin identitet, sitt 'själv'" (Winnicott, 1981, s. 77). 

 

Leken befrämjar en integration av personligheten. Leken förbinder individens 

förhållande till den inre världen och samma individs förhållande till den yttre 

verkligheten. Barn leker också för att bemästra ångest, eller för att bemästra idéer och 

impulser som skapar ångest om de inte hålls under kontroll (Winnicott, 1981). "Ångest 

finns alltid med i barns lek och utgör ofta en mycket viktig faktor. Hot om en alltför 

stark ångest leder till tvångsmässig lek, eller till upprepningar i leken, eller till ett 

överdrivet sökande efter den lust som tillhör leken. Är ångesten för stor bryter leken 

samman till en ren exploatering av möjligheterna till sensuell tillfredsställelse." 

(Winnicott, 1983, s. 147).  

 

I en väl fungerande lek är det möjligt för barnet att öva sin symboliseringsförmåga 

eller föreställningsförmåga och bygga upp övergångsområdet eller det potentiella 

området. Barnet samlar till sig föremål och fenomen från den yttre verkligheten och 

använder dessa för något syfte som härstammar från den inre eller personliga världen. 

Utan att hallucinera, använder barnet material från sin drömpotential och lever med 

detta i en särskilt utvald miljö, som består av fragment från den yttre verklighetens 

fenomen, för att tillfredsställa drömmens krav och lägger in drömkänsla och 

drömmening i dessa fenomen (Winnicott, 1981). 

 

Leken ger barnet möjlighet att uttrycka hat och aggressivitet i en trygg omgivning 

(Winnicott, 1983). "Det är vår uppgift att se till att vi inte förbiser det socialt 

värdefulla i att barnet ger sina aggressiva känslor uttryck i lek, i stället för i 

vredesögonblicket" (Ibid, s. 147). 

 

Bakom leken ligger ofta starka känslor, som är djupt förankrade i barnet. Detta gör att 

lekandet alltid har en tendens att bli skrämmande. Det måste alltid finnas en vuxen 

person i närheten, som är indirekt inblandad i leken och som är beredd att gripa in 

(Winnicott, 1983). Detta behöver dock inte innebära att den vuxne deltar i barnens lek. 

"När någon måste vara med för att arrangera och leda lekarna, tyder detta på, att barnet 

eller barnen inte kan leka i den skapande bemärkelse jag avsett här" (Winnicott, 1981, 

s. 73). 

 

Det som är grunden för att barn ska kunna leka är möjligheten till koncentration. 

Utifrån mina inledande observationsstudier i förskolan och samtidiga teoretiska studier 

av Winnicott kom jag fram till att möjligheten till lekkoncentration handlar både om 

en yttre ro och om ett inre lugn. I den yttre situationen är tid och rum viktiga för att 

barnet ska kunna vara ostört. Barnet måste få hjälp av ett yttre gott objekt för att få ett 

inre lugn, det vill säga få hjälp att utveckla kapaciteten att vara ensam. För att barnet 

ska kunna hämta från sin inre föreställningsvärld måste det kunna hålla det inre goda 

objektet levande. Detta förutsätter tillgänglighet och kontinuitet i vuxen-barn 

relationen i förskolan. Som jag nämnde i forskningsgenomgången framhöll Sheridan 

(2009) i en delrapport i BTL-studien att barn i förskolan ofta kan ha svårt att komma in 
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i koncentrerad lek. Vad innebär detta för barns möjligheter till psykisk hälsa? Det är en 

fråga värd att fundera närmare över. 

 

Utifrån Winnicott vidareutvecklas det potentiella området med hjälp av leken. För att 

barnets utveckling av föreställningsförmågan; förmågan att mentalisera (Fonagy & 

Target,1996); förmågan att klara av en intersubjektiv dialog eller ett 

samvarokompetent samvaromönster (Sommer 2005a) skall gynnas, är det av största 

vikt att barnen får en tillräckligt god omvårdnad av inlevelsefulla vuxna och möjlighet 

att leka. 

 

Ogden (1985) skriver utifrån Winnicott (1971) att det potentiella området ligger 

mellan inre psykisk verklighet och yttre verklighet och är platsen för lek och 

kreativitet, övergångsfenomen och kulturell erfarenhet.  

 

Området är en produkt av den tillräckligt goda omvårdnaden. Ogden menar att 

differentiering av mor-barn-enheten inte bara innebär att mor och barn skapas som 

åtskiljda objekt, utan att barnet blir subjekt. Som subjekt är barnet observatör av mor 

och barn som symboliska objekt. Barnet är nu skapare och tolkare av sina symboler. 

Uppnåendet av kapaciteten att skilja symbol och symboliserad är uppnåendet av 

subjektivitet, enligt Ogden. ”Att skilja mellan symbol och symboliserad är att skilja 

sina tankar från vad man tänker på, ens känslor från det man responderar på.” (Ogden, 

1985, s.137) det vill säga att kunna skilja tanke och handling eller att inte bara 

omedvetet reagera, utan kunna reflektera och överväga sin handling.  

 

Ogden framhåller att grunden för det potentiella området, lekområdet, uppkommer 

mellan mor och barn, men att det sen blir möjligt för individen att själv utveckla detta 

område. I symbolleken kan barnet pröva att få utlopp för tankar och känslor från sin 

inre personliga värld. Barnet behöver symbolleken för att själv alltmer reglera sitt yttre 

beteende, det vill säga kunna inom sig ta hand om sina egna känslor. Barn behöver öva 

sin förmåga att finna symboliska utvägar ur frustration, det vill säga, kunna hantera sitt 

liv på föreställningsnivå och därmed kunna frigöra sig från de omedelbara 

sinnesintrycken. 

 

Leken är ett steg mot sublimering och innebär för barnet ett steg i riktning mot att bli 

en kulturskapande och kulturupplevande varelse. Peller (1954) beskriver lek som 

barnets försök att bemästra ångest. Barnet arbetar i leken med att hantera upplevelser 

av stor emotionell intensitet, exempelvis alltför starka stimuli och förluster, som utgör 

hot mot det integrerade egot. Leken är ett sätt att kompensera och skaffa sig 

välbefinnande med ett minimum av risk för irreversibla konsekvenser. ”Leken är i sig 

ett steg mot sublimering” (Andersson & Wiberg 1982, s.10). Sublimering innebär att 

ren driftsutlevelse ersätts av mer kultiverade verksamheter, som lek, litteratur, konst, 

teater och vetenskap. I sann lek är fantasin det viktiga. Ett ohämmat utlevande av 

drifter, aggressiva eller sexuella, är inte lek. Waelder (1932) menar att all lek 

implicerar vändning från passivitet till aktivitet. 
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Piagets (1978) olika begrepp för lek; övningslek, symbollek och regellek, kan vara 

användbara för att förstå mer av barnens möjligheter att leka tillsammans. Trots att 

Piaget tillhör det tidigare utvecklingspsykologiska paradigmet kan dessa begrepp för 

lek vara värdefulla i ett PPR-arbete, varför de får finnas med i min teoretiska 

bakgrund. 

 

Övningsleken är den form som uppkommer tidigast. Barnen övar sina sinnen och sin 

motorik och undersöker olika föremål; hur de känns, hur de smakar, hur de luktar och 

hur de kan användas. De omedelbara sinnesintrycken är centrala. Övningslekens 

funktionsövningar handlar om att klara av att göra saker och ting samt att uppfatta och 

förstå sina sinnesintryck. Barnets konkreta handlingar, som till exempel att skilja ut, 

sortera och gruppera föremål som är lika och olika, är väsentliga. Detta är ett viktigt 

led i begreppsbildningen. Övningsleken förekommer till att börja med som enda 

lekform och i alltmer utvecklad form senare i samband med symbollek och regellek. 

Barnet övergår då till allt svårare motoriska och tankemässiga funktioner. 

Övningsleken finns kvar i barnet, även sedan barnet utvecklat senare former av lek. 

Exempel på övningslek är explorativ lek och funktionell lek (Andersson & Wiberg, 

1982; Danielsson, 1986). Man kan enligt Piaget (1978) tala om lek när barnet börjar 

upprepa ett beteende det lärt sig bara för glädjen att behärska det. 

 

Piaget menar att den känslomässiga och tankemässiga utvecklingen förutsätter 

varandra. Känslorna är drivkraften bakom tänkandet. I leken förenas tanke och känsla. 

Mellan 1½ år och 2 år sker en utveckling mot användande av inre representation. 

Barnet övergår successivt från övningslekens funktionsövningar till symbollekar som 

har samband med barnets känslo- och fantasiliv.  

 

Symbolleken kännetecknas av att barnet kan föreställa sig något det inte upplever i den 

yttre verkligheten här och nu och har samband med barnets känslo- och fantasiliv. 

Utifrån Winnicott (1981) kan man säga att symbollek är möjlig med hjälp av ett inre 

symboliskt språk som utvecklas av självet. Det betyder att barnet kan låtsas. Detta står 

i motsats till övningsleken, som handlar om de omedelbara sinnesintrycken och de 

konkreta handlingarna. 

 

Symbolleken är en kreativ process, barnet gestaltar i den yttre verkligheten med 

utgångspunkt från sin inre verklighet. I symbolleken uttrycker barnet något som inte 

har med sinnesintrycken att göra. Barnet styrs inte av yttre intryck, utan verkligheten 

får underordna sig vad barnet vill och tar initiativ till. Symbolleken ligger på gränsen 

mellan en inre värld och en yttre verklighet. Den bygger på inre föreställningar, men 

barnet gestaltar dessa med hjälp av föremål från den yttre verkligheten. 

 

Den symbollek som innebär en lekfull förvrängning av verkligheten har sin höjdpunkt 

när barnet är två till fyra år gammalt. Genom leken skaffar sig barnet gottgörelse för 

besvikelser eller gör sådant som det vill, men inte vågar i verkligheten. Barnet 

avreagerar obehagliga händelser genom att göra om dem i fantasin, så att de får ett för 

barnet positivt slut. Barnet förvandlar sin roll som passivt offer i verkligheten till att 

bli aktiv aggressor i leken. I åldern fyra till sju år leker barnen kollektivt med 
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differentierade roller. Det är ett socialt växelspel. Leken är verklighetstrogen och utgör 

till exempel familjescener. Leken har en klar logisk ordning.  

 

När symbolleken innefattar flera roller uppstår behov av vissa regler, som gör att 

symbolleken så småningom övergår i regellek. Barnet får i sitt vanliga liv allt större 

möjlighet att tillfredställa sina känslomässiga behov och behöver då inte på samma sätt 

leken för detta ändamål. När barnet i högre grad blivit moget för att anpassa sig till 

verkligheten övergår det till regellek. 

 

Regelleken kräver enligt Piaget (1978) hög grad av verklighetsanpassning och förmåga 

till samarbete med jämnåriga, utan någon auktoritets beskydd och reglering av 

situationen. Varje barn måste inom sig kunna hantera sina egna känslor till exempel 

klara av motgång. Barnen leker i grupp och använder språket för att dela tankar med 

varandra om hur leken ska läggas upp och vilka regler som ska gälla. Detta förutsätter 

enligt Piaget (1978) decentrering, det vill säga en tankemässig förmåga att samtidigt 

kunna beakta flera aspekter och göra jämförelser. Barnet måste också kunna sätta sig 

in i en annan persons situation, vilket förutsätter att barnet har en föreställning om sig 

själv som separat, det vill säga ha lämnat sin egocentricitet, som enligt Piaget (1978) är 

ett specialfall av centrering. 

 

I nästa kapitel presenteras studiens metodologiska överväganden. 
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IV Metodologi 

a) Metod för studien  

Den PPR-forskning som bedrivits alltsedan slutet på 1980-talet har genomgått flera 

faser i vad som kan liknas vid en hermeutisk spiral eller delar av en så kallad cykel för 

expansiv förändring, för att tala med Engeström (1987) i termer av utvecklande 

arbetsforskning.  

 

I figuren nedan beskrivs Cykeln för utvecklande arbetsforskning. Den består av fem 

delar. Enligt modellen kan den här forskningsprocessen beskrivas som bestående av 1) 

Kartläggning av verksamhet i behovstillstånd med störningar, 2) Analys av inre 

motsättningar i verksamhetssystemet, 3) Redskapsproduktion, det vill säga skapande 

av nya redskap för mediering och förändringsarbete, 4) Lärandeverksamhet i detta fall 

i form av PPR med arbetslag i förskolan och 5) Mer avancerad verksamhet, reflektion, 

utvärdering och dokumentation. Enligt modellen har forskningsprocessen, fram till 

föreliggande studie, ägnats åt del 1,2.3 och 5, medan denna avhandling beskriver del 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningscykeln inleddes, som tidigare nämnts, med en målsättningsanalys, en 

forskningsgenomgång och en explorativ undersökning av vuxen-barn och barn-barn 

samspel i 12 förskolor. I cykeln för expansiv förändring motsvarar detta del 1, en 

första kartläggning, och del 2 en analys av förskolan sett som ett verksamhetssystem. 

Därefter utvecklades en modell för förändringsarbete med reflekterande samtal (PPR) 

och ett observationsförfarande för att fånga lek och samspelsprocesser, Pedagogisk 

processreflektion (PPO), samt en teoretisk referensram bestående av Winnicott’s 

begrepp för lek och samspel. Detta motsvarar del 3, den redskapsproducerande delen 

av den expansiva cykeln. Därefter genomfördes lärandeverksamhet det vill säga del 4, 

i form av PPR-processer med fem respektive fyra arbetslag. Erfarenheterna 

1 ) Kartläggning av 

verksamhet i 

behovstillstånd med 

störningar 

2) Analys av inre motsättningar 
i verksamhetssystemet. Till 

exempel brist på 
överensstämmelse mellan objekt 

och medierande redskap 

3) Redskapsproduktion  

för mediering och 

förändringsarbete 

4) Lärandeverksamhet, 
praktikerna undersöker sin 

verksamhet och skapar nya 

kreativa lösningar 

5) Mer avancerad verksamhet 
Reflektion Utvärdering 

Dokumentation 

Figur 6. En anpassad variant av Engeströms (1987) metodologiska cykel för expansiv, utvecklande 

arbetsforskning. 
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redovisades i form av en lic.avhandling innehållande två forskningsartiklar (Bygdeson-

Larsson, 2005 a, b; 2006). Artiklarna ger exempel på vilket resultat som kan genereras 

med en expansiv lärandeprocess i form av PPR. I föreliggande del av forskningsarbetet 

kommer en fördjupning av del 4 att presenteras, det vill säga vad som sker i 

Lärandeverksamheten. Den utgår från fem nya PPR-processer som genomförts under 

åren 2007-2009. 

 

Själva lärandeverksamheten, det kreativa mötet mellan teori och praktik, mellan 

forskaren och praktikerna i en expansiv utvecklingsprocess, har inte beskrivets i de 

tidigare artiklarna. Den 4:e delen av cykeln, lärandeverksamheten, som Engeström 

(2007) benämner Change Laboratory, motsvaras i föreliggande studie av modellen 

PPR.  

PPR samtal och Change Laboratory   

PPR samtalen har likheter med lärandeverksamheten, Change Laboratory (CL), som är 

en vidareutveckling av Vygotsky´s (1978) dubbla stimulering, för att aktivera och 

studera lärandeprocesser. CL utgör som nämnts del 4 i Engeströms expansiva 

förändringscykel. Det är det utrymme i tid och rum där team av praktiker, 

arbetsgemenskapen möts och tillsammans strävar efter att hitta lösningar på dilemman 

och störningar i sin verksamhet med stöd av en forskare, som guider i processen. 

Praktikerna stimuleras att undersöka sin arbetsprocess och verksamhet i olika 

avseenden och själva komma fram till nya lösningar.  

 

Vygotsky använde två stimuli för att kunna få syn på vad som händer i en 

lärandeprocess. För att tydliggöra den genomgripande potentialen i dubbel stimulering 

hänvisar Engeström (2007) till Vygotsky’s tankar generellt om intentionalitet och 

agens och hur Vygotsky (1997a) beskriver den intentionella handlingen som medierad 

av konstruerade redskap, så kallade artefakter. Poängen i resonemanget är att personen 

kan ta makten över sitt eget beteende och förändra det genom att skapa nya redskap. 

Engeström pekar på ett klassiskt exempel på kulturellt medierad intentionalitet, 

nämligen den anordning människan konstruerat för att väcka sig själv på morgonen, 

väckarklockan. 

 

Vidare framhåller Engeström hur en kollega till Vygotsky, Leontév (1932), fokuserade 

på det sociala ursprunget till kollektiva intentionella handlingar, i form av till exempel 

planer och delad användning av externa gemensamma signaler. Som exempel föreslår 

han arbetssånger. En sådan sång kan lyda: ”Hej hå back, hå back, alle man e backs” 

vilket betyder att det är flera som ska genomföra en samordnad aktion till exempel att 

flytta ett tungt föremål. Sången tjänar först syftet att få en grupp att gemensamt 

kraftsamla och därefter genomföra aktiviteten samtidigt på den givna signalen.  

 

Varför föra detta teoretiska resonemang via Engeström till Vygotsky och Leontév? 

Dels beror detta på att Engeströms metodologi för Utvecklande arbetsforskning var en 

viktig inspirationskälla för tillkomsten av PPR-modellen. Dels handlar förskolan 

förutom pedagogiskt utbud om kollektivt omsorgsarbete med små barn i grupp. Det är 

just den kulturellt medierade intentionaliteten i omsorgshandlingar, som är fokus i 
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PPR- forskningen. Och inte bara det, utan det handlar om såväl en individuell som 

kollektiv intentionalitet, eftersom personalen på förskolan arbetar tillsammans i 

arbetslag. Detta i sig är en svårighet om vi erinrar oss Boalt Boëthius’(1983,1984) 

forskning om inskränkning av kreativitet och risk för anpassning till begränsande 

gruppnormer i arbetslag på förskolan, som nämndes i inledningen. När det gäller 

förändringsarbete i förskolan handlar det med andra ord inte bara om en 

kompetensutveckling av individen. En sådan individuell kompetenshöjning kan lätt gå 

förlorad i arbetslagsprocessen. Det är viktigt att hela arbetslaget är den enhet som 

arbetar med sin egen kompetensutveckling och verksamhetsutveckling för att det ska 

vara möjligt att stärka såväl den individuella som kollektiva intentionaliteten. 

Skissartad beskrivning av strukturen i en expansiv förändringsprocess  

En mer detaljerad beskrivning av en expansiv förändring går enklast att göra med hjälp 

av ett konkret empiriskt material från en genomförd förändringscykel. Mer skissartat 

kan man säga att det är tre huvudsakliga faser i lärandeverksamhetens expansiva 

förändring. Dessa beskrivs nedan. I en verklig expansiv lärandeprocess går arbetet 

fram och tillbaka mellan dessa faser.  

 

Fas1. omfattar en explorativ studie av verksamheten och en analys av inre 

motsättningar i verksamhetssystemet. Forskaren skaffar sig en preliminär bild av 

vilken sorts problem praktikerna upplever och hur de tänker om sin verksamhet och 

hur de förstår innebörden i sin arbetsuppgift, det vill säga objektet. Forskaren skapar 

en idé om vad svårigheterna i grova drag handlar om och vad som karakteriserar det 

specifika verksamhetssystemet, det vill säga vad som är och vad som kunde vara 

objektet för verksamheten. Analysen syftar till att identifiera en så kallad objekt-unit, 

det vill säga en typisk minsta del av objektet, som kan hanteras av praktikerna vid en 

given tidpunkt. När man väl hittat denna minsta objekt-enhet i verksamhetssystemet 

har man en lins eller ett förstoringsglas genom vilket man kan studera processen i 

verksamheten. Genom denna lins blir den inre rörelsen i verksamhetssystemet synligt. 

Kvalitativa förändringar av objektet, det vill säga hur praktikerna vid olika tidpunkter 

uppfattar innebörden av sin arbetsuppgift, i detta fall sitt omsorgsarbete, hur de utför 

arbetet och hur detta i sin tur påverkar objektaktiviteten, barnens lek- och 

samspelsprocesser, genom att dessa blir mer synliga för praktikerna. En preliminär 

skiss eller vision skapas av hur en mer utvecklad form av verksamheten skulle kunna 

se ut, samt vilken förändring som detta kräver när det gäller exempelvis mediering.  

 

Fas 2. Nya lokala redskap genereras. I föreliggande studie utgörs de av, PPR, PPO och 

Winnicott’s (1965,1981,1983) teoretiska begrepp för lek och samspel, det vill säga 

hjälpmedel för att stärka arbetet med att utveckla nya lokala redskap. 

 

Fas 3. Praktikerna får uppgifter att undersöka specifika avgörande situationer i 

arbetsprocessen. De avses då kunna upptäcka mer exakt vad det är som inte stämmer 

och vad som kan generera de störningar man upplever i sitt arbete. I CL är det 

forskaren som väljer ut de specifika situationerna, medan det i PPR är praktikerna 

själva som ringar in, väljer ut, observerar och återberättar specifika avgörande 

samspelssituationer. Praktikerna kommer genom sitt mer detaljerade undersökande att 
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upptäcka motsägelser under de störningar man initialt upplevde. På detta sätt uppstår 

en grund för att kreativa lösningar och nya specifika redskap spontant kan skapas av 

praktikerna, som i detalj känner sin egen verksamhet. De nya lösningarna prövas i 

verksamheten. Förändringsarbetet i PPR-modellen möjliggörs genom att praktikerna i 

PPR-arbetet, pendlar mellan praktiken i sin förskola och PPR-samtalen. 

 

I likhet med CL finns det i PPR-samtalen en samtidig representation av hur den 

rådande verksamheten fungerar med sina störningar och svårigheter samt en vision 

eller teoretisk idé om hur verksamheten, i detta fall samspelsprocesserna, skulle kunna 

fungera på ett bättre sätt. Praktikerna undersöker själva samspelsprocessen i förskolan 

genom att observera och välja ut att ta med lek- och samspelsepisoder till samtalen för 

att dela erfarenheter med sina arbetskamrater i de reflekterande samtalen. Under 

samtalen kan praktikerna gemensamt undersöka och få reflekterande distans till de 

omsorgsmönster och lek- och samspelsmönster som råder i samspelsepisoderna. 

 

I CL samlar forskaren in data från arbetsprocessen, ofta med hjälp av videokamera och 

väljer sedan ut vissa avgörande avsnitt, som särskilt väl visar på underliggande 

spänningar i arbetsprocessen. Det är dessa avsnitt som praktikerna får arbeta med, för 

att hitta nya lösningar. Själva arbetet i CL spelas in på video för att fånga 

lärandeprocessen så den går att utforska. Här kan noteras att PPR samtalen har 

dokumenterats med hjälp av ljudupptagningar. 

 

PPR-modellen skiljer sig också från CL genom att den bygger på att det är praktikerna 

själva som väljer ut och studerar vad som sker i vitala delar av samspelet på förskolan, 

under tiden de arbetar. I PPR är det alltså inte forskaren som väljer. De episoder i form 

av observationer eller berättelser, som praktikerna funnit viktiga, kan de sedan ta upp 

för reflektion i samtalen för att gemensamt skapa en djupare förståelse. 

 

Återberättandet av episoderna innebär en återspegling i samtalen av de svårigheter 

man upplever i sin verksamhet. Den dubbla stimuleringen som kan underlätta 

uppkomsten av kreativa nya lösningar, sker i samtalen med hjälp av teoretiska begrepp 

för samspel och lek, den så kallade visionen, tillsammans med de återspeglande 

berättelserna och observationerna från verksamheten. I PPR-processen förmedlas 

visionen ofta i form av små illustrativa metaforiska berättelser där de teoretiska 

begreppen ges liv. 

 

PPR-samtalen innehåller alltså dels en återspegling av den rådande verksamheten och 

dels en vision om den möjliga verksamheten. Mellan dessa uppstår ett utrymme som 

med Vygotsky’s begrepp kallas Zonen för proximal utveckling (ZPD) eller enklare 

uttryckt en utvecklingszon. 

 

ZPD, utvecklingszonen är avståndet mellan rådande omsorgsmönster och det 

kollektivt genererade nya omsorgsmönstret, som är en lösning på de inre spänningar 

som funnits inbäddade i vardagshandlingar. ZPD uppstår i det begreppsliga utrymmet, 

mellan återspegling och vision där arbetslaget kan expandera objektet för sin 

verksamhet eller eventuellt skapa ett nytt objekt, det vill säga förändra sitt sätt att tolka 
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och förstå innebörden i sin arbetsuppgift och skapa sig en ny definition av vad 

arbetsuppgiften handlar om. Exempelvis kan objekt a) att få barn att lyda förvandlas 

till objekt b) att ge stöd för barnens utveckling av sin samvarokompetens. En sådan 

förändring av objektet för verksamheten medför att praktikerna behöver nya 

medierande redskap och kan på så vis komma att använda ett delvis eller helt annat 

omsorgsmönster, eller ett mer medvetet pedagogiskt förhållningssätt, eller kanske 

använda sig av en öppen dialog istället för en trång.  

 

En sådan djupgående förändring av den centrala verksamheten kan komma att leda till 

en parallell förändring i objektverksamheten, det vill säga barns lek och samspel. I 

termer av resiliens, det vill säga motståndskraft mot psykosocial ohälsa, innebär detta 

att den förskola som lyckas förändra sin verksamhet kan komma att utvecklas mot att 

bli en mer resilient miljö för barnet. 

 

För att kunna studera hur en förändring sker måste man fånga data som visar de 

specifika situationer där förändringsprocessen tar gestalt. På så vis går det att få 

kunskap om hur en arbetsgemenskap, i detta fall ett arbetslag på förskolan kan 

omskapa sin egen arbetsprocess och förändra sin verksamhet. Startpunkten är 

störningar i arbetsprocessen. En individs handlingar kan utifrån ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv bara förstås, som en produkt av det kulturella system 

individen ingår i och den mediering som används där. Det innebär att ingen skuld kan 

läggas på enskilda förskollärare eller arbetslag när omsorgen om barnen inte fungerar 

som målsättningen avsett. Istället får man se detta som en brist på lämpliga redskap. 

Det positiva är att detta öppnar för förändring, eftersom nya redskap kan skapas när 

människor ges möjlighet att använda sin kreativitet. PPR handlar om att ge möjligheter 

till kreativt skapande. 

 

I PPR-situationen sker en dubbel stimulering precis som i CL, men med betoning på 

ännu mer utrymme för praktikernas agens eller egenmakt, eftersom de själva hela tiden 

bestämmer vilka svårigheter de vill ta upp och vilka specifika episoder man väljer att 

använda för sin gemensamma reflektion.  

 

För att relatera PPR-modellen till annan överbryggande verksamhet mellan forskning 

och praktik vill jag lyfta fram skillnaden mellan till exempel experiment och CL när 

det gäller praktikernas egenmakt eller agens. Engeström (2007) gör en jämförelse 

mellan så kallade designexperiment, DE och CL. Han hänvisar till Brown (1992) och 

Colins (1992) som föreslog användande av DE för att brygga över mellan pedagogisk 

forskning och praktisk pedagogisk innovation. Han framhåller att det är forskaren som 

skapar en lösning i DE medan det i CL är praktikerna som själva skapar lösningar. 

Med andra ord kommer deltagarnas agens, egenmakt, tydligare in i bilden i CL jämfört 

med DE. Principen i CL är att forskaren stimulerar, men inte producerar praktikernas 

lösningar. I PPR är denna princip än mer uttalad, eftersom praktikerna själva väljer ut 

exempel och fokus i reflektionsarbetet.  

 

Nedan följer en beskrivning av modellen PPR- ett verktyg för lärandeverksamhet. 
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b) Modellen Pedagogisk processreflektion 

PPR-modellen, ett verktyg för lärandeverksamhet 

För att underlätta arbetet med lek- och samspelsprocesser i förskolan, utvecklade jag 

tillsammans med Britt Wiberg (muntlig kommunikation 1988-1990), med inspiration 

från hennes studier av samspel mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar (Wiberg, 

1988, 1990) en modell, som består av:  

 

a) en samtalsform Pedagogisk processreflektion (PPR) för gemensamt lärande inom 

arbetslaget genom undersökande och reflektion av lek- och samspelsobservationer. 

 

b) en redskapslåda med teoretiska begrepp för att kunna sätta ord på lek- och 

samspelsprocesser och 

 

c) ett observationsförfarande Pedagogisk processobservation (PPO), för att fånga 

samspelsprocesser i förskolan,  

 

Kommunikationen eller överföringen mellan den vetenskapliga/redskapsproducerande 

verksamheten och den pedagogiska/centrala verksamheten underlättas av PPR-

modellen som är en lärandeverksamhet. Genom en pendling mellan de reflekterande 

samtalen, lärandeverksamheten och förskolans praktik, den centrala verksamheten, kan 

praktikerna ta utgångspunkten i sina dagliga erfarenheter genom observationer och 

med hjälp av teoretiska bidrag utveckla nya insikter, ny kompetens och nya lokala 

redskap. Genom att PPR-samtalen, som pågår 1½ timme, är återkommande över tid, 

var fjortonde dag under fem månader och behandlar aktuella arbetsproblem som 

personalen väljer att ta upp och återberätta, sker en ständig pendling mellan samtalen 

och praktiken. Detta illustreras med följande figur, som hämtats från Bygdeson-

Larsson (2005b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ges en innehållsmässig beskrivning av PPR samtalen. PPR är inte en teknik, 

utan ett tolkande förhållningssätt. Processen kan närmast liknas vid en hermeneutisk 

Lek och samspelsprocesser 

PPR-samtal 

Pågående 

praktik 

Berättelser 

Observationer 

Expanderade 

perspektiv 

Figur 7.  Pendling mellan praktik och PPR-samtal (Bygdeson-Larsson 2005b) 
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praktik. Det handlar om att våga lägga pussel tillsammans, om att våga undersöka på 

ett öppet sätt och använda all information, även den som motsäger det som först 

förefaller uppenbart. Det handlar om att använda allas bidrag för att få olika aspekter 

belysta från olika perspektiv. Det är själva flerstämmigheten som eftersträvas. 

Pedagogisk Processreflektion (PPR) 

Att hjälpa barn i lek- och samspelsvårigheter handlar om att ge vuxna på förskolan 

möjligheter till expansivt lärande om lek och samspel. En redovisning av utvecklingen 

av PPR modellen och tidigare erfarenheter av att använda den återfinns i Bygdeson-

Larsson, (2005 a,b; 2006). Modellen kan ses som ett exempel på kollektivt 

utvecklande av nya tankeredskap och förhållningssätt i lokala förskoleverksamheter. 

Det som främst karakteriserar PPR är skapandet av en arena för gemensam reflektion 

inom arbetslaget kring samspel med och mellan barn.  

 

Det som sker i PPR samtalen bygger på ett kreativt möte mellan i huvudsak tre 

delar:  

 

1) återberättade lek- och samspelshändelser som upplevts och/eller observerats i 

verksamheten och som återspeglas i samtalen, 

 

2) arbetslagsmedlemmarnas olika tysta kunskaper eller sätt att tolka händelser och 

förhålla sig i sitt arbete med barnen, det vill säga flerstämmighet och 

 

3) en teoretisk vision med stöd av lek och samspelsteori, som sätter in 

händelseutvecklingen i samspelet och leken i en ny och vidgad förståelseram 

 

PPR-samtalen handlar om samspelsituationer, som personalen inte upplever sig 

klara av att bemästra. Personalen får i samtalen möjlighet att grundligt beskriva 

sina erfarenheter av lek och samspel i vardagsarbetet med barnen. De lär sig också 

observera lek och samspelsprocesser med hjälp av PPO. Noggrant observerande 

och återberättande av specifika händelser möjliggör skapandet av mer 

sammanhängande beskrivningar av händelsekedjor.  

 

Meningen bakom detaljer i barnens sätt att bete sig, framträder under berättandets 

gång allt tydligare för personalen. I samtalen ges också möjligheter att beskriva 

den egna delen av samspelet, det vill säga pedagogens sätt att tänka och spontant 

reagera på det som sker i barngruppen. PPR-samtalen innebär att man i lugn och 

ro får rekonstruera händelser och gemensamt göra en reflektion, vilket ger 

möjlighet till en vidgad tolkning av händelsen. Det som var och en tar för givet 

och som ligger till grund för sättet att hantera en specifik situation sätts på så vis in 

i ett större sammanhang. Allas associationer kommer till användning i PPR-

samtalen och det skapas gemensamt en grund för att bättre kunna leva sig in i 

barnens tankar, känslor och intentioner. Dessutom ger facilitatorn olika teoretiska 

kunskapstillskott, som ökar förståelsen för barnens/barnets perspektiv i 

samspelssituationen. På detta sätt görs en gemensam tolkning på mikronivå av 
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innebörden i det som händer i de mest signifikanta specifika situationerna det vill 

säga de som av personalen upplevs som mest svårhanterliga. 

 

Reflektionsarbetet i samtalen handlar om att specifikt klargöra vad som hänt, det 

vill säga själva händelseförloppet och hur var och en, som varit deltagande, 

handlat i situationen. Därefter rekonstrueras vad de inblandade kände och tänkte. 

Detta avser att sänka stressnivån och öka personalens möjlighet att klara av ett 

reflekterat arbetssätt i vardagen. Först ges tillfälle till den i arbetslaget, som valt att 

ta upp händelsen, att reflektera högt och få tillfälle att beskriva sina känslor och 

tankar i förhållande till händelsen. Därefter får var och en av de övriga i gruppen 

tillfälle att beskriva hur de skulle ha tänkt och känt i motsvarande belägenhet. 

Först därefter får gruppen tillsammans associera kring hur de inblandade barnen 

kan ha känt och tänkt i situationen. Inga associationer är felaktiga och ingen har 

mer rätt än någon annan. Målet är att kreativt leka med olika alternativa idéer och 

på så vis bredda associationerna för att kunna uppfatta och tolka vad som kan ha 

varit barnens perspektiv.  

 

Målet med associationsarbetet är att kunna upptäcka alternativa förhållningssätt inför 

eventuellt kommande likartade situationer, för att det då ska bli lättare att ta emot och 

leva sig in i barnets perspektiv och ge barnet utrymme för att uppfatta sina egna 

skapande impulser, känslor, idéer och få möjlighet att ge uttryck för dessa inom en 

trygg ram. Viktigt i PPR- samtalen är att ta varje persons unika upplevelser på allvar 

och samtidigt skapa ett utrymme i samtalet för att lekfullt kunna bolla med olika 

möjliga tolkningsalternativ kring vad som kan ligga bakom händelseutvecklingen i 

form av känslor, intentioner och olika perspektiv hos barnen. 

 

Att på detta sätt sitta och leka med associationer i en trygg gruppgemenskap med andra 

vuxna och under ledning av en facilitator med PPR-kompetens, ger möjligheter att 

”frikoppla” från egna upplevelser av maktlöshet och känsla av att vara utan 

valmöjligheter i en situation, som kanske hotar att urarta till ett destruktivt samspel 

med barnet/ barnen eller mellan barnen. Det som skapas i samtalen är ett kreativt 

friläge eller potentiellt utrymme för reflektion. Syftet med PPR är att ge arbetslaget 

möjlighet att kunna överskrida det för-givet-tagna och expandera 

förståelsehorisonten. Man kan också tala om dekonstruktion av befintliga 

gemensamma tolkningsdiskurser. Det är viktigt att ta tillvara olikheter i individernas 

associationer genom att stötta de unika bidragen från var och en. Flerstämmigheten är 

en tillgång för att skapa en bredare och rikare förståelsehorisont. Facilitatorns roll är 

att skapa utrymme för var och en i gruppen och om eller när det passar formulera en 

teoretisk vision om en annan möjlig verklighet. Man skulle kunna beskriva PPR som 

en kollektiv hermeneutisk upptäcktsresa, med berättelsen som redskap för att skapa 

sammanhang och gemensam förståelse, det vill säga en förståelse som kan leda till 

upptäckten av nya valmöjligheter i en situation där man tidigare kanske inte såg någon 

konstruktiv öppning, utan upplevde maktlöshet. 

 

Berättelsen används för att motverka den fragmentering som praktikerna många 

gånger befinner sig i på grund av ständiga avbrott och byten av fokus i arbetet (jfr 
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McLean, 1991). Detta leder till att de lätt tappar den röda tråden. I Bygdeson-Larsson 

(2005a) framhölls vikten av att hålla samman tanke, känsla och handling med hjälp av 

återberättande av hela händelseförlopp. Att arbeta med berättelsen ger pedagogen 

möjlighet att uttrycka sin egen förförståelse eller tysta kunskap bakom sitt 

förhållningssätt. Den egna outtalade tolkningen kan bli tillgänglig för upptäckt och 

reflektion med hjälp av berättelsen. På så vis kan den stärka pedagogernas upplevelse 

av egenmakt. 

 

Utgångspunkten för PPR är att se människan som ett tolkande subjekt, som aktivt 

skapar mening av sin egen erfarenhet. Enligt Johansson (2005) är berättandet ett 

redskap för att skapa mening av våra erfarenheter och kommunicera vår uppfattning, 

om världen, oss själva och andra. Våra berättelser är nycklar till kulturella och 

personliga betydelsevärldar. Genom berättande blir pågående sinnesintryck och 

upplevelser inordnade i en form som gör världen överskådlig och hanterbar. ”Det 

kaotiska blir till ordning, det fragmentariska blir till helhet. På så sätt får berättandet en 

djup existentiell betydelse, såväl som psykologisk, kulturell och social” (Johansson, 

2005, s.17). 

 

Mot bakgrund av ett sådant resonemang inser man att just berättandet i PPR-samtalen 

kan ha en potentiell kraft att förändra. Resultaten i tidigare redovisade PPR-projekt (jfr 

Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006) har visat att skapandet och omskapandet av 

mening i samtalen får effekter på personalens förhållningssätt i samspelsprocesser i 

förskolans vardag. Till grund för samtalen ligger upplevda och återberättade händelser 

eller observationer av lek och samspelsprocesser. Nedan kommer en beskrivning av 

PPO eller lek- och samspelsobservationer. 

Pedagogisk processobservation (PPO) 

Lek- och samspelsobservation eller som det senare kom att benämnas Pedagogisk 

processobservation (PPO) har sin teoretiska förankring i Winnicotts (1965, 1981, 

1983) tankar om samspel och lek samt Piagets (1978) indelning av lek efter struktur. 

Begreppet lek- och samspelsprocess kan definieras som en tidsmässig 

händelseutveckling i lek och samspel.  

 

Att observera processen i lek och samspel handlar både om en attityd till barnet, till sig 

själv och vad man håller på med, samt en metod att observera. Nedan kommer jag att 

kortfattat beskriva några viktiga principer i PPO. För att arbeta med och/eller lära ut 

PPO behövs dock tillgång till en mer utförlig beskrivning eller manual. 

 

För att det som observatören observerar ska bli synligt är det av stor vikt att 

observatören själv går in och är ett deltagande subjekt i observationsprocessen. För att 

observatören skall kunna vara sitt eget fungerande instrument är det viktigt att hon/han 

kan se sig själv utifrån i själva observationssituationen och samtidigt naturligt 

samspela, det vill säga hela tiden veta vad det egna bidraget i samspelet består i och ta 

ansvar för det. 
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Centralt i attityden är en tydlig inre och yttre avgränsning och av vikt är att 

observatören inte blir medagerande i de aktiva pedagogernas verksamhet eller i 

barnens verksamhet. För att klara detta krävs förberedande överenskommelser med 

andra vuxna i rummet om hur man förhåller sig till varandra under tiden för 

observationen. Det gäller här att tydliggöra före observationen att samtal med andra 

vuxna bör förläggas utanför lek- och samspelsobservationen. Är observatören en 

utomstående person, som inte ingår i arbetslaget bör tillstånd för observation av barns 

lek och samspel sökas hos föräldrarna. 

 

Observatören behöver också göra inre förberedelser genom att känna igenom sina 

egna känslor och uppfatta vad de hör samman med och tänka igenom sin egen attityd 

till den observation som hon/han står inför. Man kan säga att observatören ”städar 

upp” bland befintliga känslor och tankar för att gå ”ren” in i den aktuella 

observationssituationen, för att kunna vara fullt närvarande. Man kan med ett annat 

språkbruk tala om att skapa förutsättningar för att kunna öppna upp rådande 

tolkningsdiskurs och finna en mer förutsättningslös utgångspunkt. 

 

Observatören kan på så sätt hjälpa sig själv att helt öppna sig för denna arbetsuppgift 

och inte låta sig störas av ovidkommande tankar och känslor eller invanda 

uppfattningar om barnet/barnen det vill säga att inte vara upptagen inåt så att 

tillgängligheten utåt och öppenheten för nya och oväntade intryck försvåras. Under en 

observation håller observatören känslor av exempelvis. irritation, vrede, ledsenhet, 

eller glädje inombords, utan att ge uttryck för dessa, det vill säga denne härbärgerar 

sina känslor och tankar. Observatörens egna känslor eller invanda uppfattningar får 

inte färga situationen. Det fordras därför ett medvetet inre arbete under observationen 

för att kunna genomföra den. 

 

Observatören förhåller sig under hela lekobservationen i ett tillstånd av inaktiv 

uppmärksamhet och förhåller sig neutral, men välvilligt intresserad. Om barnet önskar 

hjälp eller ställer frågor, stimuleras det till självverksamhet och till att visa sina egna 

initiativ. Observatören ingriper aldrig i leken vare sig med förslag, frågor eller i 

handling. Observationen genomförs med utgångspunkt från en aktiv passiv attityd, där 

man låter barnet/barnen visa vägen (Andersson & Wiberg, 1982, s.32). Det gäller att 

finnas med i rummet, att stå ut med vad som händer, att bemöta barnet, men aldrig 

själv initiera något, kränka eller ingripa. Observatören måste följa vad som händer hela 

tiden, men inte störa, ta tag i eller följa upp. Grunden är "att låta barnet visa vägen" 

och såsom lekobservatör befinna sig "ett halvt steg efter barnet" (Seitz, ref i Danielson, 

1986, s. 44). 

 

Observatören behöver se barnet/barnen i flera olika situationer för att kunna uppfatta 

mönster och få flera utgångspunkter för reflektioner kring barnets/barnens lek och 

samspelsprocess. En lek och samspelsobservation i förskolan kan med fördel 

avgränsas av den naturliga händelsens längd. Bearbetning och komplettering av 

observationsprotokollet görs i nära anslutning till observationen och en gemensam 

flerstämmig tolkning av innebörden i lek- och samspelsepisoden kan ske efter en tid. 

Det handlar om att vidga de egna perspektiven och därigenom lättare kunna leva sig in 
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i barnens perspektiv. För en närmare och mer detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssättet hänvisas till Bygdeson-Larsson (2004). 

c) Metod 

Fem förskolor i en medelstor svensk stad erbjöds delta i PPR-projektet 2007-2009. 

Studien syftade till att undersöka om det skulle vara möjligt, med hjälp av PPR-

modellen, att stärka personalens professionalitet och därigenom ge barnen bättre 

möjligheter att bemästra lek- och samspelprocesser inom förskolan på ett för alla barn 

hälsofrämjande, lärande och utvecklande sätt.Den övergripande metodologin i studien 

är utvecklande arbetsforskning och inom denna ram genomfördes lärandeverksamhet i 

form av Pedagogisk processreflektion (PPR).  

Urval 

Rekrytering och urval av avdelningar skedde i dialog med verksamheten. PPR-

projektet inleddes med att kontakter togs med ett antal förskolerektorer för att 

informera om PPR och undersöka vilket behov och intresse som fanns för att 

eventuellt delta i projektet. Rektorsområden valdes utifrån att de var belägna i 

bostadsområden med en blandad bebyggelse i form av villor, radhus och hyreshus, 

utan särskilt tung problembelastning. Samtalen med rektorerna blev uppskattade. 

Rektorerna var upptagna av en rad komplicerade frågeställningar kring arbetet i sina 

förskoleavdelningar. PPR-modellen föreföll svara mot ett behov, som var väl känt av 

förskolerektorerna. Många arbetslag hade mer eller mindre omfattande problem i sina 

barngrupper. Det handlade inte enbart om barn i specifika svårigheter, såsom 

synskador, språkstörning, talsvårigheter, neurologiska svårigheter, utvecklingstörning 

och fysiska handikapp, utan den stora utmaningen för personalen var barn i lek- och 

samspelssvårigheter. När det gällde specifika svårigheter hade personalen i de flesta 

fall redan kontakter med olika specialister. Här ska inflikas att barn i specifika 

svårigheter naturligtvis också kan befinna sig i lek och samspelssvårigheter, liksom 

barn utan specifika svårigheter kan få svårigheter i lek och samspel. Begreppet i lek- 

och samspelsvårigheter täcker ett bredare problemområde och utgår från personalens 

perspektiv på vad som utspelar sig i barngruppen. Det hänger nödvändigtvis inte 

samman med barnet i sig, utan är mer situationsberoende. 

 

Rektorerna kände igen sina funderingar i den så kallade klimatlinjen, som nämndes i 

inledning. Vissa avdelningar hade en relativt problemfri situation medan andra hade en 

stor problembelastning. Problemen var komplexa och det handlade inte bara om 

barnens samspel, utan också om samspelet mellan personal och barn. Ibland låg 

svårigheterna även i samspelet med föräldrarna. I vissa fall hade personalen 

svårigheter med samordningen inom arbetslaget. Rektorer hade en bild av att just 

samspelsprocesser var något som många arbetslag behövde hjälp med. Rekryteringen 

av arbetslag byggde på att rektor blev intresserad av att få den typ av stöd till sina 

förskolor, som PPR avsågs kunna ge. Den andra förutsättningen var att det alltid måste 

bygga på frivillighet utifrån arbetslagets perspektiv. Mot denna bakgrund presenterade 

rektor PPR-projektet för hela sin personalstyrka på de förskolor som erbjöds att delta. 

Förskolorna valdes utifrån att de framstod som vanliga och välfungerande och var 



100 

 

belägna i bostadsområden, utan någon speciellt tung problembelastning, som tidigare 

nämndes. Avdelningarna fick, efter rektors presentation av PPR, fundera om de var 

intresserade och i så fall anmäla sitt intresse för att få möjlighet att delta. Rektor 

förmedlade kontakten och därefter fick de aktuella arbetslagen en mer utförligt 

information om hur PPR går till. De fick också beskriva sina egna motiv för att delta. 

Föräldragrupperna informerades och i samtliga fall ställde sig dessa positiva till att 

arbetslagen deltog. Om arbetslagen bedömde att det som PPR kunde erbjuda stämde 

överens med deras behov av stöd, fick de en fördjupad information. Den berörde 

tillvägagångssättet mer i detalj och att PPR inom det aktuella projektet var knutet till 

en forskningsprocess med syfte att studera lärandeprocessen. Innehållet behövde 

därför dokumenteras i samband med probleminventeringen under processen gång, vid 

avslutningen, samt genom en uppföljning som skulle göras efter drygt ett halvt år. 

Ansåg arbetslagen att de ville delta i detta arrangemang ingicks en överenskommelse. 

Av de arbetslag som tagit emot erbjudandet att delta och fått utförligare information 

ville alla medverka. 

Överenskommelse och godkännande av ljudupptagning 

Personalen fick information om att de när som helst kunde avbryta deltagandet. De 

fick också var och en skriftligen godkänna och ge sitt informerade samtycke till att 

samtalen dokumenterades via ljudupptagning. Själva ljudupptagningarna kunde när 

som helst avbrytas av deltagarna om de så ville. Detta utnyttjades av ett arbetslag vid 

ett samtal, där man hade behov av att ta upp och få råd om en mycket känslig 

frågeställning. Detta parti fick på så vis ligga utanför studien. Fokus var inte enskilda 

individer utan samspelsprocesser. De subjektivt beskrivna barnen i 

samspelsprocesserna var anonyma för facilitatorn. Allt dokumentationsmaterial från 

samtalen skulle förvaras inlåst och förstöras när studien av läroprocessen avslutats.  

Etiska överväganden 

En viktig etisk fråga i PPR-studien är hur individerna i samspelsprocesserna ska 

skyddas i avhandlingstextens exempel. Standardmetoden här är enligt Larsson (1994) 

att anonymisera individer, platser, institutioner på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras. Tyngdpunkten i studien ligger inte på enskilda individer, utan på det 

samspel som beskrivs och de föränderliga, subjektiva bilderna av barnen, men det 

finns helt klart en tydlig motsättning mellan validitetsintressen och etiska 

överväganden. Eftersom data hålls samman i helheter och i kronologiska processer 

över tid kan de kanske förefalla bekanta för de som deltog i en samspelssituation, dock 

inte för andra utomstående som inte befann sig i just den specifika situationen. 

Samtidigt avses de helhetsbilder som presenteras förmedla en realistisk och tydlig 

upplevelse av den komplexitet som förskolans personal har att hantera i sitt dagliga 

arbete. Avsikten med exemplen är att visa hur situationen kan te sig just ur personalens 

perspektiv. Materialet i exemplen ger en chans att förmedla en fördjupad förståelse för 

de möjligheter och risker som finns i de samspelsprocesser som utspelas på förskolans 

arena. Det är också angeläget att skapa en bild av vilken innebörd olika typer av 

samspel kan tänkas ha för barnen i en förskolegrupp.  
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Enligt Humanistiska -samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter måste 

kunskapsintresset vägas mot kravet på skydd av individer, som deltagit i studien. 

Detaljer som inte har någon betydelse för förståelsen av dynamiken i samspelet har 

därför i vissa fall uteslutits. I de flesta exempel har även antalet barn i exemplen 

reducerats för att göra exemplen tydligare. Man kan också beskriva det, som att jag i 

framställningen zoomar in närbilder på samspelsarenan och utesluter bruset omkring. 

Förskolan är en myllrande och stundtals till synes kaotisk verksamhet och därmed svår 

att överblicka i hela sin komplexitet. Mot den bakgrunden har jag försökt renodla 

skeendet i exemplen för att det mest väsentliga ska framträda tydligt. 

Deltagare 

Totalt deltog fem avdelningar med 15 praktiker, vilka hade ansvar för cirka 90-100 

barn. Personalen hade alla lång erfarenhet av att arbeta i heltidsförskolan. Ingen hade 

mindre än 10 år men de flesta 20-30 år i yrket. 12 var förskollärare och tre var 

barnskötare. Barnen var i åldrarna 1-5 år. Barngrupperna bestod av 17-18 barn. 

Ungefär 35 % av barnen på de avdelningar som deltog beskrevs befinna sig i någon 

typ av svårigheter vid starten av PPR-studien. Cirka 5 % gällde fysikt handkapp, 

utvecklingsstörning, perceptionssvårigheter, hörsel/syn problem, svårigheter med 

språket och begreppsbildningen. Av resterande barn i svårigheter beskrevs en tredjedel 

som utagerande, aggressiva och impulsstyrda. Drygt en tredjedel beskrevs som osäkra, 

försiktiga och i behov av stöd för att komma in i lek och samspel. Och knappt en 

tredjedel beskrevs ha problem till följd av att familjen var i kris p.g.a. social 

problematik, skilsmässa, svår sjukdom eller dödsfall. Tilläggas bör att 65 % av de 

cirka 100 barnen som personalen beskrev framstod som väl fungerande i leken och 

samspelet, det vill säga de ansågs befinna sig i samvarokompetenta samspelsmönster 

inom förskolans arena. Detta kan jämföras med resultaten i den observationsstudie av 

Sommer (2005a) som beskrevs i forskningsgenomgången. Han fann att cirka hälften 

av alla barn befann sig i samvarokompetenta mönster. I föreliggande studie är det 

viktigt att komma ihåg att siffrorna inte beskriver fakta, utan bygger på personalens 

subjektiva upplevelser av barnen och att det bara handlar om ungefär100 barn. Det är 

inte barnen i sig som är det intressanta, utan vad siffrorna säger om vilken 

svårighetsgrad personalen upplever sig ha i arbetet med barngruppen. 

Procedur 

Tid och rum för samtalen schemalades till 1½ timme var fjortonde dag under fem 

månader. Samtalen ägde rum i ett avskilt lugnt utrymme i förskolan. I 

överenskommelsen ingick att vikarier eller annan tillfällig personal inte skulle delta, 

men att alla i arbetslaget skulle närvara vid alla tillfällen för att stärka tryggheten och 

kontinuiteten i samtalen. Data samlades direkt från förändringsprocessen med hjälp av 

ljudupptagning. Samtalen transkriberades allt eftersom. Transkriptionerna låg till 

grund för tolkningar och teoretiska analyser under processen gång. I samband med 

avslutningen av själva PPR-processen fick arbetslaget göra en gemensam 

tillbakablickande reflektion kring förändringsprocessen. Dessförinnan fick var och en 

individuellt besvara en utvärderingsenkät med öppna frågor (se bilaga). Efter cirka 7 -

8 månader gjordes en uppföljning i form av ett kollektivt reflektionssamtal med varje 
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arbetslag kring vad som hänt under tiden efter det att PPR-processen avslutades. Den 

totala mängden inspelade samtal uppgår till 75 timmar och detta resulterade i 2000-

2500 sidor text.  

 

Utgångsläget på avdelningen fångades via gruppsamtal med hela arbetslaget på var 

och en av de deltagande avdelningarna. Personalen fick beskriva situationen på 

förskolan, avdelningen och den väsentliga lokala historiken där. Var och en fick 

presentera sin egen yrkesväg, speciella intresseområden och vad som fört dem till 

denna förskola och denna avdelning. Därefter fick arbetslaget presentera viktiga drag i 

sin uppläggning av arbetet och till slut själva barngruppen. De fick gemensamt skapa 

en överblick över hela barngruppen, det vill säga hur många barn man hade i olika 

åldrar, kön, kulturella ursprung, språk och särskilda behov. Därefter fick personalen 

formulera de problem de ansåg sig ha behov av att få stöd för att lösa. Det handlade 

om problem med såväl enskilda barn som grupper av barn och föräldrar som var 

missnöjda. Personalen hade i vissa fall problem med föräldrasamarbetet. När det 

gällde enskilda barn kunde det handla om att personalen upplevde barnen som 

tillbakadragna och tysta, och att barnen inte ville gå till förskolan. Men det vanligast 

förekommande var att personalen hade svårigheter att klara av barn som de upplevde 

som aggressiva, impulsstyrda och utagerande. Det kunde gälla både flickor och pojkar. 

När arbetsproblemen handlade om grupper av barn, beskrev praktikerna det som att 

det var ett hårt klimat bland barnen och/eller att hela gruppen var stökig och jobbig. 

Inte sällan benämnde man det med termen mobbningstendenser. 

 

Tolkningar gjordes redan under PPR-arbetets gång, ur såväl samspelsteoretiska som 

verksamhetsteoretiska perspektiv. Tolkningarna har ytterligare fördjupats under senare 

delen av forskningsprocessen. Principen har varit att hålla samman allt material för att 

kunna studera processerna i kronologisk ordning och i hela sin komplexitet. Dels 

handlar det om reflektionsarbetet i PPR-samtalen och dels om de samspelsprocesser på 

förskolan som återberättades. För att åstadkomma en överblick över den stora 

mängden data har sammanfattningar med koppling till teoretiska begrepp skapats 

allteftersom. Den teoretiserande processen har således pågått under hela studien. Den 

har haft flera funktioner. Dels var det teoretiska perspektivet nödvändigt för att kunna 

genomföra PPR-samtalen, dels för att tolka processen och hitta vägar att gå vidare, 

men inte minst för att bringa ordning i den stora datamängden. De delar av processerna 

som får tjäna som exempel för att presentera resultaten har valts just med tanke på att 

de är relevanta ur de teoretiska perspektiv som anläggs i studien. 

Validitet 

För att stärka validiteten i studien har olika metoder, som inspelade PPR-samtal, 

utvärderings- och uppföljningssamtal samt ett enkelt frågeformulär med öppna frågor 

(se bilaga), använts för att samla in data om praktikernas upplevelse av eventuella 

förändringar. Detta tjänade också syftet att ge en så bred och allsidig bild som möjligt 

av de studerade förändringsprocesserna.  

 

Tilläggas kan att den händelseutveckling som beskrivs i exemplen har presenterats för 

praktikerna under de tillbakablickande uppföljningssamtalen. Vid dessa tillfällen fick 
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praktikerna själva ge sin syn på vad som hände i processerna och vad det var som 

upplevdes som förändringsskapande. De fick också ge synpunkter på mitt sätt att 

sammanfatta och beskriva händelseutvecklingen. Min slutliga formulering av 

exemplen som presenteras i avhandlingen har alltså föregåtts av en dialog med 

deltagarna för att diskutera olika möjliga tolkningar och eventuellt rätta till rena 

missförstånd. På så vis åstadkoms validering även genom feedback från deltagarna. 

Forskarens medvetenhet om sin egen subjektivitet, det vill säga kontakt med och 

medvetenhet om sina egna attityder, känslor, värderingar och unika förförståelse är en 

annan viktig aspekt av validiteten. Likaså är studiens trovärdighet beroende av 

forskarens förmåga att medverka på ett både personligt och närvarande sätt i 

lärandeprocessen med deltagarna och samtidigt behålla sin egen integritet som 

forskare. Utifrån dessa tankar blir även själva forskarrollen angelägen att reflektera 

över. 

Forskarrollen 

Forskaren har i denna studie förutom rollen som forskningsledare även haft en roll 

som facilitator. Jag kommer nedan att ge en beskrivning av vad som krävs i rollen som 

facilitator, eftersom denna roll är något som utmärker just PPR-studien. 

 

Data i föreliggande studie har genererats i samtal mellan forskaren och de deltagande 

arbetslagen. Det innebär en mer komplex situation än till exempel intervjuer med en 

person i taget. PPR innebär dels ett ömsesidigt samtal och dels att flera personer är 

involverade samtidigt. 

 

Rollen som facilitator innebär att underlätta en ömsesidig kommunikation där alla får 

utrymme och kan komma till tals på lika villkor. Allas olika perspektiv avses vara lika 

viktiga i samtalet, eftersom just flerstämmigheten är grundläggande i PPR. Vilka 

kompetenser krävs då av forskaren i den föreliggande studien? Innehållet i PPR 

handlar om att öka praktikernas medvetenhet om samspelsprocesser och den egna 

rollen i dessa, eftersom en sådan medvetenhet kan antas vara grundläggande i 

praktikernas egen yrkesutövning inom förskolan. Process och innehåll avses därför 

stämma överens. Forskarens förhållningssätt är det primära instrumentet. Det 

förhållningssätt som praktiseras i PPR har matchats till objektet för lärandeprocessen 

det vill säga ett inlevelsefullt intersubjektivt förhållningssätt. I PPR handlar det inte 

om en vanlig kognitiv teoriundervisning, utan om att integrera erfarenheter och teori, 

affektiva upplevelser och kognitiv förståelse. För forskarrollen i PPR-studien är därför 

självkännedom och processorientering grundläggande. Medvetenheten om sig själv, 

sina upplevelser och sitt eget inflytande i situationen tillsammans med medvetenheten 

om andras bidrag i situationen och vilket utrymme som ges till var och en är basen för 

att samtalen ska kunna generera data av värde, för att förstå mer av såväl PPR-

processen, som de samspelsprocesser från förskolan som återspeglas i samtalen. 

 

Vilken personlig mening vi tilldelar en viss erfarenhet beror på vår unika bakgrund 

och tidigare uppbyggda förförståelse. Det medför att personlig mening eller tyst 

kunskap är något som behöver kommuniceras eftersom ingen annan än personen själv 

kan veta vad den består av. För att alla i en grupp ska få möjlighet att uttrycka sin egen 
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personliga mening behöver kommunikationsprocessen vara underlättande. I PPR-

samtalen har forskaren ansvaret för att förutsättningar skapas för att alla ska kunna 

åstadkomma en så rik beskrivning av sin unika personliga mening som möjligt. Att 

praktikerna på så vis kan bli tydliga för varandra och får möjlighet att identifiera sig 

med varandra och känna igen sig i varandras berättelser, kan bidra till att stärka 

kontakten, samhörigheten och tryggheten i arbetslaget. Forskarens roll är central för att 

ge alla samma möjlighet att komma till uttryck. Förhållningssättet handlar om att ta 

emot och ge utrymme, för att var och en ska kunna lyssna till sina egna iakttagelser, 

sin egen unika inre röst och få tillfälle att ge uttryck för detta. 

 

För att få perspektiv på forskarrollen i just detta sammanhang, som har med 

samspelsprocesser att göra, har jag valt att låta mig inspireras av Judith Brown (1996) 

och hennes text om ”Jaget i vetenskapen, träning att använda subjektivitet i 

forskningen”. Eftersom en kvalitativ forskare använder sig själv som instrument har 

Brown problematiserat just hur rollen som forskare förutsätter en hög grad av 

personlig medvetenhet och förmåga att kommunicera med de människor som 

forskaren intervjuar. Det är centralt att kunna lämna innehållsnivån och ta ett 

metaperspektiv på samspelet och på sig själv, som en del av samspelet.  

 

I samtalen handlar det om att vara öppen och verkligen se och lyssna på var och en av 

deltagarna, såväl till sakinnehållet som till den upplevelsemässiga sidan. Det gäller för 

forskaren att kunna skilja sina egna associationer och reaktioner från de olika 

deltagarnas, om flerstämmigheten i samtalen ska stärkas. Forskarens roll som 

facilitator innebär att hon/han håller i processen och ser till att alla är trygga nog att 

våga uttrycka sina uppriktiga tankar och upplevelser och får tillfälle, samt ett 

tillräckligt utrymme att göra det. 

 

För att upprätthålla medvetenheten i kommunikationen med arbetslagsmedlemmarna 

måste forskaren sträva efter egen affektmedvetenhet och närvaro i stunden. Forskarens 

eget sätt att kommunicera har i studien varit viktig för att skapa en informell tillåtande 

atmosfär där allas olikhet uppskattas och uppmuntras. För att klara rollen som 

facilitator behöver forskaren vara reflekterande. Det är naturligtvis svårt att distansera 

sig utan stöd från någon annan person och nämnas bör att under de första PPR-

processerna hade forskaren en detaljerad handledning på sin roll som facilitator. Det 

reflekterande arbetssättet som forskaren tränade upp under handledning praktiserades 

senare med stöd av ljudupptagningar som en spegling av facilitatorns roll i samtalen.  

 

Ett sätt att reflektera forskarrollen i samtalen har varit att lyssna igenom 

ljudupptagningar, skriva ut och analysera forskarens egen del i samtalen, dra lärdom, 

förbättra till efterföljande samtal. Att på detta sätt granska forskarens roll i 

datagenereringsprocessen med hjälp av ljudupptagning från samtalen har under 

processen gång möjliggjort förändring av förhållningssätt och perspektivskiften i 

förhållande till förförståelsen. Reflektionen handlar om att stärka självmedvetenheten, 

för att inte blanda samman sina egna tankar och känslor med den intervjuades, utan 

klart och tydligt kunna behålla sin egen integritet och samtidigt visa värme, 

inlevelseförmåga och kunna skapa kontakt i form av förtroendefulla relationer.  
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Forskaren i rollen som facilitator innehåller också uppgiften att avgöra när det passar 

att ge teoritillskott, som kan vara till hjälp för praktikerna, när det gäller att skapa ny 

mening genom att sätta in erfarenheter och upplevelser i en annorlunda och ny 

förståelseram. 

 

Ovanstående visar att forskarrollen i PPR-studien varit komplicerad. Något som hade 

kunnat underlätta arbetet hade varit att separera rollen som forskningsledare och 

facilitator. Och haft en forskningsledare som stått utanför PPR-processerna och kunnat 

ge stöd för reflektionsarbetet. Detta lät sig tyvärr inte göras i föreliggande studie. 

Reflektion och teoretisk tolkning 

Ovanstående beskriver hur en stor del av reflektions- och tolkningsarbetet har varit 

integrerat och pågått under hela forskningsprocessen, såväl under, mellan som efter 

samtalen. Jag har dels använt mig av studiens teoretiska förståelseram, men även 

försökt gå in i en öppen och mer förutsättningslös dialog med texten. Själva 

tolkningsarbetet har varit komplext till följd av de olika nivåerna och arenorna. Dels 

handlar det om det återberättade samspelet mellan barnen och mellan personalen och 

barnen på förskolan och dels lärandeprocessen i samtalen, som bestått av en kollektiv 

problemlösnings- och tolkningsprocess. Min reflektion och tolkning, dels som 

facilitator och dels som forskare genomfördes i olika steg, direkt i samband med 

samtalen och mellan varje samtal, när transkriptionerna gjordes, och som en 

förberedelse inför påföljande samtal, samt inför och under skrivprocessen. Ambitionen 

i tolkningen var att lyfta fram det som skedde i processerna så att det senare skulle 

vara möjligt för läsaren att i den presenterande texten följa olika händelsekedjor över 

tid. Själva innehållet i vart och ett av samtalen var inte på förhand strukturerat av 

forskaren, utan praktikerna fick på eget initiativ ta upp olika svårigheter i arbetet som 

just då var aktuella och viktiga för dem. Det innebar att forskaren lät praktikerna visa 

vägen till sina svårigheter och störningar i arbetet det vill säga exempel på 

manifestationer av inre motsättningar i verksamhetssystemet. Det medförde att vissa 

teman och vissa barn framträdde i vissa samtal medan de i andra inte alls nämndes. 

Mot denna bakgrund genomfördes dels tolkningar under hela PPR-processen utifrån 

försök att synliggöra den historiska utvecklingen runt de olika barnens samspel som 

detta framträdde i raden av samtal, dels inom varje samtal för att finna vilka teman, när 

det gällde svårigheter i arbetet, som karakteriserade de olika samtalen. Själva 

tillvägagångssättet vid tolkningarna bestod av att ställa olika frågor till texten och gå in 

i en dialog med den (Ödman, 2007; Alvesson & Sköldberg, 1994). Frågorna 

inspirerades av förförståelsen och kunde dels handla om olika delar av 

verksamhetssystemet, dels om skeenden i olika samspelsprocesser, som de 

återspeglades i praktikernas olika tolkningar av de återberättade händelserna. Mitt 

tolkningsarbete karakteriserades av en ständig abduktion mellan empiri och teori. Det 

medförde att tolkningen genomfördes i form av hermeneutiska spiraler tills en 

förståelse uppstått som förklarade både delar och helhet på ett harmoniskt sätt. 
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Tolkningsarbetet genererade resultat som nedan kommer att redovisas i form av 

exempel. De förändringsprocesser som jag valt att återge i avhandlingstexten 

avspeglar på ett tydligt sätt vad som utspelade sig i PPR- processerna i denna studie, 

men stämmer också väl överens med erfarenheterna från de tidigare två 

projektomgångarna med fem respektive fyra arbetslag. Det innebär att de olika PPR-

studierna har omfattat lärandeprocesser med totalt 14 olika arbetslag med 

förändringsskeenden runt många olika barn i varje PPR-process. Nedan följer först del 

I av resultatet med två exempel på PPR processer som beskriver förändring kring 

individuella barn, därefter presenteras del II med förändring kring grupper av barn. 
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V Resultat 

Bakgrund 

Jag har inriktat mitt arbete på att undersöka om det kan vara möjligt för 

förskolepersonalen att med stöd av PPR-modellen stärka sin professionalitet i arbetet 

med samspelsdimensionen och därigenom ge barnen bättre möjligheter att bemästra 

lek- och samspelprocesser inom förskolan på ett för alla barn hälsofrämjande, lärande 

och utvecklande sätt. I inledningen beskrev jag gossen Bosses situation i ett lekrum på 

förskolan. Han kom aldrig in i någon lekgemenskap eller i något samvarokompetent 

samspel med de två andra pojkarna som samtidigt befann sig i rummet och han fick 

inte heller tillgång till något intersubjektivt samspel med någon av förskolepersonalen. 

Det fanns ingen som uppmärksammade vad som skedde i de tre barnens 

samspelssituation. Observationen säger inget om det övriga sammanhanget eller 

händelseutvecklingen över en längre tid, därför går det inte att veta om detta var en 

enstaka händelse eller något som upprepades, men det ger en inblick i innebörden av 

termen samspelsdimension, som jag använder den i föreliggande studie. 

 

Forskningsöversikten visar att det ibland kan vara problem med samspelet och leken i 

förskolan. Översikten visar också på behovet av förändring inte minst utifrån att det 

uppskattningsvis är cirka 10-15 % av barnen, som är i ett extra stort behov av en väl 

fungerande intersubjektiv dialog med vuxna i förskolan och ett samvarokompetent 

samspel med andra barn, samt koncentrerad symbollek. Det bekymmersamma är att 

översikten också visar på att cirka 25 % av förskolorna kan ha problem med 

kommunikation, samspel och lek. När både barns och förskolors problematik 

sammanfaller kan extra komplicerade situationer uppstå. 

 

Jag vill i denna studie undersöka vilka möjligheter som öppnar sig, om vi tar 

utgångspunkten i ett kombinerat samspels- och verksamhetsteoretiskt perspektiv. Jag 

har valt en hermeneutisk utgångspunkt, ett sociokulturellt perspektiv och använder 

utvecklande arbetsforskning som utgångspunkt på makronivå, eftersom samspelet 

mellan barnen och mellan vuxna och barn sker inom ramen för en pedagogisk 

verksamhet. För att mer specifikt förstå vad som sker inne i samspelsprocesserna på 

mikronivå har jag använt Winnicotts begrepp för den tillräckligt goda omvårdnaden 

och leken. 

 

Jag har inriktat arbetet på att både studera och samtidigt bidra till förändring, när det 

gäller samspelsprocesser på förskolans arena. För att åstadkomma detta har jag tagit 

rollen som facilitator i PPR- processer. Parallellt med arbetet som facilitator har jag 

noggrant dokumenterat dessa resor genom zoner av proximal utveckling tillsammans 

med arbetslag i förskolan, med hjälp av ljudupptagning. Arbetet har skett genom ett 

kollektivt utforskande av samspelsprocesser, utifrån personalens perspektiv, det vill 

säga inom ramen för vad personalen subjektivt uppfattat och beskrivit. Resorna genom 

proximala utvecklingszoner har inneburit att praktikerna med stöd av de reflekterande 

samtalen har förändrat sin verksamhet med avseende på samspelsdimensionen.  
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Dokumentationen från dessa förändringsprocesser har genererat stora mängder data. 

Jag transkriberade, bearbetade och tolkade data genom att ställa frågor till texten 

utifrån min förförståelse. Därefter skapade jag sammanfattande berättelser och 

använde teoretiska begrepp för att tydliggöra skeenden och innebörder av förändringar 

i samspelsprocesser över tid. När det gäller presentationen av studiens resultat har jag 

velat hålla samman materialet i meningsfulla helheter och använder därför en 

berättande presentationsform. De teoretiska perspektiven vävs in allteftersom i de fyra 

berättelserna. Den första är skriven i den mest detaljerade formen och de efterföljande 

återges på ett alltmer övergripande sätt. 

 

I den första delen av resultaten som omfattar förändringsprocesserna på två förskolor, 

Flugan och Myggan, skildrar jag hur individuella barn, enligt personalens beskrivning, 

får en ny situation på samspelsarenan i sin förskola. Dessa exempel innehåller ett 

detaljerat och genomlysande återberättande av själva förändringsprocessen med många 

direkta citat. I de senare berättelserna, del II som omfattar processerna på Lusen och 

Loppan, är beskrivningen mer refererande och skildrar hur samspelsprocesser 

förändras för flera barn samtidigt. Inför läsningen av del II underlättar det att ha läst 

och fått en djupare förståelse för samspelperspektivet med hjälp av exemplen i den 

första delen.  

 

De olika exemplen på förändringsprocesser, eller snarare valda delar av 

förändringsprocesser som jag här lyfter fram, avser att kunna ge läsaren en så rik bild 

av mitt material som möjligt. Jag kommer att presentera skeenden i dessa processer 

med lite olika upplösningsnivåer, eller grader av zoomning, för att tala i fotografiska 

termer. Studiens empiri är som nämnts mycket omfattande. För att skapa en rikhaltig 

bild av de erfarenheter jag och deltagarna gjorde under studien kommer jag därför att 

fokusera och lyfta fram olika delar av mina data i de fyra exempel jag valt att gestalta i 

berättande form. Exemplen har valts utifrån att de med särskild tydlighet visar hur 

PPR-processen kan generera förändring. I det första exemplet, som jag benämnt 

Flugan, lägger jag tyngdpunkten på små specifika detaljer i förändringsprocessen och 

håller mig till förändringar av samspelet runt ett enda barn. Jag avslutar detta exempel 

med en tolkning ur såväl ett samspels- som ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Detta 

exempel får vara en sorts uppvärmning av läsarens möjligheter att betrakta förskolan 

ur de två olika teoretiska perspektiven. 

 

Därefter går jag vidare med exempel nummer två, förändringsprocessen på Myggan. 

Där ger jag också läsaren möjlighet att följa en hel förändringsprocess, men vidgar 

fokus genom att zooma ut en aning från huvudpersonen Roger och tar med även andra 

barn som enligt personalens berättelse påverkar hans situation. Min beskrivning är i 

detta exempel inte fullt lika detaljerad utan förutsätter att läsaren redan har ett visst 

grepp om mikronivån från den tidigare mer detaljerade beskrivningen av samspelet 

mellan förskolepersonalen och barnet i det första exemplet, förändringsprocessen på 

Flugan.  

 

Det andra exemplet Myggan avslutas också på ett mer utvidgat sätt genom att jag här 

även ger en bild av efterförloppet. Detta sker i form av en redogörelse för den 
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gemensamma reflektionen som arbetslaget gjorde i samband med avslutningen av 

PPR- processen. Jag ger också exempel från den individuella reflektionen som var och 

en av deltagarna fick göra skriftligen med stöd av några öppna frågor(se bilaga). 

Slutligen beskriver jag vad arbetslaget valde att diskutera under den gemensamma 

uppföljningen som genomfördes efter sju månader. Exemplet avslutas med en 

sammanfattande tolkning av PPR-processen i sin helhet och en kritisk reflektion. 

 

Det därefter följande exemplet Lusen beskrivs mindre detaljerat. Jag zoomar ut från 

mikronivån och skildrar nu på ett refererande sätt, hur förskolepersonalen med stöd av 

PPR kunde skapa förändringar i samspelet som berör flera barn samtidigt. Därefter 

zoomar jag ut ytterligare, när det gäller det sista exemplet Loppan och ger där en mer 

grovkornig bild av en förändringsprocess. Där tar jag också med personalens vision för 

framtiden i samband med avslutningen av sin PPR-process. Sedan beskriver jag hur 

situationen utvecklades under de tio månader, som följde efter PPR-avslutningen 

genom att skildra vad personalen kommer ihåg och berättar under 

uppföljningssamtalet. Detta sista exempel avslutas i likhet med Myggan med ett 

avsnitt om personalens erfarenheter av att delta i PPR. De olika arbetslagens 

upplevelser av att delta i PPR har varit övervägande positiva. Myggans och Loppans 

beskrivning skiljer sig inte i något väsentligt avseende från de övrigas utan får här 

tjäna som exempel på vad PPR kan innebära ur personalens perspektiv. 

 

Eftersom jag i föreliggande studie lägger fokus på vad som sker under själva PPR-

processen ger jag på detta vis bara några exempel på personalens upplevelser av PPR-

processen för att levandegöra deltagarnas perspektiv. Arbetslagen i föreliggande studie 

har beskrivit liknande erfarenheter, som de fem respektive fyra arbetslagen i tidigare 

PPR-studier. För en fördjupad redogörelse av deltagarnas perspektiv hänvisar jag till 

en forskningsartikel (Bygdeson-Larsson, 2006) där fokus ligger på arbetslagens 

utvärdering av att delta i PPR. 

 

Upplägget på redovisningen av resultatet är konstruerat så att det ska ge läsaren en 

allsidig bild med hjälp av exempel från olika delar av de data som insamlats. Jag har 

valt utsnitt, som på ett tydligt sätt ska kunna ge en fördjupad förståelse av 

samspelsprocesser och innebörden av förändringar i samspelsprocesser snarare än att 

bevisa något.  
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Resultat del I 

Exempel I a; Flugans förändringsprocess  

Flugan är en förskoleavdelning med 18 barn mellan 1-5 år, varav 6 blöjbarn. På 

avdelningen arbetar tre kvinnor, två förskollärare och en barnskötare. Alla har mellan 

20-35-års erfarenhet av arbete i förskolan. De har tillsammans utgjort ett arbetslag i 

ungefär ett par års tid. I berättelsen kallar jag dem för Britt, Anna och Lisa. 

Problembild 

Motivet till att avdelningen Flugan (fingerat namn) ville ha PPR-samtal var inte att de 

upplevde sig ha stora problem i arbetet med barngruppen eller att de hade några barn 

med speciella svårigheter, utan att de hade hört talas om att PPR var något bra. 

Personalen på Flugan menar att de inte skulle ha sökt stöd från exempelvis elevhälsan 

för något av sina barn, utan att ”det var mer av nyfikenhet och att få möjlighet att sitta 

och ventilera sina tankar”. Efter en inledande genomgång av hur många barn de hade, i 

vilka åldrar, kön, etnicitet, särskilda behov, började de försiktigt beskriva saker som 

upplevdes påfrestande. Det handlade inledningsvis om ett par av barnen som gjorde 

diverse ofog, som att måla med färg på tapeterna eller klippa sönder gardinerna med 

saxar. Huvudfokus kom att ligga på ett av barnen. När situationen klarnat och 

arbetslaget lärt sig att mer i detalj observera vad som utspelade sig i barngruppen 

framträdde ytterligare några barn som orsakade funderingar. Nedan kommer fokus att 

ligga på det subjektivt beskrivna barn som vid inledningen av PPR-samtalen befann 

sig i förgrunden av personalens uppmärksamhetsfokus. Funderingarna kring detta 

subjektivt beskrivna barn blev navet i förändringsprocessen. Vi kan kalla henne Kajsa. 

PPR-processen 

Hur uppfattas Kajsa inledningsvis? 

Kajsa är en flicka på fem och ett halvt år, som av personalen beskrivs ha det svårt med socialt samspel 

både hemma och i förskolan. Hon upplevs provocerande och destruktiv, samtidigt som hon beskrivs 

som klängig och kontaktsökande. Personalen framhåller att flickan har svårt att koncentrera sig i lek 

och aktiviteter och hon kan inte kontrollera sina impulser. Hon ”studsar” runt och förstör för andra 

barn och kan skrämma och slå de yngsta barnen, även om det sker mer sällan. När personalen 

tillrättavisar flickan blir det bara värre. Hon drar på sig både personalens, barnens och mammans 

ständiga irritation. Barnen i förskolegruppen blir ofta arga på henne och själv saboterar hon på olika 

sätt för de andra. Barnen ropar ofta Sluta Kajsa, sluta Kajsa! Fröken! Kajsa förstör! De vuxna på 

förskolan kommer springande när barnen ropar och så säger även de; - Sluta Kajsa, hör du inte vad de 

andra säger? När vi säger sluta, då ska du sluta. Kajsa har varit på Flugan sen hon var ett år. Enligt 

personalen är det incidenter runt Kajsa mest varje dag. Kajsa har en negativ roll i förskolan. Hon 

saboterar genom att förstöra det som barnen byggt upp för att leka med. Istället för att själv syssla med 

någon aktivitet eller leka, håller hon reda på vad alla andra gör. Hon verkar orolig och springer mest 

runt och stör. Hon provocerar både vuxna och barn. Kajsa är inte populär bland barnen och de vuxna 

irriterar sig ofta på Kajsa. 

 

Dessutom överförs många gånger negativ information mellan personalen och mamman om alla saker 

Kajsa ställt till med, vid den dagliga lämningen och hämtningen. När Kajsa kommer på morgonen ser 

hon oftast sur ut och sätter sig ensam med en filt och en bok, enligt personalens beskrivning. 
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Personalen uppfattar det som att det finns mycket spänningar och konflikter hemma som Kajsa för 

med sig till förskolan, som ett mönster för hur hon samspelar med barn och vuxna. Eftersom 

hemsituationen, enligt personalens beskrivning, varit mycket betungande för mamman de senaste åren, 

har mamman svårt med tålamodet och blir ofta arg på flickan.  
 

Personalens berättelse pekar mot en otrygghet hos flickan som dessvärre kanske gäller 

både på förskolan och i situationen utanför. Det framstår som att personalen uppfattar 

problemen som ett beteendemönster som följer med Kajsa. Hon är mer eller mindre på 

detta sätt. De hänvisar till hemmiljön. Kajsa har fått en negativ roll, som är relativt 

befäst, redan som femåring bland barn och personal på den förskoleavdelning där hon 

vistats sen hon var i ett-års åldern. Personalen är fångad i det samspelsmönster som 

utvecklats runt Kajsa och kan inte hitta någon väg ut. De verkar inte se den egna 

påverkansmöjligheten i samspelet. Om detta negativa samspelsmönster runt Kajsa får 

fortsätta, vilken konsekvens kan det få långsiktigt för Kajsa?  

 

Utifrån personalens inledande beskrivningen kan vi förstå att det råder en destruktiv 

samspelsspiral, där Kajsa gör dumma saker hela tiden och får en alltmer negativ roll i 

barngruppen. Den ”Kajsaroll” som utvecklats av Kajsa själv och omgivningens svar 

har mejslats ut alltmer varje dag i den förskolemiljö hon befinner sig. Personalen tycks 

mer och mer renodlat uppmärksamma den negativa sidan av Kajsa. Det framstår som 

att de vuxna under de år som gått utvecklat en alltmer ensidig och stereotyp 

uppfattning om Kajsa och den ligger till grund för samspelet. (Bygdeson-Larsson, 

2005a, b; 2006). 

 

Beskrivningen är till en början vag. Flugans personal tycks ha svårt att uppfatta vad 

problemen består i och de får därigenom svårt att på egen hand förbättra situationen. 

Från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan vi förstå att avdelningen Flugan till en 

början befinner sig i ett behovstillstånd, det vill säga det finns inre spänningar i 

verksamhetssystemet och praktikerna upplever störningar och blir irriterade, men kan 

inte riktigt få grepp om vad det underliggande problemet består i.  

 

Behovstillståndet på Flugan innebär att personalen inte har möjlighet att sortera ut och 

uppfatta sin egen del i samspelsprocesserna utan problemen tillskrivs barnet och 

hemmet. Det gör att en förändring i förskolan hittills inte varit möjlig. Vilket sorts 

omsorgsmönster använder personalen? Inledningsvis pekar det mot vad Jacobi (1991) 

beskriver som omsorgsmönster y, ett individ- och konfliktinriktat förhållningssätt, det 

vill säga personalen rycker ut när en konflikt redan inträffat och arbetar inte offensivt 

med barnens samspel för att förebygga konflikter. 

 

Personalens mål för PPR-processen är att de vill hitta något sätt att hantera Kajsas 

irriterande beteenden på. Vad händer under PPR processen? Hur ser situationen ut för 

Kajsa några månader senare?  
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Hur förändras situationen för Kajsa? 

I PPR-samtalen får personalen stöd för att ge sig in i en upptäcktsfärd runt Kajsas 

situation på förskolan. Först börjar undersökandet med en gemensam historisk 

tillbakablick.  

 

Den historiska tillbakablicken visar att personalens bild av Kajsa varit diffus ända 

sedan hon började på förskolan. Grunden för ett barns trygghet är att vara sedd, 

återspeglad och bekräftad av den vuxne (jfr Winnicotts, begrepp spegling). Vad Kajsa 

ofta fått tillbaka, enligt berättelsen om hennes tid på förskolan, är irritation. Eftersom 

förskolans objekt, det vill säga arbetets innebörd utifrån målsättningen, är att varje 

barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin förmåga till socialt samspel 

med hjälp av koncentrerad lek, som i sin tur förutsätter att barnet känner sig trygg, 

finns en inre motsättning i verksamheten, sett utifrån berättelsen om Kajsa. 

 

När personalen ska beskriva Kajsas problem tydligare, framställer de det som att det 

beror på Kajsas beteenden och samspelsmönster. Vid beskrivningen framställs inte 

förskolemiljön, som om den hade någon inverkan på hur Kajsa beter sig, utan det är 

Kajsa och hennes hemsituation som står i fokus. Detta tyder på att personalen inte ser 

sin egen del eller barngruppens del i hur Kajsa samspelar.  

 

För att ge stöd för arbetslagets undersökande och synliggörande av Kajsas situation på 

förskolan ställer F (facilitatorn) frågor:  
 

Vad gör Kajsa på dagarna? Hur leker och samspelar Kajsa? Med vem leker Kajsa?  

 

Svaren tyder på att personalen endast har en diffus bild och inte vet mer specifikt vad 

som sker i leken och samspelet mellan barnen. Det kan tyckas besynnerligt, men 

erfarenheten från PPR-projekten säger att detta ofta är fallet och denna erfarenhet 

stämmer även överens med resultaten i Sommers (2005) forskning om barns sociala 

samspel på förskolor i de fem nordiska länderna. Personalen känner många gånger inte 

till vad som mer specifikt sker i barnens lek och samspelprocesser. Här finner vi 

ytterligare en inre motsättning. För att kunna arbeta mot förskolans målsättning 

behöver personalen noggrant ta reda på vad som händer i barnens lek och 

samspelsprocesser. Ofta vet personalen alltför lite om detta. 

Kajsa i lek och samspel 

Personalens uppfattning inledningsvis är att Kajsa försöker avläsa vad andra barn vill 

att hon ska göra.  
 

Hon tittar mest på vad andra gör och hittar inte själv på så mycket. Något eget meningsskapande har 

personalen egentligen inte lagt märke till hos Kajsa. Frågan är vad Kajsa gör när hon leker? Skapar 

hon några egna idéer eller följer hon bara med i vad de andra gör? Deltar hon i rollekar och 

fantasilekar eller handlar det mest om rent konkreta fysiska så kallade övningslekar? Bestämmer 

någon mer än andra i den här leken? ”Jag tror inte hon vet riktigt vad det är dom leker, men hon kan 

förstå vad det är dom vill att hon ska göra så att säga.” 
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Arbetslaget upptäcker att de inte vet om Kajsa klarar av att delta i uppbyggnaden av en 

så kallad gemensam lekillusion (Bygdeson-Larsson, 2004). De har hittills inte ställt sig 

den frågan eller betraktat leken från detta perspektiv. De har sett och de har hört att 

barnen leker, men vet ändå inte hur och vad. Frågan om lekillusionen, rör den 

symboliska berättelsen som gestaltas i leken, det vill säga vad det är för mening bakom 

det barnen gör. Det tycks som att de hittills mestadels sett det konkreta, det yttre 

faktiska görandet i leken och inte lagt märke till det mentala utbytet mellan barnen i 

leken. De verkar inte ha haft fokus på det mentala planet i leken.  

 

När arbetslaget närmare reflekterar och gemensamt undersöker vad de minns att de 

lagt märke till så kommer de fram till att de inte vet om eller i vilken utsträckning 

Kajsa är meningsskapande. De har upptäckt att det finns saker runt Kajsa, som de inte 

vet och behöver ta reda på. Detta är en bra utgångspunkt för fortsatt undersökande i 

praktiken med andra ord. Arbetslaget börjar själva uppleva att det finns en inre 

motsättning i verksamhetssystemet, under de störningar de upplever. Det finns saker 

de inte vet och behöver undersöka. Arbetslaget ska försöka observera det mentala 

skeendet mellan barnen när de leker. Det innebär att de behöver använda sin egen 

förmåga att föreställa sig och leva sig in i barnens mentala samspel i leken. Den 

teoretiska visionen, som skapar en kontrast mot personalens beskrivning eller 

återspegling av pågående verksamhet, handlar om att personalen ska kunna uppfatta 

lekillusionen och hur den gemensamt byggs upp av de barn som ingår i en viss 

leksituation. 

 

De upptäcker alltså att de behöver undersöka hur det är med Kajsas meningsskapande, 

men alla i arbetslaget tänker inte på samma sätt (jfr begreppet flerstämmighet). Anna, 

tror mer än sina kollegor på att Kajsa egentligen kan leva sig in i och vara med och 

skapa meningen i den gemensamma lekillusionen. Anna väljer att försöka undersöka 

den meningsskapande förmågan hos Kajsa via genomförandet av en gemensam 

aktivitet bland de äldre barnen i gruppen. Detta är ett exempel på en kreativ lösning 

med hjälp av nya specifika redskap som spontant skapas av praktikerna. 

 
Vi kan kalla aktiviteten ”Sagoskapande”. Den går till så att Anna låter de sju äldsta barnen, där Kajsa 

ingår, gemensamt få skapa en saga. Anna observerar noga vad Kajsa respektive övriga barn bidrar med 

i sagan. Vid ett senare samtal har Anna genomfört sitt sagoskapande. Kajsa visar sig vara den som ger 

de flesta bidragen och för handlingen framåt i den saga, som de äldre barnen får skapa tillsammans 

med fröken Anna. Detta blir en ”aha-upplevelse” både för Anna, som genomför sagoskapandet och för 

de övriga i arbetslaget.  
 

Annas kreativa nya redskap Sagoskapande kan också sägas vara en så kallad 

språngbräda (Engeström 1987), det vill säga en underlättande metod eller idé, som 

användas som en livboj för att lösa ett akut svårlöst delproblem på vägen mot en bättre 

fungerande verksamhet. I detta fall handlar det om hur personalen ska utveckla sitt 

arbete i riktning mot att kunna uppfatta vad som pågår i barnets tanke och känslovärld, 

det vill säga mot ett mer inlevelsefullt förhållningssätt, (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 

2006). Genom metoden Sagoskapandet har Anna konstruerat ett redskap för att kunna 

skaffa sig en inblick i Kajsas eventuella förmåga att bygga upp en gemensam 

fantasivärld med sina kamrater. 
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Lekepisod med jämnåriga i dockvrån 

Britt rapporterar vid ett senare tillfälle att hon har lagt märke till att Kajsa lekt i 

dockvrån med några jämnåriga flickor, men hon visste inte exakt vad som hände.  
 

”Alltså jag hade inte tid att bara sitta och se på och lyssna, men jag fick en vink om att Kajsa inte hade 

en susning, men blev dirigerad av de andra. När Kajsa blev trött gick hon därifrån. Hon orkade inte. 

Men det var koncentration och hon var tvungen att foga sig efter vad de andra ville. Det var inte att 

bara att springa runt, skrika och busa, utan det var något annat och det låg tankar bakom det man 

gjorde”. 

 

Här har Britt lagt märke till en specifik avgörande situation där hon i förbifarten fångat 

att en förbättring är på väg. 

 

Vi kan tolka Britts rapportering av denna flyktiga iakttagelse, som att en förändring 

börjar ta form på två plan. Dels när det gäller personalens vidgade 

uppmärksamhetsfokus på vad som faktiskt sker i lek och samspelsprocessen och dels 

när det gäller Kajsas möjlighet att få vara med och kunna koncentrera sig i en samlek 

med jämnåriga. Som Britt påpekar här så springer Kajsa inte bara runt, skriker och 

busar som tidigare, utan har fått möjlighet att stanna till i en lek. Britt beskriver detta 

som något nytt och annorlunda. 

 

Tidspressen och allt som pockar på uppmärksamhet samtidigt (jfr McLean, 1991) leder 

till att personalen ofta bara får tag på en fragmenterad bild av händelseförloppet i 

barnens lek och samspel. Den här lilla iakttagelsen som Britt gjorde i förbifarten gav 

mersmak. Det fanns saker att upptäcka kring Kajsas deltagande i lek och samspel, men 

personalen verkade uppleva en tidspress, som gjorde att de inte gav sig utrymme att ta 

reda på vad som faktiskt pågick mellan barnen. Samtidigt är observerandet av 

innehållet i barnens mentala utbyte ett nytt och obekant område för många praktiker. 

Det upplevs ofta svårt till att börja med när praktiker ska anlägga detta perspektiv på 

sin verksamhet, med andra ord kanske tidsbrist inte var hela orsaken. Motivationen att 

verkligen ägna sig åt observation av lek- och samspelsprocessen ökade under 

samtalens gång. 

Bilden av Kajsa börjar förändras 

PPR-processen fortsätter både i samtalen och på förskolan och arbetslaget upptäcker 

nya sidor hos Kajsa. De upptäcker å ena sidan att Kajsa har god förmåga till 

meningsskapande, å den andra är hon fortsatt destruktiv, som nedan i episoden 

rutschkanan. 

Rutschkanan 

Anna berättar om en episod där Kajsa visar sin destruktiva sida. I korthet handlar hennes berättelse om 

att barnen tillsammans har byggt en rutschkana i snön, för att åka i. Kajsa går upp i den och försöker 

sparka sönder den med fötterna. Barnen ropar att Kajsa förstör. Hon får en tillsägelse av fröken, men 

hon ökar bara sin förstörelse genom att en stund senare ta en spade och hacka i banan. Barnen ropar 

återigen till de vuxna att Kajsa förstör och fröken Anna kommer ännu en gång och ger nu Kajsa 

spadförbud. 
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Efter att Anna har berättat om händelsen, vidtar en gemensam undersökning av vad som kan tänkas ha 

lett till Kajsas handlingar. I samband med detta börjar Anna fundera över sin egen del i skeendet, ” Jag 

reagerade direkt när de andra barnen sa sluta! Jag tänker nu, att egentligen skulle jag ha gått och frågat 

först vad som egentligen hände, alltså frågat de andra barnen, för de vet ju vad som hände och varför 

hon började”.  

 

Under PPR-samtalet kommer alltså Anna på att det är helt dolt i dunkel vad som 

utlöser förstörelsen. Hon upptäcker att hon hade behövt undersöka händelseförloppet 

antingen genom att fråga barnen i situationen vad som har hänt eller genom att ha 

observerat samspelsprocessen mellan barnen över längre tid innan hon ingrep.  

 

Samtalet ger Anna utrymme att reflektera kring den egna rollen eller bidraget i 

samspelsprocessen. Min tolkning blir att det negativa samspelet runt Kajsa hade 

utvecklats till ett mönster. Personalen upptäcker alltså med hjälp av samtalen och i 

observationerna mer i detalj vad som faktiskt sker i specifika situationer eller att de 

inte vet vad som har skett. Dessa upptäckter öppnar upp för en ny och djupare 

förståelse av hur mönstren i samspelet styr över vad som sker, istället för att 

personalens egna specifika iakttagelser i situationen kan vägleda medvetna val.  

 

Praktikerna börjar på så vis kunna skilja ut vad som beror av barnet respektive dess 

kamrater i samspelsprocessen och vad som har sitt ursprung i personalens egna 

tolkningar och de därpå följande förhållningssättet och handlingarna. I och med detta 

öppnar sig möjligheter att välja förhållningssätt i en situation och inta bara reagera 

oreflekterat. Vi kan utifrån Schön (1987) tala om att personalen med hjälp av sin 

pendling mellan praktiken och samtalen utvecklar sin kapacitet att klara av reflektion 

in action, det vill säga att reflektera direkt under pågående handling. 

 

Anna kommer i samband med berättandet av händelsen i rutschkanan, underfund med 

att hon hade kunnat låta bli att reagera enligt mönstret. Istället kunde hon mer 

förutsättningslöst ha undersökt vad som utlöste Kajsas handlingar i den specifika 

situationen.  

 

Samtalen handlar om att ta sig utanför den förgivet tagna uppfattningen och få syn på 

alternativa perspektiv, som kan visa vägen ut ur reaktiva omsorgsmönster. Möjligheten 

till reflektion är större i samtalen, eftersom där inte finns någon tidspress och dessutom 

får personalen chans att dela sina upplevelser med andra. De får på så vis tillgång till 

fler perspektiv. I den faktiska arbetssituationen står de ensamma och ska fatta 

blixtsnabba beslut, så kallat snabbtänkande (McLean, 1991). Samtalen ger också 

möjlighet att få stöd av en teoretisk vision. 

Fångad i negativa samspelsmönster 

Det som upprepas dag efter dag sätter spår både hos gruppen och hos enskilda barn. 

Dessa spår ökar risken för ytterligare negativt samspel och att ogynnsamma sociala 

samspelsmönster successivt utvecklas vidare och befästs (jfr Bygdeson-Larsson, 2005 

a, b; 2006). Kajsa hade fått en viss roll i gruppen. Barnen hade blivit vana vid att allt 

negativt berodde på Kajsa. Därför skedde allt av bara farten. Sluta Kajsa! Sluta Kajsa! 
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Och som ett brev på posten ingrep personalen och gav Kajsa en tillsägelse, det vill 

säga de använde ett reaktivt omsorgsmönster. 

 

En förklaring till hur negativa samspelmönster tar sin början kan finnas i den 

splittrade, oförutsägbara multidimensionella arbetssituationen med ett många gånger 

snabbt arbetstempo (jfr McLean 1991). Arbetstempot och komplexiteten gör att 

praktikerna inte alltid klarar av att reflektera i situationen innan de reagerar rent 

automatiskt. Det kräver en medveten strävan att ge sig själv tid att reflektera (jfr 

McLean,1991). PPR-modellen ger möjlighet att öva upp ett sådant arbetssätt. 

 

Reflektionsarbetet i samtalet fortsätter kring hur praktikerna blir fångade i de mönster 

som uppstår runt barnet. Vad är det som gör att de blir så irriterade på Kajsa? 
 

Anna kommer på att Kajsas röst utlöser irritation. ”En annan sak som jag tycker och som vi väl alla tre 

tycker är negativt för hennes del och som förstärker irritationen är hennes röstläge.” 

 

Britt framhåller också att Kajsas röst är irriterande. ”Hon är den som låter högst och vad de andra 

säger hör man inte… ...Hon ligger på en irriterande frekvens om man säger så” 

 

Anna: ”Allt annat förstärks på grund av det också….Och så var det när hon snurrat in sig i mattan. Två 

stycken står och skriker SLUTA och hon står och fnittrar med sin höga gälla röst”. Anna beskriver hur 

hon tar i med hög röst ”HÖR DU INTE ATT DE SÄGER SLUTA!! VAD HAR VI SAGT!!” 

 

Lisa skrattar, hon känner igen vad Anna beskriver. ”Det var som igår morse då hörde jag hennes röst, 

men inte de andra barnens röster, precis som du säger.” Lisa konstaterar att hur man reagerar, när man 

blir irriterad, beror av dagsformen.  

 

Britt: ”Ja jag håller med både Lisa och Anna. Jag vet att, när jag tänker efter nu, så ger jag henne mer 

skit än vad hon egentligen ska ha just på grund av hennes röst…Det är oförtjänt som just före vilan, 

efter lunchen, då det är ett enda sammelsurium. Vi ska gå och sova och vi ska skölja disk, ta ut sopor, 

nån ska gå och vila, nån ska på rast och det är en enda röra och man ska försöka organisera och ta bort 

allt efter lunchen. Då måste de få sitta en stund på soffan och titta i en bok. För vi har ingen som 

kommer in och sopar golvet åt oss. Och då vet jag att man säger till henne. Kajsa är den som oftast 

först får tillsägelsen, utav mig alltså, för att hon låter mest av dem. Man upplever henne så påtagligt, 

men nu när man tänker på det, då kanske man ska försöka se vad de andra barnen gör och även höra 

vad de andra säger och inte.”  

 

Anna håller med Britt att Kajsa får för mycket negativ uppmärksamhet och konstaterar att hon höjer 

rösten mot Kajsa varje dag. ”Fast jag är väldigt arg och irriterad på henne ibland, så får jag inte 

glömma bort att hon är en femåring som behöver mycket kramar också.” 

 

Lisa: ”Alltså Kajsa är ganska impopulär bland de andra barnen. Det händer ofta när de sitter vid någon 

måltid att de gnäller väldigt mycket på Kajsa. Och det kan många gånger gå till överdrift. Särskilt 

Ammy är bra på att gnälla på Kajsa och då brukar jag ta Kajsa i försvar och dämpa Ammy för det är 

inte rättvist”. 

 

I samtalet går F (facilitator) tillsammans med arbetslaget igenom hur det är för personalen att arbeta 

med Kajsa och även något av de andra barnen och hur personalen åker upp och ned i en berg-och-

dalbana mellan lugna och relativt harmoniska stunder och andra stunder med hög grad av irritation och 

till och med ilska. En slutsats blir att Kajsa behöver mycket närhet och positiv uppmärksamhet, men 

att hon lockar fram det motsatta. 

 



117 

 

Här blir det tydligt att känslan är det som fångar personalen i ett mönster. De 

samspelar annorlunda med just Kajsa för att de upplever henne så irriterande. 

Arbetslaget kommer underfund om att de upplever hennes gälla röst irriterande. Det är 

något de inte pratat om eller kanske ens lagt märke till, men det har funnits där och 

påverkat. När det gäller andra barn i liknade situationer kan det var andra saker som 

”triggar” personalens irritation, men det är en viktig iakttagelse att det kan vara en 

känsla som driver samspelet i en viss riktning. 
 

F avrundar med att fästa uppmärksamheten vid att konflikter inte i sig är farligt bara man  ser till att få 

tillräckligt med utrymme för försoning efter konflikter. Vissa barn tycks söka konflikter kanske för att 

få hjälp att lära sig hur de kan försonas och få möjlighet att känna tillit till den vuxne. 

 

Lisa: ”Men som vi jobbar, är det många gånger lätt att missa just det där med försoning, för allt går 

som i ett hela tiden. Man hinner inte, man är redan inne i nästa händelse.” 

Anna. ”Ja, det kommer i regel något annat emellan.” 

Lisa: ”Men det är just då som det är så lätt att nå barnet.” 

F konstaterar också och stryker under att det är just i de ögonblicken personalen har möjlighet bygga 

relationen starkare. 

Britt:”Vi jobbar ju med oss själva och våra känslor hela tiden.” 

F stryker under vad personalen själva beskriver genom att säga: ”Jo, just den affektiva 

kommunikationen, det är en stor och viktig del av arbetet på förskolan.” 

 

I samtalet kommer också försoning efter konflikter in, eftersom detta är en avgörande 

beståndsdel, när det gäller arbetet med barn i lek-och samspelsvårigheter. Barnets 

möjlighet att bygga en stark och trygg relation till förskolepersonalen är basen. F 

stryker under vikten av tid för försoning. Mottagandet av barnets gottgörande gest och 

vikten av att den vuxnes positiva relation till barnet kvarstår, är enligt den teoretiska 

visionen (Winnicott, 1965), grundläggande för barnets möjligheter att utveckla en 

kapacitet att ta hänsyn och bry sig om andra människor. 

 

Den affektiva kommunikationen är en central del av arbetet på förskolan, eftersom 

målen bland annat handlar om barnets möjligheter till en hälsofrämjande psykosocial 

utveckling. Detta beskrivs också av Bae (2004) med begreppet öppna dialoger där den 

vuxne avläser barnets ansiktsuttryck och känslomässiga upplevelser och inte bara 

svarar barnet på ett instrumentellt sätt utan bemöter barnet som ett subjekt i dialogen. 

Kajsa arbetar med skolliknande uppgifter 

Personalen beskriver hur Kajsa genomför de mer skolförberedande uppgifterna. 

Lisa: ”Vi har sådana här kopierade blad, med bilder som de ska fylla ut med färger. De övar öga hand  

koordination och färger och allt det där…Om man jämför Kajsa med nästan vem som helst så fyller de 

ju ut mot kanten jättenoga. Det är knappt det kommer någon färg utanför linjen, men på Kajsas bilder 

är det bara en massa streck tvärs över och utanför linjerna.” 

 

Britt: ”Och hon har ingen tanke bakom färgvalet”. 

 

Anna framhåller att det går bättre för Kajsa de gånger hon sitter ensam med en vuxen. Då kan hon 

koncentrera sig på sin uppgift.” Men det är just om man sätter henne med 5-6 andra barn och när man 

då själv ska ta fram material till de andra, då sitter hon där och funderar gärna på vad alla andra barn 
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har för sig. Och hon har svårt att hålla sig till sin uppgift och ritar gärna fel på en sida och ska vända 

på papperet. Och är inte nöjd med det hon har åstadkommit.” 

 

Är detta beroende på begränsningar i Kajsas förmågor eller beror det av att situationen 

eller av att relationen till personalen är otrygg för Kajsa? 
 

Lisa och Anna kommer också på, att de har sett hur Kajsa varit mycket koncentrerad och uppslukad av 

vissa uppgifter som till exempel att lägga pussel. Man framhåller att hon har varit jätteduktig på pussel 

sen hon var liten. Och hon kan skapa väldigt fina bilder genom att fästa färgade bitar på en 

magnettavla. 

 

Lisa: ”Det fixar hon jättebra och då är hon stolt också. Hon vill gärna att man tittar på hennes bilder 

och berömmer dem. Och någon gång ville hon att jag skulle ta ett foto, för vi brukar dokumentera sånt 

där.” 

 

Bakom beskrivningen skymtar en flicka, som längtar efter att bli sedd av personalen. 

Det finns alltså en öppning till en bättre situation runt Kajsa om personalen kan hitta 

vägarna. Kajsa är ett barn som väntar på att blir speglad, bekräftad och sedd, som hon 

har visat när hon får vara tillsammans med en vuxen. Praktikerna kan alltså påverka 

Kajsas situation. 

Personalen uppfattar Kajsa som motsägelsefull 

Britt konstaterar att Kajsa är motsägelsefull: ”Hon har fantasi som hon kan ta med andra till, hon kan 

skapa berättelser, men hon kan inte leka med i andras fantasivärld. Hon kan göra jättevackra mosaiker 

på magnettavlan, men hon kan inte färglägga en bild.” 

 

Motsägelsen handlar också om den mer känslomässiga kontakten. 

 

Britt: ”Det är väl det, som gör det så svårt att veta, vad man ska göra med henne. För hon är go och fin 

på många sätt och man vill verkligen få fram det oftare och inte bara det här jobbiga.” 

 

Anna: ”Ja, hon njuter ju när man tar henne i knäet. Igår tänkte jag att nu ska jag verkligen ta tillfället i 

akt. Så jag sa åt henne: - Du kan komma och sitta här hos mig! Jaa, svarade hon och verkade jätteglad! 

Och då kom hon och ”gosade” riktigt så här.” 

 

Det framstår tydligt hur den mer entydiga bilden av Kajsa håller på att krackelera. Det 

som, utifrån en sorts stereotyp bild av Kajsa, tagits förgivet och många gånger bildat 

grunden för personalens förhållningssätt, särskilt i stressiga situationer, håller på att 

luckras upp. Ett sätt att förstå detta kan vara att det kom fram en hel del frustration, när 

det gavs möjligheter till att uttrycka en mer upplevelsemässig eller känslomässig sida 

av arbetet med Kajsa. Efter den ventilen nyanserades bilden. Praktikerna uppfattar att 

det finns motsägelser under de störningar i verksamheten, i form av irriterande 

beteenden, som tidigare dominerade bilden av Kajsa. Personalen håller på att ändra sin 

uppfattning om eller bild av Kajsa (jfr Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006). 
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Kajsa skrämmer småpojkarna 

Samtalen fortsätter och enligt personalens beskrivning går Kajsa både framåt och 

bakåt.  
 

”Nu har hon ställt till det igen. Hon har slagit en äldre, men försiktig pojke och skrämt en yngre 

pojke”. Britt berättar om episoden: ” Hon skrämde en av småpojkarna ordentligt, så två av de större 

flickorna tog in honom i ett annat rum och stängde dörren för att skydda honom. Så han inte skulle bli 

skrämd något mer. Och en tredje flicka kom och hämtade mig. Jag var ensam och höll på och bytte 

bajsblöjor. Jag kommer så fort jag kan sa jag. Och när jag kom satt hon under bordet och skakade på 

huvudet och knep igen mun. Och så gick jag in och pratade med pojken och han grät och darrade på 

rösten. Han var verkligen rädd. Och han är inte den som är lättskrämd. Och han är inte den som brukar 

störa henne. Jag såg inte situationen, men han är inte störig. Jag vet inte hur hon hade skrämt honom 

heller, men det var viktigt att visa allvaret i det hela för Kajsa.” Britt kommer med en självrannsakan: 

”Jag höjde rösten åt Kajsa igen, när hon skrämde småpojkarna.”  

 

Här skiljer personalen ut vad som är en faktisk iakttagelse från en förutfattad idé. Det 

blir också tydligt i den här delen av processen att personalen börjar kunna iaktta sin 

egen del i samspelet mer och mer. Deras eget bidrag i samspelet börjar i och med deras 

berättande om samspelssituationer, att framträda för dem och de verkar önska att det 

kunde ändra på vissa saker. Berättandet skapar ett meningsfullt sammanhang och de 

olika delarna i samspelet framträder tydligare. Det blir möjligt att reflektera kring 

händelseutvecklingen i en situation. 
 

Lisa beskriver hur hon kommit på att hon kan samtala med Kajsa i förebyggande syfte innan Kajsa 

hunnit göra något dumt. Hon ger exempel på hur hon talat om för Kajsa vad som gäller när man 

arbetar i femårsgrupp med olika skolförberedande uppgifter. Likaså har hon talat med Kajsa om vad 

som gäller på läsvilan redan innan läsvilan började. Kajsa lyssnade och följde Lisas instruktion.  

Lisa: ”Det går ju att prata henne till rätta. Det fungerar jättebra när man kan ta henne i sådana lugna 

former, innan hon gjort något dumt. Och då får Kajsa en chans att lyckas.” 

 

Detta är åter ett exempel på ett spontant skapande av nya specifika redskap. I detta fall 

idén att det går att förebygga negativa situationer genom att vara offensiv. 

Båtleken ger en ny bild av Kajsa 

Britt bestämde sig för att observera Kajsa genom att följa henne tätt en hel dag. Hon gjorde upp med 

sina kollegor så att hon fick deras stöd för att kunna fokusera på Kajsa och så ofta som möjligt göra 

längre sammanhängande observationer av hennes förehavanden. Det visade sig bli en lugn dag. Kajsa 

leker till exempel med vatten ute vid en båt med några andra barn och Britt upptäcker att Kajsa leder 

leken genom att hitta på olika saker. Eftersom Britt bestämt sig för att observera Kajsa, genom att 

finnas i hennes närhet så mycket som möjligt en hel dag, ser hon hur leken vid båten inleds med att 

Kajsa själv börjar leka och sen kommer det andra barn som vill vara med. Just att det är Kajsa som är 

skapande, hittar på idéer och leder leken är en ny iakttagelse. 

 

För att kunna fånga viktiga skeenden just när de inträffar och kunna göra 

sammanhängande observationer krävs en kommunikation och samordning i arbetet 

under pågående arbetsprocess. En viktig del av själva observerandet är just den vuxnes 

möjlighet att få en erfarenhet av att vara nära barnet och följa händelseförloppet, utan 

att ingripa. Det är viktigt att fånga tillfället och komma in i bilden i rätt tid och inte för 

sent när allt redan hänt.  
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Observationen ger många gånger en annan bild av barnet och den skapar också en 

annan situation. Närheten av en vuxen som ser vad som pågår ger samtidigt en 

trygghet för barnet. Vad den vuxne observerar är således den trygga versionen av 

barnet. Ett barn samspelar och leker annorlunda när det känner sig tryggt än när det är 

otryggt. Observatören får därför på grund av sin blotta närvaro se barnet från dess mer 

konstruktiva sida. Lek och samspelsobservationer (PPO) fungerar med andra ord som 

ett redskap för att bredda och nyansera bilden av barnet, genom att personalen får en 

ny typ av erfarenhet av barnet. Om man jämför med Jacobi (1991) innebär lek och 

samspelsobservationer att den som observerar får erfarenheter av den mest positiva 

formen av omsorgsmönster, det vill säga ett inlyssnande och offensivt förhållningssätt, 

i den meningen att man förutser och ser före något händer. 

När föreställningsvärlden engageras 

I samtalen beskriver personalen hur Kajsa kan klara av mattegruppen för femåringar 

och vilan, men att det ändå är svårt för henne i övergången mellan till exempel maten 

och vilan. Detta är ett ganska välbekant fenomen för personalen i förskolan, att just 

övergångar lockar fram destruktiva tendenser hos vissa av barnen i en grupp. Vad är 

det som skiljer till exempel övergångar från andra situationer? 

 

Här för F in ett resonemang om var barnets fokus ligger, som egentligen innebär 

introduktionen av nya redskap för mediering. Frågan är om barnet är engagerat i sin 

föreställningsvärld eller inte? Det blir en stor skillnad om det finns något meningsfullt 

att tänka på eller inte. Att bara få höra att man ska stå stilla och vänta är föga 

intressant, men att till exempel få en uppgift att leka tennsoldat framför kungens slott 

blir något annat. I det senare fallet engageras barnets föreställningsvärld och det kan då 

gå bättre att exempelvis stå alldeles stilla en stund, för att den yttre handlingen då 

upplevs ha en mening. 

 

Idén med att fokusera barnets föreställningsvärld istället för enbart det yttre beteendet 

innebär en förändring av omsorgsmönster i riktning mot ett inlevelsefullt 

förhållningssätt (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006) 

Nya insikter hos personalen  

När det gäller Kajsa så har personalen problem med att hon hela tiden ska fråga under läsvilan och att 

hon på så vis skapar oro omkring sig istället för avslappning och lugn. Läsvilan bygger på att alla barn 

kan gå in i sin egen föreställningsvärld och stanna där med sig själv. När det gäller Kajsa så behöver 

hon hela tiden stå i kontakt med yttervärlden i form av att hålla igång en dialog med den vuxne. Då 

kan hon vara koncentrerad, om än inte avslappnad och lugn. Detta är ett problem eftersom idén med 

vilan bygger på just avslappning och inre lugn. Det är som att hon inte kan njuta av att gå in i sig själv. 

Det framstår som det inte finns tillräckligt med lugn och ro i Kajsa.  

 

F använder den teoretiska visionen och för in frågeställningen om hur man kan göra detta tillgängligt 

för Kajsa ”hur kan man plantera in lugn i barnet?”  F beskriver att för att barnet ska kunna gå in till 

sig själv, sin egen föreställningsvärld, så behöver barnet känna att ”det har ett lugn i sitt inre”.  

 

F för in den teoretiska visionen i form av Winnicotts föräldra-barn teori, men använder ett mer 

lättillgängligt och metaforiskt språk, för att kunna förmedla en känsla för vad detta handlar om. F går 
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igenom vad Winnicotts begrepp ensamhet i någon annans närvaro innebär. Och ger exempel hur 

personal på förskolan och fritids använt detta sätt att tänka i sitt arbete med barn, som haft svårt att 

koncentrera sig. F visar med hjälp av små berättelser hur barn med hjälp av vuxna har kunnat hitta 

igen sitt inre lugn och därefter på egen hand kunnat söka reda på lugnet i sig själva, i situationer när 

barnet upplevt behov av det. 

 

I den här situationen används alltså en teoretisk vision för att utmana den återspeglade 

bilden av vad som faktiskt sker under vilan och skapa ett utvecklingsutrymme. 
 

Arbetslaget på Kajsas avdelning kommer snart in i den känsla och tankegång F försöker förmedla. När 

de fått tag på innebörden av barnets inre lugn och hur detta är intimt kopplat till den vuxnes mentala 

närvaro och speciella känsla av samhörighet med barnet i en viss situation börjar associationerna 

komma till olika episoder som utspelar sig runt Kajsa. 

 

Arbetslaget börjar beskriva vad som vanligtvis händer på morgonen när Kajsa kommer med sin 

mamma. 

 

Anna: ”När hon har kommit då tar hon sin filt och då vill hon gärna gå och sätta sig i soffan själv och 

ta en bok och titta i. Och ibland säger mamman: Ska jag välja en bok till dig eller väljer du en själv? 

Det kan vara lite olika, men då kan hon sitta där för sig själv ibland, ända fram till frukost. Då är hon 

som inne i sin egen bubbla.” 

 

F stryker under ”Ja, då är hon i sin egen bubbla med hjälp av boken och filten. Och filten påminner ju 

om barnet-och-mamma-tillsammans. Alltså barnet har en liten symbol för mamma-närheten med sig. 

Barnet har boken och filten och då stänger barnet av det som är utanför och det är bara barnet och dess 

känsla av närhet till sin mamma.” F försöker här uttrycka Kajsas perspektiv, när hon ”tryggar sig 

själv” med hjälp av en inre upplevelse, som hon lockar fram med stöd av en yttre symbol (Naturligtvis 

kan filten lika gärna symbolisera pappa-barnet -tryggheten). 

 

Resonemanget härrör från Winnicotts tankar om övergångsobjekt och vikten av att 

hålla ett inre gott objekt levande (Winnicott, 1971). Personalen börjar fånga upp 

innebörden av den teoretiska visionen, nämligen att barnet behöver stöd för att hålla 

denna känsla av inre trygghet levande för sig. Den teoretiska visionen lockar fram 

personalens associationer till situationer i förskolan. 
 

Britt: ”Men hon kommer ju ganska ofta när man själv håller på med någonting. Man står i 

målarrummet och man är ensam där inne, man kan hålla på och limma tavelramar eller vad som helst. 

Hon kommer gärna och tittar och tar ett papper och kan sätta sig ner och rita så där. Bara det att man är 

där inne. Det är ett sånt där tillfälle!” 

Anna: ”Det handlar mer om att vi tänker på det. Att vi får in det i vårt tänk. Att vi ger henne utrymme 

att man går nånstans. Ja, vi syns ju om vi står där inne och vi ser ju barnen. Vi har ju en glasruta där. 

Man är ju inte osynlig.” 

Britt: ”Jag brukar limma mycket och hon kommer gärna in och säger Vad gör du?” 

F framhåller att det mest bara handlar om att fånga tillfället. Det blir en annan definition av situationen 

om man är medveten om vad som händer i barnets föreställningsvärld. ”Man tänker ju inte på det här. 

Det är ju väldigt långsökt att tänka ut det, men det fungerar faktiskt väldigt väl.” 

 

Britt, som nu har innebörden av vuxen-barn-tryggheten klar för sig, får en insikt i vad 

som egentligen hände ute vid båten. Hon får en idé om hur det kom sig att Kajsa 

plötsligt verkade få en ny roll i leken. 

 

Britt: ”Men det känns nu, när du pratar om det, att som från början när Kajsa höll på med vattnet ute 

vid båten, då var det bara hon som var där med mig. Och då var det precis så där. Ja, det var hon och 
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jag från början för jag gick efter henne för att observera. För när Anna kom ut då sa jag att nu går jag 

och tittar vad Kajsa håller på med. Då var hon först vid snöhögen och sen gick hon till båten. Då kan 

det ha varit att hon kände den där känslan. Och så kom det till fler barn som ville var med och leka och 

det var okey för henne. Man står bara i ytterkanten på leken och finns bara där.” 

F stryker under: ”Ja, precis, om man kallar den där känslan för närvaro.” 

Britt. ”Jaa!!” 

F jämför därefter med vad som händer om den vuxne pratar i telefon och har sin närvaro hos den man 

talar med istället för hos barnet. Alla tre i arbetslaget känner igen situationen, bland annat från sina 

egna barn och innebörden av oavbruten känslomässig närvaro blir ännu mer påtaglig. F beskriver 

också hur den här känslan av närvaro och kontakt stärker ett känslomässigt band till den vuxne. Detta 

känslomässiga band av trygghet innebär att barnet så småningom vågar lämna närheten för ett tag, 

kanske gå till ett annat rum och göra något på egen hand en stund, men sen återvänder barnet igen. 

Barnet pendlar fram och tillbaka mellan den nära tryggheten och självständigheten. Barnet börjar efter 

hand lära sig att bära tryggheten med sig rent mentalt. Barn som är i samspelssvårigheter och mindre 

trygga håller ofta på längre med den här pendlingen, precis som de yngsta barnen. 

Britt: ”Ja, det gör hon ju !!! NU när du säger det så ser jag henne pendla så där mellan tryggheten och 

världen. Ja, hon vill liksom kolla vart vi är.” 

F föreslår att det kan vara när hon inte lyckas med det här att mentalt hålla kvar känslan av trygghet, 

som hon gör något destruktivt. 

 

Arbetslaget konstaterar att vuxna på dagis är så extremt rörliga att barnen kanske inte får grepp om var 

den vuxna tryggheten befinner sig. De känner också igen att det många gånger på små daghem ofta var 

kokerskan som små barn, eller barn i särskilda behov pendlade till. Kokerskan var mer stationär. Det 

var möjligt att veta var hon befann sig. Och det var en och samma person hela tiden. 

 

Arbetslaget kommer på att detta, med innebörden av närvaron och hur den kan påverka vad som sker i 

samspelet, har undgått dem och någonstans känner de ändå väl igen detta. 

 

Här har vi ett exempel på hur det finns en latent tyst kunskap, som inte har varit möjlig 

att använda för personalen. 
 

Britt: ”En del barn är så otroligt subtila i sina små vinkar och rörelser. Och har man missat det då har 

man missat det. Där gick tåget:” 

Anna: ”Det gäller att fånga upp dem tidigt och hålla ögonen på alla barn.” 

 

Det uppstår en reflekterande tystnad. Detta kan förstås som att personalen helt enkelt 

håller på att förvärva en ny insikt. 
 

Britt: Jag tror jag ska sluta jobba som förskollärare. Det är för mycket ansvar! Jag hinner inte med det 

här.” 

Anna: ”Ibland känns det så!” 

 

Innebörden i det som sker i samspelet mellan vuxen och barn har blivit tydlig och 

påtaglig. Den nya insikten verkar vara smärtsam. Personalen upplever kanske att de 

inte räcker till. 

 

Arbetslaget summerar vad närvaro betyder i jobbet med Kajsa.  

 
Britt:” Jag tycker att hon är lugnare, när jag varit väldigt nära henne. Så fort man inte är där, är det 

grejor som hänt.” 

 

Arbetslaget kommer fram till att det är viktigt att någon är nära Kajsa och att man 

måste komma överens om vem som har ansvaret för detta vid olika tidpunkter. 
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Det som händer här, sett utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, är att principen 

för arbetsdelningen förändras från att bygga på de praktiska sysslorna till att 

arbetsuppgiften fördelas efter principen om barnets behov av en vuxens närvaro. Hur 

man ger rum för barn att bygga relationer med vuxna i sin förskola blir en viktig och 

bärande del i verksamheten. Det håller på att skapas en ny underliggande regel i 

arbetet. 
 

Anna: ”Vi behöver vara närvarande och se vad som händer i olika situationer.” 

Britt ”Att alltid någon är nära henne. Om inte jag är nära henne, så är du nära henne.” 

Anna:”Att vi ser till att någon tar ansvaret” 

Britt: ”Nu har jag planering! Kan du ta och kolla Kajsa medan vi är ute?” 

F konstaterar att då kan det bli både observationer och närvaro och förmodligen även en minskning av 

antalet incidenter, det vill säga att Kajsa gör dumma saker mot andra barn. 

 

Här vävs teorin om vikten av mental närvaro in som en förståelse för hur man kan göra 

i det praktiska arbetet med Kajsa. Att greppa den djupare innebörden i att vara ensam i 

någons närvaro (Winnicott 1965) och använda de insikter, som man fått genom att 

reflektera tillsammans, för att tänka vidare om sitt dagliga arbete i barngruppen, 

innebär en transformation av arbetet. Själva insikten kring vad en sådan närvaro 

innebär leder till en förändring av utgångspunkten för arbetet. Det handlar om att 

tänka annorlunda. När Britt står och limmar i målarrummet nästa gång och Kajsa 

kommer finns en beredskap hos Britt. Hon vet att det inte handlar om att sysselsätta 

Kajsa så snabbt som möjligt eller att till exempel säga åt henne att gå tillbaka till de 

andra barnen. Det handlar om att vara där mentalt för Kajsa, men låta Kajsa vara i sin 

egen värld. Det handlar om att koncentrera sig på att nu är vi tillsammans i en 

gemensam och behaglig upplevelse av närvaro. Det handlar om att kunna slappna av 

och njuta av stunden med barnet och sin egen syssla. Det är en passiv, men aktiv 

pedagogik. Det handlar om att fånga ögonblick. Det är ett subtilt och ospråkligt, men 

genuint mänskligt samspel, som små barn är helt beroende av för att hitta sitt inre lugn 

och kunna utveckla en förmåga till koncentration  

 

Barn i svårigheter och mycket små barn har ofta inte fått tillräckligt av den här typen 

upplevelser och måste få dem tillsammans med en pålitlig vuxen. Samtidigt skapar 

barn som Kajsa, ofta en irritation omkring sig. Det gör att de får uppleva motsatsen, 

vuxnas irritation och att bli bortstötta av andra barn i samspelsituationer på förskolan. 

Det hela blir en ond spiral av negativt samspel. Bristen på teoretisk förståelse och 

begrepp för vad som utspelar sig på ett mentalt plan i samspelet har hindrat personalen 

från att hitta vägar att arbete med Kajsa på ett konstruktivt sätt. Verksamhetsteoretiskt 

handlar problemen om en brist på redskap i omsorgsdelen av förskoleverksamheten, 

eller samspelsdimensionen som jag väljer att benämna detta. Personalen har inte haft 

tillräckliga möjligheter att mediera sina handlingar eller snarare sitt förhållningssätt. 

När det som sker i målarrummet sätts in ett nytt sammanhang uppstår ett annat sätt att 

tolka situationen och den praktiska pedagogiska kunskapen (McLean,1991) eller tysta 

kunskapen (Polanij,1967) förändras. 
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Det ideala respektive möjliga objektet 

Det finns en motsättning i verksamheten som handlar om det ideala objektet som 

personalen har fått via målsättningar för arbetet och utbildning/fortbildning och den 

verklighet man står i. I den klyfta som ligger mellan idealbilden och det möjliga 

objektet i den krassa verkligheten, ryms stress och dåligt samvete. Hur ska man 

hantera detta? Frågan är om inte de pedagogiska målen bygger på att förskolan bara 

har idealbarn eller fullt kompetenta barn redan från starten i förskolan. Jag uppfattar 

det som att just detta dåliga samvete med parallellt ökade krav, till exempel en större 

andel yngre barn i grupperna, gör att det kan vara alltmer svårt att vara lyhörd i sitt 

samspel med barnen. Det handlar här inte om att man inte vet hur man borde göra, 

utan om att man inte orkar med att klara av det på grund av känslomässig 

överbelastning. 

 

Skillnaden mellan idealbilden av förskolan, som implicerar att barn å ena sidan 

behöver lugn och ro med trygga vuxna och personalens vardagsverklighet å den andra, 

som ofta innebär att man arbetar under stress, kan tänkas generera dåligt samvete hos 

personalen. Stress försvårar enligt McLean (1991) möjligheten att var mentalt 

närvarande och bekräftande i sitt samspel med barnen. Hon framhåller också att 

lärarna i stressade situationer fokuserar på få, mer framträdande element i situationen. 

Risken för stereotypisering av barn (Bygdeson-Larsson, 2005 a, b; 2006) kan därmed 

öka. Ju mer medveten man blir om vikten av mental närvaro och lugn ju större kan 

avståndet mellan det eftersträvansvärda och det möjliga te sig. Därför gavs tillfälle för 

arbetslaget under PPR-samtalen att reflektera över denna paradox och få tillfälle att 

ventilera eventuellt dåligt samvete.  
 

F fäster personalens uppmärksamhet vid den motsättning som ligger i att många av barnen behöver ett 

inre lugn, men hur det emellanåt kan vara svårt att förmedla det, eftersom personalen kastas mellan 

normal belastning och starkt stressande situationer på ett oförutsägbart sätt. Det är en sorts berg-och-

dalbana. De barn som har ett särskilt stort behov av att personalen förmedlar inre lugn väcker inte 

sällan just stress och negativa affekter. Personalen känner tydligt igen sig i detta. En viktig del i PPR-

samtalen är att man får tillfälle att uttrycka sina upplevelser av tillkortakommanden och otillräcklighet. 

F framhåller motsättningen mellan idealbilden och den krassa verkligheten i förskolans vardag och hur 

detta kan skapa just känslor av otillräcklighet.  

 

Konsekvensen av överbelastning, bland annat till följd av otillräckliga redskap kan 

leda till att en ond cirkel uppstår där otillräckligheten leder till ytterligare stress. 

Studier av Johansson & Johansson (2003) beskriver att personalen vid vissa förskolor 

uttrycker uppgivenhet över att man förlorat kontrollen över sin verksamhet. Jag menar 

att nya redskap som ger möjlighet till medveten mediering kan ge praktikerna 

möjlighet att uppleva sig kunna återta makten över sin arbetssituation. 

Kajsa har börjat leka rollek 

Själva samspelsprocessen i förskolan runt Kajsa förändras enligt personalen. Parallellt 

med den senare delen av PPR-samtalen är Kajsa lugnare och har också börjat leka mer 

på sin förskola.  
 

”Hon är på ett strålande humör”, som Lisa uttrycker det. Hon söker sig till de mer jämnåriga flickorna 

och de leker rollekar”. Kajsa är medskapande i leken, allt enligt personalens beskrivningar. ”Tidigare 
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höll hon sig hela tiden till ett par av de två år yngre pojkarna och det blev mest spring och bus. Hon 

har nu blivit inkluderad fått en helt ny roll bland de mer jämnåriga barnen. Kajsa behöver inte längre 

hålla kontroll på allt yttre omkring sig, utan har blivit lugnare och tryggare hon kan slappna av och 

koncentrera sig. Det gäller både i styrda aktiviteter och fri lek.”  

 

Personalen beskriver att barnen har slutat irritera sig på Kajsa.  
Lisa: ”Det är länge sedan jag hörde att de andra barnen gnällde på Kajsa.” 

Anna: ”Jag tycker att Kajsa lugnat ner sig. Hon kan sitta i lugn och ro och arbeta med något eget. Hon 

har börjat leka mer. Hon kan leka rollek med de andra barnen. Hon har lekt med flickgruppen på vår 

egen avdelning. Nu är hon mindre ofta tillsammans med de yngre pojkarna, som hon var med 

tidigare.”  

Lisa: ”Hon leker väldigt fint med de andra barnen.” 

Britt: ”Hon förstår sin roll och hon hittar den tillsammans med de andra flickorna” 

F frågar om personalen uppfattar vad leken handlar om när de leker rollek. 

Lisa: ”De kan leka frisör. De leker att de packar och åker till stranden.” 

Britt :”De kan leka att någon fyller år och så sjunger dom. Och de sjunger och de slår in paket. 

Och så sjunger dom och bakar tårta. Och så ligger dom på soffan och fyller år. ” 

Anna:”Ja, och de väntar! 

Britt:”Ja, dom väntar på paketen! De dukar fint och har tårta. Och så har dom babysar också och det 

har dom hållit på med länge. Men om Rosa är med går inte det. Hon tar sig inte ur födelsedagsleken. 

Är hon med då måste det bli födelsedagskalas.” 

 

Personalens beskrivning tyder på att de blivit mer uppmärksamma på vad som sker i 

leken och samspelet mellan barnen. Man beskriver mer i detalj de olika barnens del i 

samspelet. Kajsa är inkluderad bland jämnåriga och deltar i koncentrerad lek. 

 

Praktikerna har förändrat sitt förhållningssätt i riktning mot en ökad intersubjektivitet. 

Man lever sig in i barnets känslo- och tankevärld och ser bortom det yttre beteendet. 

De har förändrat sitt omsorgsmönster så att de bättre kan lägga märke till vad som sker 

i barnens lek- och samspelsprocesser. De är mindre inriktade på konflikter och är mer 

inlyssnande och offensiva i sin omsorg. Kajsa beskrivs som tryggare och lugnare och 

som att hon är välkommen av andra barn och klarar av lek och samspel på ett mer 

koncentrerat och konstruktivt sätt. Hon har förflyttat sig från ett så kallat 

självartikulerande och aggressivt till ett mer samvarokompetent samvaromönster för 

att använda Sommers (2005) begrepp. 

Relationen mellan personalen och Kajsa har förbättrats 

Alla i arbetslaget har lagt märke till hur Kajsa söker sig till vuxnas närhet och gärna 

vistas i den vuxnes mentala närvaro när tillfällen bjuds.  
 

Britt:” Ja, Kajsa kommer gärna och tittar efter vad man gör och då är hon väldigt intresserad. Hon vill 

gärna ha koll på oss. Vart gick Anna? Vart gick Lisa?  

 

Anna beskriver hur gott Kajsa tycks må på morgonen om hon får sitta i knä på en vuxen när hon håller 

på med sin ”boken och filten” start av dagen på förskolan.”På morgonen när mamma och Kajsa 

kommer och hon tar en bok och så kommer man själv dit och sätter sig, då njuter hon ju. När man 

sitter bredvid henne och tar sig lite tid med henne.” 

F frågar Lisa om hon också har haft den här erfarenheten av att Kajsa söker närhet. 

Lisa: ”Ja, det tycker jag absolut! Sen vill hon väldigt gärna hjälpa till.” 

Britt: ”Hon är tjänstvillig! Hon vill väldigt gärna hämta matvagnen.” 

Anna: ”Och städa dockvrån och stänga dörrar”.  
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Lisa menar att: ”Det gäller att fördela uppgifterna så att alla barn får sin chans att göra någon uppgift.” 

 

Personalen beskriver både Kajsa och mamman på ett positivare och mer förstående 

sätt. 

 

Anna: ” Sen ska hon ha en eloge för hon kommer och hämtar direkt hon slutat jobba! Hon  

utnyttjar inte tiden, utan hon vill verkligen vara med sina barn.” 

 

Det arbetslaget berättar, tyder på att det har uppstått en ny, varmare och mer 

inlevelsefull relation mellan Kajsa och de vuxna i förskolan. Och det finns sannolikt 

ett samband mellan förändringen i personalens samspel med Kajsa och hennes roll i 

leken och samspelet med de andra barnen. Utifrån Engeström (1987) har praktikerna 

med stöd av PPR-processen förändrat objektet, innebörden i arbetet och därmed har 

även objektaktiviteten, det vill säga barnens lek och samspel förändrats. 

Personalen uppfattar fler barn på ett tydligare sätt 

Efter ytterligare några veckor beskriver personalen att Kajsa fortsatt är på gott humör 

och hur hon fortsatt att leka med de äldre flickorna på avdelningen. Nu har man också 

lagt märke till mer i detalj, hur barnen fördelar roller och hur de styr leken. Barnen 

ropar inte längre att Kajsa gör dumma saker utan det är lugnt kring Kajsa. Hon 

fungerar, enligt personalen, bra i leksammanhanget.  

 

Det framstår i samtalen att personalen blir mer och mer seende när det gäller vad som 

pågår i samspelet och leken. Ett annat barn, Elsa, framträder i flickgruppen. Elsa 

försöker dominera över de andra. Och får Elsa inte som hon vill, lämnar hon leken. 

Arbetslaget får således upp ögonen för Elsa och hennes behov av vägledning för att 

klara ett ömsesidigt socialt samspel. 

 

Även när det gäller pojkarna i gruppen har personalen lagt märke till och beskriver att 

det sker förändringar. En tidigare orolig yngre pojke har börjat leka mer konstruktivt 

och koncentrerat. En äldre pojke som inte vågade hävda sig, utan bara varit passiv har 

börjat kunna uttrycka vad han vill och har kommit in i lek med någon av de andra 

pojkarna. Det framstår utifrån personalens beskrivning, att barnen byter lek och 

samspelskamrater lite mer flexibelt. Man kan tolka det som att barnen överlag är 

tryggare. Personalen rapporterar inga klagomål från barnen när det gäller Kajsa och 

hon upplevs inte längre förstöra för de andra. Man får via samtalen en bild av att 

Kajsas samspel med både barn och vuxna på förskolan förändrats och att Kajsa funnit 

lekro och glädje. Hon har blivit socialt inkluderad på ett helt annat sätt än tidigare. De 

gamla destruktiva tendenserna finns naturligtvis latent kvar, men med ett mer medvetet 

och gott pedagogsikt stöd i form av en känslomässig närvaro verkar det nya och 

positivare sociala samspelsmönstret alltmer befästas och det gäller fler barn än Kajsa. 

Man kan beskriva förändringsarbetets resultat som att Flugan har påbörjat en 

förflyttning uppåt på den så kallade klimatlinjen. Innebörden av en sådan förbättring 

av omsorgskvaliteten och samspelsklimatet kan för barn i Kajsas situation, det vill säga 

barn i lek och samspelssvårigheter ha en avgörande betydelse för möjligheter till så 

kallad mönsterbrytning det vill säga att barnet får stöd av samspelet med omgivningen 
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för att kunna bryta ett förväntat negativt utvecklingsförlopp (jfr Sommer, 2005) . Det 

handlar alltså här om resiliens, ökad motståndskraft i form av en dynamisk process 

mellan barnet och dess förskolemiljö. 

Skolförberedande uppgifter går bättre 

Personalen beskriver att Kajsa klarar av de mer styrda skolförberedande uppgifterna på 

ett bättre sätt och har lättare att koncentrera sig. 
 

Lisa: ” Från början tjafsade hon och gick från bordet, men det har börjat gå riktigt bra! Nu kan hon 

färglägga lite bättre. Jag pratade med henne om att försöka följa linjerna. Inte utifrån att ställa krav, 

utan mer för att peppa henne. Jag vet inte om det är det som gett resultat, men jag tycker det. ” 

Anna: ” Jag tycker också att det är bättre! Och på femårsgruppen är hon väldigt skärpt, när hon då kan 

någonting räcker hon upp handen. Jag kan! Jag kan! Hon blir väldigt ivrig! Senast hade jag 

sammansatta ord och hon ser ju direkt. Och likadant memory hon har ett jättebra bildminne. Hon är 

skärpt alltså, mer än de andra flickorna” 

 

Relationen mellan Kajsa och hennes förskolepersonal är betydligt positivare och 

varmare. Detta bådar gott för framtiden om man utgår från Hamre & Piantas (2001) 

forskning om vikten av barnets möjligheter att bygga en varm känslomässig relation 

med sin förskolepersonal. Hamre & Pianta framhåller att speciellt när det gäller barn 

som av personalen bedöms ha beteendeproblem kan en förbättring av den specifika 

förskollärar-barn relationen få en långsiktigt god effekt på sociala beteenden och 

skolframgång, ända upp i högstadiet. 

Summering och tolkning 

Vad hände i PPR processen om man betraktar den från ett samspels- respektive ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv? Samspelet mellan Kajsa och hennes 

förskolepersonal handlar till en början mycket om Kajsas yttre beteende och 

konflikter. Det utvecklas i riktning mot intersubjektivitet i form av ett mer 

inlevelsefullt förhållningssätt. Kajsa svarar med glädje och hjälpsamhet. Hon ökar 

också sin koncentrationsförmåga både i skolliknande uppgifter och i lek och samspel. 

Kajsa beskrivs av personalen på ett helt annat sätt i slutet av PPR-samtalen. 

Personalens uppfattning om Kajsa har förändrats, som jag tolkar det, genom att 

praktikerna kom underfund med nödvändigheten att undersöka Kajsas 

meningsskapande, det vill säga ta reda på vad som försiggick i Kajsas 

föreställningsvärld. De kom också fram till att det är viktigt att följa processen i leken 

på ett mentalt plan för att förstå vad som sker mellan barnen i deras samspel och lek. 

Dessutom erövrade praktikerna insikten om vad närvaro och intersubjektivt samspel 

med barnet innebär för barnets koncentration och välbefinnande. 

 

Hur kan vi förstå den förändring som ägde rum från ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv? Flugan genomgick förändring i flera steg med hjälp av så kallad dubbel 

stimulering i form av återspeglande berättelser från rådande verksamhet, respektive 

teoretiska visioner om en möjlig verksamhet. Praktikerna själva skapade spontant 

språngbrädor som till exempel sagoskapande, närvaroupplevelse i målarrummet, vid 

båtleken, på morgonen, samt förebyggande instruktioner till Kajsa inför till exempel 

femårsaktiviteterna. 
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Förskolepersonalen, det vill säga praktikerna på Flugan lyckades förändra sitt 

verksamhetssystem, bort från de störningar och inre motsättningar, som initialt rådde i 

verksamhetssystemet innan förändringen. Det omsorgsmönster som tidigare 

karakteriserade arbetet eller objektet för verksamheten innebar att praktikerna 

fokuserade på barnets konflikter och praktiska aspekter av arbetet. Förändringsarbetet 

resulterade i att verksamheten istället kunde sägas få ett mer inlevelsefullt och 

offensivt mönster, utifrån Jacobis (1991) beskrivning av olika omsorgsmönster. 

 

Nya redskap, i form av tankar om närvaro, meningsskapande, intersubjektivitet 

medförde att objektet för verksamheten förändrades, det vill säga innebörden i 

arbetsuppgiften. För att möjliggöra observationer under pågående arbete förändrades 

dessutom arbetslagets behov av samordning och kommunikation inom arbetslaget och 

även underliggande regler och arbetsdelning omvandlades.  

 

Denna förändring möjliggjorde, enligt personalens beskrivning, en förändrad situation 

för Kajsa. Enkelt uttryckt behöver barn bli sedda eller speglade (Winnicott, 1981) för 

att må bra och växa och Kajsa visade vad som kan hända när ett barns 

föreställningsvärld möter ett intersubjektivt gensvar från personalen i förskolan. I 

exemplet framkommer också att de inte bara började se Kajsa på ett nytt sätt utan att 

de också såg andra barn tydligare och att de även bättre kunde följa det mentala 

samspelet mellan barnen. 

 

Nedan åskådliggörs olika aspekter av förändringen med en figur, som beskriver 

situationen före och efter PPR-arbetet, dels i förskoleverksamheten, dels i 

objektverksamheten, det vill säga i lek- och samspelssituationen runt Kajsa. 

Förändringar i förskoleverksamheten påverkade objektverksamheten. Inledningsvis 

var Kajsa ofta föremål för gruppens irritation och blev utpekad som den som förstörde. 

Kajsa hade låg status i gruppen och fick nöja sig med att vara tillsammans med två av 

de yngre barnen. Kajsa hade svårigheter att klara av såväl symbollek som situationer 

med skolförberedande uppgifter. Den beskrivning som personalen ger senare av Kajsa 

tyder på en förändrad bild och sannolikt också en förändrad situation för Kajsa. Hon 

har då, enligt beskrivningen, blivit accepterad av barnen och får vara med i rolleken 

med de äldre flickorna. Kajsa är glad och hjälpsam. Hon söker sig till 

förskolepersonalen och njuter av att få stunder i deras närhet. Kajsa kan vara 

koncentrerad och ”duktig” på skolförberedande uppgifter. 
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Figuren nedan illustrerar hur förändringar i förskoleverksamheten påverkar 

objektverksamheten det vill säga barnens lek och samspel. 

 

Kritisk reflektion 

Den förändring som personalens beskrivning vittnar om kan naturligtvis tolkas på flera 

andra sätt. Till exempel kan händelser utanför förskolan ha påverkat Kajsa i positiv 

riktning under tiden PPR-samtalen pågick. Man kan också anföra att barn alltid 

genomgår förändringar på grund av att de växer och utvecklas. Ett tredje argument kan 

vara att personalen var tyngd av sitt arbete och till en början hade ett överdrivet 

negativt sätt att uppfatta och beskriva situationen. Detta är ett välkänt fenomen inom 

den konsultativa traditionen. Carlberg, Guvå & Teurell (1981) har benämnt detta med 

termen yrkeskris. Inom Caplans (1970) metod för konsultand-centrerad konsultation 

ser man just yrkeskrisen som en inledande fas, när man arbetar med så kallad 

temainterferensreduktion. Inom Caplans konsultativa tradition handlar det om att 

lösgöra personalens sätt att tolka barnet utifrån influenser från personalens tidigare 

personliga upplevelser, som de projicerar på barnet ifråga. Inom PPR är ambitionen att 

istället tillföra nya kunskaper eller redskap för att öka förståelsen för vad som sker i 

lek- och samspelsprocesser här och nu. I vilket fall är just den överdrivet negativa 

bilden av barnet som ofta presenteras inledningsvis viktig att ha med sig vid en kritisk 

granskning av PPR-studiens resultat. Samtidigt ska sägas att konsultationer eller 

handledningar av olika slag, många gånger bara leder till en snabb reduktion av den 

ångestnivå som omger arbetet med vissa barn, för att sen återgå till det vanliga det vill 

Figur 8. Förskoleverksamheten påverkar objektverksamheten. 
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säga problemen tenderar att fortsätta som före konsultationen. Att åstadkomma en mer 

djupgående och varaktig förändring hör som jag ser det samman med att analyser görs 

och att nya redskap tillförs. 

 

Nedan följer ytterligare en förändringsprocess som beskrivs i detalj. Ambitionen är att 

det ska vara genomskinligt och möjligt för läsaren att följa och tolka på sitt eget sätt. 

Exempel I b; Myggans förändringsprocess 

Myggans förskoleavdelning har 18 barn mellan 1-5 år, varav åtta barn är 3 år eller 

yngre. Det finns lika många pojkar som flickor på avdelningen. Personalen på Myggan 

har lång erfarenhet, mellan 10- 35 år. Som arbetslag har de funnits i cirka sex år. Alla 

har förskollärarutbildning. Vi kan kalla dem Eva, Rosa och Ella.  

 

Anledningen till att Myggan söker stöd i form av PPR, är att de upplever stora 

svårigheter att klara av arbetet med en 4 ½ årig gosse. Vi kan kalla honom Roger. 

Hans beteende är svårt att förutse för såväl barn som personal. Han kan utan 

förvarning slå något av de andra barnen. När personalen försöker begränsa hans 

aggressiva beteenden tappar han all behärskning och får våldsamma utbrott och kan 

slänga saker vilt omkring sig. När Roger är närvarande i gruppen uppstår ofta spänning 

eller stress bland barnen på avdelningen, eftersom de är rädda för att han ska gå till 

fysiska angrepp mot dem. Några av de övriga pojkarna i fyra- femårsåldern 

provocerar, enligt personalen, ofta fram Rogers negativa beteenden något som de 

själva känner maktlöshet inför. 

Problembild 

Rektor har begärt föräldrarnas godkännande för att söka stöd från elevhälsan. Rogers 

föräldrar motsätter sig att förskolan ska söka hjälp för deras son i form av ett 

individärende hos elevhälsan. De menar att det i lika hög grad är de andra barnen i 

pojkgruppen som man behöver söka hjälp för i sådant fall. Denna bakgrund gör att 

rektor och personalen på Myggan är tacksamma för möjligheten att få ta del av en 

PPR-insats. Rogers föräldrar och hela föräldragruppen informeras om PPR, som en 

möjlig väg och de ger sitt stöd till att Myggans personal anmäler intresse för att få 

PPR-stöd. Personalens mål med PPR-insatsen är att få hjälp med hur man ska kunde få 

lugn och ro i pojkgruppen och hitta vägar att bemöta Roger. Han har fått en negativ 

roll i gruppen, eftersom han upplevs hotfull av de andra barnen. Denna roll tenderar att 

alltmer stereotypiseras (Bygdeson-Larsson, 2005 a, b; 2006). Innan PPR-arbetet tagit 

sin början har personalen vid ett utvecklingssamtal med Rogers föräldrar uppmanat 

dem att själva söka kontakt med barnpsykiatrin för att utreda och få hjälp med Roger. 

 

I detta fall är utgångsläget på Myggan ett klart upplevt behovstillstånd. Personalen 

upplever vanmakt i situationen. Barn drabbas av Rogers aggressivitet och utbrott. De 

far illa i situationen och ibland kommer någon till skada rent fysiskt. Personalen hittar 

inga utvägar och är i trängande behov av stöd utifrån. 
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PPR-processen 

Myggans personal får PRR stöd under fem månader, 1½ timme var 14:e dag, för sitt 

arbete med pojken och barngruppen omkring honom. Utgångspunkten i PPR-insatsen 

är personalens arbetsproblem och inte att det är något ”fel” på något enskilt barn. Det 

handlar om att personalen får stöd för att själva lära sig undersöka, förstå och hantera 

processer i barngruppens samspel och lek. Samtalen används som ett redskap för att 

bredda bilden av vad som händer mellan barnen. I samtalen får personalen stöd för att 

hur de kan göra specifika iakttagelser av hur barnen leker och samspelar, med hjälp av 

så kallade lek och samspelsobservationer eller PPO, Pedagogisk processobservation 

(Bygdeson-Larsson, 2004). 

 

När det gäller den fyraårige gossens aggressiva attacker mot andra och ibland 

försvarslösa barn får personalen stöd för att undersöka och hantera sina egna 

känslomässiga reaktioner. Detta för att få distans och reflektionsutrymme för att kunna 

göra medvetna val av lämpliga förhållningssätt i de situationer som uppstår. Detta 

handlar om att personalen ska få möjlighet att hitta vägar att motverka att de själva blir 

indragna i negativa samspelsmönster i relation till barnet, eftersom detta kan förstärka 

barnets, i detta fall Rogers, negativa roll i gruppen. 

Hur uppfattades Roger inledningsvis? 

PPR-processen börjar med en kartläggning av de problem personalen upplever. 

Personalens beskrivning avslöjar att Roger har problem med att behärska sina 

aggressiva impulser och svårt att hitta igen sitt inre lugn. 
 

Ella: ”Roger har ingen förmåga att lugna ner sig själv. Han är ständigt på helspänn.” 

Rosa framhåller att Roger är medveten om sina problem: ”Till exempel när barnen vilade efter lunch 

så sa han: 

Jag kan inte vara tyst! Jag kan inte vara lugn! Jag kan inte stanna på min plats. Jag kan inte!” 

 

I beskrivningen framkommer också motsägande uppgifter. 

 

Ella: ”Men om Roger kommer in i ett lugnt tillstånd, då kan han faktiskt vara väldigt stilla och då kan 

han nästan somna… Det kan hända ibland om man läser en saga.” 

 

Personalen beskriver också att Roger kan vara hänsynslös och utan förvarning slå till 

andra barn, vilket leder till att barnen är i ständig beredskap. 
 

Ella: ”Till exempel i morse när han lekte med plasttuberna tillsammans med en två år äldre flicka, som 

satt på golvet. Så höll hon upp sina armar, för att skydda sig själv, under tiden som han stod nära och 

pratade med henne. Just utifall att, därför att hon visste att han utan förvarning kunde slå till henne. 

Jag tror att sådana här situationer är påfrestande för barnen och gör dem stressade.” 

 

Enligt personalens beskrivning påverkas alla barn i gruppen av Roger. 

 

Ella: ”Om han inte är närvarande kan man känna att hela gruppen kan leka på ett lugnt, avslappnat och 

koncentrerat sätt. Om han däremot är närvarande är situationen i gruppen mycket spänd, därför att 

ingen vet vad som kan hända omkring Roger. 
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Eva: ” Men barnen vet också att Roger kan vara snäll och go, men de känner sig inte säkra. Han är så 

oförutsägbar.” 

 

Roger beskrivs som en känslig pojke med ett stort behov av att ha kontroll över 

situationen. Det klarar han inte hela tiden, vilket gör att han tappar behärskningen. 
 

Rosa ”Han vill veta allt som pågår runt omkring honom både bland vuxna och barn… Han är väldigt 

känslig och om ett litet barn gråter då ställer han sig på tå och skriker rakt ut och håller händerna för 

öronen och i samma veva kanske han slår någon som går förbi”. 

 

Enligt beskrivningen har Roger stora problem att behärska sig själv. Samtidigt 

beskriver personalen att Roger ändå har viss kapacitet att hantera sina impulser. 
 

Ella ”Men han slår ju inte småbarnen, så ibland lyckas han ju behärska sig”. 

 

Arbetslaget beskriver också att vissa situationer lockar fram Rogers dåliga beteenden. 

 

Eva: ”Man får en känsla att saker händer när det är många barn och när det ställs krav på Roger, och 

när han känner sig observerad och inte kan komma sig ur situationen.” 

Rosa” Det är bättre när det är färre barn närvarande. Det är lättare när det är 12-13 barn än när alla 18 

är här.” 

Eva ”Han kan inte behärska sig när det är nästan alla barn närvarande, därför att det är några av de 

andra pojkarna som provocerar honom". 

Rosa: ”De testar honom hela tiden, med alla medel, tills de lyckas provocera fram hans utbrott.” 

 

Så långt är personalens idé om problemet att Roger skapar stress i barngruppen och att 

förskolesituationen kan vara stressande för Roger men också att några av pojkarna 

provocerar honom. Roger sägs till viss del vara medveten om sina problem men han 

kan inte klara av att behärska sig. Personalen rapporterar också några positiva 

erfarenheter när Roger har blivit avslappnad och lugn. Både personal och barn vet att 

Roger även kan vara hänsynsfull, men situationen blir ofta alltför överväldigande. 

Personalen kan inte hitta någon väg att förändra sitt arbetssätt med Roger och 

barngruppen. 

Pojkgruppen 

Arbetslaget uttrycker tidigt i processen att målet är att få lugn och ro i den lilla 

gruppen med fyraåriga pojkar. Den består av Roger, Philip, David och Kevin. De 

beskriver att Philip är särskilt skicklig på att provocera Roger så han beter sig illa, till 

exempel genom att svära, eller slänga leksaker runt omkring i rummet, men Philip 

deltar aldrig själv i detta. Det verkar för personalen som att Philip ”lever genom” 

Roger. När personalen gemensamt undersöker och beskriver Philips egna aktiviteter i 

förskolan blir det tydligt att han behöver deras stöd. 
 

Eva: ”Philip ritar inte teckningar, han drar bara streck.” 

Rosa: ”Han klarar inta av att koncentrera sig någon längre stund när vi läser böcker.” 

Ella: ”Han deltar inte i rollekar med de andra barnen. Han vistas bara i närheten, han ger sig inte hän i 

en låtsaslek med de andra.” 

Rosa: ”Om han är säker på att han kan göra något, på ett väldigt bra sätt, som att lägga pussel. Då 

fortsätter han att göra samma sak om och om igen.” 
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Ella: ”Han väljer aldrig att göra något som är nytt och obekant för honom, utan bara sådant han är helt 

säker på att han kan klara av.” 

Eva: ”Han verkar undvika att bli synlig.” 

 

När personalen börjar reflektera omkring Philip blir de nyfikna. De vill mer i detalj 

undersöka de frågor som uppstår till exempel: Kan Philip rita en teckning, exempelvis 

en människa, eller drar han bara streck och klottrar? Kan han skapa något utifrån sig 

själv, sin föreställningsvärld i en teckning eller i en låtsaslek? Kan han skapa en 

berättelse tillsammans med en vuxen? Hur kan personalen ge Philip mer erfarenheter 

av att uttrycka sina kreativa impulser? 

 

Den teoretiska visionen som byggs upp i samtalet handlar om hur identitet och 

skapande hör samman, utifrån Winnicotts (1983) resonemang om leken som 

kreativitetens ursprung. ”Det är i lekandet och enbart i lekandet som barnet eller den 

vuxne kan skapa, vara kreativ och det är enbart genom att vara kreativ som individen 

kan finna sin identitet, sitt ’själv’.” (Ibid. s.77) Personalen blir intresserade av att locka 

Philip till att skapa något utifrån sig själv. Frågan är om Philip skulle minska sitt 

provocerande av Roger om han istället blev engagerad i att använda sina egna kreativa 

impulser för att själv uttrycka sig på något sätt?  

 

Senare i processen framkommer det att uppfattningen om den grupp av pojkar som 

inledningsvis beskrivs provocera Roger förändras utifrån personalens observationer. 

En närmare reflektion avslöjar skillnader mellan pojkarna. Två av dem är bra på att 

leka med fantasi, medan den tredje Philip, verkar ha problem med att kunna använda 

och uttrycka sin egen kreativitet på ett symboliskt sätt, att göra saker på låtsas. När 

personalen observerar och reflekterar närmare så framgår det, att det framförallt är 

Philip, som provocerar Roger. Samtalen gör personalen mer medvetna om vikten av att 

fokusera sina arbetsinsatser på hur man kan stötta Philip att leka med fantasi, det vill 

säga, symbollek. På detta sätt så vidgas deras uppmärksamhetsfokus bortom Roger.  

 

I den här delen av PPR-samtalen på Myggan beskriver jag den teoretiska definitionen 

av olika typer av lek. Detta bildar grunden för visionen i PPR-arbetet runt 

pojkgruppen. Denna teoretiska vision förmedlas på ett levande sätt med hjälp av olika 

exempel, men bygger sammanfattningsvis på följande teoretiska utgångspunkter: 

 

Att leka med fantasi syftar här på symbollek. Det betyder att barnet kan låtsas. Detta 

står i motsats till övningsleken, som handlar om de omedelbara sinnesintrycken och de 

konkreta handlingarna. Enligt Piaget (1978) delas leken in i övningslek, symbollek och 

regellek och mellan 1½ och 2 års ålder sker en utveckling mot användande av inre 

representation. Barnet övergår successivt från övningslekens funktionsövningar till 

symbollekar, som har samband med barnets känslo- och fantasiliv. Den kännetecknas 

av att barnet kan föreställa sig något det inte upplever i den yttre verkligheten här och 

nu. Utifrån Winnicott (1983) kan man säga att symbollek blir möjlig med hjälp av ett 

inre symboliskt språk som utvecklats av självet, med stöd av en tillräckligt god 

omvårdnad. Att leka symboliskt med utgångspunkt från sin inre föreställningsvärld 

kräver koncentration av barnet, vilket bygger på förekomsten av ett inre gott objekt, 

det vill säga att barnet byggt upp en erfarenhet av tillräckligt god omvårdnad, som 
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skapat en känsla av trygghet, och positiva förväntningar på omvärlden, som barnet 

mentalt bär med sig. Möjlighet till koncentration kan också höra samman med den 

vuxnes närvaro i den aktuella leksituationen. 

Philip blir mer synlig och kreativ 

Senare rapporterar personalen en positiv förändring när det gäller Philip. 
 

Eva: ” Det har hänt positiva saker.. jag bad Philip rita en människa, men först ville han göra ett 

flygplan av en bit papper. Jag sa att vi behövde en pilot. Sen ritade jag en pilot och vägledde honom att 

göra en pilot samtidigt. Jag sa att jag ritade ett huvud först och då gjorde han detsamma och så 

fortsatte vi. Han tittade inte på min teckning för att imitera, utan han ritade på samma gång, som jag 

steg för steg berättade, om hur man kunde göra armar, ben och så vidare. ” 

Ella:” En eftermiddag när hans mamma kom skrev han sitt namn på en teckning. Hans mamma sa att 

han också börjat rita hemma samma vecka. Han hade inte velat göra det förut. Tidigare var det 

omöjligt att få honom att rita eller skriva sitt namn. Han klädde också ut sig i en hatt härom dagen när 

flickorna arrangerade en teater där han deltog en liten stund. ” 

Eva: ”Bara att lyckas ta på sig en hatt tror jag är något stort för Philip.” 

Ella: ”För några dagar sen sade jag till Philip; kan du inte försöka att klä ut dig till någonting och han 

svarade; - Inte idag, men kanske imorgon.” 

 

Personalen reflekterar kring att Philip inte sa nej, utan att han svarade att han kanske 

skulle göra det, men inte på en gång. De har en känsla av han behöver tid och 

respekterar det. De är medvetna om att beslutet måste vara hans. I samband med 

tidigare diskussioner blev medlemmarna i arbetslaget intresserade av idén, att Philip 

kanske skulle komma att minska sitt provocerande av Roger, om han blev upptagen 

med sin egen lek och sitt eget skapande. 
 

Eva: ” Jag tror att den idén stämmer, därför han får mer och mer en känsla av sig själv 

Och att han kan göra annat än att bara väsnas och provocera Roger.” 

 

Philip verkar enligt personalens beskrivning, bli mer förmögen att utveckla sina egna 

sätt att uttrycka sig. Han har inte längre samma behov av att ”leva genom” Roger. När 

personalen blir mer medveten om vikten av att stödja Philip i att på olika sätt kunna 

uttrycka sig, börjar saker hända runt honom även hemma. Han verkar bli tydligare för 

sig själv. Det framstår i samtalen, som att det är viktigt att inte bara ge uppmärksamhet 

till Roger, men också till vart och ett av de andra barnen så att var och en av dem blir 

mer synliga för personalen och därmed tydligare för sig själva och även får ett bättre 

stöd för koncentrerad lek. 

Personalens medvetenhet om Rogers affektkurva - en språngbräda 

Rogers brist på förmåga att reglera sina affekter framträder allt mer under processens 

gång. Arbetslaget ger exempel på när Roger inte klarar av att slappna av, utan stör 

andra barn och får lov att lämna vilostunden tillsammans med en personal. Eva menar 

att Roger kan ha känt skam i den situationen. Diskussionen avslöjar att Roger ibland 

kan behärska sig och ibland inte klarar av det. Det är just när han är i stark affekt som 

han får problem att klara av situationen. 
 

Eva ”Man måste hjälpa honom att ta det lugnt”! 

Ella: ”Han är inte något småbarn längre, så det är inte lika lätt att lugna honom som tidigare.” 
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Rosa: ”Jag tror att han vill vara mer oberoende.” 

 

Roger är fyra och ett halvt år och har ännu stora svårigheter att balansera sina affekter 

och behöver stöd av personalen. Föräldrarna har på personalens uppmaning tagit 

kontakt med den barnpsykiatriska kliniken för att få hjälp. De har fått information att 

det är alltför tidigt och har fått rådet att vänta några år innan de söker stöd inom 

barnpsykiatrin. Enligt personalen framhåller Rogers föräldrar att han blir stressad på 

förskolan och att han inte längre vill gå dit. Personalen uttrycker i diskussionen att de 

själva känner sig stressade. 

 

En idé föds med hjälp av en teoretisk vision, nämligen att tänka på Rogers affektiva 

tillstånd som en kurva, som behöver brytas innan den når en ohanterligt hög nivå. 

Roger behöver göra erfarenheter av lugna inre tillstånd och få de vuxnas stöd för hur 

han kan göra för att lugna sig själv innan han blir helt överväldigad av sina egna 

affekter.  

 

Följande frågor diskuteras: Hur kan personalen uppfatta eller kanske till och med 

förutse när Rogers affektiva spänning ökar? Hur kan de göra för att finna ett sätt att 

bryta kurvan? Hur kan de skapa ett inre tillstånd av lugn tillsammans med Roger? 

 

Den teoretiska visionen om hur Roger kan få stöd för att utveckla sin impulskontroll 

handlar även om lek, eftersom symbolisk lek är ett viktigt redskap för att utveckla en 

kompetens att klara av att hantera affektiva tillstånd. Roger framställs som ett barn 

som sällan leker, samtidigt som han är i behov av just lek för att utveckla sin 

impulskontroll.  
 

Eva påminner sig, i samband med detta visionära resonemang, att Roger har visat en kapacitet att delta 

i fantasilek om situationen runt honom är lugn och trygg. Till exempel när barngruppen vistas utomhus 

kan han och någon av flickorna, till exempel Anna, ibland stanna inomhus och leka mamma-pappa-

barn. I denna låtsasfamilj är Roger ett litet barn, en baby, som är lugn och avslappnad. Eva inser, när 

hon tänker på deras lek, att även hon känner sig lugn och avslappnad i deras närhet i samband med 

leken. 

 

En annan fråga som kommer upp, är hur personalen ska kunna skapa mer av dessa 

lugna trygga situationer, där Roger kan få vara tillsammans med, i första hand ett annat 

barn, som är bra på att leka med fantasi. Problemlösningen handlar om hur man ska 

kunna organisera barngruppen i tid och rum, för att skapa dessa möjligheter för Roger. 

Den avslappnade och trygga vuxna personens närvaro intill Roger när han leker med 

ett annat barn är avgörande, dels för att leken ska kunna uppstå och dels för att den ska 

kunna fortgå. 

 

Det blir tydligt att Roger behöver stöd av personalen för att lugna sig själv och 

balansera sina affekter. Hans svårigheter gör det viktigt att hjälpa honom innan han 

kommer in i alltför intensiva affektiva tillstånd. Att göra sig medveten om och lyhört 

avläsa hans känslomässiga tillstånd framstår som ett viktigt redskap för att hjälpa 

honom. Att ge uppmärksamhet till hans annalkande tillstånd kan ge belöning. Det kan 

eventuellt på så vis bli möjligt att förebygga utbrott och våldsamma attacker mot andra 

barn. Att på detta sätt arbeta inom Rogers närmaste utvecklingszon (Vygotsky, 1978) 
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kan ge honom möjligheter, att på längre sikt, själv kunna hantera mer och mer av sin 

affektiva spänning det vill säga klara av sin affektreglering (Schore, 2003) på egen 

hand.  

 

Den teoretiska visionen här bygger i korthet på följande resonemang: Barns 

affektreglering sker till en början med stöd av att en vuxen tonar in och speglar vad 

barnet upplever och ger ett anpassat stöd för barnet att klara av situationen. Den vuxne 

tar emot affekterna, härbärgerar dem och ger tillbaka lugn. Att den vuxne speglar och 

visar att barnets affekter är verkliga och tar emot dem innebär ett sätt att stärka barnets 

känsla av egen identitet (Winnicott, 1965). Det kan också skydda och stärka barnets 

självförtroende genom att den vuxne hjälper barnet att klara av situationen. Den 

vuxnes affektintoning har, enligt Stern (1985) betydelse för barnets förmåga att dela 

inre känslomässiga tillstånd med någon annan, det vill säga kunna uppleva 

intersubjektivitet och kunna utveckla en förmåga till empati. Det är även 

utgångspunkten för att utveckla förmågan att mentalisera, vilket enligt Fonagy et.al. 

(2002) är grundläggande för den psykosociala hälsan. 

Kommunikation baserad på inlevelse  

Personalen börjar uppfatta att innebörden av det som sker i vuxen-barn dialogen, får 

konsekvenser för hur Roger beter sig. Deras egen del i kommunikationen börjar bli mer 

synlig för dem och personalen ger exempel på hur de kunnat förebygga eller vända 

svårigheter till det bättre. De uppfattar nu att det är möjligt att påverka ett 

händelseförlopp genom sina val av förhållningssätt.  

Roger får vuxenstöd för att bryta den eskalerande affektkurvan. 

I den första av de två återberättade situationerna befinner sig Roger i början på ett 

aggressivt utbrott. Han har just varit utomhus och kastat saker upp på taket och Philip 

har skrattat åt honom. Det är ofta för att just få Philip, att skratta, som han gör bus. 
 

Eva associerar: ”Det var ju som det där utbrottet, som han fick när han var ute. Och vikarien Lisa hade 

sagt åt Roger att sluta, annars skulle han få gå in. Han slutade inte och då tog hon in honom, det vill 

säga hon bar in honom i hallen - NU får du sitta här inne! Jag höll just på att byta blöja på Kalle. Jag 

sa åt Roger, att lyssna och göra som Lisa sa. -Du får vänta här inne tills jag är klar med att klä på 

Kalle. Men då reagerade han ju så där negativt och sa: - Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte… och 

lämnar man honom då, så antingen springer han ju ut eller så river han ner blomkrukorna eller kastar 

skor och andra saker.” 

F: ”Ja då får han ett aggressivt utbrott!” 

Eva ”Ja, precis! Och då bytte vi så att Lisa fortsatte att klä på Kalle 

Och så tog jag hand om Roger och satte mig med honom för jag tänkte på det här med att bryta den 

uppgående stresskurvan (affektkurvan). För han var ju så upprörd för han ville ju inte sitta där, för då 

skäms han så mycket, för att ha gjort fel. Han vill ju inte göra fel egentligen. Och så var han ju röd i 

ansiktet och svettig. Det var ju varmt ute. Han var ju alldeles sjöblöt och då sa jag, men känner du va 

varmt det är? Va blöt du är! Va svettigt! Vi tar av lite kläder! Vill du ha vatten? Ja, sen var det bra! 

Det är liksom det där att bryta, att komma nära honom på något vis och prata om något annat, än det 

han gjort som var fel. För han vet ju redan hur fel han gjort!” 

F: ”Ja, just det och då bryts det!” 

Eva: ”Ja och det här med vattnet var ju viktigt, för han var ju jättesvettig. Och vi vädrade lite och sen 

då började han prata och då kunde han vara så här öppen och han sa att det var fel med socken. Jamen, 

sa jag, vi tar av stövlarna och tittar! Tjocksockorna hade åkt ner och korvat sig!” 
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Vikariens verbala gränssättning ute på gården ökade Rogers affektiva spänning och 

normbrytande beteende. Det negativa samspelet eskalerade alltmer så att vikarien till 

slut fick lov att ta till fysiskt gränssättning. Roger hamnade i en situation, som Eva 

tolkade som att han kände skam. Hon gav till att börja med stöd för vikariens val att 

hantera situationen. Hon bad Roger vänta medan hon hjälpte Kalle med blöjan. Roger 

reagerade med att bli aggressiv i ord Jag vill inte ….Jag vill inte ....Eva visste utifrån 

sin erfarenhetskunskap att om hon, i detta läge, inte direkt tog hand om Roger, kunde 

situationen ytterligare ha förvärrats och slutat med att Roger fått ett våldsamt utbrott, 

rivet ner och kastat saker omkring sig. Hon påminde sig därför om idén från PPR-

samtalen att försöka bryta den uppåtgående affektiva trenden. Det ledde till att Eva 

direkt överlämnade sitt blöjbyte på Kalle till vikarien och fokuserade i stället sin egen 

insats på Roger.  

 

Här reflekterade Eva under arbetets gång (Schön,1987) och på så vis lyckas hon hjälpa  

Roger att bryta sitt mönster och hans affektiva spänning ledde, denna gång, inte till ett 

raseriutbrott. Eva använde sig av språngbrädan att bryta den affektiva kurvan, men 

också av att undersöka vad Roger hade i sin föreställningsvärld. Hon gick i dialog 

med hans perspektiv. Hon började med att skapa närhet och trygghet rent fysiskt 

genom att sätta sig intill honom och hjälpa honom att sätta ord på hans kroppsliga 

upplevelser, som att han var svettig och varm. Sen blev han själv förmögen att tänka 

om sin situation och kunde uttrycka i ord, vad slags problem han upplevde. Han 

började här och nu med sina kroppsliga upplevelser av knöliga sockar.  

 

Denna situation utvecklades från att Eva uppfattade att Roger befann sig i ett 

överväldigat tillstånd till att hon började ta emot hans affekter och ge tillbaka lugn till 

honom. Det Eva gör här innebär med Winnicotts begrepp att hon är holding och 

handling. Eva började i det lilla upplevelseområde han var upptagen av. Eva 

engagerade sig i Rogers känslor och kroppsliga upplevelser och lugnade honom så att 

han kunde börja använda sin kapacitet att reflektera om sin situation. Hon lyfte upp 

honom från att vara passivt överväldigad offer till att åter bli ett aktivt subjekt i sin 

situation. Det hela krävde full närvaro i den yttre situationen och en kapacitet att 

föreställa sig och leva sig in i Rogers inre tillstånd, som hon tolkade som att han 

skämdes. Detta är ett bra exempel på hur personalen kunde vägleda Roger steg för steg 

ut ur den överväldigande affektiva upplevelsen genom att använda ett inlevelsefullt 

förhållningssätt. Det krävde en intersubjektiv kapacitet att tona in och uppfatta Rogers 

tankar och känslor. Genom detta förhållningssätt kom Rogers förmåga att 

kommunicera med ord igång igen. 

 

Situationen är ett exempel på hur Eva med hjälp av ett nytt sätt att tänka, ett nytt lokalt 

producerat redskap, den affektiva kurvan, också förändrar arbetsdelningen mellan sig 

och vikarien. Vi benämnde Rogers ökande spänningsnivå med den lokalt producerade 

termen den affektiva kurvan för att det skulle bli lättare att upptäcka när Roger var på 

väg att tappa kontrollen. Eva tar initiativ till att byta arbetsuppgift med vikarien 

eftersom Eva har en väl uppbyggd relation med Roger. Det vill säga verksamheten 

förändras här när det gäller redskapen för att tänka om arbetsuppgiften och därmed 

förändras också objektet, det vill säga vad verksamheten syftar till och som en följd av 
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det arbetsdelningen. Det viktiga är inte att få Roger att sluta bete sig på ett visst sätt 

och lyda, utan att ge honom stöd för att kunna komma tillbaka till en affektiv balans. 

Det handlar samtidigt om att lära honom hur han själv kan göra för att återfå sin 

balans. Eva arbetar inom Rogers utvecklingszon. Hon är den som känner Roger och 

har en relation till honom, det vill säga Roger är mer trygg med Eva än med vikarien. 

Vuxna personer på förskolan är inte utbytbara från barnets perspektiv. Detta är viktigt 

att ta hänsyn till när det gäller arbetsdelningen, som exemplet visar. 

 

Roger fick denna gång en korrigerande upplevelse, som kunde ge honom hjälp att 

bryta sitt mönster. Han fick en upplevelse av att ta sig ut ur ett överväldigande 

affektivt tillstånd med stöd av en vuxen. Evas sätt att hantera situationen innebär att 

Roger denna gång fick en annorlunda upplevelse, det vill säga en konflikt behöver inte 

leda till ett raseriutbrott. Med hjälp av en intersubjektiv dialog med en vuxen fick 

Roger stöd för att ta makten över sina egna affekter. 

 

Teoretiskt kan situationen tolkas som att upplevelsen kan ha fyllt på Rogers känsla av 

existensen av ett inre gott objekt. Den typen av upplevelser kan på sikt stärka Rogers 

möjligheter att klara av att balansera sina affekter på egen hand. Winnicott (1965) 

hänvisar till Klein (1946) som menar att kapaciteten att vara ensam beror av existensen 

av ett gott objekt i den inre psykiska verkligheten. Detta kan närmast beskrivas som att 

barnet genom att få goda upplevelser av samspel med pålitliga vuxna, inom sig bygger 

upp och bär med sig en känsla av tillit och trygghet, som gör att de lättare kan klara av 

att hantera känslomässiga upplevelser på egen hand. 

Bandspelaren - den vuxne använder dialog för att förebygga oro. 

Ella beskriver ett dilemma hon hamnade i under vilan. Ljudet på bandspelaren var för 

högt. Hon upplevde att hon behövde skruva ner. Hon insåg att det innebar en direkt 

risk att aktivera oro hos Roger. Hur skulle hon göra? 
 

Ella: ”Det var ju som när jag var inne på vilan då kände jag att volymen var för hög på bandspelaren. 

Jaha, nu måste jag kliva upp! Och då vet man ju aldrig vad som händer!” 

Eva: ”Ja det är ju jättekänsligt.” 

Ella: ”Och då ligger man där och funderar, men jag måste ju skruva ner, för att det är alldeles för högt 

ljud i vilrummet. Och då vänder jag mig till Roger och säger; du är det inte för högt ljud här? Joo!  Då 

tycker Roger också det - Jag tror jag ska gå och skruva ner lite.” 

F: ”Va fiffigt av dig att du delar dina funderingar med honom!” 

Ella:” Ja och då kliver jag upp och så skruvar jag ner och så tittar jag på honom! - Är det bra nu?  Jo, 

men då var det ju bättre!  Så han fick det här (vara delaktig i problemlösningen) så att han kände att 

han var med och vilan kunde sen fortsätta utan problem.” 

Rosa: ”För han kunde ju ha spårat ur där (i den situationen).” 

 

Hennes kollega Rosa känner igen och bekräftar att denna typ av situation är väldigt 

känslig. Ella beskriver sitt dilemma mellan att, å ena sidan hålla gruppen lugn, särskilt 

Roger och å andra sidan skruva ner ljudet på bandspelaren, vilket hon upplevde 

nödvändigt. Ella beskriver i PPR-samtalet sin egen reflektion, som ledde till att hon 

kommunicerade sina tankar med Roger. Hon lyckades att hantera situationen genom 

att förhandla med Roger. Hennes erfarenhetskunskap sa henne att situationen lätt 

kunde aktivera Rogers oro. Hon använde sin inlevelseförmåga för att föreställa sig 
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Rogers reaktion. Hon frågade efter hans åsikt, både före hon började förflytta sig i 

riktning mot bandspelaren och när hon sen skulle besluta om den nya ljudnivån. Det 

uppstod ingen osäkerhet eller oro hos honom eller övriga barn om var hon skulle ta 

vägen eller vad som var hennes avsikt. Hon åstadkom ingen ökad spänning i 

situationen, både Roger och de andra barnen visste vad som var på väg att hända. 

 

Detta sätt att hantera situationen kräver en hög grad av medvetenhet eller så kallad  

reflektion-i-handling (Schön, 1987), Ella var förmögen att föreställa sig de möjliga 

resultaten av alternativa förhållningssätt och gjorde ett medvetet val. Hon gav sig själv 

tid eller utrymme för att reflektera (Ogden, 1985), med andra ord överväga sin 

handling och välja förhållningssätt och inte bara omedvetet reagera. Detta tolkar jag 

som att hon var medveten om och hade sina egna känslor under tillräcklig kontroll. För 

Rogers del innebar kanske Ellas förebyggande av onödig spänning att han denna dag 

slapp lämna vilan med en känsla av misslyckande och skam. 

Personalens frustration inför Rogers våld mot andra barn  

Personalen använder ett inlevelsefullt förhållningssätt (Bygdeson-Larsson, 2005 a, b; 

2006) och klarar många gånger av att förebygga att Roger hamnar i svåra situationer. 

Nu ifrågasätter de om de verkligen ska ta så mycket särskilda hänsyn till Rogers behov 

och situation som de gör. De framhåller att de inte kan ge de andra barnen tillräckligt 

utrymme och stöd, eftersom Roger tar så stor del av deras uppmärksamhet och energi. 

En viktig fråga är Rogers problem med att hantera sina aggressiva impulser. De ger 

exempel på situationer där Roger sparkar och slår andra barn. 
 

Rosa: Vi hade varit utomhus och alla barn var på väg till samlingen före lunchen. 

En av de femåriga flickorna, Betty, hade kommit in i rummet och satt sig på mattan. Hon väntade på 

att de andra skulle komma. Roger kom in i rummet och satte sig nästan, men ändrade sig och gick över 

till Betty och sparkade henne i magen och puttade omkull henne. Jag var i rummet intill och höll på 

duka bordet, när jag såg det. Jag ropade: "Sluta, Roger!" Jag gick in i rummet… Då sprang han upp i 

ribbstolen…. Jag tänkte att jag måste trösta Betty och han var i den inre delen av rummet så han kunde 

inte komma ut utan att passera mig. Det är lite svårt att komma ihåg situationen i detalj, men jag tror 

att jag försökte få tag på honom och få honom att be Betty om förlåt. Sen tog jag med honom till 

matrummet. Jag tror inte att han ska vara ensam, utan en vuxen före samlingen. 

Ella berättar om en annan liknande incident, när en flicka, Mabel, fyra år gammal, hängde i ribbstolen 

för att träna sina muskler och Roger tvingar henne att släppa taget med händerna, genom att bryta 

hennes händer bakåt så hon faller i golvet. 

Ella: ”Jag såg det när jag kom in i rummet och sa: Vad gör du Roger? 

Han bara skrattade och sprang iväg! Och då känner man ju att det är viktigt att trösta Mabel, men man 

vet inte hur man ska välja att hantera en sådan här situation.” 

F: ”Vart gick han?” 

Ella: ”Han gick in i det andra rummet.” 

F: ”När hade du nästa kontakt med honom?” 

Ella: ”Jag gick efter honom och sa att så här kan du inte göra.” 

Han bara skrattade åt mig. Det var omöjligt att prata med honom och nå fram.” 

F: ”Men du försökte?” 

Ellen: ”Jag gick och tröstade Mabel och jag tror att han snabbt sa förlåt, men utan att han verkade 

ångra sig. Sen sprang han iväg! Han var mycket medveten om att han gjorde fel, men det är svårt att få 

kontakt med honom.” 
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Den teoretiska visionen här handlar om förmågan till hänsynstagande och ansvar, det 

vill säga kapaciteten att bry sig om och ta hänsyn, utifrån Winnicotts (1965) begrepp 

capacity to concern. Winnicott framhåller att det konstruktiva hos barnet och 

utvecklingen av en djupare känsla för rätt och fel, till skillnad från normer som endast 

påläggs utifrån, är beroende av hur pass tillförlitlig och tillgänglig den viktiga 

omvårdaren är, det vill säga den vuxne person som barnet investerat känslor i. 

Winnicott betonar att den nödvändiga förutsättningen för en personlig moral är den 

emotionella utvecklingen och inte den intellektuella kapaciteten. Om den viktiga 

vuxna personen, genom att vara tillgänglig för barnets gottgörande gest ger barnet tillit 

att det kommer att ges tillfälle att reparera kommer barnet, enligt Winnicott, att få en 

ökad förmåga att uthärda den ångest som hör samman med förstörelselustan, det vill 

säga bli i stånd att ta ansvar för sina instinktiva impulser.  

 

Ella var inte säker på om Roger kunde gottgöra och försonas efter en konflikt, det vill 

säga hade kapacitet att bry sig om och ta hänsyn. Här uttryckte Eva en annan 

uppfattning: 
 

”Men det kan ofta börja så där, om du inte accepterar det han har gjort, han försvinner ett tag, men sen 

kommer han och är mer i sina känslor. Då kan man se på de andra barnen att de uppfattar hans 

ursäkter, som att han verkligen menar det. Men varför slår han någon annan till synes helt utan 

anledning? Det är omöjligt att förstå detta! Inget annat barn skulle gå och sparka Betty eller bryta loss 

händerna på Mabel, för att vara dum, när hon hänger i ribbstolen. Varken Betty eller Mabel hade 

provocerat Roger! ” 

F: ”Hur känner ni inför det här, när han slår och sparkar någon i en försvarslös situation?” 

 

När F försöker att uppmuntra personalen att undersöka vad de känner inför situationen, 

ger personalen uttryck för en komplex känslomässig upplevelse inför Rogers 

handlingar, men också i förhållande till de barn som blir drabbade. 
 

Ellen: ”Man blir både rädd och arg samtidigt och ledsen för det drabbade barnets situation.” 

Rosa: ”Man blir rädd och känner sig ledsen för alla de andra barnen, som tvingas bli åskådare till rena 

elakheter.” 

 

Våld, utan tidigare provokation, väcker starka känslor hos personalen. De talar om att 

de känner ilska och samtidigt maktlöshet när Roger springer iväg och bara skrattar. De 

uttrycker också att de känner sig oroliga för de andra barnen, som kan komma till 

verklig skada om oturen är framme. 
 

Eva: ”Man känner skräck, håller det andra barnet på att bli skadat.” 

Ella: ”Många gånger kan det bli farligt för de andra barnen.” 

 

Detta samtal kom till roten av problemet. Personalen uttrycker känslor av maktlöshet, i 

dessa typer av situationer. De fick tillfälle att uttrycka och dela sina känslomässiga 

upplevelser och skapa nya idéer om hur de skulle kunna hitta vägar att sätta gränser för 

Rogers aggressiva beteenden. De återgick till arbetet och var troligen mer medvetna 

och samordnade kring hur de skulle arbeta med att förebygga när en situation med 

Roger höll på att urarta. De hade också fått upp ögonen för vikten av att ta emot 

barnets gottgörande gest. 
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PPR-samtalen hade också en funktion att fungera härbärgerande (Winnicott, 1965) för 

personalens känslor av frustration, eftersom F gav medlemmarna tillfälle att uttrycka 

och reflektera kring fragmentariska iakttagelser och de känslor, som Roger väckte i 

form av ilska, ledsenhet, rädsla och maktlöshet etc. Man kan här tala om parallella 

processer. Personalens upplevelser härbärgerades i PPR-samtalen och personalen fick 

möjlighet att skapa sammanhang och mening. Personalen förmådde på så vis allt 

eftersom bättre härbärgera barnens upplevelser på förskolan och barnen fick i sin tur 

lättare att leka och samspela på ett konstruktivt sätt. 

Ett intersubjektivt eller mer kommunikativt förhållningssätt 

Personalen rapporterar en positiv förändring när det gäller Roger. Han är lugnare både 

hemma och på förskolan. Han låter inte andra barn påverka honom lika lätt som 

tidigare. 
 

Rosa: ”Han kan säga nej både på förskolan, till de andra pojkarna och hemma till sina äldre syskon. ” 

Ella: ”Han är inte likadan längre det är lättare att stoppa hans negativa beteende nu! Mycket lättare!” 

 

Relationen mellan Roger och hans personal hade fått en ny kvalitet. Jag tolkar det som 

att Roger började känna tillit till de vuxna på förskolan. Arbetslaget gav ett exempel 

när Roger kunde visa sina verkliga känslor och kunde börja ta emot hjälp av de vuxna 

för att lösa sina problem. Nyttja omvårdaren är ett begrepp som Winnicott (1983) 

använder för att beskriva att barnet tar emot stöd av den vuxne. Det bygger på att 

barnet har börjat inse att den vuxne inte bara finns där som en osynlig hand och hjälper 

utifrån inlevelse som när barnet är en baby, utan att det även ankommer på barnet att 

visa att det behöver stöd. I exemplet nedan kan man se att Roger tar emot hjälp från 

den vuxne, men att det samtidigt fortfarande ligger på den vuxne att leva sig in i 

Rogers perspektiv och förstå när Robert behöver hjälp. Exemplet visar att Roger med 

stöd av den vuxne bättre klarar av en för honom omöjlig situation. Det är fortfarande 

den vuxne som måste visa vägen till ett intersubjektivt sätt att lösa ett dilemma. Roger 

befinner sig bara i sitt problem och kan inte hitta ut. De vuxna måste hitta igen honom 

och hitta in i hans perspektiv, men om de gör det så tar Roger emot deras hjälp. Han är 

på väg att kunna nyttja den vuxna omvårdaren, som dialogpartner för att lösa sina 

dilemman men kan ännu inte ta aktivt initiativ. Utifrån Vygotsky (1978) kan vi här se 

att det som händer sker inom Rogers närmaste utvecklingszon. Han kan först klara av 

sitt dilemma med stöd av den vuxne, sen kommer han att klara av att föra en inre 

dialog med sig själv, det vill säga kunna skapa ett eget potentiellt område, för att 

reflektera. Vikten av att möta barnet på halva vägen blir mycket tydligt just i exemplet 

Roger. 
 

Ella: ”Det var igår, det började på samlingen, när vi talade om för barnen vilken maträtt som skulle 

serveras till lunch.” 

Eva ” Roger blev ledsen och sa till oss att han inte ville gå till matbordet och äta lunch. Förut brukade 

han alltid bli ilsken, men nu blev han ledsen”.  

Rosa:”Det var en äkta känsla!” 

Eva: ”Jag vill inte gå och sätta mig vid bordet! Jag vill inte äta! 

Åh! Jag kommer på något nu! Därför jag gick till köket för att hämta mjölk och då stod han i 

korridoren utanför, bakom dörren till matrummet och hans läppar darrade. Tidigare skulle han aldrig 
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ha visat något sådant. Och jag frågade honom; Hur är det? Han svarade; Jag vill inte äta, därför att då 

kommer jag inte att få någon pannkaka till middag.” 

Rosa: ”Han var i ett riktigt dilemma, det var en inre konflikt för honom. Om jag inte äter pannkaka till 

lunch, då kommer jag att få pannkaka till middag i kväll, men jag är hungrig nu!” 

 

Den beskrivna reaktionen var en annan än tidigare och Roger fick inte något 

raseriutbrott. 

 

F:”Han kunde på något sätt uttrycka det! ” 

Rosa: ”Han kunde visa att han var ledsen och berätta om sitt problem istället för att bara skrika 

slå eller sparka någon av de andra barnen.” 

Eva: ”Speciellt vid dessa lunchsituationer eller övergångar från en aktivitet till en annan brukar han 

förlora kontrollen.” 

F: ”Men nu gjorde han inte det!” 

Eva: ”Nej, han var ledsen!” 

F: ”Han lyckades på något sätt att uttrycka det till en vuxen och du lyssnade!” 

Rosa : ”Jag sa till honom att han hade dubbeltur idag, genom att han skulle få pannkaka två gånger. Då 

bestämde han sig för att äta. När hans pappa kom, berättade Roger, att han redan ätit pannkaka och jag 

förklarade då vilka bekymmer han hade haft innan han åt lunch. Hans pappa förstod dilemmat och 

lovade att det skulle bli pannkaka till middag i alla fall.” 

F: ”Roger delade sina bekymmer med er två. Eva du lyssnade och Rosa du hjälpte honom genom att 

kalla detta för dubbeltur och även genom att du förklarade det hela när hans pappa kom. Du 

underlättade för honom att klara av sitt problem. Det är intressant! Tidigare när han hade problem av 

något slag i sin värld av tankar och känslor resulterade det i aggressiva utbrott!” 

Rosa: ”Ja jag tror det!”  

Eva: ”Tidigare kunde han inte uttrycka sig!” 

F ”Han kunde inte uttrycka det och kunde inte dela det med en vuxen, men nu kunde han det!” 

Eva ”Um ! Um !” 

F: ”Och nu fick han hjälp att lösa sitt dilemma.” 

 

Det som händer i PPR-samtalen är från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv exempel 

på ett expansivt lärande där objektet för verksamheten, det vill säga vad verksamheten 

syftar till, förändras. Grovt uttryckt handlade objektet i sin tidigare version om att 

förändra barnets yttre beteende. Objektet i den förändrade verksamheten handlar om 

att skapa en intersubjektiv dialog, som kan stärka barnets upplevelse av ett inre gott 

objekt, förmåga till affektreglering och på sikt barnets förmåga till reflektion, 

kreativitet, konstruktivitet och hänsynstagande. Med Sommers begrepp kan detta 

beskrivas som samvarokompetenta mönster. 

Rogers situation förbättras! 

Rogers samspelsmönster tycks ha förändrats. Det förekommer få eller inga 

raseriutbrott eller våldsattacker riktade mot andra barn. Han har lättare för att hantera 

sina affekter och klara av sitt samspel med andra barn. De vuxna är också mer 

uppmärksamma och ger honom stöd när han behöver det. Det inlevelsefulla och 

intersubjektiva förhållningssättet stärker Rogers känsla av egen identitet och han har 

börjat kunna säga ifrån mot andra barn. Den förbättrade relationen mellan Roger och 

personalen innebär att Roger får ett stöd för att hålla ett så kallat gott objekt levande i 

sin föreställningsvärld. Enklare uttryckt ger det Roger en större möjlighet att uppleva 

inre lugn och han får på så vis en ökad förmåga till koncentration och affektiv balans. 
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Rosa:”Ja, faktiskt han är mycket lugnare! Vad som kan vara lite störande är att de andra barnen, som 

fortfarande försöker trigga igång honom. De har ännu inte insett att Roger har ändrat sig.” 

Eva: ”Men han har sagt till dem att det inte roligt!... Hemma har hans mamma sagt till Roger att inte 

bry sig om de äldre syskonen eller andra barn som vill provocera fram hans bus.”  

Rosa: ”Han kan just vara på väg att följa de andras initiativ, som vid lunchen härom dagen. Då gav jag 

honom en påminnelse och han sa; Nej, jag gör det inte. Han kan nästan klara av det på egen hand. De 

andra pojkarna kan bli lite konfunderade nu. Det fungerar inte längre när de försöker få igång Roger.” 

Ella: ”Nu kan man känna att man kan lita på Roger.” 

 

Utbrotten blir mindre vanliga. Roger låter sig inte påverkas lika mycket av de andra 

barnen och relationen mellan Roger och personalen har förbättrats. Personalen arbetar 

både med mer inlevelse och tydligare gränssättning.  

Andra barn blir synligare för personalen. 

När den påfrestande situationen med Roger förbättrades kom andra barn mer i fokus 

för personalens uppmärksamhet. Arbetslaget fortsatte till exempel att observera och 

reflektera runt Philip som behövde bli mer engagerad i lek och kreativa aktiviteter. Där 

fanns också andra barn som kom i fokus under den senare delen av PPR-tiden. Det var 

barn som personalen inte hade uppmärksammat tidigare. De fanns till exempel barn 

som inte uppfattades som svårhanterliga från personalens perspektiv, men som vid 

närmare och mer detaljerade observationer behövde pedagogsikt stöd för minska 

risken för långsiktiga skolsvårigheter rent inlärningsmässigt. Dessa barn förefaller ofta 

komma i skymundan eftersom barn med mer beteendemässiga problem är så tydliga 

och tar så stor del av förskolepersonalens uppmärksamhet och energi. Dessa 

”osynliga” barn blev mer framträdande för personalen när den reflekterande processen 

gjorde att de började observera barnen på ett mer detaljerat och inlevelsefullt sätt. Det 

blev också mer tid och energi över, när Rogers problem med aggressiva attacker 

minskade och blev lättare att hantera.  

Personalens upplevelse av PPR. 

Vad innebar samtalen för personalen utifrån deras eget perspektiv? Vilka erfarenheter 

gav PPR? I samband med avslutningen fick personalen tillfälle att uttrycka sina tankar 

om PPR. Dels fick arbetslaget göra en gemensam reflektion genom att blicka tillbaka 

och resonera om vad som hänt under PPR-tiden och dels fick de formulera en skriftlig 

individuell reflektion med stöd av några öppna frågor. Efter sju månader genomfördes 

en gemensam uppföljning för att reflektera kring hur det gått det närmaste halvåret 

efter PPR samtalen avslutats. Nedan följer en summarisk redogörelse av 

erfarenheterna från de olika uppföljningar, som gjordes i samband med avslutningen 

och sju månader efter PPR-processens slutförande. 

Gemensam reflektion 

Personalen får tillfälle att göra en gemensam tillbakablick på hela PPR processen vid 

det 10:e tillfället, för att undersöka sina erfarenheter av deltagandet i PPR. De menar 

att PPR gav dem ett tillfälle att upptäcka en mer komplex bild av individuella barn och 

av de samspelsprocesser som ägde rum mellan barnen. Personalen pekar också på 

vikten av den teoretiska visionen. 
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Eva: ”Man upptäcker att det finns olika idéer om samma barn inom arbetslaget.” 

Ella: ”När vi alla bidrar blir det en komplex och mer fullständig bild av barnet, jämfört med en 

beskrivning från en person. Att få tillfälle att beskriva sina tankar om olika barn är nyttigt.” (Det gör 

saker mer medvetna för en själv). 

Ella: ”Man får en annan bild av hela barngruppen.” 

Rosa: Och det är viktigt att ha en samtalsledare (F) som kan peka mot nya perspektiv, som vi inte hade 

förut.” 

 

Arbetslaget jämför med situationen innan PPR och framhåller att de tidigare upplevde 

sitt arbete som fragmentariskt. 
 

Ella: ”I vanliga fall har vi inte tid att reflektera tillsammans, omkring vad som händer i 

samspelsprocesserna mellan barnen i gruppen.” 

Eva:” Allt blir så osammanhängande. När något händer är det som ett akutärende och du pratar direkt, 

men sen är det glömt och nya saker händer.” 

Rosa: ”Det händer så snabbt och kanske du gör fel saker. ” 

Eva: ”Du har ingen tid att reflektera kring hur du kan anpassa ditt sätt att arbeta.” 

Rosa: ”Vi har inte den tiden i förskolorna längre! ” 

 

Arbetslaget uttrycker också att de känner behov av att ha tid för en mer detaljerad 

dialog med föräldrarna, för att undvika missförstånd. 

 

Personalen erinrar sig och reflekterar kring den inledande beskrivningen av Roger, 

som våldsam och aggressiv mot sina kamrater, med många raseriutbrott och i en hög 

affektiv spänning större delen av tiden. Personalen känner igen sin tidigare 

beskrivning, men de tycker inte att den stämmer längre. 
 

Eva: ”Det var så tidigare, det har ändrat sig! Men hur kan det komma sig?” 

Ella: ”Jag känner att det där måste vara länge sedan! Det är absolut inte på det sättet nu längre, men 

tidigare var det så, mest hela tiden.” 

Rosa: ”Nej, han är inte så nu!” 

 

Personalen reflekterar för att hitta en förklaring till den förändring man upplever. 
 

Ella: ”Vår egen stressnivå var hög och den påverkade honom ännu mer.” 

Eva: ”Det är en intressant fråga! Är det vår stress som påverkade Roger, eller är det han som har 

utvecklats, när vår stress minskade?” 

Rosa: ”Vad är hönan och vad är ägget?” 

Ella: ”Genom PPR-samtalen har jag fått ett bättre självförtroende, när det gäller hur jag ska förhålla 

mig till honom, så jag känner mig inte stressad längre.” 

 

Ella uttrycker att hon befann sig i ett tillstånd av hög stress eller ångest innan PPR-

samtalen startade. 
 

Ella:”Tidigare höll jag absolut koll på när Roger skulle vara närvarande i förskolan och när han skulle 

vara borta. Så att jag visste när jag kunde slappna av, men nu känner jag inte så längre. Nu styr vi 

båten, tidigare var det Roger som styrde.” 

Eva: ”Nog måste Roger ha fått en känsla av trygghet!” 

 

På frågan om det är något som personalen spontant minns som viktigt i samtalen 

svarar de: 
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Eva: ”Vi talade om Philip och att han inte lekte med fantasi. Det är imponerande hur snabbt vårt arbete 

med Philip gav resultat.” 

Ella: ”Efter samtalet om Rogers våldsamma beteende kände jag att något hände. Det var när vi pratade 

om försoning efter konflikter och jag insåg att det inte bara ligger på mig att vinna honom tillbaka, 

utan att jag kan invänta att Roger själv tar initiativ och ger en försoningsgest.” 

 

Vad som möjliggjorde förändringen var, enligt personalens perspektiv; 

dels erfarenheten av att undersöka och dekonstruera den förgivet-tagna-meningen 

bakom samspelsprocesser och uppfattningar om enskilda barn, dels av att koppla 

samman fragment till sammanhängande helheter.  

 

Arbetslaget framhöll möjligheten att gemensamt reflektera sina erfarenheter och 

komma till en djupare förståelse av innebörden i barnens beteenden. Bilden av Roger, 

men också andra barn förändrades. Personalen menade att samtalen stärkt deras 

upplevelse av professionalitet och ökat deras kapacitet att handha svåra 

samspelssituationer Det medförde att deras stressnivå sjönk.  

 

I den senare delen av detta återblickande samtal diskuterar arbetslaget vad de vill 

förändra inför framtiden. De betonar vikten av att fortsätta med gemensamma 

reflektioner i arbetslaget för att få en bättre förståelse för barns intentioner bakom 

deras yttre beteenden, det vill säga öka förmågan att leva sig in i barnens perspektiv. 

Individuell reflektion  

Utifrån personalens svar på ett kort formulär med öppna frågor framkommer att PPR 

underlättade för dem att uppfatta varje barn och att bli mer medvetna om olika barns 

del i samspelsspelsprocessen. Innan PPR, när Roger ansågs vara den problematiska 

pojken i gruppen, var de övriga barnen tämligen osynliga jämfört med Roger, som 

dominerade scenen. Gruppen av pojkar runt Roger uppfattades som en homogen 

massa. 
 

Rosa: ”PPR processen hjälpte mig att upptäcka varje barn i samspelsprocessen, tidigare hade jag 

klumpat ihop alla. Det var alltför mycket fokus på ett barn, som identifierades som problemet. Jag blev 

medveten om de övriga barnens roll. Särskilt en av de andra pojkarna hade ett starkt inflytande på 

Rogers beteende.”. 

 

PPR gav stöd för att öppna upp den homogena bilden av till exempel pojkgruppen. 

Samtalen hjälpte personalen att bättre kunna uppfatta vart och ett av barnen. Samtidigt 

blev de mer medvetna om hur barnen influerade varandra i lek och 

samspelsprocesserna. Eftersom personalen uppmärksammade vad som hände mer 

specifikt dekonstruerades den generaliserade uppfattningen (jfr Bygdeson-Larsson, 

2006) om såväl Roger som pojkgruppen.  
 

Eva: ”Jag uppfattade några av pojkarna på ett nytt sätt. Tidigare tyckte jag att de tog mer aktiv del i 

problemen än de i själva verket gjorde. Till exempel en av pojkarna framstår nu som att han är duktig 

på rollek och en stark resurs i gruppens samspelprocesser. Han klarar av att leka med alla barn. Han 

blir aldrig imponerad av nonsens. Han vet vem han är och respekterar andra barn, men jag lade inte 

märke till honom på detta sätt tidigare… Jag har blivit mer lyhörd mot honom och flera av de andra. 

Förhållningssättet mot Roger har förändrats i hela arbetslaget, men jag hoppas att det förekom 

’pannkaks-händelser’ även innan PPR.” (Här tolkar jag det som att Eva avser det tillfälle när hon 
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upptäckte att Roger befann sig i ett dilemma och hur hon kunde ta emot och stötta honom att uttrycka 

sig ord och sen kunde han klara av att gå till matbordet). 

 

Gemensamt kunde arbetslaget skapa en mer komplex karta över vad som utspelade sig 

i leken och samspelsprocessen, än vad varje praktiker klarade av att göra på egen hand. 

Detta fick vissa av barnen att framträda på ett helt nytt sätt. Barnen framstod mer 

positiva och kapabla och deras perspektiv och behov framträdde på ett tydligare sätt. 
 

Rosa ” Samtalen gjorde oss mer medvetna om vad som hände i leken och samspelet. Vi pratade om 

det och sen blev vi mer i detalj observanta på vad som hände.” 

 

Ella:”Vi pratade om alla barn i samtalen, vilket fick några av dem att framstå på ett tydligare sätt. 

Man började förstå dem på ett nytt sätt. Man kunde lättare upptäcka vad var och ett av barnen 

behövde. Genom samtalen kunde vi få en gemensam medvetenhet och kunde bena upp vissa frågor 

tillsammans, som jag ensam inte förmått reflektera om och inte kunnat sätt in i ett sammanhang på 

egen hand. 

Samtalen gjorde mig mer medveten om de enskilda barnens förmågor… Man lär sig bli medveten om 

barnen på ett nytt sätt, man reflekterar, observerar och analyserar arbetet på ett helt nytt sätt. Jag tycker 

att det är ännu roligare att arbeta med barn nu än vad jag gjorde tidigare.” 

 

Av särskilt intresse är personalens iakttagelse av fördelen med att reflektera 

tillsammans i arbetslaget för att kunna upptäcka olika detaljer utifrån ett individuellt 

och mer varierat, flerstämmigt sätt och samtidigt gemensamt kunna skapa en överblick 

och en samordnad idé om samspelsprocesserna som grund för sitt fortsatta arbete. 

Någon av personalen upplevde förändringarna som i hög grad omvälvande och för en 

annan var upplevelsen av förändring inte lika framträdande. Detta kan speglas med 

följande citat: 
 

Rosa: ”Problemen med Roger har minskat, åtminstone är vi inte lika frustrerade längre. Stödet vi fick 

gjorde oss säkrare på hur vi kunde hantera svåra situationer. Därigenom fick hela barngruppen en 

större chans att känna sig tryggare. Roger har fortfarande sina problem, men vi vet hur vi kan hantera 

dem. Han är medveten om sina problem och med vår hjälp kan han undvika att komma in i riktigt 

svåra situationer. Ett annat barn har börjat utveckla sin förmåga att leka med fantasi och arbeta med 

kreativa aktiviteter vilket stärker barnets självförtroende och identitet.” 

 

Eva: ”Roger har förändrats mycket! Han är lugnare och han skadar inte andra barn längre… PPR 

vidgade bilden av enskilda barn, även de barn som inte var problematiska. Det underlättade för mig att 

klara av gruppen. PPR hjälpte mig också med föräldraarbetet.” 

 

Vissa av praktikerna var mer medvetna om sin egen förändring av förhållningssättet 

gentemot barnen. Andra var mindre medvetna om den egna förändringen och såg det 

mer renodlat som barnets förändring eller hade kanhända redan ett mer medvetet 

pedagogiskt förhållningssätt innan PPR startade.  

Gemensam uppföljning 

Det gemensamma uppföljningssamtalet, sju månader efter att PPR-samtalens avslutats, 

ger en bild av fortsatt positiv förändring när det gäller samspelet mellan praktiker och 

barn och mellan barnen. Personalen framhåller att de under de sju månader som gått 

hade lyckats hantera barngruppen i sin helhet och Roger, utan känslor av att bli 

överväldigade eller förlora kontrollen över situationen. Barnen i gruppen som helhet 
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blev, enligt personalen, djupare engagerade i leken i samband med PPR-samtalen och 

detta hade fortsatt att utvecklas under de efterföljande sju månaderna. Det förekom 

inga problem under luncher eller andra rutinsituationer, vilket delvis hade varit fallet 

före PPR samtalen. Samspelet i den lilla gruppen pojkar, däribland Roger, hade enligt 

personalen fortsatt att förändras till det bättre. 
 

Eva: ”Antalet incidenter när det gäller Roger har fortsatt att minska.” 

Rosa: ”Och de är lättare att hantera och få slut på dem när de inträffar.” 

 

Personalen framhåller att Roger har fortsatt att leka och ofta handlar det om mamma-

pappa-barn. Han leker gärna tillsammans med de äldre flickorna och tar då ofta rollen 

som baby. Han tycker också om att vara tillsammans med småbarnen på avdelningen. 

Med de äldre, jämnåriga pojkarna, spelar han bandy. Han är en duktig spelare och 

noggrann med att hålla sig till reglerna. 

 

Trots att Roger ännu har kvar sina grundläggande problem med att hålla sin affektiva 

balans, kommer han sällan i bråk med de övriga barnen. Problemen med att behärska 

sig inträffar bara när det är turbulens i hela barngruppen eller när någon av personalen 

är frånvarande och ersatt med en vikarie. Enligt arbetslaget är Roger fortfarande en 

känslig pojke som lätt påverkas av yttre störningar. En positiv förändring när det gäller 

Roger är hans villighet att dela sina svårigheter med förskolepersonalen. Han nyttjar 

(Winnicott,1965) de vuxna och tar emot deras stöd och hjälp för att hantera svåra 

situationer. 

 

I de exempel personalen ger framträder ett inlevelsefullt förhållningssätt. De upptäcker 

lätt de motiv, känslor och omständigheter i leken och samspelet som ligger bakom 

barnens beteenden. Deras återberättade exempel avslöjar en kapacitet att på förhand 

uppfatta annalkande svårigheter och att föreställa sig barnens perspektiv och på så vis 

öppna upp för en konstruktiv dialog istället för att omedelbart försöka förmå barnet att 

ändra sitt yttre beteende. 
 

Ella beskriver på ett målande sätt en situation när Roger kunde ha blivit våldsam. Hon hade uppfattat 

en situation när Roger verkade befinna sig i en inre konflikt, som han inte kunde lösa på egen hand. 

Han var helt utmattad i en bandymatch med de jämnåriga pojkarna. Han höll just på att vinna, men han 

var ensam kvar som spelare på sin sida. Det var väldigt viktigt för honom att vara en god spelare, men 

han var nära att ge upp, för han var helt slutkörd och i absolut behov av vila. Ella förstod att han höll 

på att bli blockerad av något som han upplevde som olösligt. Han kämpade på fast han inte orkade 

längre! Ella räddade honom genom en öppnande fråga; Hur är det? Han svarade; Om jag ger upp nu 

förlorar jag då? Ella nämner möjligheten att ta en periodpaus och Roger ropar direkt ut till sina 

kamrater; Nu är perioden slut!  

 

I detta exempel fick Roger med Ellas hjälp det utrymme han behövde, för att lösa ett 

inre dilemma och för att återfå sin energi. Ella använde ett undersökande och 

inlevelsefullt förhållningssätt och kunde på så vis förebygga ett aggressivt utbrott, som 

hon befarade. Detta exempel visar Ellas kapacitet att föreställa sig det olösliga 

dilemma som Roger befann sig i. Detta var ett dilemma han inte själv kunde lösa eller 

uttrycka på ett explicit sätt, förrän Ella stöttade honom genom att fråga och sen komma 

med ett förslag på lösning. 

 



148 

 

Förskolepersonalen engagerar sig i och observerar lek och samspelsprocessen. De 

beskriver hur de gör individuella reflektioner kring det som utspelar sig i 

samspelsprocesserna. Personalen använder också gemensam reflektion under arbetets 

gång så gott det går. 
 

Ella: ”Jag tycker att jag reflekterar mycket mer runt vad som händer. Och jag tror att vi pratar mer med 

varandra om vad som händer i barnens lek och samspelsprocesser, när vi möts under arbetets gång.” 

Rosa: ”Ja, som Ella säger så pratar vi mer med varandra om vad som händer i samspelsprocessen när 

vi passerar varandra.” 

Eva: ”Ja, efter det att vi talat om olika händelser i PPR-samtalen fick vi lättare att samordna oss i 

vardagsarbetet.” 

 

Förskolepersonalen framhåller också att den ökade teoretiska förståelsen av lek och 

samspelsprocesser varit till hjälp genom att ge nya möjligheter att reflektera. 
 

Eva”Den teoretiska kunskapen, som vi fick, var till hjälp för oss, för att kunna förstå de individuella 

barnen. Till exempel att Philip, som provocerade Roger, egentligen hade egna problem med att kunna 

medverka i låtsaslek. Detta var en riktig Aha-upplevelse”. Personalen beskriver i detalj Philips 

svårigheter och hans utveckling av sin förmåga att delta i lek och samspel under de sju månader som 

gått efter PPR.  

 

En viktig dimension i samspelet mellan förskolepersonalen och barnen var personalens 

kapacitet att ta emot starka affekter från barnen och att svara med att skapa en 

erfarenhet av lugn hos barnet. Denna dimension diskuteras under uppföljningssamtalet 

och Eva reflekterar:. 
 

”Man hoppas att man kan skapa något sådant. Därför vi upptäckte, att när vi var stressade, så 

överfördes det på barnen och då särskilt Roger”. 

 

På frågan om upplevelser av att kunna behålla lugnet i sig själva, vid särskilt 

provocerande samspel, så menar de att de har förbättrat sin förmåga att klara av detta. 
 

Eva: ”Det går mycket bättre nu!” 

Ella: ”Ja, mycket bättre! Det var till stor hjälp att prata om hur man hanterar tålamodsprövande 

situationer. Man lade märke till hur man hanterade det och började reflektera.” 

 

Arbetslagets tidigare erfarenhet att bli överväldigade och förlora kapaciteten att 

hantera påfrestande situationer hade förändrats till det bättre. De beskriver i 

uppföljningssamtalet att de utvecklat sin förmåga att kunna ta emot och härbärgera 

barnens starka affekter och använda ett förhållningssätt som innebar att de gav tillbaka 

lugn, det vill säga de lyckades vara holding och handling (Winnicott,1965). 
 

Eva: ”Det känns som vi har lyckats hålla Roger i balans, trots att det varit ett mycket intensivt arbete 

med hela barngruppen den senaste terminen.” 

Ella:”Det har varit en annorlunda typ av stress. Jag har inte haft samma känslor av ångest som jag 

hade tidigare, när jag visste att Roger skulle komma till förskolan. Nu har stressen haft att göra mer 

med arbetsintensiteten.” 

 

Den ökande intensiteten berodde av att fem av barnen slutat för att börja i 

förskoleklass och hade ersatts av nya barn, fyra ettåringar och en fyraåring. De barn 

som slutat var alla lätta att arbeta med och duktiga på att leka rollekar. Det var inte 
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heller något speciellt problem med de nya barnen, men det innebar ett intensivare 

arbete att ta hand om ettåringar. Förändringen på Myggan kan alltså förstås som ett 

tecken på ökad professionalitet och inte bara som ett resultat av att barnen i gruppen 

bytts ut. 
 

Rosa: ”Roger orsaker oss inte stress på samma sätt längre.” 

Eva: ”Det är fortfarande ett större lugn i gruppen utan Roger, men det är mycket lättare att hantera 

honom nu.” 

Ella: ”Jag tycker att jag har fått en bättre kontakt med Roger och han vet vad han kan förvänta sig av 

mig. Så ibland behöver jag bara titta på honom, för att visa, att jag ser dig och jag är medveten om dig. 

Då kan han le tillbaka till mig och så klarar han av situationen på egen hand.” 

Eva: ”Det är bra att han är stabilare. Nu är han lugnare därför att han vet vad han kan förvänta sig från 

oss och då kan han slappna av.” 

 

Beskrivningen tyder på att Roger fått allt bättre möjligheter till upplevelser av ett inre 

gott objekt genom pålitlighet och spegling (Winnicott, 1971) från personalen, eftersom 

de varit mer kapabla att öppna upp för en positiv uppfattning om eller bild av Roger.  

 

I samband med avslutningen av PPR-samtalen och med en ny hösttermin i antågande 

beskrev arbetslaget två mål: 1) Att fortsätta med sina gemensamma reflektioner 2) att 

fortsätta att reflektera kring barnens perspektiv, det vill säga tankar, känslor och motiv 

bakom deras yttre beteenden. Fastän arbetslaget inte haft tillräckligt med tid att sitta 

ner tillsammans alla tre och göra gemensamma reflektioner klarade de ändå av att 

använda sina erfarenheter från PPR-samtalen och hålla kontakten med varandra under 

arbetets gång. Uppföljningssamtalet tyder på att PPR-samtalen hade en långtidseffekt 

på samspelet. Förändringarna i personalens sätt att tänka om och förstå innebörden i 

sitt arbete och sitt sätt att förhålla sig till barnen har, enligt beskrivningen, fortsatt att 

utvecklas under de sju månader som förflutit efter avslutningen. 

Summering och tolkning 

Vad innebar denna PPR-process om man betraktar den från ett samspels- respektive ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv? Avdelning Myggan befann sig till en början i ett 

behovstillstånd som krävde en förändring. Personalen på Myggan tolkade 

förändringsbehovet på ett individinriktat och diagnostiskt sätt. Roger behövde få hjälp 

för sitt aggressiva och normbrytande beteende och det var hans föräldrars ansvar att 

söka stöd hos BUP. När det gällde vad som skedde inom förskolans ram, tolkade man 

det som att ”Rogers problem” förstärktes av pojkgruppen. Det som inte fungerade på 

ett bra sätt runt Roger, berodde alltså på några andra barn, enligt personalens tolkning  

 

När hela arbetslaget tillsammans kartlade hur olika händelser runt Roger utvecklade 

sig i förskolan, genom att observera vad som skedde i samspelsprocessen, framträdde 

en delvis förändrad bild. Det var inte pojkgruppen, utan mer specifikt en av pojkarna i 

gruppen, Philip som förstärkte Rogers normbrytande beteende. Observationer och 

reflektioner skapade en fördjupad förståelse av varför Philip sysslade med sina 

provokationer av Roger. Philip vågade inte själv ta några egna initiativ, när det gällde 

att skapa och leka. Denna iakttagelse ledde vidare till betydelsen av personalens egen 

roll i sammanhanget.  
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Till hjälp för att skapa ett nytt perspektiv på sin roll erbjöds personalen att använda en 

teoretisk vision som byggde på Winnicotts begrepp för vuxen-barn samspel, 

kreativitet, identitet och lek, Piagets (1978) begrepp för lek, samt Sterns (1985) 

begrepp affektiv intoning och intersubjektivt relaterande. Med hjälp av PPR-samtalen 

och den ökade teoretiska förståelsen påbörjade personalen en förändring av 

omsorgsdelen i sin verksamhet, eller samspelsdimensionen. Arbetslagets 

fragmentariska och stressande arbetssituation förbyttes i en upplevelse av mening, 

begriplighet, hanterbarhet det vill säga en känsla av sammanhang. Jag använder här 

Antonovskys (2005) begrepp för motståndskraft mot stress och ohälsa. Personalen 

gick från att vara offer i sin arbetssituation där man upplevde sig åtminstone delvis ha 

tappat kontrollen för att istället uppfatta sig kunna välja förhållningssätt och påverka 

samspelsprocessen i önskvärd riktning. Här vill jag påminna om de tidigare nämnda 

studierna av Johansson & Johansson (2003) som beskriver att lärare på vissa förskolor 

upplever uppgivenhet över att ha tappat kontrollen över sin verksamhet. Man kan fråga 

sig vad personalens upplevelse av mening, sammanhang och förmåga att bemästra 

situationen respektive motsatsen betyder för barns hälsa i förskolan? 

 

För Roger innebar den förändring som skedde i samspelet att han fick hjälp att klara av 

sina kognitiva dilemman och sina affektiva reaktioner. Han fick en ny erfarenhet av att 

den omgivande pedagogiska miljön kunde ge honom ett resilient stöd för att bryta 

negativa samspelsmönster. Kognitiva dilemman och starka affekter behövde inte leda 

till raseriutbrott och våld mot andra barn. Personalen upptäckte också att de behövde 

mer utrymme för dialog med föräldrar så att missförstånd kunde förebyggas. 

Personalens uppfattning om Roger i förskolan respektive föräldrarnas uppfattning om 

Roger hemma skiljde sig åt, enligt personalen, vid inledningen av PPR-arbetet, men 

närmade sig allt eftersom processen fortskred. 

 

När det gällde Philip, som från personalens perspektiv inte var något problem, utan 

snarare till en början framstod som osynlig, utvecklades situationen till att personalen 

upptäckte vilken viktig roll de kunde spela för honom. Han var senare under 

processen, enligt personalens beskrivning, i stort behov av stöd för att utveckla sin lek 

och samspelsförmåga, det vill säga att kunna ge och ta emot i samspelet med andra 

barn och kunna använda sin fantasi i leken. 

 

Ser man till hela verksamhetssystemet så innebar uppgiften, det faktiska objektet i 

verksamheten, att personalen hade att hantera stora mängder affektiv spänning och 

omskapa detta till lugn. Personalen upplevde stress, det vill säga att deras förmåga inte 

motsvarade de krav situationen ställde eller som någon av dem uttryckte det, ångest 

inför att gå till arbetet, när Roger skulle vara närvarande. Personalen upplevde 

störningar i form av Rogers aggressiva raseriutbrott och pojkgruppens provocerande. 

De upplevde stress, men hade till att börja med svårt att uppfatta vad problemet bestod 

av. För dem såg det ut som att problemen låg hos barnen, det vill säga Roger och 

pojkgruppen. Om man betraktar det som skedde senare i processen, får man en allt 

tydligare bild av att Roger kunde klara av betydligt mer när han fick stöd av de vuxna. 

Likaså fanns det en potential hos Philip, som bara väntade på att pedagogerna skulle 

förlösa den. 
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Vilka redskap hade arbetslaget att hantera Rogers problematik? De upplevde sig inte 

ha tillräckliga redskap för den typen av uppgift. Utifrån den underliggande regeln i 

verksamhetssystemet, att barns emotionella utveckling sker i hemmet och inte i 

förskolan, uppfattade personalen sig inte ha något ansvar för hur Roger hanterade 

affektiva reaktioner. Han borde klara det på egen hand. Personalen uppmanade mot 

denna bakgrund föräldrarna att söka hjälp inom BUP för Rogers svårigheter att hantera 

sina affektiva reaktioner i förskolan. Personalen försökte också få medgivande av 

föräldrarna för att söka individinriktat stöd för Roger från elevhälsan, vilket inte 

godkändes av föräldrarna, eftersom de inte uppfattade att problemet låg hos Roger. 

 

Om man utgår från Roger och de bekymmer han hade att klara av sina dilemman och 

affektiva reaktioner när han vistas på sin förskola kan man ställa frågan; vem ska 

ansvara för att han får det vuxenstöd han behöver på förskolan? Ska förskolan arbeta 

med det kognitiva barnet och hemmet med det emotionella barnet eller ska förskolan 

ha omsorg om hela barnet under den del av dagen, barnet vistas i förskolan? I det 

senare fallet vilken kompetens behöver personalen? Vilka redskap fattas för att Roger 

och Philip och de övriga barnen ska få en hälsofrämjande förskoletid? Vilken typ av 

stöd behöver personalen och varifrån? 

 

I detta exempel fick personalen PPR-samtal för att reflektera kring samspelsprocessen.  

De fick också ett tillskott i form av en teoretisk vision som byggde upp nya redskap i 

verksamhetssystemet. Kommunikationen inom arbetslaget förstärktes genom samtalen 

och arbetslaget kunde ta med sig denna erfarenhet och den gemensamt uppbyggda nya 

förståelsen ut i vardagsarbetet och fick lättare att samordna sig, när det gällde 

omsorgsdelen av arbetet, eller som jag valt att benämna det, samspelsdimensionen. 

 

Den underliggande regeln i verksamhetssystemet, att hantering av affektiva reaktioner 

sker inom hemmet och familjen, ersattes med en ny regel att det är de vuxna, som vid 

den aktuella tidpunkten har ansvaret för barnet, som ger emotionellt stöd där barnet 

befinner sig. Det innebar att barnet i detta exempel kunde få hjälp att lära sig hantera 

sina kognitiva dilemman och affektiva reaktioner hela dagen och inte bara på kvällen 

och helgen. Att barn vistas på förskolan från ett års ålder innebär, som jag tolkar 

situationen, att samhället måste ta på sig en del av ansvaret för den affektiva delen av 

omsorgen, det vill säga under de timmar barnet vistas i förskolan. 

 

Genom att, som detta exempel visar, förändra verksamheten; redskapen, objektet, 

underliggande regler, kommunikation och samordning i arbetslaget och arbetsdelning 

kunde bland annat Roger och Philip få möjligheter till bättre erfarenheter under sin 

förskoletid och de andra barnen i gruppen behövde inte vara rädda. Dessutom började 

personalen må bättre genom att stressen minskade och de upplevde sig kunna ta 

makten över sitt arbete och lyckas med sina uppgifter. 

Kritisk reflektion 

Återigen är det viktigt att komma ihåg att den förändring, som sker kan bero av andra 

orsaker än själva PPR-samtalen. Vi kan likt personalen formulera frågan; Var det 

hönan eller ägget? Berodde problemen med Roger på att personalen var stressad och 
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när stressen minskade så förändrades samspelet, eller var det så att när Rogers samspel 

med barn och personal förändrades så minskade stressen. Å andra sidan kan man 

fundera på om PPR-samtalen inverkade just stressreducerande genom att de tillförde 

en teoretisk förståelse som saknades. I vilket fall föreföll Roger och hans personal och 

hans kamrater att få en bättre situation på förskolan eftersom personalens iakttagelser 

och beskrivning kan antas fånga någon sorts gemensam verklighet. Kanske ytterligare 

ett teoretiskt perspektiv skulle tillfogas, ett stressforskningsperspektiv? Detta ligger 

dock utanför föreliggande studie. Nedan följer del II som handlar om 

flerbarnsproblem. 

Resultat del II 

De två hittills redovisade exemplen har visat hur PPR möjliggjorde för personalen i 

förskolan att hjälpa enskilda barn som befann sig i lek- och samspelssvårigheter, men 

modellen har också använts när förskolepersonalen upplevt problem med grupper av 

barn och själva samspelsklimatet. Nedan följer ett par beskrivningar av sådana 

exempel. 

 

Först ges en kort summerande återblick av den hittills skapade förståelsen av 

förändring. Det första exemplet visar framförallt hur personalen förändrade fokus i sitt 

arbete, i riktning mot en ökad känslomässig närvaro för att ge barnet, Kajsa, 

möjligheter till upplevelse av inre lugn. Barnets situation kunde förändras genom 

användandet av ett inlevelsefullt förhållningssätt där personalen satte sig in i barnets 

föreställningsvärld, tankar, känslor och intentioner och inte bara såg till det yttre 

beteendet. Det som uppnåddes var en mer intersubjektiv dialog med Kajsa, vilket 

enligt personalens beskrivning, förändrade hennes, personalens och de övriga barnens 

situation till det bättre och detta ledde till att även fler barn blev mer synliga för 

personalen.  

 

Det andra exemplet beskrev hur Rogers svårigheter att klara av sin affektreglering 

påverkades av hur en mindre grupp av pojkar bemötte honom. Ett tydligare mönster i 

samspelsprocesserna mellan barnen framträdde efter mer specifika observationer. Det 

visade att det framförallt var ett av de andra barnen, Philip, som satte igång Rogers 

destruktiva beteenden. För att stärka Rogers situation på förskolan blev det nödvändigt 

att hjälpa det andra barnet i riktning mot att kunna leka och uttrycka sin egen skapande 

förmåga. För övrigt var kanske det mest centrala i förändringen att personalen 

breddade fokus för sin uppmärksamhet, från vad Roger gjorde, till att även omfatta hur 

Rogers spänningsnivå förändrades. Detta extra uppmärksamhetsfokus benämndes i 

samtalen med termen affektkurvan. Det centrala var att personalen kunde avläsa 

Rogers affekter och vid rätt tillfälle ge honom stöd för att klara av att balansera sig 

själv. I detta exempel var också närvaro och inlevelse i Rogers perspektiv viktiga 

pusselbitar. Roger lärde sig att lita på personalen och nyttja den vuxne, det vill säga att 

ta emot deras stöd genom att gå i dialog med de vuxna i situationer, som för honom 

innebar olösliga dilemman. Rogers allt eftersom ökande tillit till vuxna var en nyckel i 

förändringen. 
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Nedan följer en mer summarisk beskrivning av ett par mer omfattande 

förändringsarbeten där fokus ligger på flera barn samtidigt. De tidigare exemplen 

skapar en bakgrund som gör att PPR-processen inte behöver redovisas på samma 

detaljerade sätt för att en förståelse ska kunna uppstå. Problemen i de kommande 

exemplen är ännu mer invävda i varandra än de var i de tidigare fallen och visar hur 

synergieffekter kan uppstå när personalen blir medvetna om vad som sker i 

samspelsprocessen mellan vuxen och barn. Det innebär att flera barn får hjälp 

samtidigt och att den förändring som sker även medför att barnen kan ge varandra 

viktiga bidrag, det vill säga att även barn-barn samspelet förändras, när 

intersubjektiviteten och tryggheten i vuxen-barn relaterandet ökar. 

 

I det följande avsnittet beskrivs således två exempel där förskolepersonalen använder 

PPR för att hitta vägar att motverka mobbingtendenser mellan barnen i gruppen. I det 

första exemplet handlar det om några pojkar där samspelet är allt annat än 

samvarokompetent. Där finns också en flicka som har stora svårigheter att samspela 

både med barn och vuxna. I det senare exemplet beskrivs hur flera barn mår dåligt i ett 

förskoleklimat och hur personalen har tappat greppet om arbetssituationen och är totalt 

utmattade. I båda fallen befinner sig personalen i ett behovstillstånd och det är av stor 

vikt att situationen snabbt förändras för att barnen inte ska fara mer illa i sin 

förskolemiljö. 

Exempel II a; Lusens förändringsprocess 

Problembild 

Avdelningen Lusen har enligt personalen ”en jobbig barngrupp, där det nästan är 

mobbing”. Avdelningen har 17 barn i åldrarna 1-6 år, varav tio 4-5 åringar. Bland de 

äldre barnen förekommer det problem med samspelet. Personalen önskar PPR samtal 

för att få stöd för hur man ska jobba med detta. De arbetsproblem personalen beskriver 

handlar bland annat om samspelet mellan några pojkar, som här beskrivs med 

fingerade namn. Helge, 5 år, som enligt personalen är dominant och alltid ska ha första 

och bästa platsen. Han har en negativ roll i gruppen. Han är dum mot andra barn, 

knuffar dem och säger att de inte får vara med och han tar initiativ till gemensamma 

elakheter mot vissa barn. Pelle, 4 år, lyder och utför. Göran låter sig behandlas illa, 

utan att försvara sig. Bertil, 5 år, har problem med lek och samspel. Han är försiktig 

och rädd för att skada sig, mycket intellektuell och deltar inte spontant i lek och 

samspel med andra barn utan vill ha en vuxen för sig själv. Dessutom har personalen 

stora svårigheter att klara av en snart sexårig flicka, Irma, som saknar impulskontroll 

och är aggressiv rent fysiskt mot både personal och barn. 

PPR-processen 

En inledande beskrivning av barnen och samspelsproblematiken 

Helge är sex år när PPR insatsen startar. Han är, enligt personalen, inte snäll mot de 

andra barnen. Många klagar på att han har knuffats och sagt att de inte får vara med. 

Helge vill vara ledare och bestämma och ha kontrollen över de andra pojkarna. 
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Egentligen är han osäker och rädd, tycker personalen. Han vill alltid komma först och 

ha bästa platsen och är väldigt tävlingsinriktad. Han säger åt andra barn att de ska göra 

dumma saker. Han sa till exempel till en av fyraåringarna, Pelle, att han skulle stoppa 

snö under tröjan på Göran som blev jätteledsen när hela tröjan fylldes med snö. Han 

var så ledsen att han orkade nästan inte säga vad de gjort med honom. Det var inte 

första gången något sånt hände. Helges mamma vill att personalen berättar allt som 

Helge gör så att hon själv kan ta upp det med honom hemma. Det blir väldigt mycket 

negativt, mest varje dag. Personalen kommer fram till att det blir för mycket. Risken är 

att Helge tar på sig en negativ roll när han jämt får höra hur dålig han är. Eftersom det 

händer så mycket negativt är det samtidigt svårt att inte låta föräldrarna få veta hur det 

varit under dagen på förskolan. 

 

Göran fem och ett halvt år är väldigt försiktig, enligt personalens beskrivning. Han tar 

inga initiativ utan låter sig styras. Från början när han var två, tre år satt han bara och 

tittade på när de andra lekte. Han kom inte ens på att han behövde kissa utan de fick 

säga åt honom och följa honom till toaletten annars satt han bara där. När han var 

ungefär fyra år blev det en separationskris i hans familj och då började han kissa ner 

sig igen. Han är ofta måltavlan för Helges iscensatte elakheter. Göran vill gärna vara 

med Helge och Pelle. ”De är de snabba och tuffa killarna, som gör sådana där häftiga 

saker och då tar Göran en sån där låg roll så att de får brotta ner honom och knuffa 

honom.” När mamma kommer och hämtar då kan han uppföra sig konstigt och slå 

henne och mamma har svårt att sätta en gräns och säga ifrån. Det är inte den Göran 

personalen känner. Personalen tolkar det som att han då ger utlopp för allt han hållit 

inne med under dagen.  

 

Enligt personalen kan Göran gå med på mycket för att få vara med de andra pojkarna.  
 

”Man ser hur dom brottas ute och man ser honom ligga under och man ser i ögonen på honom att det 

här tycker han egentligen är jättehemskt. Och så går man fram och frågar; Är det här lek eller bråkar 

ni? Vill du det här? Ja, säger han då, men man ser att han inte alls vill vara med. Han har så låg status 

så han gör sig till ett offer för att få vara med. Han har råkat illa ut vid flera tillfällen. Pojkarna har ju 

vart väldigt elaka mot honom. Som den gången de var två stycken som tryckte ner en massa snö i hans 

tröja. Och han stod där ute på gården och tordes inte säga till mig. Han hade ju snö i hela kläderna. 

Helge hade sagt åt Pelle att han skulle trycka ner snö på Göran och Pelle gjorde det. Göran lägger sig i 

underläge och bjuder in till sånt här. Vi försöker få honom att säga sluta när han inte vill.” 

 

Bertil sex år har svårt för att leka med andra barn. Enligt personalens beskrivning 

började Bertil som fyraåring och hade inte varit i grupp tidigare. Från början pratade 

han helst bara med de vuxna och hade ett mycket väl utvecklat ordförråd. Han 

föredrog att sitta i målarrummet och pyssla och ville ha en vuxen till hjälp. När han 

kom på morgonen var han målinriktad. Han hade bestämt innan han kom till förskolan 

vad han ville göra. Han hade svårt att lyssna och ta emot vad andra barn tänkte och 

tyckte och hur de ville leka. Bertil ville ordna aktiviteter för andra barn och ville 

bestämma precis vad de andra skulle göra och ritade upp färdiga former på papper, 

som barnen skulle fylla i. Han var mer intellektuell än social. Grovmotorsikt vågade 

Bertil inte pröva nya saker eftersom han var rädd att skada sig. Ute kunde han inte leka 

med något barn utan stod bara och tittade på. Bertil var en liten intellektuell kille 

duktig på både bokstäver och siffror, men behövde stöd för att ta många små steg för 
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att våga vara i sin egen ålder och våga släppa loss lite spontanitet och börja leka med 

andra barn. Samtidigt var Bertil trygg i sig själv och kunde ge stöd till andra barn om 

det uppstod någon orättvisa. Då kunde han säga ifrån. 

 

Irma snart sex år, är en flicka som personalen har stora svårigheter att klara av. 

Detsamma verkar gälla för föräldrarna, enligt personalens beskrivning. Irma har varit 

på förskolan sen hon var knappt två år och problemen visade sig redan vid 

inskolningen. Irma ville inte att personalen skulle ta i henne. Hon klöste och blev 

desperat och blev stel och skulle ur famnen till varje pris. Hon var spänd i kroppen och 

hade svårt med ögonkontakt. Hon lärde sig snabbt prata och verkade intellektuellt väl 

framme men hade stora svårigheter känslomässigt och socialt. 

 

När Irma varit på förskolan i två år sökte personalen hjälp från det så kallade 

Resursteamet. Kontakten med specialpedagogen från teamet ledde inte till något svar 

på varför det hela tiden uppstod problem med Irma och man fick heller ingen 

vägledning om hur man skulle arbeta med henne. Personalen försökte efter detta att få 

föräldrarna att själva söka hjälp för Irma vid BVC eller BUP, men utan resultat. 

 

Den aktuella situationen, enligt personalen på förskolan när PPR-samtalen börjar, är 

att Irma saknar impulskontroll och är aggressiv rent fysiskt mot både personal och 

barn. Hon hoppar, studsar och mejar ner barn och kan till och med slå personalen. Irma 

handlar innan hon tänker, kan inte lyssna och ta emot vad andra vill säga; hon klarar 

heller inte av turtagning och förstör för de andra barnen. Hon upplevs också sakna 

empati och andra barn i gruppen är rädda för Irma. Om man ger uppmärksamhet till 

henne är hon bottenlös och vill bara ha mer. Irma har svårt att koncentrera sig någon 

längre stund om inte en vuxen sitter intill. Personalens beskrivning visar att det råder 

negativa samspelsmönster mellan Irma och personalen, likaså mellan Irma och andra 

barn. När Irma är borta förändras situationen till det bättre i hela barngruppen, enligt 

personalen. Det negativa samspelet har bara eskalerat under de år Irma varit på 

förskolan.  

 

Föräldrarna har påtagliga problem när de ska lämna och hämta Irma och då varvar hela 

barngruppen upp. När Irma en dag kom i bråk med ett annat barn i samband med 

hämtningen gav mamma upp och gick hem utan Irma. Personalen tycker att problemet 

kommer sig av att föräldrarna inte klarar av att sätta gränser för sitt barn. Irma är van 

att få som hon vill. Det har enligt personalen framkommit att mamman blir rädd när 

Irma hotar med att försätta sig i livsfarliga situationer och att hon därför inte vågar 

säga ifrån åt Irma.  

Hur situationen förändrades för pojkarna 

PPR-processen genomförs som den beskrivs i avsnittet metodologi. Samspelet på 

Lusen förändras när personalen börjar uppfatta barnens samspel tydligare och mer 

specifikt. Det skapar vägar att medvetet hjälpa barnen att komma ur de negativa 

samspelsspiralerna. Enligt vad personalen berättar utifrån sina observationer i 

vardagen blir barnen i gruppen tryggare och breddar sina sociala kontaktytor. Nya 

kamratkombinationer uppstår.  
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Helge släpper sin roll som dominant ledare och initiativtagare till elakheter mot Göran. 

Helge slutar över huvudtaget göra ofog mot andra barn och koncentrerar sig istället på 

egna konstruktiva skapande aktiviteter exempelvis i målarrummet. Personalen börjar 

medvetet uppmuntra Helge att vara engagerad i sitt eget skapande. Personalen arbetar 

med att ge Helge en positiv uppfattning om sig själv genom att intressera sig för vad 

han gör. Personalen för också en dialog med Helges föräldrar om hur man tillsammans 

ska kunna stärka Helge och bidra till att han får en positiv uppfattning om sig själv. 

Helge slutar vara dum med Göran och slutar använda Pelle som redskap för att utföra 

elakheterna. Helge blir, som personalen uttrycker det, starkare i sig själv och han ägnar 

sig åt egna aktiviteter. Han ritar och tillverkar saker. Och han drar sig spontant till ett 

av de mest samvarokompetenta, identitetsstarka, säkra och omtänksamma barnen i 

gruppen. En helt ny typ av kontakt för Helge. 

 

Förskolepersonalen börjar alltmer kunna se situationen ur Helges perspektiv. Vuxen-

barn kontakten blir varmare och mer inlevelsefull och inkännande. Ett förändrat och 

mer positivt vuxen-barn samspel ger Helge en upplevelse av trygghet i sina relationer 

med personalen och därmed ett inre lugn. Uttryckt med Winnicotts begrepp hjälper 

personalen Helge att bygga upp ett inre gott objekt, det vill säga goda förväntningar på 

samspelet med andra barn och vuxna. Detta i sin tur gör att han kan släppa sitt behov 

av att kontrollera och bestämma över andra barn och ge sig hän och koncentrera sig i 

sitt eget skapande. Han får samtidigt ett gott gensvar från både personal och föräldrar 

och börjar identifiera sig med barn som är starka och hänsynsfulla och får nya 

kamratkontakter. En positiv samspelsspiral startar runt Helge. Man kan här tala om 

mönsterbrytning med hjälp av en resilient omgivande pedagogisk miljö i form av ett 

inlevelsefullt förhållningssätt. 

 

Pelle som är fyra år slutar se upp till och göra som den sexårige Helge säger åt honom. 

Han får enligt personalen ”mer av en egen identitet”. Han är inte längre beroende av 

Helge, utan börjar istället leka mer med flera av de andra barnen. Han låter sig inte 

domineras och styras längre. Göran blir inte längre utsatt för otrevligheter från Helge 

och Pelle. 

 

När personalen börjar observera mer specifikt och ser situationer ur barnens 

perspektiv och medvetet hjälper barnen att komma ur de negativa samspelsspiralerna, 

till exempel genom att stötta Göran och Bertil att säga nej till Helge, då slutar Göran 

kissa ner sig. Han börjar slappna av och vågar till och med skämta och busa med 

personalen. Något som riktigt ordentligt förvånar personalen är att Helge (pojken som 

tog initiativ till elakheter mot Göran) och Bertil (pojken som beskrevs som 

intellektuell och försiktig) närmar sig varandra och kan göra saker gemensamt. 

Personalen tolkar det som att det beror på att Helge lugnat ner sig och inte längre är 

lika rushig, våldsam och dominant i lekhallen. 

 

Barnen i gruppen blir överlag tryggare och breddar sina sociala kontaktytor, enligt vad 

personalen beskriver utifrån sina observationer. Bertil vågar spela spel med andra barn 

om en vuxen finns med. Han börjar också allt eftersom delta i lek och samspel med 

andra barn i förskolan och finner en riktigt god vän i Göran. De två är mycket 
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omtänksamma mot varandra. Bertil kramar ofta sin vän Göran och sina förskollärare. 

Och han vågar till slut till och med cykla på egen hand hem till Göran på fritiden. Både 

Bertils och Görans föräldrar uttrycker enligt personalens beskrivning att de är nöjda 

med pojkarnas framsteg när det gäller att kunna samspela och leka. 

 

Sammanfattningsvis innebär förändringen av samspelet att de stereotypa eller frusna 

rollerna lösgörs och blir positivare för alla. Att barnen får hjälp att hitta sitt inre lugn 

med hjälp av ett tryggt och inlevelsefullt vuxen-barn samspel får med andra ord 

synergieffekter på gruppnivå, det vill säga i barn-barn samspelet. Helge slutar 

dominera. Göran slipper bli utsatt för otrevligheter och slutar kissa ner sig och får en 

god vän att leka med i Bertil, som i sin tur får stöd av Göran att delta i fysiska leker. 

Han får på så vis lära sig hur man vågar släppa loss och springa, klättra och brottas. 

Bertil lär i gengäld Göran hur man kan jobba med siffror, bokstäver, samt klippa och 

klistra vid målarbordet. 

Hur situationen förändrades för Irma 

En av de viktigaste delarna i förändringsarbetet var upptäckten av att Irma behövde 

vägledning i hur man kan hålla och hantera emotionell spänning och återvinna sitt inre 

lugn. Affektreglering har många barn redan lärt sig någorlunda när de är sex år, men 

Irma behövde fortfarande vuxenstöd för att hantera de situationer, som för henne var 

jobbigast. Hon behövde en vuxen som orkade med att vara tillsammans med henne i 

hennes kraftigaste känslor och ge tillbaka lugn och göra känslostormarna pratbara. Sett 

ur det teoretiska perspektiv jag valt handlar detta om Winnicotts tillräckligt goda 

omvårdnad (Winnicott, 1965, 1981, 1983). 

 

Inom PPR processen var personalens ambition att ge Irma stöd för att kunna lämna den 

negativa stereotypa rollen som hon var associerad med sen flera år tillbaka. 

Förutsättningen för arbetet med Irma var att det skapades en nära och tillitsfull kontakt 

mellan vuxen och barn. Man upptäckte till exempel att det var sällan eller aldrig man 

kramade Irma, vilket man naturligt gjorde med alla andra barn i gruppen. När 

kontakten mellan förskolepersonalen och Irma blev tätare och varmare och det fanns 

tillit för att dela tankar och känslor med varandra i en öppen dialog, då gick det mycket 

lättare att sätta gränser för Irma, utan att Irma gick i ”baklås”, det vill säga att hon blev 

blockerad av alltför starka och ohanterliga affekter, som medförde att hon började 

slåss. 

 

Under den senare delen av PPR tiden leker Irma mer och är mer koncentrerad ju bättre 

hon mår i sitt samspel med vuxna och barn i förskolan. Personalens observationer av 

lek och samspelprocesser visar att Irma har större behärskningsförmåga av sina 

impulser inom lekens ram. Detta blir en stor aha-upplevelse för observatören och de 

övriga i arbetslaget. Enligt Pellers teori (1954) lär sig barn hantera upplevelser av stor 

emotionell intensitet med hjälp av leken och det blir därför så viktigt att just leken 

fungerar för ett barn som Irma, eftersom hon behöver erfarenheter inom lekens ram för 

att lära sig att hantera sin affektiva spänning. 
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Inom lekens ram visar det sig att Irma kan lyssna och acceptera vad de andra vill och 

hon kan också visa hänsyn gentemot andra barn. Enligt en av förskolepersonalens 

lekobservationer backar Irma vagnen när lekkamraten Ella blir ledsen efter att Irma 

först kört för nära. Ett annat exempel är när Irma leker att hon plockar äpplen med 

Tyra och säger; ”När du inte nådde plockade jag åt dig”. Sådana observationer blir en 

aha-upplevelse för observatören och utmanar även kollegornas ”gamla bild” av Irma, 

eftersom observationen återberättas i det gemensamma PPR-samtalet. Arbetslaget 

börjar utifrån de specifika observationerna förändra och expandera sin uppfattning om 

barnet. I samband med styrda aktiviteter, som Irma också började klara av betydligt 

bättre, lägger någon i arbetslaget märke till att Irma kan berömma andra barn. Hon 

visar också att hon kan gottgöra. ”Du får den här Tyra för jag var dum mot dig.” 

Kapacitet att gottgöra beskrivs av Winnicott (1965) som ett tecken på psykisk hälsa. 

 

En alltmer positiv uppfattning om Irma växer fram inom arbetslaget parallellt med de 

allt godare samspelsspiralerna och detta bildar grunden för ytterligare goda 

erfarenheter av samspel mellan Irma och hennes förskolepersonal. Samspelsmönstren 

har vänts från att ha varit mest negativa till att bli alltmer positiva. Irmas beteende i 

form av aggressionsutbrott och fysiska handgripligheter förvandlades till goda 

relationer, kramar och humor, inom några månader. Detta möjliggjordes med stöd av 

PPR och personalens idoga strävan att förändra sina insatser. 

 

Irma har slutat att slåss och är mycket lugnare. Hon lyssnar mer. Personalen beskriver 

Irmas förändring på följande sätt: 

 
”Det är en enorm skillnad.”  

”Tidigare har hon stängt av och bara skrikigt och slagits.” 

”Nu kan man bolla och resonera med Irma!” 

”Hon är gladare och mycket mer mottaglig för närkontakt rent fysiskt.” 

”Nu kommer hon spontant och tittar en i ögonen och kramas mjukt.”  

”Irma tycker mycket om att bli masserad på ryggen.” 

”Hon är mycket lugnare när man säger åt henne nu. ”  

”Förut flög hon bara runt hela tiden från det ena till det andra. Nu kommer hon till en och stannar och 

kan koncentrera sig. Hon kan också säga; Ja gå du! (Nu klarar jag mig själv).”  

”Irma är glad och har börjat ha humor, när hon säger att det är orättvist, då lägger jag huvudet på sned 

och frågar; Är det verkligen det Irma? Och då skrattar hon.”  

 

Man kan utifrån personalens beskrivningar förstå att Irma fått ett inre lugn sen 

samspelet, enligt personalens beskrivning, förändrats till det bättre. Förbättringar i 

personalens samspel med Irma på förskolan ledde också vidare till en positiv öppning i 

kontakten med hennes föräldrar. 

Summering och tolkning 

Vuxen-barn samspelet på förskolan får enligt personalens beskrivning konsekvenser 

för barnens lek och samspelsprocesser. Leken är ju en övning i att lära sig att 

symboliskt behärska impulser. Enligt den teoretiska utgångspunkten innebär ett vuxen-

barn samspel som ger barnet inre lugn och ökar förmågan att trygga sig själv, ett stöd 

för barnets utveckling av sin lek- och samspelsförmåga. Ett varmt och tryggt vuxen-

barn samspel är särskilt viktigt för att ett barn som Irma ska kunna delta i koncentrerad 
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symbollek eller styrda aktiviteter med sina kamrater, eftersom en känsla av ett inre 

lugn är själva grunden. Det gäller också Helge och de övriga barnen. Detta lugn 

kommer, enligt den valda teoretiska utgångspunkten, till barnet från en tillräckligt god 

vuxen-barn relation (Winnicott, 1965). I detta fall handlar det om relationen till 

personalen på förskolan. Det inre lugnet, som jag tolkar det, är färskvara hos ett 

förskolebarn och behöver fyllas på under dagen på förskolan. Vuxen-barn relationen i 

förskolan handlar därför inte bara om en undervisande pedagogik, utan även om 

omvårdnad i dess vidare bemärkelse. För denna del av förskolans uppgift använder jag 

termen samspelsdimensionen. 

 

Man kan utifrån personalens beskrivning förstå att Helge, Irma och barnen överlag 

blev tryggare i sig själva. Förändringen på samspelsarenan hörde, enligt exemplet, 

samman med att personalens professionalitet ökade, när det gällde att följa lek- och 

samspelsprocessen och lyhört uppfatta vad som verkligen skedde och hitta nya 

konstruktiva sätt att förhålla sig. Detta möjliggjordes, som jag tolkar det, med stöd av 

reflektionen i PPR-samtalen. 

 

Det förefaller som att PPR-samtalen var till hjälp för arbetslaget att både klara av 

arbetet med enskilda barn och samspelet i gruppen. Det blev möjligt att höja kvaliteten 

generellt genom att bredda fokus från ett snävt kognitivt/pedagogiskt perspektiv till att 

även omfatta samspelsdimensionen, det vill säga den emotionella och relationella 

aspekten av förskolearbetet. PPR-processen var på så vis både verksamhetsutvecklande 

och kompetensutvecklande på samman gång. 

 

Sammanfattningsvis beskrev förskolepersonalen hur barnen i gruppen blev tryggare 

och kunde ”bredda sina identiteter” eller ”uppfattningar om sig själva”. Fler sociala 

kontaktytor och nya oväntade kombinationer av kamratrelationer började uppstå. 

Bakom allt detta låg ett förändrat och mer inlevelsefullt och intersubjektivt vuxen-barn 

samspel. En förändrad kvalitet i vuxen-barn kontakten uppstod genom att de vuxna 

kunde bredda fokus för sin uppmärksamhet och öka sin inlevelse i barnens situation. 

Det underlättade för personalen att uppfatta och tolka barnets aktuella position 

tankemässigt och känslomässigt och därmed kunde man skapa intersubjektiva möten 

med utgångspunkt från barnets autentiska känslomässiga upplevelser (Leavitt, 

1991,1989 refererad i Bygdeson-Larsson, 2005). Det är ett förhållningssätt som 

sannolikt gav positiva effekter på barnens möjligheter till upplevelser av identitet, 

egenmakt och förmåga att samspela konstruktivt med andra barn.  

 

Personalen beskriver att de upplever sig ha hittat mer rätt i sin professionella roll, 

vilket speglas av följande utsaga: 
 

”Jag tycker att PPR-samtalen gjort skillnad på hur jag jobbar och hur jag bemöter barn och det är väl 

kvittot på att man lärt sig någonting. Man vet det inte bara i huvudet, utan även i händerna och 

hjärtat.” 
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Någon i arbetslaget beskrev det som hände med Helge på följande sätt:  

 
”Jag tycker att han är mer trygg i sig själv och att han kan vara lugn i sig själv. Han skriver bokstäver. 

Han gör fantastiska bilder. Han gör jättefina saker. Det har han ju alltid gjort, men det är som att han 

också kommit på själv hur duktig han är. Så det har blivit som en glädje i det. Han är stark i sig själv 

och han är inte hela tiden beroende av att andra måste se vad han gör.” 

 

När det gällde Helge, tolkar jag det som att de vuxnas förhållningssätt förmedlade ett 

lugn och en uppskattning, samt en tro på att Helge kunde göra positiva saker. Det kan 

ha medfört att han lättare kunde stanna till, slappna av och koncentrera sig och 

fokusera på vad han gjorde. Han fick troligen också nya möjligheter att kunna utveckla 

en starkare och positivare upplevelse av sig själv och tydligare känsla av en egen 

identitet. Det skulle kunna förklara varför att han inte längre behövde dominera och 

vara elak med andra barn i förskolan. 

 

Det var, som jag tolkar det, inte bara ett enskilt barns problem i sig som fick en 

lösning, utan vad som skedde var att hela samspelsklimatet påverkades via den 

förändring som personalen lyckas skapa i sitt sätt att iaktta, tänka om och förhålla sig 

till barnens lek och samspelsprocess. Detta ledde med andra ord till en multipel 

förändring i barngruppen, som löste flera till synes oberoende problem. Detta kan 

också benämnas med termen synergieffekt. 

 

Om personalens sätt att arbeta med barn gör att barn blir tryggare och att de får lättare 

att vara lugna i sig själva så har kvaliteten i förskolan höjts. Att vara lugn i sig själv, 

att vara trygg inuti är grunden för att kunna koncentrera sig och är grunden för att 

kunna skapa, leka, lära och kommunicera med andra. Det är också grunden för att 

kunna ta hänsyn och fungera socialt. Det vill säga att vara lugn i sig själv och vara 

trygg inuti är i allra högsta grad relaterat till förskolans målsättning (Lpfö, 1998; 

Allmänna råd, 2005; Elevhälsoprop, 2001) Barn i behov av särskilt stöd och som 

kanske till och med befinner sig i risk för psykisk ohälsa har rätt till hjälp i förskolan. I 

exemplet ser vi hur en förskoleavdelning, med stöd av en PPR-process lyfter sig från 

att inte klara kvalitetsmålen till att göra det. Detta genom att inte begränsa arbetet till 

ett rent kognitivt/pedagogiskt, individinriktat, diagnostiskt eller beteendetränande 

fokus, utan genom att pröva ett mer salutogent, samspelsfokuserat eller relationellt 

förhållningssätt.  

Kritisk reflektion 

Exemplet innehåller flera förändringsprocesser, dels den som handlar om Irma och 

dels den som handlar om var och en av pojkarna. Frågan är hur dessa barn skulle ha 

samspelat och lekt utan någon PPR-process? Vilka är alla de processer som pågår 

samtidigt inne i förskolan och utanför förskolan för vart och ett av barnen och för var 

och en av personalen? Antalet processer som behöver extra uppmärksamhet kan 

variera, men ett arbetslag i förskolan har alltid många olika processer som de behöver 

bevaka noggrant och samordna sitt tänkande för att kunna vara professionella. Går det 

överhuvudtaget att dra några slutsatser, utifrån vad som sker i en PPR process? Arbetet 

med PPR handlar om att flyta med i de processer som pågår och hitta sätt att fånga in 

viktiga delar av skeendet och skapa möjligheter för reflektion. Går det att studera 
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förändring i ett rörligt system? PPR-studien är ett försök att göra det, genom att 

navigera med hjälp av två kompletterande teoretiska perspektiv. 

Exempel II b; Loppans förändringsprocess 

Loppans avdelning ligger vid tidpunkten för starten av PPR-samtalen långt ner på 

klimatlinjen (se s.12) och verksamhetssystemet Loppan befinner sig i ett 

behovstillstånd. Personalen, två förskollärare och en barnskötare, är helt utmattade och  

saknar fullständigt energi. De befinner sig i en mycket betungande situation och så har 

det varit under lång tid. De hittar inga utvägar för att lösa sin situation. Det finns en 

stor social problematik bland flera av föräldrarna. Trots att arbetslaget är väl inarbetat 

och alla har mer än 30 års erfarenhet av arbete i förskolan har de svårt att hantera de 

tragiska händelser som vissa av barnen i gruppen upplever. Nedan ges en summarisk 

beskrivning av en komplex problemsituation i förskolan som personalen klarade av att 

vända till något positivt med stöd av PPR-samtal. Avdelningen har 18 barn, varav 

hälften är under 3 år. Tio av barnen är flickor. 

Problembild  

Loppans personal önskar PPR stöd för sitt arbete med barngruppens lek- och 

samspelsprocesser. De informerar föräldragruppen, som är positiv, och får sedan 

tillgång till PPR-samtal, under fem månader, 1 ½ timme var 14:e dag. Inledningsvis 

får personalen gemensamt beskriva situationen på Loppan sett utifrån varje barn i 

gruppen. 

 

Klimatet på Loppan beskrivs som hårt, särskilt bland de äldre, fyra-femåriga flickorna. 

Det förekommer mobbingtendenser, enligt personalen. Två av de fyraåriga flickorna 

utesluter, hotar och slår andra barn. De barn som blir illa bemötta, klösta, slagna och 

inte får vara med, klagar hemma. Flera föräldrar uttrycker sitt missnöje. Särskilt gäller 

det en fyraårig flicka som ofta upplever sig utesluten och mobbad. Personalen tycker 

att det är svårt med föräldrakontakten med några av föräldrarna som har barn som 

känner sig utsatta för kränkningar. En femårig flicka är ofta ledsen och gråter, trots att 

hon är äldre än de som är elaka mot henne. En fyraårig pojke vill inte gå till förskolan 

för han är rädd för den mest aggressiva flickan som på ett dominant sätt agerar ledare.  

 

En yngre treårig pojke använder tillhyggen och slår andra barn och verkar sakna 

impulskontroll. Han beskrivs som orolig, destruktiv, aggressivt utagerande, 

hyperaktiv. Andra barn är rädda för honom och skriker när han närmar sig. Ytterligare 

en treårig pojke går mest för sig själv och talar inte med någon när han är på förskolan, 

trots att han talar hemma. Personalen hittar inga vägar att nå fram till honom så att han 

vågar eller vill börja kommunicera med dem. 

 

En flicka, 4 år, som är ny på Loppan sen ett halvt år tillbaka, har inte kommit in i leken 

och samspelet med de övriga barnen. Hennes utanförskap kommer inte fram i form av 

klagomål från föräldrar, men personalen är via de barnintervjuer de gör medvetna om 

att ingen väljer hennes sällskap. Flickan mister i början av PPR-tiden dessutom en av 
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sina föräldrar genom ett hastigt dödsfall. Ett problem som tillkommer är hur en 

förälders död ska behandlas i barngruppen.  

 

Personalen uppger att de inte kan komma åt samspelsproblemen i barngruppen. De är 

stressade och nästan uppgivna. Arbetslaget beskriver sin maktlöshet i situationen: 

(Ingrid, Elsa och Rut är fingerade namn)  
 

Ingrid: ”Man tycker man pratar och pratar, men ingenting går in, sen är det samma spel igen.” 

Elsa: ”Ibland vet man inte hur man ska hantera det. Man blir bara trött.” 

Ingrid: ”Och så kommer de till oss och det har hänt allt möjligt. Hon räckte ut tungan till mig och 

stängde dörren och jag får inte vara med. Det är mycket som pågår där i flickgruppen under en dag.” 

Rut: ”Och kommer barnen hem med ett klösmärke då blir föräldrarna upprörda!” 

Elsa: ”Ella kom hem förra veckan med ett klösmärke i ansiktet! Hennes föräldrar kräver förändring.” 

 

Föräldraarbetet blir alltmer besvärligt på grund av återkommande klagomål. 

Avdelningen befinner sig klart och tydligt i ett behovstillstånd. Arbetslaget önskar stöd 

för sitt arbete med barngruppens lek- och samspelsprocesser. De har hört talas om 

PRR och begär hos sin rektor att få det. 

PPR-processen 

Samtalen handlar i huvudsak om hur personalen uppfattar, tolkar och förstår skeendet i 

barngruppens lek och samspel. När det går snett och något barn blir klöst, slagen eller 

illa behandlat och rent av uteslutet, vet personalen till att börja med oftast inte vad som 

utlöst situationen. De upptäcker det när det redan hänt. Arbetslaget upplever att de 

närmare behöver undersöka vad som faktiskt pågår i leken och samspelet, dels för att 

skapa sig ett underlag för föräldrasamtalen, dels för att förstå hur de ska kunna ingripa 

och göra något åt problemen.  

 

Enligt personalen är det några av barnen som klagar hemma, och speciellt några 

föräldrar, som påtalar behovet av att personalen måste ingripa och motverka 

mobbingtendenser bland barnen i gruppen. Personalen är till att börja med frågande 

inför föräldrarnas bild av situationen. De tycker att vissa av föräldrarna överdriver. 

Personalen upplever att föräldrar pratar ihop sig om vad som händer på förskolan. Det 

är med stor vånda de går till utvecklingssamtal med vissa av föräldrarna. En del av 

insatsen på Loppan handlar därför om hur man skapar en förtroendefull intersubjektiv 

dialog med missnöjda föräldrar. 

När det gäller frågan om och i vilken utsträckning, samt hur de olika barnen deltar i 

och är medskapande i leken upptäcker arbetslaget under samtalen att de egentligen inte 

har någon klar bild av detta. De behöver veta mer om samspelet och leken. Personalen 

får lära sig att i detalj observera lek- och samspelsprocessen och de börjar närmare 

undersöka vad som faktiskt pågår mellan barnen. Och med mer ingående iakttagelser 

av samspelsprocessen i 4-5-årsgruppen framkommer en bild av vad som faktiskt 

händer mellan barnen. När personalen med hjälp av sina processobservationer börjar 

kunna uppfatta situationen ur barnens perspektiv blir det angeläget för dem att få en 

förbättring av lek- och samspelsklimatet. Praktikerna uppfattar hur vissa barn är utsatta 

för systematiska om än subtila otrevligheter. 
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När det gäller de yngre barnen fokuseras och betonas särskilt under PPR-samtalen hur 

personalen ska kunna skapa en tydlig närvaro och ett inlevelsefullt vuxen-barn 

samspel och hur personalen kan ta emot och stötta barnens ansatser till kommunikation 

och lek, även vid svaga signaler. Praktikerna blir mer och mer intresserade av och 

insatta i hur de själva kan gå in i en intersubjektiv dialog med barnen och hur de kan 

vägleda barnen att inte roffa åt sig och utöva makt mot varandra, utan istället lyssna på 

varandra och använda sig av en ömsesidig dialog i leken och samspelet.  

 

PPR-samtalen handlar om kommunikation och samspel mellan personal och barn, men 

också om hur personalen kan arbete med att leda barnens samspel så att inte vissa barn 

dominerar på andras bekostnad, utan att alla kan ges utrymme att uttrycka sina tankar 

och känslor. Praktikerna verkar aktivt för att uppnå en intersubjektiv dialog med och 

mellan barnen, och även mellan föräldrar och personal. 

Personalens upplevelse av PPR 

Gemensam reflektion 

Personalen beskriver, under den senare delen av PPR-tiden och vid den avslutande 

gemensamma reflektionen, den förändring som sker och uttrycker sin stora förvåning. 

Det hårda klimatet i gruppen har förändrats och dominans, uteslutningar och elakheter 

har upphört. Barnen väljer nu kamrater på ett mer flexibelt sätt när nya och för 

personalen oväntade konstellationer av kamratval och lekgrupperingar uppkommer. 

De iakttagelser personalen återger i samtalen vittnar om att barnen är glada och leker 

koncentrerat. Föräldraklagomålen upphör och kontakten mellan föräldrar och personal 

förbättras.  

 

Den treårige pojke som beskrevs som utagerande, destruktiv och i ständig rörelse från 

det ena till det andra har börjat stanna till och kan leka symbollek kortare stunder, 

särskilt när det är färre barn och lugnare på avdelningen. Han bjuder även in andra 

barn i sin ”bygga-och-åka-tåg-lek”. De andra barnen har vid dessa tillfällen kunnat 

samspela och leka med honom på ett avspänt sätt, istället för att vara på helspänn av 

rädsla hela tiden.  
 

”Kalle ser så lycklig ut när han får leka med de andra barnen”, säger personalen. ”Barnen känner sig 

inte hotade av Kalle längre. De säger inte lika ofta att det var Kalles fel ! ” 

 

Kontakten mellan pojken och personalen har fördjupats, blivit varmare och mer 

inlevelsefull. Personalen är synligare för Kalle och relationen har stärkts mellan dem.  
 

”Han kan namnen på alla oss i arbetslaget. Han är så glad och hejar och säger namnet på en när man 

kommer.” ”När man byter blöja nu, så blir det så att man pratar mer med honom.”  

 

Det mer inlevelsefulla samspelet mellan personalen och Kalle ger honom ett bättre 

stöd för att klara av att hålla sin känslomässiga balans. Han kan orka göra positiva 

saker istället för att fungera som ett uttröttat, destruktivt och aggressivt barn. Kalle kan 

också koncentrerat delta i samlingen. 
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”Han är så mottaglig och nyfiken han applåderar och skrattar. Han lever sig in i sånger, rörelselekar 

och är jätteglad. Det här såg vi aldrig till för ett par månader sen.”.  

 

I och med att Kalle orkar mer känslomässigt får han en annan roll på den sociala 

arenan bland barnen. Han kan nu delta i leken istället för att bara springa runt och 

sabotera och sätta skräck i sina kamrater. 

 

Den andra treårige pojken, som från början av PPR-tiden inte kommunicerade verbalt 

med personalen, börjar visa glädje över att leka med andra barnoch ger tecken genom 

att knacka på personalen för att uttrycka vad han behöver eller vill. Efter ytterligare en 

tid börjar han även så smått använda ord i sin kommunikation med personalen.  

 

Den flicka, som ingen valde att leka och samspela med, börjar inkluderas i leken och 

hon deltar aktivt i flera olika lekgrupperingar. Hon har inga problem med att gå in i 

den gemensamma lekillusionen. Hon uttrycker också tydligt i samspelet med andra vad 

hon tänker och känner, av både ilska, sorg och glädje. Utifrån personalens 

beskrivningar framgår att kontakten mellan barn och personal har fördjupats och blivit 

varmare och mer inlevelsefull. Barnen har blivit synligare för personalen, som känner 

att de börjar nå resultat och beskriver att de känner sig mindre arga och 

arbetssituationen känns mindre hopplös. En viss tendens till arbetsglädje skymtar. 

Även föräldrarna har enligt personalen kommenterat detta. ”Ni verkar gladare nu för 

tiden!” 

Vision 

I samband med avslutningen av PPR-tiden kommer personalen fram till visioner om 

hur de vill förbättra arbetet på längre sikt, utifrån de erfarenheter de gjort under PPR-

projektet. De planerar att arbeta mer medvetet med smågruppindelningar, utifrån vad 

som sker i lek och samspelsprocessen, för att stötta koncentrerad lek. De tänker också 

mer medvetet ta tillvara varje barns egna tankar, idéer och känslor, vid 

problemlösningar, sociala konfliktlösningar och även genom att låta dem påverka den 

verksamhet de är med om på förskolan. Avsikten är att varje barns egen unika röst ska 

få ett utrymme för att komma till uttryck. De vill också lära barnen att lyssna till 

varandra. De vill medvetet skapa en mer intersubjektiv och trygg dialog mellan barnen 

och ett mer demokratiskt samspelsklimat, där varje individs bidrag är lika viktigt som 

någon annans. 

Gemensam uppföljning 

De flesta barnen från projekttiden är kvar på Loppan vid uppföljningen. Två barn har 

slutat och endast ett har tillkommit tack vara den politiskt beslutade nedskärningen av 

antalet barn till 17 barn. Samspelsklimatet som vände till det bättre i slutet av PPR-

tiden har vid uppföljningen 10 månader efter projektets avslutning fortsatt att 

utvecklas i positiv riktning. Med andra ord har avdelningen förflyttat sig väsentligt 

uppåt på klimatlinjen. 
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Flickorna, som till en början beskrevs som dominanta och aggressiva, leker mycket 

och kan nu enligt personalen bjuda till och vara bussiga med sina kamrater. ”De kan 

även ta med småbarnen och är jättegulliga med dem också.”  
 

Kontakten mellan personalen och den flicka som tidigare beskrevs som mest dominant 

och aggressiv, framstår nu som mycket förtroendefull enligt personalens skildring av 

sitt samspel med flickan. Den andra flickan, som tidigare beskrevs vara dum mot och 

slog sina kamrater beskrivs nu också på ett helt annat sätt: ”Hon är så mjuk och mysig 

och har blivit så stor och duktig.” 

 

Tendensen att använda ”vassa armbågar” och ”ge gliringar” kan skymta fram, men 

personalen vägleder direkt barnen till ett positivare och mer omtänksamt samspel. Den 

tidigare känslan av uppgivenhet finns inte kvar, utan personalen har använt ett 

offensivt, positivt och inlevelsefullt arbetssätt, (Bygdeson-Larsson, 2005a, b; 2006). 

De upplever sig ha greppet över hela samspelssituationen. Personalen beskriver att de 

kan klara av att direkt vända en negativ tendens om den någon enstaka gång uppstår. 

De är inte längre maktlösa, som de var vid starten av PPR-samtalen. 

 

Den flicka som upplevde sig trakasserad och mobbad är numera säker på sig själv och 

kan för det mesta säga ifrån på egen hand. Personalen följer och uppfattar vad som 

sker i samspelsprocessen och stöttar henne om det behövs. Föräldrarna till flickan 

verkar, enligt personalen, nöjda och trygga med förskolans arbete. Personalen upplever 

att de har föräldrarnas förtroende och en god kontakt med dem. Förbättringen av 

samspelssituationen gäller även andra barn som till exempel den pojke som inte ville 

gå till förskolan eftersom han var rädd för den flicka som tidigare beskrevs som mest 

dominant och aggressiv. Han är numera trygg och leker ofta tillsammans med bland 

annat den flickan han tidigare var rädd för. 

 

För den fyraåriga flicka som ingen valde att leka med vid starten av PPR-samtalen, har 

inkluderingen i gemenskapen med andra barn fortsatt, även efter PPR-tidens slut. Hon 

är välkommen att vara med i många olika lekgrupperingar. Personalen beskriver 

hennes situation i gruppen som att; ”Hon är glad och sprallig och är verkligen med i 

gruppen”. För den treårige pojke som började leka med barnen och kommunicera med 

personalen och så smått använda ord fortsatte detta även efter PPR-tidens slut, men 

han flyttade från förskolan efter någon månad. 

 

För den treårige pojken som blev mindre destruktiv och började kunna leka symbollek 

under PPR-tiden och fick en bättre kontakt med personal och barn, har den positiva 

trenden fortsatt på förskolan. Vid tidpunkten för långtidsuppföljningen är han enligt 

personalen duktig på att leka. Dock kvarstår ibland även hans tendenser till destruktiva 

beteenden. Han kan rita på någon annans teckning, han kan putta någon, han kan räcka 

ut tungan och han har börjat stamma. Pojken har under de tio månader som förflutit 

efter PPR-tiden haft en alltmer besvärlig livssituation utanför förskolan. En 

problematisk vårdnadstvist, som trots omfattande insatser, ännu inte gått att lösa, 

fortsätter att slita sönder barnet. Personalen berörs djupt av pojkens tragiska och 

mycket skadliga livssituation som hela tiden dessutom motverkar förskolans insatser 
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för pojken. Vid uppföljningen uppmanas personalen att göra båda föräldrarna mer 

medvetna om barnets situation. Positivt för pojken är dock att hans förskoleavdelning 

nu har ett gott samspelsklimat. Det gör att han får möjligheter till koncentrerad lek 

vilket är en viktig friskfaktor för psykisk hälsa. 

 

Personalen beskriver hur de har genomfört den vision de skapade i slutet av PPR-tiden. 

De har aktivt arbetet med att i olika sammanhang låta vart och ett av barnen uttrycka 

vad de tänker och känner och med hjälp av medveten smågruppsindelning stöttat 

positivt samspel och koncentrerad lek. De beskriver även hur barnen fått ett ökat 

inflytande på exempelvis planeringen och i samlingen. Barnens olika unika tankar och 

initiativ tas medvetet tillvara och värderas högt av personalen. De beskriver att barnen 

är mycket engagerade. ”Barnen tycker att samlingen är väldigt viktig och spännande. 

Man får aldrig hoppa över samlingen”. 

 

Personalen har också fortsatt med att mer grundligt reflektera kring sitt arbete. De är 

noga med att ta tillvara allas synpunkter inför till exempel föräldrasamtal eftersom de 

kan ha olika erfarenheter och perspektiv att bidra med. Personalens beskrivning av sitt 

arbete tyder på att de i samband med PPR-arbetet fått kraft att offensivt forma sitt 

pedagogiska arbete. Personalen berättar att de upplever arbetet som inspirerande och 

att det händer roliga episoder i barngruppen mest varje dag. ”Oj, vad man får skratta i 

det här jobbet.” Den stressade och uppgivna inställning, som rådde vid PPR-starten 

vändes till entusiasm och glädje över arbetet med barnen. Den tydligt positiva 

vändningen av lek- och samspelsklimatet har under det påföljande halvåret fortsatt att 

utvecklas i en än mer positiv riktning, enligt personalens beskrivning. 

PPR ur förskolepersonalens perspektiv 

Personalen fick i samband med avslutningen beskriva sina upplevelser av PPR, dels 

gemensamt i avslutningssamtalet och dels var och en utifrån öppna frågor. Nedan 

följer en kort sammanfattning av de mest centrala i vad som framkom, i form av några 

axplock från personalens synpunkter. De framhåller att samtalen öppnat deras ögon 

och fått dem att observera vad som händer i barngruppen på ett nytt sätt. De menar sig 

se en ny dimension i arbetet. De beskriver också att det skett stora förändringar i 

samspelet mellan barnen och mellan personalen och barnen.  
 

”Det har hänt saker med nästan varje barn. Det är lugnare i gruppen och barnen klagar inte hela tiden 

på den treårige pojken. Han har börjat leka.” 

”Maktbalansen är helt annorlunda. Den dominans (hotade och var dum med andra barn), som en av 

flickorna hade är borta. Hon är lugnare. Hon är så social och pratar och skrattar. Hon vill gärna dra 

stolen nära den vuxne på lunchen. Och vid det andra bordet småpratar alla nu med varandra och det är 

så mysigt.” 

”Hela dynamiken i gruppen har förändrats. Beror det på att vi behandlar barnen annorlunda? Jag 

bemöter den fyraåriga flickan, som ingen ville leka med tidigare, annorlunda nu. Jag håller henne 

närmare, jag är mer empatisk. Jag ger henne extra kramar.” 

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt!” 

Personalen på Loppan framhåller, i likhet med de andra arbetslagen, att de känner en 

ökad professionalitet, men speciellt en person, Rut, ger en fördjupad beskrivning av 
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vad denna upplevelse bestod av för hennes del. Jag tycker att hennes beskrivning är 

särskilt intressant, eftersom den berör en central aspekt i professionaliteten, nämligen 

integritet. Hon beskriver att PPR-samtalen gav henne en ökad upplevelse av integritet 

och självförtroende. Rut framhåller att samtalen leddes så att alla vågade beskriva sin 

egen unika erfarenhet, det som var och en faktiskt sett, hört och upplevt: 
 

”Man har också fått att man blivit mer säker. Att det du säger Rut, att så är det! Så kan det faktiskt 

vara. För då blir jag ju tydligare och mer säker och vågar säga….I vanliga fall kan man ibland vara 

rädd att säga vad man anser. Oj, jag kanske säger fel, eller också är det inte så. Det är lättast att inte 

säga något.”  

 

Här beskriver Rut det Boalt Boëthius funnit i sin forskning och benämner som 

tillbakahållande av tankar och känslor på grund av sociala hänsyn när arbetet sker i ett 

team. I och med den tillåtande atmosfären i PPR-samtalen blev Rut stärkt att våga stå 

upp för sina egna erfarenheter, tankar och känslor: 
 

”Jag känner mig säker nu! Jaa! Och även till föräldrar kan man säga att jag ser att så här är det, att jag 

faktiskt såg det där. Ja, så jag har fått mer självförtroende och arbetet handlar mycket om vilket 

självförtroende man har. Det har varit tillåtet (i samtalen) att säga (sin egen mening). Oavsett vad man 

sett, ska man våga säga det man själv ser.” 

 

Just detta uttalande tyder på att osäkerheten och anpassningen tidigare minskat hennes 

styrka och säkerhet och därmed professionalitet. Det var enklast att hålla tillbaka det 

hon själv hade uppfattat i en situation. Rut beskriver att hon nu upplever ett stärkt 

självförtroende, när det gäller föräldrakontakten. Det har blivit lättare att ta emot 

föräldrarnas åsikter och iakttagelser, utan att hamna i försvarsställning. Och även 

lättare att ärligt beskriva sin egen bild av hur det är på förskolan: 
 

”Alltså jag tycker ibland att det kan vara jobbigt, när föräldrar kommer och klagar på vissa saker. Men 

sen när man ser att det har löst sig och blivit bättre, så blir det ju ändå en effekt, när föräldrar kommer 

med synpunkter och vi gör något åt vissa saker. Det är ju bra att man har en öppen kommunikation 

med föräldrarna. Man måste ju kunna ta emot lite kritik och inte bara försvara sig. Man måste ju kunna 

säga sitt och ändå ta till sig vad föräldrarna anser. Och flickan är så glad nu. De andra barnen springer 

ut till henne när hon kommer och de kramar henne. Och föräldrarna klagar inte längre utan är nöjda.” 

(Tidigare blev flickan ofta utesluten av barnen.) 

 

Det som Rut beskriver är ett exempel på något komplext, men centralt i en 

förskoleverksamhet om den ska kunna vara väl fungerande. Rut uttrycker att PPR-

samtalen gav henne styrka att använda sina egna iakttagelser och tro på det hon själv 

erfarit. Hon började i högre utsträckning att våga stå för sin egen uppfattning, både i 

arbetslaget och gentemot föräldrarna och i arbetet med barnen. Hon beskrev att hon 

tidigare, även när det gällde barnen, hade backat och hellre undvikit att göra saker till 

exempel med den treårige pojken, som beskrivits som utagerande.  

 

Personalen framhåller att PPR-samtalen öppnat deras ögon och fått dem att observera 

vad som händer i barngruppen på ett nytt sätt. De menar sig se en ny dimension. 
 

”Man ser på ett nytt sätt. Det är ju bara så att jag tycker samtalen öppnade ögonen jättemycket! Man 

har sett barnen förut också, men man ser andra saker. Allt har blivit tydligare” 
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”Man ser inte bara det där jobbiga och destruktiva, utan man får idéer om varför barnet gör så eller så. 

Det är inte bara det barnet, utan det är omgivningen också.” 

”Det känns ju att man inte bara ser ett barn nu, utan mer av hela gruppen.” 

”Det är så mycket runt omkring, så man har svårt för att tro sig att sitta stilla. Det är ju alltid något som 

händer och stör, föräldrar kommer, barn behöver hjälp, men det är viktigt att observera och att man 

verkligen tar sig den tiden. Vi fick peppning att göra det i samband med PPR-samtalen.” 

 

Det dåliga samvetet och maktlösheten omvandlades hos samtliga i arbetslaget till en 

upplevelse av att faktiskt klara av att vända negativt och destruktivt samspel i 

barngruppen till ett för alla barn positivt klimat. Loppans personal framhåller att PPR-

samtalen möjliggjort betydelsefulla förbättringar av arbetet med barngruppen och med 

föräldrakontakterna och motverkat känslor av maktlöshet och dåligt samvete. 
 

”Samtalen har haft väldigt stor betydelse för arbetet med gruppen. Ja, väldigt stor betydelse, alltså det 

var ju revolutionerande. Jag tycker att det blivit bättre klimat bland barnen.” 

 

”Tidigare fick man gå hem med dåligt samvete. Man var helt maktlös, när det gällde den treårige 

utagerande pojken. Man var arg, elak, glad, snäll, usch! Och vad har jag gjort idag? Bara hållit efter 

honom och han har saboterat allting. Och till slut drog man sig för att göra någonting alls. Och skulle 

man göra något så inte med honom! Men nu kan han ju leka och han har börjat prata mer. Jaa, han har 

ju lugnat ner sig.” 

 

”Tidigare gick vår tid och energi åt till den treårige utagerande pojken så då (under den tiden) har vi 

försakat mycket som de andra barnen borde ha fått. I samtalen fick vi börja med att bena upp 

(situationen utifrån vart och ett av barnen) och då blev det lättare för oss att fokusera även på andra 

barn.” 

 

”Man kan vara närvarande på ett annat sätt nu. Arbetet har förtydligats. Vi har fått hjälp i samtalen att 

ringa in och lyfta fram vad som egentligen är frågeställningen.” 

 

Personalen framhåller att alla arbetslag skulle ha nytta av PPR för att få hjälp att 

bredda perspektivet. Ofta drar sig personalen för att söka hjälp med hänsyn till 

föräldrarna. Att söka hjälp bygger oftast på att det är något barn som identifieras i form 

av att det har symtom på specifika svårigheter av något slag. Och det upplevs som ett 

stort steg att ge föräldrarna den informationen att förskolan anser att deras barn 

behöver särskilda insatser eller kanske till och med en utredning. Mot denna bakgrund 

”hankar” de sig fram, trots att det kan vara en mycket jobbig situation i barngruppen. 
 

”Vi har stora grupper och vi har ofta fyra-fem barn i varje grupp som kan ha ganska komplexa 

problem. Även om vi då har lång erfarenhet i arbetslaget ställs vi inför svåra problemlösningar. Man 

försöker länge själv innan man söker hjälp kring något enskilt barn. För det känns ju alltid jobbigt 

gentemot föräldrar att berätta att vi undrar och funderar runt deras barn. Därför känns de här samtalen 

jättebra! Man får ett bollplank för sina funderingar. För man blir ibland låst i sina tankar. Om några 

barn kanske är lite utagerande så påverkar det hela gruppen.” 

 

”Alltså som det känns nu, behöver man få en omgång samtal per år! Alla borde få det! 

Faktiskt, ja alla har nytta av det, absolut! Det kändes ju så här att innan du kom var det stora problemet 

den treårige utagerande pojken. Men när man började nysta, du ser ju, vi skulle kunna pratat hur länge 

som helst. Vi hade fler barn att ta upp och man har ju som aldrig den tiden Och du vet hur det är. Man 

fastnar lite grann och så ser man inte hela bilden, men när du kom då öppnade det sig. Ja, jag tycker 

det har varit superbra! Det här borde alla få!” 
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PPR jämfört med andra insatser 

Personalen har arbetat i förskolan under årtionden och har erfarenheter av andra typer 

av handledningar och fortbildningar från exempelvis; talpedagoger, specialpedagoger, 

psykologer och pedagogisk handledning utifrån Reggio Emilia perspektiv, samt från 

landstingets BVC-psykologer och habiliteringspersonal. Mot denna bakgrund 

beskriver de hur PPR skiljer sig från andra insatser. PPR är enligt personalen en 

annorlunda erfarenhet.  
 

”Den här typen av konsultation har jag inte vart med om tidigare. Vi sökte ju inte direkt för ett visst 

barn med ett visst problem, men det har kommit fram under tiden. Vi ville ha utomstående hjälp för att 

kunna se på barngruppen och vårt arbete på ett annat sätt. Vi har fått ett nytt synsätt.” 

 

”Alltså när man har jobbat så här länge har man ju varit med om flera typer av konsultationer. 

Talpedagoger, specialpedagoger och så vidare, som först möter barnet och sen ger en påföljande 

rådgivning. Ofta till en av oss i arbetslaget, den som just då råkar finnas till hands. …Här har vi ju 

avsatt tid för att prata, inte bara att man tar en stund när någon kommer för ett visst barn, utan 

gemensam bokad tid. Här har vi haft mer tid och under en längre period med uppföljning ett drygt 

halvår senare och utvärdering. Och allt detta är helt klart fördelar. Och i PPR då tittar vi tillbaka och så 

går vi vidare och fortsätter. Det är ju liksom att vi följer en röd tråd.” 

 

”Ett annat exempel är Pedagogisk (Reggio-Emilia) handledning och då känns det ju, att det här är 

något helt annat. Det här känns inte bortkastad tid. Det låter hemskt, men det kan kännas så. Vad har 

jag gjort? Vad gjorde vi nu, men så har det aldrig känts när jag gått från PPR-samtalen. Utan det har 

känts som om det har hänt någonting och det känns som vi kan fortsätta att spinna vidare, när vi 

kommer in på avdelningen. Ibland kan man behöva den här knuffen framåt, att man öppnar ögonen. 

Jag tycker det har varit jättebra! 

 

”Ofta när man haft Pedagogisk (Reggio-Emilia) handledning då kan det kännas, som att det är dom 

som kommer med idéerna om hur vi ska göra det. Det är inte vi som har något vi behöver tala om, 

utan det är hur vi ska jobba med det här skapandet. Hur vi ska få med barnen? Nu har det här istället 

kommit från oss, det vi har pratat om. Bara det känns ju bra! Det som vart viktigt för oss just då, har 

du tagit fasta på. Och vad vi har sett. Ja, det har vi lärt oss, att det är viktigt, det man ser. Fast man har 

jobbat länge så gör samtalen att man upptäcker att man inte vet. De öppnar ögonen på en! Man blir 

jätteförvånad det här borde jag veta. Varenda gång vi haft samtal har vi bearbetat när vi kommit in på 

avdelningen. En känsla får man, att det känns lite läskigt att man haft barnet varje dag åtta timmar och 

att man inte vet.” 

Summering och tolkning 

Sammanfattningsvis tyder personalens beskrivning på att skillnaden för personal, barn 

och föräldrar vid avdelningen Loppan är påtaglig. Samspelsklimatet framställs som att 

det förändrats från att vara kallt, hårt, aggressivt och maktutövande mellan barnen till 

att bli varmt, inlevelsefullt och fyllt av glädje och med ett utrymme i dialogen där vars 

och ens tankar och känslor är viktiga och får uttryckas och andra lyssnar till dem. Det 

som beskrivs kan tolkas som att: Personalen fick tid och rum att i PPR-samtalen 

formulera egna tankar och känslor och lyssna till varandras upplevelser och 

associationer kring samspelssituationer. Detta gav kraft att också ge utrymme till 

barnen, vilket gav förändringar i barn-barn samspelet. Det framstår som att PPR på 

detta vis kunde sätta fart på positiva samspelsmönster på hela avdelningen, det vill 

säga det uppstod synergi effekter. Personalen orkade också ge utrymme till föräldrarna 

så att de fick uttrycka sina iakttagelser och synpunkter. Personalen fick uppleva att de 
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själva med hjälp av PPR-samtalen kunde förändra klimatet på avdelningen. 

Personalens beskrivning av sin upplevelse av PPR och det som framkom utifrån 

innehållet i samtalen stämmer väl överens. Detsamma gällde även för de övriga 

avdelningarna. 

Avslutande kommentar och reflektion 

Här avslutar jag resultatkapitlet. Jag vill även nämna att datainsamlingen omfattade 

ytterligare en PPR-process, som även den började i ett uttalat behovstillstånd och där 

personalen arbetade fram en genomgripande förändring till det bättre, när det gällde 

samspelsdimensionen. Den förändring som började under senare delen av PPR-tiden 

fortsatta i positiv riktning under det dryga halvår som förflöt innan 

uppföljningssamtalet. Det som framstod som extra intressant var att föräldrarna många 

gånger spontant påtalade för personalen hur bra det hade blivit på avdelningen. Något 

som var framträdande just i det fallet var det stora behovet av att finna nya vägar att 

arbeta med just samspelet och leken, trots att avdelningen tidigare hade haft 

omfattande insatser i form av pedagogisk handledning när det gäller dokumentation 

och skapande verksamhet. Personalen hade ändå stora svårigheter att hantera barnens 

samspelprocesser under den så kallade fria leken. Flera barn var aggressivt utagerande 

och det rådde ett hårt klimat i gruppen. Vissa barn blev uteslutna och trakasserade och 

slagna. Det förekom klagomål från föräldrar, som krävde omedelbar förändring. 

 

Jag tolkar detta som att samspelsdimensionen täcker en annan del av förskolans 

pedagogik, som inte riktigt fångas med pedagogisk dokumentation och handledning. 

Det ena utesluter inte det andra, men arbetet med samspelsdimensionen kräver en 

annan typ av förändringsinsats och ett annat och djupare teoretiskt perspektiv. 

 

Nu följer en summering av avhandlingens innehåll, dess resultat och en diskussion 

kring vilka slutsatser, som kan dras av studien och vilka implikationer dessa kan ha för 

förskolan och arbetet med att ge stöd till personalens arbete med just 

samspelsdimensionen. 
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VI Sammanfattning och diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att göra en sammanfattande reflektion kring innebörden 

av forskningsöversikten, valet av de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna, 

de väsentliga resultaten och deras implikationer för förskolans, rektors och elevhälsans 

arbete med att förebygga psykosocial ohälsa, samt för forskar-praktiker samverkan i 

samband med lokal skolutveckling. Därefter sammanfattar jag vad resultaten av PPR-

studierna gav utifrån övergripande och specifika syften, samt de tre forsknings-

frågorna. Jag reflekterar över vilka intentioner hos mig själv, som föranlett hela 

studien och ger också exempel på några tänkbara frågeställningar, som kan vara av 

intresse för fortsatt forskning. Slutligen blickar jag tillbaka på det inledande 

observationsexemplet. 

 

Det övergripande syftet med PPR-forskningen i sin helhet har varit att vinna kunskap 

om samspelsdimensionen i förskolans arbete och utveckla en modell för kompetens- 

och verksamhetsutveckling eller om man så vill en konsultationsmodell för 

elevhälsoarbete i pedagogisk verksamhet med förskolan som exempel.  

 

Samspelsdimensionen i förskolans arbete, vilken kan definieras som förskollärar-barn 

samspelet och dess inverkan på barn-barn samspelet, har inte uppmärksammats särskilt 

mycket inom forskning om förskolan. Jag vill med mina PPR-studier kunna bidra med 

en djupare belysning av hur skeenden i samspelsprocesser kan ge barn antingen 

positiva möjligheter eller innebära svårigheter för dem i förskolan. Min önskan är att 

avhandlingen kan bidra med fördjupade insikter om vikten av att undersöka och 

reflektera kring vad som sker i samspelsprocesser på förskolans arena innan ett 

kategoriserande eller diagnostiskt synsätt tillämpas. 

 

Det specifika syftet med föreliggande studie har varit att undersöka om det kan vara 

möjligt för personalen att med stöd av PPR-modellen stärka sin professionalitet i 

arbetet med samspelsdimensionen. Och därigenom ge barnen bättre möjligheter att 

bemästra lek- och samspelprocesser inom förskolan på ett för alla barn 

hälsofrämjande, lärande och utvecklande sätt. 

 

Avhandlingen avsågs kunna belysa följande frågeställningar: Kan PPR stärka 

förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur? På 

vilket sätt kan PPR bidra till att barns psykosociala hälsa främjas i förskolan? Är det 

möjligt att med hjälp av PPR förbättra lek- och samspelsklimatet och i så fall hur? 

 

Resultatet framgår av kapitel V, men en sammanfattande reflektion kring innebörden 

av resultaten kommer att vidareutvecklas i det här kapitlet Jag kommer sedan att 

diskutera i vad mån övergripande och specifika syften har uppfyllts och vad studiens 

resultat har att säga när det gäller de tre frågeställningarna.  

 

Innan jag går närmare in på resultaten och hur dessa kan förstås, kommer jag att göra 

en reflektion kring forskningsöversikten och vad den gav i form av ökad förståelse för 
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problematiken kring professionsutveckling i förskolan och hur behovet av 

professionsutveckling ser ut. Därefter följer en sammanfattande kommentar till de 

teoretiska och metodologiska utgångspunkterna och vilka sanningsanspråk som kan 

ställas utifrån studien.  

Vad säger forskningsöversikten? 

Forskningsöversikten visade på behovet av forskning och utveckling när det gäller 

flera områden som tangerar det fokus jag valt i min studie. De områden som nämnts i 

forskningsöversikten är hälsofaktorer i skolsystemet, det relationella perspektivet inom 

specialpedagogiken, vuxen-barn samspelet i förskolan, förebyggande av barns och 

ungas psykiska och sociala ohälsa samt praxisnära forskning för att utveckla modeller 

för att förebygga psykisk ohälsa och höja kompetensen i arbetet med barn i särskilda 

behov. Vikten av att forska om tidigt förebyggande av psykisk ohälsa, det vill säga i 

förskoleåldern, 1-5 år, betonas från flera håll. 

 

Förskolan som arena för att stärka friskfaktorer hos barn i särskilda behov framhålls 

tydligt. Hur ska förskolan kunna fungera som en resilient miljö? Cirka 400 000 barn, 

det vill säga 80 % av alla svenska barn i åldern 1-5 år vistas i förskolan. Många av 

dem, bland annat barn med olika typer av beteendeproblem, cirka 10 % av barnen 

alltså 40 000 barn, har ett extra stort behov av att få möjligheter att delta i 

koncentrerad lek och en samvaro med andra barn som gynnar samvarokompetenta 

mönster. 

 

Forskning om förskolan visar att det finns ett behov av att utveckla kvaliteten, särskilt 

när det gäller kommunikation, samspel och möjligheterna att kunna ge förutsättningar 

för koncentrerad lek. Forskningen är för det mesta avgränsad till antingen vuxen-barn 

samspel eller barn-barn samspel, men i de fall dessa aspekter samordnas pekar 

resultaten i riktning mot att vuxen-barn samspelet påverkar barns möjligheter att delta i 

samvarokompetenta mönster och koncentrerad lek. Vuxen-barn samspelet är med 

andra ord en kärnfaktor i förskolans kvalitet. 

 

Forskningsöversikten ger en bild av att förskolepersonalens arbetsuppgift är komplex 

och hela tiden fylld av samtidiga, oförutsägbara och multidimensionella krav. En 

mängd dilemman och krav på snabba beslut uppstår ständigt. Det pågår hela tiden ett 

myller av parallella händelser. Att avgöra var det är viktigast att göra en insats är 

många gånger svårt och skapar inte sällan stress för personalen. När situationen blir 

extra pressad krymper uppmärksamhetsfokus och förskolepersonalen tvingas 

koncentrera sig på en eller två av de mest framträdande elementen i situationen och 

bortse från andra aspekter. I situationer med hög stress kan personalen tvingas att 

använda strategier som bygger på vaga och onyanserade uppfattningar om vad som 

verkligen sker på samspelsarenan. Eftersom personalen inte kan närvara överallt 

samtidigt kommer de ofta in för sent, när det redan uppstått problem mellan barnen. 

Här går det att tänka sig, att situationer med hög stress som upprepas alltför ofta, kan 

leda till att det lätt uppstår en mindre väl nyanserad bild av enskilda barn. Ibland kan 

förskolepersonalen till och med uppleva att de tappat greppet om sin verksamhet, 

enligt Johansson & Johansson (2003). 
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Professionsutveckling är viktig i förskolan om pedagogiken där ska fungera resilient 

för barn i särskilda behov. Frågan är vilket innehåll och vilken form en professions-

utveckling ska ha för att vara till hjälp för förskolepersonalen. Särskilt om de upplever 

sig ha tappat greppet över sitt arbete och inte hittar konstruktiva vägar att nå fram till 

alla barn eller inte upplever sig klara av att hantera samspelsprocesserna i sin 

barngrupp på ett tillräckligt bra sätt. 

 

En central del av arbetsuppgiften i förskolan innebär som redan framgått, samspel med 

barn och att kunna följa samspelsprocesser mellan barn, samt skapa förutsättningar för 

koncentrerad lek. Mycket av detta arbete bygger på så kallad tyst kunskap. Man 

handlar utifrån en personlig erfarenhetskunskap. Hur kan personalen få stöd för att 

professionsutveckla sin personliga tysta kunskap? På något sätt behöver den ”öppnas 

upp” och göras reflekterbar för förskolläraren själv och kommunicerbar inom 

arbetslaget. Frågan om professionsutveckling i förskolan när det gäller just arbetet med 

samspels- och lekprocesser är med andra ord en svårlöst fråga. Det handlar inte om 

färdiga lösningar, eller metoder, utan om en problemlösningsprocess, som McLean 

(1991) uttrycker det.  

 

I den problemlösning som måste ske under arbetets gång kräver situationen många 

gånger snabba beslut och det råder då ofta en professionell isolering. Det finns ingen 

tid att ha en överläggning med kollegor under processens gång. Häller Kalle ut 

mjölkglaset på sin kompis och Stina river sönder Lisas teckning måste personalen 

individuellt lösa detta inne i sin egen föreställningsvärld och komma fram till ett 

lämpligt förhållningssätt i situationen på en bråkdels sekund. Detta innebär att 

förskolearbetet medan det pågår är ett ensamarbete, arbetslaget till trots.  

 

Behovet av professionsutveckling i förskolan handlar om samspel och kommunikation 

enligt den senaste kvalitetsforskningen i svensk förskola, den tidigare nämnda så 

kallade BTL- studien (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Forskarna 

ställer sig frågan hur en sådan professionsutveckling om samspel och kommunikation 

ska gå till.  

 

Bae (2004) framhåller att professionsutveckling när det gäller dialogen mellan 

förskollärare och barn inte handlar om att lära ut metoder, utan om observationer av 

samspelsepisoder och reflektion av dessa. McLean (1991) menar, som tidigare nämnts, 

att förskolepersonalens arbete är en ständig problemlösningsprocess. Den bygger på 

hur förskollärare tolkar vad som sker i händelser. Det som faktiskt utspelar sig är inte 

det avgörande, utan vad händelsen leder till är i allt väsentligt beroende av 

förskollärarens tolkning.  

 

Socialstyrelsen (2010) pekar på att barn med beteendeproblem är beroende av hur 

förskolemiljön fungerar. Den kan både förebygga och framkalla problem. En 

riskfaktor kan vara oro och konflikter som ger osäkerhet och otrygghet i gruppen. Jag 

skulle vilja inflika att barns beteenden påverkas av stressnivån hos personalen. Ju mer 

stress och press desto svårare att göra kloka snabba tolkningar under pågående 
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arbetsprocess. En rimlig slutsats kan då vara att stressad och pressad förskolepersonal 

kan vara en riskfaktor för barn med beteendeproblem.  

 

Den lösning som föreslås i form av att använda forskningsbaserade program i 

förskolan för att beteendeträna barn och på så vis minska beteendeproblemen verkar 

inte utgå från en analys av förskolan sett som ett verksamhetssystem, utan endast från 

det individuella barnets beteende. Grundproblemet med personalens problemlösnings- 

och tolkningsprocess, som jag förstår det, får ingen lösning med ett beteendetränande 

perspektiv.  

 

När problemlösnings- och tolkningsprocesserna inte fungerar bra kan det, som jag 

uppfattar budskapet i mina resultat, dels bero på stress och tidspress, men också av 

brist på lämpliga redskap för att framgångsrikt klara av göra konstruktiva 

problemlösningar, när det gäller lek och samspelsprocesser. En professionsutveckling 

som stärker problemslösnings- och tolkningsprocessen i förskolan kan, som 

föreliggande studie visar, öppna nya möjligheter. Eventuellt sker detta genom att 

personalen via bättre problemlösning aktivt kan hantera sin stress på ett mer 

framgångsrikt sätt. Nedan följer ett resonemang om de teoretiska och metodologiska 

utgångspunkterna för föreliggande PPR-studie, samt vilka sanningsanspråk som kan 

ställas utifrån studien. 

Reflektion kring innebörden av studiens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter 

Mitt val av teoretisk ansats i form av hermeneutik var tämligen givet, eftersom hela 

arbetet handlar om att anlägga ett tolkande perspektiv på samspelet i förskolan. Valet 

av en hermeneutisk ansats har betydelse för vilka anspråk på sanning som kan ställas 

utifrån studien. En utgångspunkt i föreliggande studie är att den iakttagbara 

verkligheten inte är allt, utan bakom den antas det finnas djupare liggande dolda 

mönster och dialektiska drivkrafter. Jag har därför inte inriktat min studie på att samla 

stora mängder data om enkla iakttagbara eller mätbara fenomen, utan har använt mig 

av ett intensivstudium av ett mindre antal fall för att kunna analysera bakomliggande 

mönster och drivkrafter. Kriteriet på sanning handlar utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), inte om överensstämmelse med yttre 

iakttagbara företeelser i verkligheten eller om användbarhet, utan i en hermeneutiskt 

och dialektiskt inriktad forskning går det istället ut på att avslöja en dold mening. 

Författarna refererar till Asplund (1970) och framhåller att det handlar om att uttala sig 

om vad något betyder. 

 

I föreliggande studie tillskrivs förskolans pedagogik en ny mening, ett nytt perspektiv 

på innebörden i arbetsuppgiften, som betyder att det är viktigt att se bortom det yttre 

beteendet och leva sig in i barnets känslomässiga upplevelser, perspektiv och 

intentioner. Detta benämns inom PPR-studien med termen inlevelsefullt 

förhållningssätt, som innebär att bemöda sig om att möta barnets föreställningsvärld 

och betrakta det yttre beteendet, som symboliskt och tolkningsbart. Detta förändrade 

sätt att se på pedagogiken och barnen utgjorde en avgörande skillnad mellan ett 
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positivare och ett negativare samspelsklimat, enligt förstudierna. Det nya perspektivet 

ökade möjligheterna till intersubjektivt samspel mellan personal och barn. 

 

Frågan var därefter vad som händer om personalen i förskolan anammar denna typ av 

aspektseende? I tidigare studier Bygdeson-Larsson (2005a, b; 2006) framkom att 

bilden eller uppfattningen om barnet kan förändras med hjälp av ett nytt aspektseende 

och därmed förändras även samspelet med barnet. I den senaste studien har jag velat 

undersöka hur användbar modellen är för att stärka den resiliens förskolan kan 

erbjuda, när det gäller arbetet med barn i lek- och samspelssvårigheter. Detta något 

specifikare sätt att formulera frågeställningen i denna studie har uppkommit under 

arbetets gång. Det har att göra med att en hermeneutisk forskningsprocess hela tiden 

leder fram till nya klarheter och bidrar till att vässa problemformuleringarna. Ingenting 

är slutgiltigt i ett hermeneutiskt inspirerat arbete, utan det pågår en ständig utveckling 

och vandring i den hermeneutiska spiralen. 

 

Vad kan föreliggande studie säga? Vilka sanningsanspråk kan hävdas med 

utgångspunkt från de valda teoretiska utgångspunkterna och metodologin? Hur gick 

det till att dra slutsatser av det insamlade materialet? Först ska sägas att data inte 

förelåg förrän praktiker och facilitator skapade dem i sin gemensamma dialog och 

problemlösningsprocess. Det innebär att såväl praktikernas tysta kunskap som 

facilitatorns förförståelse och teoretiska filter har bidragit till att tolka och återskapa 

samspelsprocesser och därmed framkalla data och senare de fakta, som tolkningen av 

data visar med hjälp av exemplen i resultatdelen. Teori och empiri är inte lika starkt 

åtskilda in en hermeneutiskt inspirerad studie, som i en mer naturvetenskapligt präglad 

diskurs. Fakta i denna typ av studier är som Alvesson & Sköldberg (1994) framhåller, 

alltid förmedlade resultat av tolkningar. Vidare menar de att, sanning från ett 

hermeneutiskt perspektiv, är liktydigt med avslöjande av väsentliga, men tidigare 

okända förhållanden. Föremålet för tolkningen är inte empiriska data, utan en 

berättelse, i detta fall en subjektiv berättelse från praktikerna, som kan visa vad som 

ligger bakom deras sätt att förstå innebörden i en samspelssituation. Utifrån en 

flerstämmig förförståelse ställs sedan frågor till berättelserna. Tolkningar avlöser 

varandra och berikar möjligheterna till nya och annorlunda val av förhållningssätt, 

nästa gång en liknande situation uppstår i förskolans praktik. Man kan utifrån 

Winnicott tala om att ett lekområde uppstår i PPR-samtalen. Detta lekområde, eller 

”potentiella utrymme”, följer med personalen i pendlingen tillbaka till förskolearenan 

och tolkningarna i praktiken kan bli mer mångfacetterade och reflekterande. 

 

En övervägande princip för att få tillgång till nya insikter med utgångspunkt från 

denna studie har varit att bevara helheter och inte bryta sönder olika händelseförlopp 

och texter. Det har också handlat om att bygga ihop flera olika händelsefragment till 

hela berättelser över tid. Analysen har bestått av att med hjälp av förförståelsen ställa 

frågor till texten, lyssna efter svar och upptäcka nya aspekter och foga samman 

fragment till helheter och sätta in dem i ett större förståelsesammanhang med hjälp av 

de valda teoretiska perspektiven. Man kan säga att detta sätt att arbeta är motsatsen till 

ett postmodernt angreppssätt där det handlar om dekonstruktion av befintliga helheter. 
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I föreliggande arbete har det istället varit viktigt att just foga ihop och skapa förståelse 

och sammanhang över längre tid, och på så vis avslöja dolda innebörder.  

 

Ett studium av samspelsprocesser på förskolan utifrån en hermeneutiskt existentiell 

aspekt, som i föreliggande studie, skiljer sig enligt Alvesson & Sköldberg (1994), från 

till exempel ett fenomenologiskt, där man beskriver och förklarar beteenden rationellt, 

eller från ett symboliskt interaktionistiskt, där man studerar medvetna kognitiva 

symboler, bakom det sociala handlandet. Inom den existentiella hermeneutiken lägger 

man, enligt författarna, fokus på känslor och prereflexiva drivkrafter bakom 

handlandet. Det handlar om att undersöka individers samspel där de ingår i konkreta 

situationer färgade av känslostämningar och till exempel tyst kunskap. Det viktiga är 

att sätta in det som sker i sitt större sammanhang för att kunna förstå innebörden av 

olika aktörers handlingar i form av intentioner. En hermeneutisk utgångspunkt passar 

med andra ord väl in på föreliggande arbete. De dolda innebörder som studeras är just 

aktörernas intentioner det vill säga personalens tysta kunskap bakom valet av 

pedagogiska förhållningssätt och barnens avsikter bakom sina yttre beteenden. 

 

Att jag inledningsvis valde att beskriva ett vidare teoretiskt fält med hjälp av bland 

annat Sommer och Hundeide, som inramning till de valda teorierna berodde på att jag 

ville positionera och motivera mina val, som dels består av en teori från det kliniska 

fältet, i form av Winnicotts begrepp för föräldra-barn samspel och barnets utveckling 

av övergångsområdet och dels en teori från det organisationspsykologiska området, 

nämligen verksamhetsteori. Att på så vis positionera mina teorival upplevde jag som 

viktigt, eftersom det inom pedagogiska kretsar under de senaste årtiondena riktats en 

massiv kritik mot det psykologiska perspektivet generellt. All psykologi är dock inte 

stadieteoretisk och förnekar inte det relationella perspektivet eller att barnet befinner 

sig i ett sammanhang och i ett omgivande samhälle under historisk utveckling. Det kan 

till och med vara så att vissa teoretiska perspektiv inom psykologin kan vara fruktbara 

och kan ge bidrag till att föra utvecklingen av en pedagogisk verksamhet framåt. I 

vilket fall har jag inte kunnat finna några teoretiska utgångspunkter, som på ett bättre 

sätt kunnat fånga den tysta kunskap och förförståelse jag bar med mig från mina tio år 

som förskollärare och daghemsföreståndare in i detta forskningsarbete.  

 

Kombinationen av psykodynamisk objektrelationsteori i form av Winnicotts teoretiska 

begrepp för processer i samspelet mellan barn och vuxen och ett sociokulturellt och 

verksamhetsteoretiskt perspektiv i form av Engeströms utvecklande arbetsforskning 

har i föreliggande studie visat sig fruktbar utifrån de resultat som uppnåtts. Genom att 

välja dessa två olika teoretiska filter har jag velat stimulera alternativa synsätt på 

förskolans praktik och på dess möjligheter att fungera hälsofrämjande eller resilient för 

barn i lek- och samspelssvårigheter. 

 

Varför anlades två olika teoretiska perspektiv i PPR-studien? Genom att använda olika 

teorier blev det möjligt att skapa ett vidare perspektiv. Verksamhetsteorin i form av 

Engeströms verksamhetstriangel valdes eftersom samspelsprocesserna mellan 

förskolepersonalen och barnen äger rum inom en professionell yrkesverksamhet. 

Teorin ger en förståelseram för hur störningar i verksamhetssystemet i form av barn 
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som inte klarar av lek- och samspelsprocessen eller personal som inte klarar av att hitta 

lämpliga förhållningssätt i stressfyllda situationer, kan uppstå och hur de kan 

motverkas. Detta utan att individers egenskaper är det som tillskrivs vara orsaken till 

att problemen uppstår. Jag menar istället att störningar i verksamhetssystemet visar på 

ett behov av nytillskott när det gäller de teoretiska redskapen i verksamheten. Teorin 

om verksamhetssystemet ger möjlighet att skapa en teoretisk distans, som befriar både 

barn och personal från att hamna i syndabocksroller.  

 

Hur hör de två teoretiska perspektiven samman? Winnicotts teoretiska bidrag till 

förskoleverksamheten hör i denna studie hemma i den övre delen av Engeströms 

verksamhetstriangel, där det som jag ser det, hittills har fattats viktiga redskap för 

processer i verksamheten. 

 

Vad kan tillförsel av teoretiska redskap för arbetet med samspelsprocesser inom 

förskolan innebära? Winnicotts begrepp kan öka förståelsen för vad som sker i lek- 

och samspelsprocesser och underlätta ett situerat skapande av lokala gemensamma 

termer för praktikernas tysta kunskap. Detta kan ge stöd för arbetslagets gemensamma 

kommunikation och samordning av sitt arbete. På så vis kan den professionella 

isoleringen tänkas motverkas. Winnicotts teori om vuxen-barn samspel och barnets 

möjligheter att utveckla ett inre lekområde kan också hjälpa till att tydliggöra objektet 

för verksamheten eller innebörden i förskolans arbetsuppgifter när det gäller 

samspelsdimensionen. Med Winnicotts teori blev det möjligt att öppna upp begreppet 

intersubjektivitet och ge det ett mer komplext och sammansatt innehåll, som passar in i 

denna studie.  

 

Här vill jag hänvisa till preventionsforskaren Fonagy et.al ( 2002), som vidareutvecklat 

Winnicotts teori om lekområdet och den tillräckligt goda omvårdnaden med bland 

annat begreppet mentalisering. Detta begrepp skänker en fördjupad förståelse till 

varför just kvaliteten i vuxen-barn samspelet och den koncentrerade symboliska leken 

är så central i förskolans arbete, när det gäller att bidra till barns välbefinnande och 

möjligheter till psykisk och social hälsa. Mentalisering är ett tvärvetenskapligt begrepp 

och betecknar vår förmåga att uppfatta och leva oss in i andras mentala tillstånd; och 

kunna särskilja dem från våra egna, något som är grundläggande för att fungera i 

sociala sammanhang med andra människor. Mentalisering är en förmåga inte en 

egenskap. Den är inte medfödd, men kan utvecklas med stöd av en underlättande 

omgivning, som bland annat innebär att det är avgörande för barn att ha en trygg 

relation till de vuxna som har till uppgift att ansvara för barnets omsorg, till exempel 

förskolepersonal. Inom denna relation är det viktigt att den vuxne kan uppfatta och 

tolka barnets beteenden, ta emot dess förspråkliga signaler, som uttryck för mentala 

tillstånd och avsikter, det vill säga svara an på barnet som en intentionell varelse, med 

tankar, känslor och avsikter. Vidare är det viktigt att vuxna stödjer barns symbollek 

eller låtsaslek och på så vis underlättar för barnet att lära sig att hålla isär och samtidigt 

kunna integrera psykisk och konkret verklighet och därmed uppnå full mentaliserings-

förmåga, eller med andra ord psykisk och social hälsa. Möjligheter till koncentrerad 

lek och ett intersubjektivt förskollärar- och barnsamspel är, utifrån Winnicott och 

Fonagy, följaktligen viktiga komponenter i en hälsofrämjande förskolepedagogik.  
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Engeströms metodologiska cirkel kom in i bilden när PPR-arbetet hade pågått ett tag. 

Mina kontakter med Yrjö Engeström underlättade för mig att skapa en struktur för hela 

den arbetsprocess jag befann mig i. Just komplexiteten och processinriktningen på mitt 

arbete gjorde det svåröverblickbart. Likaså var verksamhetstriangeln ett mycket 

välkommet bidrag för att kunna skapa en fördjupad förståelse för hur olika delar av 

systemet, till exempel tillgången på redskap och förståelsen av arbetets innebörd, 

samordningen av tyst kunskap inom arbetsgemenskapen, underförstådda regler och 

arbetsdelning, alla bidrog till hur ett specifikt situerat verksamhetssystem fungerade. 

Det blev möjligt att uppfatta hur den historiska utvecklingen i ett verksamhetssystem 

verkligen påtagligt sätter spår i vardagens arbete. Av olika anledningar uppstår det 

mönster som växer till sig och till slut kan dessa få övertaget. Praktikerna inne i 

systemet får då svårt att hitta ut ur dem och kan tappa greppet om sin verksamhet, om 

de inte får stöd för att observera, upptäcka och förstå innebörden i dessa mönster. 

 

Valet av övergripande metodologisk inramning av PPR-modellen, i form av 

Engeströms utvecklande arbetsforskning, med hans resonemang om inre spänningar i 

verksamhetssystemet och till följd av detta drivkrafter för en dynamisk och historisk 

utveckling, kastar ljus över hur arbetslagen i förskolan kan förflytta sig, antingen mot 

en allt sämre, eller en allt bättre kvalitet, på det kvalitetskontinuum, som jag i denna 

studie benämner med termen klimatlinjen. 

 

Mina val av metoder har skett i olika steg och har inneburit att PPR-modellen 

utvecklats. Metoden för samspelsobservation fanns inte att tillgå när studierna 

inleddes, utan utvecklades under observationsstudiens gång. Det viktiga var att kunna 

observera hela samspelsprocessen över tid och leva sig in i de olika barnens 

upplevelser och perspektiv. Det handlade om en inlevelsefull subjektiv observation 

och förmågan att samtidigt hålla uppsikt på sina egna upplevelser.  

 

På samma sätt var det med PPR-modellen i övrigt. Ingen färdig modell fanns när 

arbetet påbörjades, utan allt skapades steg för steg utifrån upptäckter av vad som 

saknades. Vissa delar har naturligt uppkommit för att det passar in i förskolans ram, 

som till exempel att arbeta med hela arbetslag. Detta var en viktig utgångspunkt och 

hade sin koppling till Boalt Boëthius resultat när det gäller arbetslagsforskning. Idén 

var att PPR-samtalen om möjligt skulle kunna bidra till att minska risken för att 

arbetslagets medlemmar skulle stanna på minsta gemensamma kompetensnivå, och 

istället kunna få inspiration och ett utrymme så att var och en kunde utveckla sin 

professionalitet. När arbetslagets fungerande karakteriseras av till exempel 

jaginskränkning, som Boalt Boëthius uttrycker det, tenderar arbetslaget att förflytta sig 

nedåt på klimatlinjen. Det kan utifrån hennes resonemang förstås som att de olika 

arbetslagsmedlemmarna inte tar tillvara hela sin kapacitet, utan upplever en osäkerhet i 

yrkesrollen, som gör att de inte vågar stå för sina egna unika iakttagelser och 

tolkningar. En hypotes kan vara att de arbetslag, som inte får sitt arbete att fungera väl 

med tiden kan få ännu svårare att hantera situationen i sin barngrupp. Och tvärt om kan 

de som har medvind kanske över tid lättare skapa en allt bättre verksamhet på sin 

avdelning. Det hypotetiska resonemang jag för här kan antas ha ett visst stöd i BTL-

studiens resultat, som visade att förskolor med hög kvalitet hade utvecklats i riktning 
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mot en allt bättre kvalitet och förskolor med låg kvalitet hade förflyttat sig ännu längre 

ned kvalitetsmässigt. Ett av BTL-studiens huvudresultat, var just att skillnaden hade 

ökat mellan förskolor med hög respektive låg kvalitet. Att minska eventuella låsningar 

i arbetslaget, i form av minsta gemensamma kompetensnivå, kan vara avgörande för 

att åstadkomma utveckling. Detta handlar som jag tolkar det om att få till stånd en 

kommunikation mellan tysta kunskaper. 

 

En viktig pusselbit i PPR-modellens metodologi var därför berättelsen som form för 

kommunikation. Detta var ett sätt att åstadkomma ett utbyte mellan olika tysta 

kunskaper. Jag ville att min forskning skulle vara praxisnära, det vill säga ligga i fas 

med förskolepersonalens egna erfarenheter och valde också utifrån den 

utgångspunkten att använda berättelser både vid själva PPR-samtalen det vill säga 

datainsamlingen och vid presentationen av data. Vad är det då som gör berättelsen så 

lämplig just i denna studie? Den berättande formen handlar om att fånga mer än det 

rationella, atemporala och traditionellt ”vetenskapliga”. Det handlar om att komma åt 

den känslomässiga och upplevelsemässiga sidan av samspelet. Valet av teori, inom det 

psykodynamiska fältet, det vill säga Winnicott, matchar här metodvalet. Den 

psykodynamiska traditionen arbetar med berättandet och sökandet efter den dolda 

meningen bakom beteendet. Den skiljer sig från till exempel den behavioristiska, som 

handlar om det observerbara yttre beteendet. Beteendepsykologen syftar mot att 

anpassa individen, medan den psykodynamiskt inspirerade psykologen syftar till 

frigörelse, genom att individen får stöd för att öka sin medvetenhet. PPR-studien tar 

sin utgångspunkt i att förhålla sig till förskolepersonalen som subjekt och ge stöd för 

att de i sin tur bemöter barnen som subjekt i förskollärar-barn dialogen. En ökad 

medvetenhet, om den egna delen i dialogen med barnet, gör det lättare att arbeta på ett 

professionellt sätt, med utgångspunkt från de olika barnens perspektiv, vilket framgår 

av resultaten i föreliggande studie. Nedan kommer en sammanfattande reflektion kring 

innebörden av resultaten. 

Sammanfattning av resultaten och reflektion kring innebörden av 

dessa. 

Hur motsvarade studien sina syften och hur besvarades de tre frågeställningarna? 

PPR-studierna gav i enlighet med sitt övergripande syfte en ökad kunskap om 

samspelsdimensionen i förskolans arbete. De inledande studierna gav en tentativ 

förståelse för hur vuxen-barn samspelet inverkade på samspelsklimatet. Ett 

inlevelsefullt förhållningssätt, där förskolepersonalen uppfattade barnets tankar, 

känslor, intentioner bortom det yttre beteendet, verkade ge ett positivare klimat. 

 

Det som redan i förstudierna visade sig och som ytterligare förstärks i föreliggande 

studie är insikten att just kvaliteten i samspelspelsdimensionen, det vill säga vuxen-

barn samspelet och dess inverkan på barn-barn samspelet, är mycket viktig för barns 

möjligheter att kunna delta i koncentrerad lek och samvarokompetenta mönster. I 

resultatkapitlet har jag beskrivit hur det reflekterande arbetet med 

samspelsdimensionen, runt Kajsa, Roger och flera andra barn, tycks förändra 

samspelsprocesserna mellan förskolepersonalen och barnen, de olika barnens 

beteenden och samspelet mellan barnen. Det blir tydligt att personalens uppfattning 
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om eller bild av de olika barnen har stor inverkan på samspelet, men också att dessa 

uppfattningar är förändringsbara och tycks ha en avgörande betydelse för barnets 

möjligheter till ett resilient samspel på förskolearenan. Vändningen från ett 

kategoriserande till ett processperspektiv möjliggör en förändring av personalens bild 

av barnet, vilket tidigare beskrivits i en forskningsartikel från år 2005 (Bygdeson-

Larsson). 

 

Vidare användes två olika och i förskolan nya, men sammankopplade teoretiska 

perspektiv för att skapa en fördjupad förståelse av innebörden av samspelsdimensionen 

i förskolans verksamhet. En modell för professions- och verksamhetsutveckling 

skapades. Den byggde på insikterna från den inledande observationsstudien och den 

teoretiska förståelsen av samspelsprocesser, som visade på hur inre spänningar i 

verksamhetssystemet kunde komma till uttryck, som störningar i barns beteenden och 

personalens svårigheter att hitta lämpliga förhållningssätt. 

 

Det specifika syftet i föreliggande studie, att undersöka om och hur personalen kan 

stärka sin professionalitet, genom att använda PPR-modellen och därigenom ge barnen 

bättre möjligheter att bemästra lek- och samspelprocesser i förskolan, har visat sig 

möjligt att uppfylla sett utifrån resultaten, som redovisats i föreliggande avhandling, i 

form av exempel. 

 

Hur kan studiens frågeställningar besvaras med utgångspunkt från föreliggande 

resultat? 

 

1) Kunde PPR stärka personalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så 

fall hur? 

 

Resultaten har visat att det var möjligt för personalen att med stöd av PPR-modellen 

förändra sitt sätt att tolka vad som skedde i samspelsprocesser med och mellan barn. 

Den förändrade tolkningen ledde till ett förhållningssätt, som var mer medvetet om de 

olika barnens perspektiv i situationen. Resultaten visar exempel på hur förändringar i 

personalens professionalitet växte fram med stöd av gemensam reflektion kombinerat 

med ett nytt teoretiskt perspektiv på vad som specifikt utspelade sig i olika 

samspelssituationer. 

 

Ett exempel på detta är hur Kajsas sociala situation och roll på förskolan förändrades, 

från att vara den som både barn och personal ständigt irriterade sig på, till att bli 

socialt inkluderad. Berättelsen om Kajsa är ett exempel på hur barn som befinner sig i 

destruktiva samspelsmönster med sin omgivning, med stöd av förskolepersonalen kan 

bryta sina samspelsmönster och kan komma in i koncentrerad rollek med jämnåriga 

barn.  

 

Samspelet mellan Kajsa och förskolepersonalen förändrades i riktning mot en högre 

grad av intersubjektivitet. Personalen ökade med stöd av PPR-samtalen sin kapacitet 

att uppfatta specifika samspelssekvenser, reflekterade kring innebörden i dessa, samt 

förändrade sitt förhållningssätt. De lärde sig att se bortom Kajsas yttre beteende och 
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levde sig in i hennes tankar och känslor det vill säga de kunde utveckla sin kapacitet 

att ta hennes perspektiv. 

 

Samtidigt började personalen att uppfatta de andra barnen på ett tydligare sätt. Kajsa 

förflyttade sig från ett självartikulerande och aggressivt till ett mer samvarokompetent 

samvaromönster. Detta är ett exempel på hur en mönsterbrytning kan gå till med hjälp 

av en resilient förskolemiljö. 

 

Hur utvecklades förskolemiljön, på Kajsas avdelning, till att bli mer resilient? Den 

dynamiska processen mellan barnet och dess förskolemiljö försköts i positiv riktning 

med hjälp av flera samtidiga förändringar i verksamhetssystemet. Ett förändrat sätt att 

förstå innebörden i arbetsuppgiften eller objektet för verksamheten kunde 

åstadkommas med hjälp av gemensam reflektion av specifika samspelshändelser och 

användning av nya teoretiska perspektiv. Det nya sättet att uppfatta objektet i 

verksamheten, det vill säga innebörden i vuxen-barn samspelet och dess inverkan på 

barnets lek och samspel och möjligheter till inre lugn och meningsskapande, medförde 

även förändringar i andra delar av verksamhetssystemet till exempel underliggande 

regler och arbetsdelning. Den tidigare regeln att fokusera på yttre beteenden och 

konflikter förändrades mot att personalen började se bortom det yttre beteendet, genom 

att leva sig in i barnets föreställningsvärld eller perspektiv. 

 

Arbetsdelningen hade tidigare skett på basis av olika praktiska uppgifter, men 

förändrades till att utgå från samspelsuppgiften, det vill säga att söka upprätthålla 

kontinuiteten och närvaron i kontakten med de olika barnen. För att klara detta 

förändrades också samordningen av arbetet inom arbetslaget. Gemensamma tankar och 

reflektioner bakom arbetets utförande blev avgörande för att klara av denna mer 

komplexa samordning inom arbetsgemenskapen. 

  

Berättelsen om Kajsa är ett exempel, som visar att förändring inte behöver handla om 

att inrikta arbetet på att rätta till barns yttre beteenden. Barnen framträder i ny dager, 

utan beteendeträning om en förändring sker på verksamhetsnivå. En mer omfattande 

förändring av samspelprocesser och av barns roller på förskolans samspelsarena, hör 

samman med personalens tolkning av arbetets innebörd, objektet för verksamheten och 

en tillgång på teoretiska redskap, som stödjer personalens möjligheter att uppfatta 

barnets perspektiv.  

 

Den förändring som ledde till en bättre lek- och samspelssituation och inkludering, för 

till exempel Kajsa, handlade utifrån de valda teoretiska perspektiven, om en förändring 

av ett helt verksamhetssystem. Det är alltså inte en förändring av det individuella 

barnet via ett diagnostiskt förfarande, eller beteendeträning, utan en förändring av 

verksamhetssystemet, som både barn och personal är en del av. Med hjälp av denna 

förändring utvecklades personalens professionalitet och Kajsa fick helt andra 

förutsättningar att bli inkluderad i ett positivt samspel och fick möjligheter att delta i 

koncentrerad lek. 
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2) På vilket sätt kunde PPR bidra till att barnens psykosociala hälsa främjades i 

förskolan? 

 

Exemplen visar hur personalens uppfattning om och bemötande av barnen 

förändrades. Personalen hittade nya sätt att tolka samspelet och förhålla sig när vissa 

av barnen hade tendenser att dra in personalen i ett destruktivt samspel. Personalens 

känsla av maktlöshet förändrades i riktning mot en stärkt upplevelse av 

professionalitet. Personalen lärde sig se bortom det omedelbart iakttagbara yttre 

beteendet och uppfatta och tolka barnens intentioner och vad barnen från sina 

respektive perspektiv kunde tänkas uppleva i samspelssituationen. Detta lade grunden 

till ett mer intersubjektivt relaterande med större möjligheter att avläsa barnens 

aktuella tillstånd (jfr Winnicott i avsnittet teori) och därmed på ett bättre sätt kunna 

avpassa sitt förhållningssätt så att situationerna resulterade i en mer konstruktiv 

upplevelse för barnen. 

 

Hur sådana konstruktiva upplevelser, med stöd av en vuxen kunde utvecklas till att 

barnet lärde sig använda den vuxna, för att klara av svåra situationer, ser vi exempel 

på i samband med Roger. Personalen vidgade fokus för sin uppmärksamhet från 

Rogers aggressiva utbrott till att även omfatta hur Rogers affektiva spänningsnivå 

förändrades. Detta extra uppmärksamhetsfokus benämndes i samtalen med termen 

affektkurvan. Personalen avläste Rogers affekter och vid rätt tillfälle gav de honom 

stöd för att klara av att balansera sig. Rogers ökade tillit till förskolepersonalen var en 

nyckel till förändringen. Konsekvenserna för Rogers hälsa långsiktigt kan inte 

underskattas, eftersom han fick hjälp att lära sig härbärgera sina känslomässiga 

reaktioner en liten stund och bemästra sina impulser och istället fick möjlighet att ge 

symboliska språkliga uttryck för sina upplevelser av frustration och dilemman i form 

av dialog med sin förskolepersonal. Roger började också med stöd av personalens 

arrangemang i barngruppen kunna leka symbollek, vilket på sikt, utifrån de valda 

teoretiska perspektiven, kan antas öka hans förmåga att bättre klara av frustrationer, 

utan att få aggressiva utbrott.  

 

Exemplet med Roger visade också att Rogers aggressivt utagerande beteende hörde 

samman med andra barns sätt att samspela. Detta i sin tur visade sig ha en koppling till 

andra barns problem med att själva kunna komma in i ett eget skapande och en 

koncentrerad symbolisk lek. Även dessa andra barn gavs stöd för att kunna börja leka. 

Observationer av barnens lek och samspel gav nya insikter om vad som utspelade sig 

mellan barnen. Destruktiva samspelsmönster, som drabbade Roger och som han själv 

var en aktiv del i, kunde brytas. Andra barn som ständigt kände sig hotade av Roger 

kunde slappna av och känna sig trygga i sin förskolemiljö. Stressen bland barnen 

minskade. Dessutom fick förändringen konsekvenser för personalen, som inte behövde 

känna oro och ångest på vägen till sitt arbete vid förskolan. Personalen beskrev att 

upplevelsen var att man tack vara PPR-samtalen kunde bemästra situationen på sin 

avdelning. Den ökade professionaliteten och säkerheten hos personalen gav nya 

möjligheter att främja Rogers och andra barns psykosociala hälsa och därmed, även 

deras möjligheter till lärande och positiv utveckling i övrigt. 
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3) Var det möjligt med hjälp av PPR att förbättra lek och samspelklimatet och i så fall 

hur? 

 

Denna forskningsfråga kräver ett mer komplext svar. Förändringarna i kölvattnet av 

PPR-samtalen handlade om ett förändrat förhållningssätt till följd av nya val av 

tolkningar, som gav personalen möjligheter att möta barnens aktuella mentala tillstånd 

med en högre grad av intersubjektivitet. Detta ledde, som jag tolkar det, till att barnet 

och barnen fick en positiv känslomässig påfyllning och starkare upplevelser av ett inre 

gott objekt eller en inre känsla av trygghet och ökad energi, som medförde att barnen 

orkade mer och klarade av samspelet med andra barn på ett mer konstruktivt och 

samvarokompetent sätt. Att olika barn i gruppen och särskilt de barn som 

inledningsvis befann sig i lek- och samspelssvårigheter fick fler erfarenheter av 

samvarokompetent och konstruktivt samspel skapade positiva vågor på 

samspelsarenan. När barnen blev tryggare blev de också lugnare och kunde lättare 

koncentrera sig i gemensamma symbollekar eller rollekar. De fick på så vis en 

möjlighet att utveckla sin förmåga att ge symboliska istället för till exempel aggressivt 

utagerande uttryck för sina upplevelser.  

 

När sådana positiva tendenser fortsatte under en längre tid tycktes de kunna ta fäste 

både hos personalen och barngruppen och samspelklimatet förflyttade sig på så vis 

uppåt på klimatlinjen. En dylik medvind visade sig kunna skapa ytterligare positiva 

samspelserfarenheter, som i sin tur överraskade och förändrade både personalens och 

barnens uppfattningar om olika barn i gruppen. Trygghet och säkerhet spred sig. Det 

som började i samspelet mellan en förskollärare och ett barn smittade av sig till hela 

gruppen via barn-barn samspelet. Det var naturligtvis också så att en förskollärares 

förändrade sätt att tolka samspelshändelser medförde förändring i samspelet med 

många barn samtidigt. Dessutom kom det förändrade sättet att uppfatta och tolka 

barnens samspelsprocesser in i barngruppen via flera medlemmar i arbetslaget 

samtidigt, om än i lite olika form för var och en. Barn i lek- och samspelssvårigheter 

kunde på detta sätt få nya erfarenheter av vuxen-barn samspel, vilket möjliggjorde 

förändring av deras upplevelse av sin egen roll på förskolans samspelsarena. Den 

förändring som barnen fick möjlighet att uppleva gav dem ett resilient stöd för att 

bryta eventuella negativa samvaromönster med andra barn. I den senare delen av 

resultaten finns exempel på förändringar som omfattade flera barn samtidigt och 

resultaten pekar mot att förändringen var så spridd i barngruppen att det går att tala om 

förändringar av samspelsklimatet. Det finns anledning att anta att det uppstod 

synergieffekter, eftersom personalen med hjälp av sina observationer och reflektioner 

överhuvudtaget blev medvetna på ett annorlunda sätt om vad som skedde i 

samspelsprocesserna mellan vuxna och barn och mellan barnen. Det innebar att många 

barn fick hjälp samtidigt, utifrån samma PPR-arbete och flera positiva samspelsvågor 

spred sig i gruppen samtidigt. 

 

I det sista exemplet började personalen, som inledningsvis upplevt maktlöshet, att 

medvetet arbeta med att skapa och ge mer utrymme i dialogen med barnen, mellan 

barnen och även i kontakten med deras föräldrar. Detta ledde till stora förändringar i 

samspelsklimatet och även i föräldraarbetet. Jag tolkar detta som att det hörde samman 
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med att personalen fick ökad kraft, genom att de fick utrymme i tid och rum via PPR-

samtalen för att formulera egna tankar och känslor. De fick möjligheter att lyssna inåt 

till sina egna unika upplevelser och känna igen sig i varandras berättelser och 

associationer kring samspelssituationer. De fick med andra ord ett utrymme för egen 

och gemensam reflektion kring samspelsprocesser. De fick själva upptäcka vilken 

kraft som ligger i att skapa ett potentiellt utrymme eller lekområde i samspels-

processen i och med PPR-samtalen. 

Teoretisk tolkning 

Slutligen kommer jag även att besvara de tre forskningsfrågorna med hjälp av en 

teoretisk tolkning. För att föra detta resonemang kommer jag först att använda mig av 

två teoretiska figurer, för att sedan beskriva mitt sätt att tolka och förstå hur olika 

klimat uppkommer i förskolan. 

 

Den första figuren handlar om tre olika fokus för uppmärksamhet, som 

förskolepersonalen kan använda i sitt arbete. Personalen kan lägga sitt fokus på 

barnens yttre beteenden och egna konkreta uppgifter eller också kan de rikta 

uppmärksamheten på barnens föreställningsvärldar, tankar, känslor och intentioner. 

Ytterligare ett fokus består i att förflytta uppmärksamheten till en ännu mer komplex 

nivå nämligen att iaktta hur barnens olika föreställningsvärldar möts och samverkar i 

till exempel skapandet av gemensamma lekillusioner.  

 

Nedan återges denna teoretiska förståelse av hur personalen kan lägga sitt fokus i 

förskolearbetet i form av en figur som jag kallar förskolepersonalens 

uppmärksamhetsfokus. 

 
 

 

Potentiellt område för utbyte av 

föreställningar, Byggande av 

gemensam lekillusion  

Barnets föreställningsvärld, 

tankar, känslor, intentioner 

Barnets yttre beteende, 

konkreta uppgifter 

Figur 9. Förskolepersonalens uppmärksamhetsfokus. (Bygdeson-Larsson, 2010) 
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Den andra figuren beskriver olika positioner på ett tänkt kontinuum från minus upp till 

plus. Jag benämner detta som barnets kontinuum för frustrationstolerens. 
 

 

 

Plus betyder att barnet förhåller sig konstruktivt och har god koncentrationsförmåga, 

samt har god tolerans för frustrationer och kan vara generös och omtänksam mot andra 

barn. Med andra ord kan man säga att barnet befinner sig i, något jag här benämner, 

som ett jagstarkt tillstånd och bemästrar sin del i samspelssituationen och leken, samt 

visar hänsyn till andra barn. 

 

Minus betyder att barnet förhåller sig destruktivt, splittrat, okoncentrerat, har liten 

förmåga att tolerera frustration, har svårigheter att härbärgera sina affektiva reaktioner 

och får aggressiva utagerande impulsgenombrott och hamnar lätt i konflikter med de 

andra barnen eller drar sig undan och är passiv. Barnet befinner sig i, vad jag här 

benämner som, ett regressivt tillstånd och inkräktar på andras utrymme i samspels- och 

leksituationen, eller tar inget initiativ eller utrymme alls på den gemensamma arenan.  

 

Nedan använder jag dessa två tankefigurer för att skapa en ökad förståelse av hur olika 

samspelsklimat uppkommer. Den vuxnes förhållningssätt kan antingen bidra till att 

hålla barnet uppe eller bidra till att barnet förflyttar sig nedåt på sitt kontinuum för 

frustrationstolerans. När många barn samtidigt befinner sig högt upp på sitt eget 

kontinuum för frustrationstolerans har vi ett positivt samspelsklimat, visavi när många 

barn samtidigt befinner sig på den nedre delen av sitt kontinuum för 

frustrationstolerans. Då har vi ett destruktivt samspelsklimat, där de olika barnen inte 

kommer till sin rätt på den sociala arenan, som då karakteriseras av aggressivitet och 

konflikter mellan barnen. 

 

De olika uppmärksamhetsfokus, tolkningar och resulterande förhållningssätt som 

personalen använder sig av i sitt samspel med individuella barn och grupper av barn 

får en avgörande betydelse för var barnen befinner sig på detta kontinuum för 

frustrationstolerans. En annan del av arbetet som inverkar är hur man organiserar och 

+ 
Barnet förhåller sig konstruktivt 

Barnet förhåller sig destruktivt 

Figur 10. Barnets kontinuum för frustrationstolerens. (Bygdeson-Larsson, 2010) 
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hittar balans i sitt arbete mellan barnens olika aktiviteter, lärandesituationer, 

rutinsituationer och utrymme för fri lek, det vill säga själva flödet i arbetsprocessen. 

Det går att komma långt med en medveten planering av i vilka sammanhang de olika 

barnen befinner sig vid i olika tidpunkter. Vad säger avslutningsvis detta teoretiskt 

tolkande resonemang om de tre forskningsfrågorna? 

 

1) Kunde PPR stärka personalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så 

fall hur?  

 

Det som framgår av berättelserna i resultatet, är olika exempel på hur förskole-

personalen utvecklade sin professionalitet genom att förändra fokus för sin 

uppmärksamhet från yttre beteenden mot barnens tankar, känslor och intentioner. 

Personalen hittade också olika sätt att nå fram till barnen i ett mer inlevelsefullt och 

intersubjektivt samspel med hjälp av en förändrad tolkning och fokus vidgades till att 

medvetet omfatta även den affektiva kommunikationen. Detta ledde till att man valde 

förhållningssätt, som till exempel kan beskrivas som medvetenhet om; vikten av 

känslomässig närvaro; att följa ett barns affektkurva; beredskap att ta emot barnets 

meningsskapande, eller att följa barnens mentala samspel i leken för att se hur och om 

en grupp av barn lyckas bygga upp och vidmakthålla en gemensam lekillusion. 

 

2) På vilket sätt kunde PPR bidra till att barns psykosociala hälsa främjades i 

förskolan? 

 

När personalen ökade sin professionalitet medförde detta att många barn allt oftare 

kunde befinna sig högre upp på sitt kontinuum för frustrationstolerans, vilket innebar 

att de oftare kunde befinna sig i samvarokompetenta mönster och kunde delta i 

koncentrerad kollektiv symbollek eller rollek. På så vis fick barnen större möjligheter 

att utveckla motståndskraft mot psykosocial ohälsa, det vill säga förskolans klimat 

fungerade resilient för barn i lek- och samspelssvårigheter, men även för alla andra 

barn i gruppen.  

 

3) Var det möjligt med hjälp av PPR att förbättra lek och samspelsklimatet i så fall 

hur? 

 

Med hjälp av personalens fördjupade förståelse av innebörden i sitt arbete med 

samspelsdimensionen och mer medvetna sätt att organisera sitt arbete och förhålla sig 

till både individuella barn och själva lek- och samspelsprocessen, så kom allt fler barn 

att allt oftare befinna sig högre på sitt kontinuum för frustrationstolerans. Man skulle 

kunna säga att hela barngruppen förflyttas uppåt på detta kontinuum, vilket 

sammanfaller med ett positivt och konstruktivt samspelsklimat. 

Hur kan vi förstå den förändring PPR gav upphov till? 

Resultatkapitlet beskriver hur situationen på förskolan förändrades med hjälp av en 

förändrad tolkning av barnens beteenden och de samspelprocesser barnen ingick i. Den 

på så vis förändrade situationen innebar också att barnen förändrade sina beteenden. 

Just det inlevelsefulla förhållningssättet som byggde på tolkning av barnets perspektiv 
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stod i fokus i PPR-arbetet. Samtalen gav personalen ett tidmässigt utrymme att 

återberätta observerade och upplevda händelser. Det gav också olika arbetslags-

medlemmar en möjlighet att bidra med sina unika perspektiv på en viss händelse. Till 

detta fogades ett nytt teoretiskt tolkningsfilter. Winnicotts teoretiska begrepp, översatt 

i en mer praktiknära beskrivning, bidrog med en lins för att uppfatta vad som utspelade 

sig i vuxen-barn samspelet. Denna lins skapade en annorlunda och djupare förståelse 

för barnets perspektiv i samspelsprocessen. PPR-arbetet byggde på återkommande 

reflektioner i både PPR-samtalen och den parallellt pågående förskolepraktiken, samt 

en ständig pendling mellan PPR-samtalen och praktiken. 

 

Hur kan man förstå förändringen? När förskolepersonalen på ett nytt och annorlunda 

sätt uppmärksammade och tolkade vad som skedde i samspelet med barnen och mellan 

barnen fick det en avgörande betydelse för deras val av förhållningssätt. Vad påverkar 

i vanliga fall tolkningen av samspelssituationer i förskolan? Dels den tidspress och 

stress som råder i den specifika situationen, dels vilka tankemässiga redskap som är 

tillgängliga för professionellt arbete med samspelsprocesser i förskolan. 

Förskolepersonalen har ofta inte tillräckliga redskap för just arbetet med lek- och 

samspelprocesser och befinner sig inte sällan i stressfyllda situationer, som krymper 

uppmärksamhetsfokus och bilden av det som sker blir därmed inte tillräckligt 

nyanserad och specifik. Att snabbt fatta kloka beslut kan på så vis bli svårt. Detta kan, 

som resultaten visar i föreliggande studie, medföra att negativa samspelsmönster tar 

sin början och om inget förändrar situationen utvecklas dessa negativa 

samspelsmönster över tid och vissa barn kan hamna i ett mycket ogynnsamt 

samvaromönster både med personalen och med andra barn i gruppen. Detta var 

utgångsläget när PPR-samtalen började. 

 

Vilka konsekvenser ett ogynnsamt samvaromönster kan få, för det enskilda barnets 

självbild och möjligheter att utveckla samvarokompetenta mönster är svårt att säga, 

men det skulle kunna tänkas få långsiktiga negativa effekter om situationen inte 

förändras, utan får pågå länge och ihärdigt under barnets förskoleålder. Om vi 

påminner oss till exempel Kajsas situation på förskolan är det inte svårt att inse vilka 

konsekvenser ett destruktivt samspel får för ett barn som inte själv kan ta sig ur 

situationen och samspelsmönstret, utan vistas i detta under flera viktiga år under sin 

allra tidigaste barndom. 

 

PPR-samtalen gav ett stöd till personalen för att öppna upp den tysta kunskapen och 

tidigare för-givet-taganden och gav möjligheter till reflektion. Vad var det som 

behövde reflekteras? För att kunna välja ett annorlunda och mer professionellt 

förhållningssätt var det av vikt att reflektera kring vilka intentioner som ligger bakom 

de olika deltagarnas agerande i en samspelssituation inklusive den egna intentionen. Ju 

fler olika perspektiv på en händelseutveckling, som kan läggas, ju bredare och mer 

nyanserad kan den gemensamt skapade bilden och tolkningen av vad som hände 

tänkas bli. PPR innebar sannolikt att den krympning av uppmärksamhetsfokus, som 

ofta sker i pressade situationer öppnades upp och vidgas i efterhand. Det innebar att 

kanske också att den som berättade om en situation, samtidigt beskrev för sig själv, hur 

den tysta kunskapen tagit sig uttryck som en tolkning, i form av vad personen gjorde i 
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den återgivna situationen. Övriga arbetslagsmedlemmar fick tillfälle att leva sig in i 

situationen och deras tysta kunskaper kunde på så vis aktiveras utifrån berättelsen och 

de känslor och tankar den väckte. Det innebär att PPR-samtalen fungerade  som en 

form för kommunikation av tysta kunskaper. Viktigt i sammanhanget var naturligtvis 

hur arbetet leddes av facilitator. Att arbetet i gruppen kräver trygghet och en 

härbärgerande och inlevelsefull ledning är självklart, eftersom tyst kunskap är 

personligt förankrad. 

 

Facilitatorn spelade en avgörande roll för att underlätta arbetet med återberättandet av 

samspelshändelser, dels för att garantera trygghet och autenticitet i samtalet, dels för 

att bidra med att koppla teoretisk förståelse till den konkreta händelse som beskrivs. 

Samtalet breddade och nyanserade bilden av händelserna, dels genom att gruppens 

flerstämmighet användes och dels genom distansering med hjälp av att teoretiska 

perspektiv tillfördes. Samtalen handlade inte om att förmedla kunskap i form av 

information om teorier eller att lära ut metoder, utan om att arbetslaget under en längre 

tid fick hjälp med att genomföra gemensamma problemlösningsprocesser och att de 

fick tillfälle att i samband med dessa använda nya teoretiska perspektiv för att 

underlätta tolkningsarbetet i sin arbetsprocess. På så vis gavs de möjlighet att själva 

medvetet välja förhållningssätt. 

 

Något som var centralt i PPR var att arbetet byggde på förskolepersonalens egna 

erfarenheter och egna frågeställningar och att förskolepersonalen var subjekt i sitt eget 

lärande. De resultat som nåddes framstod som övervägande positiva och en bidragande 

orsak till detta kan vara att personalen inledningsvis var mycket motiverade att ta emot 

stöd för denna typ av utvecklingsarbete, som någon uttryckte saken: ”Det är just den 

här typen av stöd vi har efterfrågat i förskolan.” Det behovstillstånd eller den inre 

spänning som rådde i deras verksamhetssystem var en stark drivkraft i 

förändringsarbetet. Kombinationen av teoretiska utgångspunkter och metodologisk 

design bidrog också till att PPR-arbetet fungerade väl för att skapa förändring. Arbetet 

byggde på att gå från kategorisering till process och detta är i sig ett kraftfullt redskap 

för att skapa skillnad. 

Kritiska synpunkter på studien 

Den huvudsakliga kritik som kan riktas mot studien är att den tog sin utgångspunkt i 

en alltför komplex problematik. Det kan ur forskningssynpunkt ha varit mer fruktbart 

att begränsa fokus till färre aspekter, till exempel till att enbart studera vad som 

utspelade sig i samtalen och själva lärandeprocessen och utlämnat det som hände på 

förskolearenan. Det hade på så vis kunnat gå att nå djupare in i mer avgränsade 

aspekter och få en ökad teoretisk fördjupning och precisering. Mer avgränsade 

aspekter kunde till exempel ha varit hur flerstämmigheten underlättade 

lärandeprocessen eller vilken betydelse facilitatorn hade för förändringen. Å andra 

sidan skulle en avgränsning av studien, medfört att det blivit svårt att fånga helheten i 

förändringsprocesserna och få en uppfattning om hur dessa återverkade på barnens 

situation, visserligen här bara fångat indirekt i en återberättad form, men ändå. Inför 

framtida forskning om förändringsarbete, med fokus på samspelsdimensionen, kan det 

vara idé att kombinera några forskningsprojekt och låta vart och ett av dem arbeta med 



189 

 

ett mer avgränsat fokus, men där de olika projekten tillsammans kan belysa olika 

aspekter av samma förändringsprocess. Det som sker i en process går att beskriva, 

tolka och förstå från flera olika perspektiv och de aspekter som beskrivs i denna 

avhandling är bara en av många möjliga. 

Vilka implikationer har studien? 

Först och främst blir det tydligt att samspelsdimensionen i förskolan är grundläggande 

om psykosocial ohälsa och framtida svårigheter i skolan ska kunna förebyggas inom 

förskolans ram. För det andra är arbetet med denna dimension en svår uppgift för 

förskolans personal. Det innebär att ett kvalificerat stöd för arbetet med att undersöka, 

reflektera och handha lek- och samspelsprocesser i förskolan är mycket angeläget, om 

det är en politisk vilja att motverka den psykosociala utslagning, som förefaller ske 

redan inom förskolans verksamhet. 

 

En viktig slutsats blir att skeenden på förskolans arena, behöver förstås inifrån 

samspelet mellan barnens och förskolepersonalens föreställningsvärldar. Det innebär 

att det inte är en speciellt framkomlig väg att bara observera yttre beteenden för att 

undersöka vad som pågår i en förskoleavdelning. Det blir viktigt att ta utgångspunkten 

i förskolepersonalens tankar och egna iakttagelser. Personalen i förskolan har många 

gånger en lång erfarenhet och deras tysta kunskap är en rik källa och utgångspunkt för 

reflekterande samtal. 

 

I samband med elevhälsoinsatser innebär studien att det är det viktigt att inte påbörja 

ärenden från ett snävt individ- och kategoriserande eller diagnostiskt perspektiv, utan 

vidga perspektivet och ge förskolepersonalen stöd för att mer specifikt undersöka vad 

som pågår i samspelsprocesserna på förskolans arena. 

 

När det gäller arbetsledning i förskolan implicerar resultaten att arbetsledaren behöver 

fördjupa sin förståelse för samspelsklimatet och undersöka hur det ser ut på de olika 

avdelningarna och hur enskilda barn har det i dessa olika klimat och sätta in eventuella 

ansökningar om utredningar av individuella barn i ett större förståelsesammanhang. 

Just rektor i förskolan är beställare av elevhälsoinsatser. Det innebär att rektors 

inriktning på sin beställning påverkar om utgångspunkten för elevhälsoinsatsen blir 

fokuserad på individen eller det pedagogiska sammanhang och de samspelsprocesser 

som individen där ingår i.  

 

Rektor är också beställare av pedagogiskt utvecklingsarbete. Var kommer utvecklings-

arbete som rör lek- och samspelssvårigheter in i den större skolorganisationen? Lek 

och samspel faller ofta mellan stolarna. Det är varken pedagogiskt utbud eller rena 

individärenden för elevhälsan. Detta medför att barn i lek- och samspelssvårigheter 

ofta inte kommer ifråga förrän de nått skolåldern. Då har deras problematik vuxit till 

sig så att den inte går att hantera på samma sätt som det gjorde i förskolegrupperna. 

Den har blivit tydligare. Det har då också hunnit bli väl sent att förebygga och 

problemen för många av barnen har hunnit bli mer manifesta. Mönster har efter några 

år i förskolan hunnit cementerats och barnen har fått sina roller och sin självbild 

formad på denna sociala arena.  
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Något som skärper problematiken när det gäller destruktivt samspel och stress i 

barngrupper är att förskolan tar hand om barn redan från ett års ålder. Ett litet barns 

hjärna är mycket formbar, enligt Allan Schores (1994) tvärvetenskapliga 

forskningsöversikt som bygger på 2300 referenser. Han beskriver hur själva den 

samspelsprocess, som det väldigt unga barnet är en del av, kan påverka barnets 

neurologiska utveckling, enligt nyare forskning. Hur vi ger förutsättningar för 

personalen i förskolan att skapa harmoniska barngrupper är således en mycket viktig 

fråga. 

 

Man kan säga att barn i lek- och samspelssvårigheter befinner sig mitt i 

skolorganisationens blinda fläck. Organisationen arbetar med pedagogisk utveckling 

och dokumentation, man utvärderar kvaliteten i förskolan, man sänder ut elevhälsans 

personal, men likafullt får ändå dessa barn och denna personal, som behöver stöd för 

sitt arbete med destruktiva lek- och samspelprocesser inte vad de behöver. Många barn 

hamnar i kläm och personalen i förskolan kan i vissa fall uppleva maktlöshet eller att 

de tappat greppet om sitt arbete. Många kommuner rapporterar att barn i särskilda 

behov ökat i förskolans grupper sedan 1998.  

 

Budskapet i föreliggande arbete är att det går att skapa helt andra förutsättningar för 

arbetet med lek- och samspelsprocesser och att många arbetslag och barngrupper kan 

få en betydligt mer hälsosam och mindre stressfylld samspelsmiljö.  

 

En annan frågeställning som blir viktig, utifrån ovanstående resonemang, är vad som 

händer om barnet i lek- och samspelsvårigheter, ses som ett barn som behöver 

diagnosticeras, men egentligen har hamnat i negativa samspelsmönster och kanske rent 

av befinner sig i ett sämre förskoleklimat, som är i behov av förändring. Å andra sidan 

kan jag vända på frågan. Vad händer om ett barn som har specifika svårigheter och är i 

behov av diagnos inte får det? Är det en motsättning mellan ett diagnostiskt perspektiv 

respektive ett samspelsperspektiv? Det är naturligtvis två olika och användbara 

aspekter, men frågan är när och hur den ena eller den andra ska användas eller hur de 

kan kombineras. Låt oss tänka oss ett barn som av någon anledning får genomgå en 

utvecklingsbedömning och kanske till och med får en diagnos. Då är det ändå lika 

viktigt att fortsätta att anlägga ett samspelsperspektiv på detta barns situation i 

förskole- eller i skolmiljön. Det går alltså inte att bortse från samspelsdimensionen, 

även om barnet får genomgå en utvecklingsbedömning. En diagnostisering av ett barn 

är alltså inte ett alternativ till att aktivt förbättra samspelsdimensionen runt barnet. 

 

PPR-studierna implicerar att en elevhälsoinsats, som första åtgärd inte ska begränsas 

till att göra en individinriktad kognitiv utvecklingsbedömning. Det viktiga är att 

reflektera innan det diagnostiska perspektivet tas i bruk och i första hand tillsammans 

med personalen göra en utredning av barnets situation på den pedagogiska arenan ur 

ett samspelsperspektiv.  

 

Åtgärder på samspelsarenan kan förändra många faktorer för såväl det individuella 

barnet, som förskollärarna och de andra barnen. Om vi tar exempelvis koncentrations-

svårigheter, impulskontroll och socialt samspel är dessa aspekter på ett barns situation 
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i förskolan som är tämligen komplexa att undersöka och dessa kan inte hänföras till det 

individuella barnets egenskaper utan vidare, åtminstone inte om barnet är mellan 1-5 

år gammalt. En stor del av barnets sätt att fungera är då beroende av vad den vuxne 

samspelspartnern kan uppfatta och hantera i samspelsprocessen med barnet, vilket 

tydligt visar sig i resultaten från föreliggande studie.  

 

Det finns flera frågeställningar, som behöver undersökas noggrant innan man 

bestämmer sig för att utreda ett individuellt barn. Vilken roll tillskrivs barnet på 

samspelarenan? Vilka konsekvenser får detta för barnets uppfattning om sin egen roll? 

Hur ser samspelet mellan barnet och förskolans personal ut och mellan barnet och de 

övriga barnen? Vilka slutsatser kan dras om barnets intentioner bakom sitt beteende i 

förskolemiljön? Vad händer om man förändrar olika samspelsprocesser runt barnet?  

 

Vad anser barnet själv om sin situation? Är barnet tillräckligt gammalt kanske det går 

att fråga barnet direkt hur det ser ut ur barnets perspektiv? En viktig fråga är vem som 

ska undersöka samspelsprocesser i förskolan. Ska förskolepersonalen bemötas som 

subjekt eller objekt? Resultaten visar att det är en framkomlig väg att involvera 

personalen för att sätta upp mål för förändringsarbete på den egna avdelningen och 

genomföra observationer och gemensamma reflektioner med stöd av en facilitator. Det 

kräver dock både en teoretisk och metodologisk kompetens hos den som tar på sig 

rollen som facilitator. Eftersom tyst kunskap är något personligt, kräver arbetet en hög 

grad av professionalitet hos den som är facilitator. 

Forskarens intention och framtida forskningsfrågor 

För att få grepp om min egen intention med PPR-forskningen har jag försökt reflektera 

och undersöka vad den grundläggande frågan bakom hela arbetet kan vara? Vad är det 

som genererar arbetet och den påföljande texten? Svaret är till en början svårt för mig 

att själv upptäcka, men det har något med mina erfarenheter att göra. Dessa ledde fram 

till mitt engagemang i att studera förskolan ur ett samspelsperspektiv eller om man så 

vill från en existentiell aspekt. Den fråga som väcktes inom mig när jag arbetade som 

förskollärare handlade om risken att personalen i förskolan förvandlas till pedagogiska 

tekniker istället för människor som relaterar. Om jag går tillbaka till min tid som 

förskollärare, upplevde jag ett dilemma mellan vad jag såg att barnen önskade och 

behövde och vad som var möjligt att åstadkomma för var och en av dem. Detta var ett 

dilemma som även gällde för oss i personalen på förskolan. Vi kom dit med hela vår 

entusiasm, men kunde ibland bara omsätta en liten del av våra ambitioner i vårt 

pedagogiska arbete. Jag upplevde ibland att varken barn eller personal riktigt fick 

komma till sin rätt. Trots att antalet barn per anställd var mindre på 1970-80 talet, när 

jag var aktiv som förskollärare så upplevde vi även då, en tidsbrist och att arbetet med 

grupper av små barn många gånger var slitsamt och tröttande, även om det samtidigt 

var roligt. Personalen längtade till dagens slut eller den kommande helgen eller 

semestern. Hur skulle verkliga möten mellan människor kunna ske inom förskolans 

ram och hur skulle barn och förskolepersonal få möjligheter att förverkliga sin egen 

potential inom detta system? Var det något särskilt med att det var ett lönearbete att ta 

hand om små barn? Vad kunde detta innebära för barnen? Barnen gav sin oreserverade 

tillit och kärlek och personalen fick betalt! Detta kanske var en grundläggande inre 
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motsättning i förskolans system. Jag kom fram till att det viktiga var att utveckla 

förskolan till något riktigt bra, inte ifrågasätta dess existens.  

 

Jag mötte många barn i särskilda behov. Det var barn som inte fick det stöd han eller 

hon hade rätt till, men i huvudsak upplevde jag att många barn verkligen fick goda 

möjligheter, tack vare förskolan. Möjligheter som de kanske inte skulle ha fått annars. 

Jag blev väldigt engagerad i frågan om hur förskolan skulle kunna utveckla sin kvalitet 

just i arbetet med barn i särskilda behov. På den vägen är det och nu föreligger en 

avhandling om samspelsdimensionen på förskolan och hur personalen kan ges 

möjligheter att utveckla sin professionalitet i detta avseende.  

 

Min vision är att PPR-modellen ska kunna bidra till att göra förskolan, där så behövs, 

mer mänsklig och varm för både personal och barn. För att omskapa samspelsklimat 

behövs tid att observera och tid att samspråka cirka 15 timmar fördelat över en 

femmånadersperiod. PPR-modellen och den teoretiska kunskapen går att förmedla till 

den som vill arbeta som facilitator, men som framgått av texten krävs en gedigen 

teoretisk skolning och även en tids handledning för att klara av facilitatorrollen.  

 

För att ge ett perspektiv på vad som krävs, när det gäller rollen som facilitator vill jag 

hänvisa till Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2006) som i en artikel beskriver de 

svårigheter, som kan uppstå i relationen mellan forskare och praktiker i samband med 

lokal skolutveckling. Studien visar att det lätt uppstår problem om alltför lite 

uppmärksamhet riktas mot behovet av dialog och mot syftet och processen i 

samarbetet vid inledningen av arbetet. I korthet beskrivs de problem, som identifieras i 

deras studie, på följande sätt: Facilitatorns roll tenderade att vara oklar. Handlade 

facilitatorns uppgift om att undervisa och i så fall hur? Lärarna kände inte till syftet 

med samarbetet med forskarna, som tillkommit på rektors initiativ. Facilitatorn 

hamnade i kläm mellan rektors direktiv och lärares önskemål. Rektor menade att 

universitetsfolket borde veta hur man implementerar. Studien visar på spänningar och 

svårigheter i mötet mellan forskares och praktikers olika diskurser i samband med 

kooperativt skolutvecklingsarbete. 

 

Författarna föreslår systematiska studier av hur ”facilitation” går till. Frågan är, menar 

författarna, hur ”facilitation” kan utvecklas till ett diskursivt möte mellan lärare, 

skolledare och facilitator, som kan resultera i önskvärt ömsesidigt lärande? Det kan 

alltså behövas utbildning för att klara av uppgiften som facilitator. Utifrån ovanstående 

artikel kan just PPR-modellen med sin teoretiska och metodologiska grund visa sig 

vara en fruktbar öppning för att forska om och utveckla det komplexa samarbetet 

mellan förskole- och skolpraktiken respektive universitetet eller andra kompetens- och 

verksamhetsutvecklingsinsatser till exempel elevhälsoinsatser. Dessa handlar inte bara 

om att utreda och skapa objektiva fakta om barnen, utan om hur elevhälsopersonalen 

kan arbeta konsultativt med skolans personal för att ge stöd för förändring i lärar-elev-

samspelet och elev-elev samspelet. Detta är en grundläggande fråga för elevhälsans 

insatser, när det gäller att skapa positiva effekter för barnen, med utgångspunkt från 

olika diagnostiska utredningsresultat. Som framkom i forskningsöversikten (Hjörne & 

Säljö 2008; Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007) behövs forskning och utveckling 
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för att förstärka elevhälsans arbete i riktning mot att betrakta barnen från ett mer 

relationellt och kontextuellt perspektiv också i skolan.  

Vilka resultat gav PPR-studierna sammanfattningsvis? 

I första hand består resultaten av en ökad förståelse av samspelsdimensionen i 

förskolan, i andra hand av en professionsutvecklingsmodell, PPR, och i tredje hand av 

resultaten i denna studie. Dessa visar exempel på hur barn i lek- och 

samspelssvårigheter kan få hjälp om personalen i förskolan får stöd för att utveckla 

sina möjligheter att tolka samspelsprocesser och öka sin professionalitet i form av en 

förstärkt kapacitet att uppfatta barnets perspektiv bakom det yttre beteendet och på så 

vis lättare klara av att möta barnet i en intersubjektiv dialog, samt följa och vägleda 

samspelsprocesser i barngruppen. 

 

Vilken kompetensutveckling och vilket tidsmässigt utrymme behöver förskolans 

personal för att klara sin uppgift, när det gäller barn i lek- och samspelssvårigheter? 

Vad blir samhällets kostnader och det personliga lidandet om förskolepersonalen inte 

klarar sin uppgift? Hur många fler skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger 

behövs inom skolsystemet högre upp i åldrarna och hur många fler poliser och 

socialtjänstemän om inte förskolepersonalen får rätt förutsättningar för sitt arbete? Min 

välgrundade synpunkt är att det lönar sig alltid att satsa på 1-5 åringar.  

 

Förskolepersonalens kompetens, när det gäller lek- och samspelsprocesser, är en 

nyckelfaktor i sammanhanget. Behövs besparingar i samhället är det inte för de yngsta 

barnen det ska ske. Både föräldrar och förskolepersonal behöver tillräckligt med tid 

och ork för de små barnen, så att vistelsen i barngrupp blir till goda erfarenheter av 

koncentrerad lek och samvarokompetent samspel under en lagom lång del av dagen. 

Under dessa förutsättningar kan alla barns psykiska och sociala hälsa främjas i 

förskolan. Att barnen mår bra är en förutsättning för deras lärande, vilket gör 

samspelsdimensionen till något basalt i förskolan, men även i skolan, när det gäller att 

förebygga utbildningsmässig och psykosocial utslagning. Samspelsdimensionen i 

skolan är även den, en viktig fråga för fortsatt forskning och utveckling.  

 

I föreliggande avhandling har jag lagt fokus på att förmedla innebörden i 

samspelsdimensionen och vad ett förändringsarbete, som riktar in sig på 

samspelsprocesser kan ge i form av nya möjligheter för barn som tidigare haft en 

negativ roll på samspelsarenan. Det återstår många aspekter att lägga på det rikhaltiga 

material föreliggande PPR studie genererat, som till exempel att mer i detalj studera 

vad som skedde inne i läroprocessen mellan olika tysta kunskaper och hur just 

flerstämmigheten fungerade berikande i samtalen. En annan aspekt kunde vara att titta 

närmare på studiens lekobservationer och undersöka vad som gav upphov till att leken 

utvecklades och blev långvarig respektive avslutades. På grund av tids- och 

utrymmesskäl får en mängd obesvarade frågeställningar hänskjutas till eventuellt 

kommande forskningsartiklar. 

 

Resultatet av studien bevisar inget, men kan ses som en skissartad beskrivning av vad 

samspelsdimensionen kan innebära och av hur den kan utvecklas. Min förhoppning är 
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också att min studie kan visa nya möjliga öppningar till forskning och utveckling, när 

det gäller samspelsdimensionen och rollen som facilitator. Studien är på så vis både 

slutet på en lång avhandlingsresa, men kan också vara en början till en rad nya 

spännande, men kanske mer avgränsade forskningsäventyr. 

 

Jag vill till slut rikta uppmärksamheten tillbaka till det inledande exemplet med Bosse 

tre år och tre månader gammal, som inte fick uppleva något samvarokompetent 

samspel, någon samlek utifrån en gemensam lekillusion eller intersubjektiv dialog med 

sin förskolepersonal, under de dryga 80 minuter som situationen observerades. Utifrån 

exemplet betraktat som en omvänd spegelbild, kan vi lätt förstå vad ett inlevelsefullt 

förhållningssätt skulle ha inneburit, där förskolepersonalen istället hade tagit 

utgångspunkten för sitt pedagogiska arbete i att noggrant följa lek- och 

samspelsprocessen mellan barnen och leva sig in i barnens perspektiv. 
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Summary 

In the present thesis, I have used a professional development model called Educational 

Process Reflection (EPR) and studied change-processes concerning social interaction 

in Swedish pre-schools. It includes both social interaction between pre-school teachers 

and children and peer play interaction among the children. The opening chapter 

describes an episode of peer play and interaction in order to present the meaning of the 

concept “dimension of social interaction” in pre-school. I describe briefly the 

development of the EPR-model, which emanates from my experiences of problems in 

pre-school practice as a practitioner. I also provide an outline of the actual research 

field and present my own position within this field. 

 

The overall aim of the EPR-studies have been to develop a better understanding 

concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s 

peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present 

study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the 

dimension of social interaction between practitioners and children and between 

children to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children 

and especially for children at risk. The questions to which I sought answers included: 

Could EPR facilitate pre-school practitioners´ possibilities to develop their 

professionalism concerning the dimension of social interaction and in that case how? 

In what way might EPR contribute to children’s mental and social health? Is it possible 

through the use of EPR to improve an inclusive and constructive climate in the peer 

play and interaction? 

 

Chapter two elaborate the research field through an investigation of different research 

areas such as a) the role of pre-school practice for prevention of mental illness and 

social and educational failures b) social interaction in pre-school c) need for a resilient 

pre-school environment, d) quality in the dimension of social interaction in pre-school 

and professional development e) conclusions which can be drawn from the research 

overview. These concern the huge importance of the process in adult-child interaction 

in pre-school and peer play and interaction and the lack of research and development 

concerning these processes of interaction. 

 

The third chapter contains the theoretical body of my dissertation. In my research 

which has a hermeneutic approach, I have used two different theoretical perspectives. 

One concerns interaction and play and the other the activity system where the 

interactive processes take place. The first is Winnicott’s (1965,1981,1983) facilitating 

environment and the child’s possibilities to develop an inner potential space or 

capacity to mentalize, which has a lot to do with early experiences of social interaction 

and peer play. The second theoretical perspective is Engeström's (1987) version of 

activity theory and his model for developmental work research. 

 

Chapter IV focuses on the methodology of the study which draws on activity theory 

and Yrjö Engeström’s (1987, 2007) development work research and specifically a 
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more elaborated version of learning activity termed Educational Process Reflection, 

which is a model for professional development created in the previous EPR-studies 

presented in Bygdeson-Larsson (2005, a b 2006). It builds on practitioners´ 

observations of peer play interactions and practitioners retold experiences of 

interaction with the children. The model consists of an oscillation between EPR-

sessions and pre-school practice. In the sessions the observations and retold episodes 

of interaction are used as a mirror from the practice and combined with a theoretically 

based vision, in order to facilitate creative leaps of learning. 

 

Chapter V illuminates the results of the study. The results are presented in a narrative 

way and show how changes in pre-school grow out of common reflection combined 

with new theoretical perspectives. The main results illuminate how practitioners´ ways 

of working with children in peer play problems or special needs turned out to become 

more constructive and children got better possibilities to be included in positive ways 

and the processes in peer play situations changed for the better for the other children 

too and the whole climate in the pre-school seemed to change and become more 

inclusive. 

 

In the last chapter I sum up the experience of using the EPR-model in pre-school 

practice and discuss the results. The results of the study demonstrate that it is possible 

for practitioners in pre-school through the use of EPR to change their focus of 

attention and way of interpreting what happens in their interaction with the children 

and in the children’s peer play and interaction. The change of focus of attention and 

interpretation leads to an approach that is more conscious about the different children’s 

perspectives and intentions in the interactive situations, that is a more imaginative 

approach. 

 

The pre-school environments in the examples presented become more resilient. The 

narratives show how children in destructive interactive patterns and with huge 

problems to participate in a constructive way in peer play and interaction, with 

facilitation from pre-school practitioners´ new and more imaginative approach, can 

break the pattern and become able to participate and get included in a positive peer 

play and interaction. 

 

An important key in this change is the enhanced intersubjectivity in the interaction 

between the practitioners and children. The dynamic process between the child and its 

pre-school environment changes for the better through several simultaneous changes in 

the activity system. A changed way of understanding the object or the meaning of the 

activity-system can be brought about by common reflection of specific interactive 

situations and the use of new theoretical perspectives. The new way to conceive the 

object in the activity-system, that is the meaning of the adult-child interaction and its 

influence on children’s peer play and interaction and possibilities for experiences of 

inner calmness and creative meaning making, also causes changes in other parts of the 

activity system, for example underlying rules and division of labour. The former rules, 

for example to focus on the outer behaviour, changes when the pre-school practitioners 

begin to see behind the outer behaviour, by using an imaginative approach and an 



197 

 

intersubjective dialog with the child. The division of labour changes according to the 

new more intersubjective interactive dimension. In the more developed activity-system 

continuity and presence in the contact with the individual child is a more stressed 

effort. In order to manage this, the coordination of the work within the team also has to 

be changed. Common thoughts and reflections behind performing the task, is crucial in 

order to manage this more complex coordination within the community or team. 

Children and their peer play and interaction processes appear in a new way, when a 

change takes place in the activity system. 

 

The practitioners´ competence or professionalism concerning the interactive dimension 

is improved and individual children at risk get new and better conditions for being 

included in positive peer play and interaction experiences. The pre-school turns out to 

be a resilient environment for children in peer play and interactive difficulties. As 

several children get a more positive situation the whole pre-school climate turns out to 

be better. The change concerns the pre-school practitioners´ consciousness in their 

choices of approach in interaction with the children and this results in several 

contemporary changes for the better both in the activity system and in the peer play 

and interaction. 

 

I come up with the concluding interpretation that a more extensive change of 

interactive processes and children’s roles in the pre-school arena has to do with the 

pre-school practitioner’s interpretation of the meaning of their work, the object of the 

activity and of access to suitable tools or theoretical perspectives, which supports the 

practitioners´ possibilities to perceive the perspective of the child. 

 

Another concluding interpretation is that, children’s difficulties in peer play and 

interaction do not necessarily depend on the individual child’s hereditary or 

characteristics. The educational environment has an important influence on children’s 

possibilities to interact in a constructive way. Accordingly, practitioners in pre-schools 

do not perform good or bad quality as individuals, they are dependent on a supporting 

activity-system. That is an activity-system with suitable tools, suitable underlying 

rules, suitable division of labour, a facilitating communication within the community 

and a common, clear understanding of the object of the activity system. When all this 

exists, then the interaction between adults and children and between the children can 

become health promoting. Children’s difficulties in peer play and interaction have to 

be seen in the context where it occurs that is in the situated activity system with its 

specific dynamics. 

 

The results of this study bring about an enhanced understanding of the complexity of 

the pre-school system and the need for new tools concerning interactive processes. 

This study implicates that pre-school practitioners own investigation and reflection of 

interactive processes in pre-school is essential, before applying a categorising or 

diagnostic approach. This study also has implications for professional development, 

researcher-practitioner co-operation and consultative activities concerning pre-schools 

and children. All those things have to take the dynamics of activity system into 

account. 
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Bilaga  

 

Kort individuell utvärdering av PPR-samtalen i samband med avslutningen. Vi har haft PPR-

samtal om samspelsprocesser i förskolans pedagogiska miljö, återkommande var fjortonde 

dag under fem månader. Nedan följer några frågor om Dina erfarenheter av PPR-samtalen.  

 

Fråga 1 

Har PPR-samtalen varit till någon hjälp för Dig? 

Om samtalen varit till någon hjälp för Dig beskriv hur?  

 

Fråga 2 

Tycker Du att PPR-samtalen varit till någon hjälp för Ert arbetslag? 

Om de varit till hjälp beskriv kort hur? Ge gärna exempel! 

 

Fråga 3 

Var PPR-samtalen till hjälp, för att tänka om och förstå mer kring Ert arbete, med enskilda barn?  

Om de var till hjälp beskriv hur? Ge exempel på vad det betydde i arbetet med barnen. 

 

Fråga 4 

Tycker Du att PPR-samtalen var till hjälp för att tänka om arbetet med barngruppen? 

T. ex. blev något tydligare, fick Du några nya idéer? 

Om de var till hjälp beskriv hur! Ge något/några exempel! 

 

Fråga 5 

Tycker Du att PPR-samtalen var till hjälp för att tänka om Ert föräldraarbete? 

Om de vart till hjälp beskriv hur! Ge exempel! 

 

Fråga 6  

I PPR ingick även att observera barnens samspelsprocesser och lek. 

Var det något som framstod tydligare genom Dina eller Dina arbetskamraters observationer av barnen och deras 

samspel och/eller lek? Om observerandet gjorde något tydligare! Ge exempel! 

 

Fråga 7 

Upplever du att något/några barn förändrats på något sätt den senaste tiden? Exempelvis: uppför sig något/några 

barn annorlunda? Samspelar eller leker barnet/barnen på något annat sätt än tidigare?  

Om Du upplevt förändringar beskriv kort vad som förändrats? 
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Fråga 8 

Har Ditt sätt att tänka om och känna inför något/några barn förändrats under samtalens gång? 

Om Du tänker och känner annorlunda om något/några barn nu, kan Du beskriva på vilket sätt? 

 

Fråga 9 

Har Ditt sätt att bemöta och arbeta med något/några barn förändrats under de senaste månaderna?  

Om Du bemöter och arbetar annorlunda med något/några barn nu, kan du beskriva på vilket sätt? 

 

Fråga 10 

Om du blickar framåt, efter att ha haft PPR samtal med Ditt arbetslag nu i fem månader,  

är det något Du skulle vilja uppmärksamma mer eller förändra i Ditt eget eller Ert gemensamma arbete i 

framtiden? 

Kan Du beskriva vad? 

 

Fråga 11 

Anser du att PPR-modellen behöver förändras eller förbättras? 

Har Du idéer om hur man skulle kunna utveckla PPR modellen, 

så att den kan förbättras för kommande arbetslag? Det är värdefullt med Dina förslag! 

Vad skulle du vilja exempelvis ha mer av, mindre av, lägga till eller ta bort?  

Beskriv Dina idéer? 

 

Fråga 12  

Tror Du att andra arbetslag i förskolan kan ha nytta av PPR samtal? 

Ange varför Du tror det? 

 

Fråga 13 

Har Du annan erfarenhet av stöd i förskolearbetet som till exempel fortbildning/konsultation/handledning?  

Ange vilken/vilka former av stöd? 

Skiljer sig PPR samtal från annat stöd i förskolearbetet som du vart med om?   

Beskriv i så fall hur? 

 

Tack för Dina svar! 

 


