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Sammanfattning 

 

Vissa ser förskolans hall som en passage mellan inne och ute. Andra ser förskolans hall 

som en miljö att utvecklas i. Medan vissa ser hallen som en stressig rutinsituation som 

endast är en övergång till något annat. I denna studie utgår vi ifrån att hallen är en plats för 

lärande. Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka läroplansmål som stöds vid 

rutinsituationer i förskolans hall. Vi vill studera om barn upplever något lärande i 

rutinsituationer och i så fall vad för lärande. Vi frågar oss Hur upplever barn förskolans hall 

som lärandemiljö? samt Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall? För att undersöka 

detta har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer som metod. Studien utgår 

från det sociokulturella perspektivet som innebär att utveckling och lärande sker när 

människor samspelar. Studien gjordes endast på en förskola och resultatet kan därför inte 

appliceras på svenska förskolor generellt. Studiens intervjuer visade att flertalet barn var 

överens om att det i hallen går att lära sig klä av och på sig. Resultatet av studiens 

observationer visade att det kunde ske många olika former av lärandetillfällen utifrån 

läroplanens mål i förskolans hall. De ämnen som berördes var bland annat matematik, 

naturvetenskap, språk och motorik.  

 

Nyckelord: Förskola, lärande, barn, hall, läroplan. 
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Inledning 

Vi anser utifrån våra tidigare erfarenheter av arbete och verksamhetsförlagd utbildning att 

rutinsituationerna i förskolan inte bara är en övergång, utan ett tillfälle för lärande. Att 

förskolans läroplan ska genomsyra verksamheten ständigt, är något vi under vår utbildning 

tagit till oss. Frågan är då om hallen är en miljö som stimulerar barns lärande, utifrån 

lärandemålen från läroplanen för förskolan. Vi vill i vår studie undersöka som så är fallet.  

 

Det är mycket som sker i hallen på förskolan mellan barnen, pedagogerna och miljön som 

de befinner sig i. Samspel sker ständigt och det är intressant att fördjupa sig i just 

hallsituationen, då vi ibland upplevt att det är ett bortglömt område. Mycket handlar om att 

bygga upp stimulerande lärandemiljöer i förskolans lokaler, både ute och inne. Detta skulle 

kunna vara en avgörande del i hur hela upplevelsen av dagen känns för dem. Utifrån tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete i förskolor tror vi att flera av läroplanens mål kan 

upptäckas i hallen. Att undersöka detta är av intresse för vår framtida yrkesroll. Det kan 

komma att öka vår kunskap kring barns upplevelse av hallen samt hur läroplanen kan 

kopplas till rutinsituationer. Detta kan hjälpa oss att få ett medvetet förhållningssätt och 

skapa stimulerande lärandemiljöer, i alla förskolans rum.  
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Syfte & Frågeställning 

Syfte 

Forskning visar på att barn kan lära sig i vardagssituationer, dock finns det rapporter som 

visar att rutinsituationer upplevs som stressande och att lärande inte prioriteras. Vi menar att 

det behövs mer forskning kring lärande i rutinsituationer då forskningsläget är begränsat. 

Vår studie blir intressant då det i läroplanen står att förskolan ska främja varje barns lärande 

och utveckling samt lusten till livslångt lärande (Lpfö98 rev. 2016 s. 4). Syftet med denna 

studie är att bidra till ökad kunskap kring hur rutinsituationer i förskolan kan vara ett tillfälle 

för lärande. Det är också av intresse hur rutinsituationer uppfattas av barn i förskolan. Vi 

kommer att undersöka detta genom intervju och observation. Vår hypotes är att lärande i 

stor utsträckning sker i rutinsituationer. 

k 

Frågeställning  

Hur upplever barn förskolans hall som lärandemiljö? 

Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall?  
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Bakgrund 

Det finns tidigare studier om lärande i hallen, en studie som vi har tagit del av har intresserat 

sig specifikt för språkutveckling och samspel (Johansson, 2008). Andra studier har fokuserat 

på när stress kan uppkomma vid rutinsituationer (Fordal & Larsson, 2016). 

De studierna har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det gör även vi, vi utgår 

från kompetenta och sociala barn som kan reflektera kring sitt eget lärande. 

 

Utifrån de erfarenheter vi har gjort på förskolor har vi upplevt att situationen i hallen i många 

fall blir en stressig övergång, både för barn och pedagoger. Trots detta är vår hypotes att det 

sker lärande i hallen, och vi vill därför undersöka detta. Vi vill ta reda på barns perspektiv av 

situationen i hallen och om de upplever något lärande. Vi har valt att göra en fallstudie kring 

vad för typ av lärande som kan ske i förskolans hall. Vår metod är att genom barnintervjuer 

och observation få ökad kunskap. 

Läroplanen  

Förskolan har genom åren haft olika typer att dokument att förhålla sig till, föregångaren till 

Lpfö98 från 1970-talet kallades Allmänna råd som Socialstyrelsen gav ut. När förskolan gick 

över till att bli Utbildningsdepartementets ansvar, formulerades den första läroplanen för 

förskolan 1998, den inleds med samhällets intentioner för förskolan (Pramling Samuelsson, 

2014, s.320). Läroplanen för förskolan innehåller strävansmål som verksamheten ska arbeta 

mot. Det är upp till de professionella på förskolan att bestämma hur arbetet ska se ut 

(Campner och Persson, 2000, s.48). Renblad och Brodin har i sin undersökning intervjuat 

flera förskolechefer, de blev intervjuade om förskolans Läroplan som reviderades 2012. 

Flera menar att det efter revideringen, har blivit större fokus på målstyrda lärprocesser. Det 

handlar om barns förmågor och vad de ska få möjlighet att utveckla (2012, s. 420).  

 

Varje barn ska erbjudas goda miljöer för lärande, utveckling och lek (Lpfö98 rev. 2016 s. 11). 

I denna studie har vi utgått från läroplanen samt utifrån den skapat tre kategorier: 1. Normer, 

samspel och språk, 2. Estetik, välbefinnande och motorik, 3. Naturvetenskap, teknik och 

matematik (se Metoddelen, s.13). Vår studie blir intressant då vi vill ta reda på hur 

läroplansmålen yttrar sig konkret i förskolans verksamhet. 

Definition på lärande 

Vår erfarenhet är, precis som Säljö skriver, att barn alltid lär när det skapar nya erfarenheter 

i förhållande till miljö, människa och redskap. Med redskap menas både kognitiva och 

fysiska (2000, s. 20). Exempel på dessa redskap kan vara språket, som är kognitivt och 

penseln som är ett fysiskt redskap (Sträng & Persson, 2003, s. 41). Lärande och utveckling 

hör ihop (Doverborg & Pramling, 2012, s. 16). Detta då lärande leder till utveckling och 

utveckling leder lärande. Barn lär genom att göra och prova med alla sinnen i relation till sina 

erfarenheter (Hartman Mfl. 2008. s.17). Lärande är något som sker i samspel i sociala 

sammanhang (Säljö, 2000, s. 18, 20). Sheridan och Pramling menar att förskolans 

pedagogik ska genomsyras av barns intresse för att lärande ska ske (2009, s.32).  
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Problematik vid rutinsituationer 

I Arbetsmiljöverkets rapport från 2012 som undersökt 177 förskolor i Mellansverige, fick 162 

förskolor krav på arbetsmiljöförbättringar, detta skedde i många fall vid på- och avklädning, 

då personalen använde skadliga arbetsställningar. Detta kan tolkas som att pedagoger 

använder sig av skadliga ställningar för att effektivisera på- och avklädningssituationen. 

En finsk studie som har undersökt stress i förskolan visar att hur pedagoger hanterar stress, 

i sin tur har en påverkan på undervisningen och barns lärande. Stress kan leda till en sämre 

pedagogisk miljö för barnen (Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen m. fl., 2010, s. 285).  

 

Även i Johanssons studie påvisar resultaten från intervjuer och observationer att både barn 

och pedagoger upplever stress vid påklädningssituationen. Detta bottnar i att det blir för 

många barn på en gång (2008). Även Fordal och Larssons studie visar att många 

förskollärare upplever stress vid rutinsituationer. Flera av de deltagande förskollärarna 

upplever hallen som en stressig miljö, där barnen ofta är uppjagade (2016, s.22). Dessa 

faktorer anser vi vara relevanta i relation till vår frågeställning, då en stressig miljö kan hindra 

att lärande kan ske. Detta kan bero på att pedagoger då glömmer bort sitt uppdrag och att 

barn inte blir tillgängliga för lärande i lika hög utsträckning. 

Hallen som lärandemiljö 

Enligt Campner och Persson är miljön betydelsefull, miljön berättar för oss hur vi bör bete 

oss. Det handlar både om den fysiska och psykiska miljön. Författarna skriver att det krävs 

ett uppmuntrande och tillåtande klimat där ens gränser respekteras, för att en god miljö ska 

uppstå (2000 s.168, 169). Hallen som miljö kan ses som en passage mellan världen utanför 

och institutionen förskolan. Den har ofta tydliga gränser mellan vad som är hallen och vad 

som är resten av förskolans lokaler. Det som utmärker hallen som plats är att den har en 

specifik uppgift för vissa personer, dess specifika uppgifter är hämtning och lämning och på-

och avklädnad för barn (Markström, 2007, s. 102-103). En rapport från Skolinspektionen 

som har granskat förskolans hallsituation och hur den används i lärandesyfte visar på att 

drygt hälften av de åttio granskade förskolorna arbetar med lärande i hallen i hög grad, eller i 

ganska hög grad. Barnen fick träna sina förmågor och självständighet, mest kommunikation, 

språk och matematik var de ämnen som berördes i hallen. I de resterande förskolorna, 

mindre än hälften observerades lärande i mindre omfattning. De förskolorna framstår som 

otydliga och ostrukturerade i sina pedagogiska inslag i hallen (Skolinspektionen, 2016, s. 

19). Detta motiverar vår frågeställning om lärande kan ske i hallen, eller bara har ett syfte; att 

vara en övergång till något annat. 
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Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning  

Sociokulturellt lärande  

I denna studie utgår vi från det sociokulturella perspektivet som enligt Lev S Vygotsky 

innebär att lärande och utveckling sker när människor samspelar och kommunicerar med 

varandra (Strandberg, 2006 s.47). Enligt Vygotskij är människor ständigt i ett aktivt 

sammanhang, han menar att människan tar sig an kulturen och att kulturen tar sig an 

människan. Denna relation förändras över tid. På samma sätt går det att se hur barn 

utvecklas och förändras i relation till sin miljö, detta kan ske när de aktiverar sig i miljön. När 

barn börjar lära sig att gå, får de en helt annan relation till sin miljö och kan på ett aktivt sätt 

interagera med den (Strandberg, 2006 s. 19-20). Sträng och Persson beskriver de tre 

grunderna i Vygotskijs tankar om sociokulturellt lärande. Dessa tre är: att människors tankar 

påverkas av deras livsvillkor, att människans livsvillkor kan förbättras vid användning av 

redskap, samt att vi lär i processer tillsammans i socialt samspel (2003, s. 20). 

 

För att lärande ska ske krävs stöd från en mer kunnig. Stöttande kan ske i form av frågor 

som gör den lärande uppmärksam på lärandeobjektet. Scaffolding är den engelska termen 

för denna typ av stöttning enligt det sociokulturella perspektivet på lärande. För att 

visualisera och förklara närmare vad det innebär, går det att tänka sig en byggställning. En 

byggställning som är mycket stabil i början för att sedan minska och slutligen kan avta 

(Säljö, 2014, s. 305-306). 

 

Inom sociokulturellt lärande nämns artefakter. Artefakter är de fysiska och intellektuella 

redskap vi använder oss av för att utvecklas. Ett exempel som författarna beskriver är när ett 

barn kombinerar det intellektuella redskapet och det fysiska redskapet. Barnet använder det 

fysiska redskapet, penseln och det intellektuella redskapet, språket för att beskriva sin 

omvärld. Barnet kan uttrycka sin observation eller tidigare erfarenhet av blommor genom att 

måla dem och berätta om det (Sträng & Persson, 2003, s.41-42). Ett annat relevant begrepp 

att lyfta inom denna teoretiska utgångspunkt är appropriering. Appropriering används för att 

förstå och beskriva lärande. Att någon lär sig att använda och förstå nya redskap är 

appropriering (Säljö, 2014. s. 303). Slutligen är den proximala utvecklingszonen ett relevant 

begrepp för den sociokulturella forskningstraditionen. Den proximala utvecklingszonen är då 

den lärande är redo och mottaglig för vägledning mot nya kunskaper (Säljö, 2014. s. 305). 

Barndomssociologi 

I denna studie utgår vi även från ett barndomssociologiskt perspektiv. Det innebär att se 

barn som kompetenta och sociala aktörer. I studien utgår vi från Vygotskijs definition av det 

socialt kompetenta barnet. Definitionen av socialt kompetent innebär all form av samspel, 

samt att detta samspel är grundläggande för människors utveckling (Strandberg, 2006, s. 

47). 
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Barns perspektiv och barnperspektiv  

Studiens intervjuer syftar till att ta fram barns perspektiv. När ett barns utsagor är med är det 

ett barns perspektiv (Johansson mfl, 2009. s.220). Syftet med att ha ett barns perspektiv är 

att barns uppfattningar, förståelse och erfarenheter av sin omvärld ska representeras, alltså 

barnets egna subjektiva uppfattning ( Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011, 

s.42).  

 

Studiens observationer utgår ifrån ett barnperspektiv. Barnperspektiv innebär att vuxna 

tolkar vad barn gör och säger (Johansson. m.fl, 2009. s.192). Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide utvecklar begreppet vidare och menar att barnperspektiv skapas av 

vuxna, att den vuxne försöker sätta sig in i barnets syn på världen. Dock kommer detta 

perspektiv alltid att representera vuxnas sätt att se på barn, vilket blir ett objektifierande av 

barn utifrån en vuxens synvinkel (2011, s.42). Inom forskning innebär ett barnperspektiv att 

använda sig av metoder för att barn ska få komma till tals. Att studera miljöer där barn vistas 

och att analysera deras egen verklighet är att inta ett barnperspektiv. Att ha barnet i fokus 

och verka för barnets bästa samt att tolka barnets perspektiv är ett barnperspektiv (Halldén, 

2012, s. 170). Studiens analys kommer, precis som observationerna att göras utifrån ett 

barnperspektiv.  

 

Barns egen reflektion av sitt lärande 

Pramling Samuelsson beskriver att barn själva kan reflektera och uppfatta sitt eget lärande. I 

Pramling Samuelsson och Johanssons studie bekräftas tidigare forskning som Pramling 

(1986) gjort, där frågas barn kring lärande i förskolan. Barnen verkar tycka att man lär sig till 

viss del i förskolan men att det “riktiga” lärandet sker senare i skolan (2006, s.43). Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö Olsson delar in hur barns uppfattningar om lärande kan se ut i tre 

delar. De delar upp det inom vad barn lär sig:  att göra, att veta och att förstå. Att göra 

innefattar aktiviteter och färdigheter såsom rita eller att vissla. Att veta handlar om hur 

barnen relaterar till lärande och att de vet eller har kunskap om något. Att förstå handlar om 

att barnen är medvetna om att deras kunskap kan förändras, att de förstår saker på ett nytt 

sätt (2007, s. 66-67).  
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Hallen som lärandemiljö 

Hallen kan ses som något där hem och förskola möts, institution och privatliv. Hyllorna i 

hallen markerar barnens individuella plats, där de har sina saker. Det blir ett ställe där varje 

barn synliggörs. Det kan bli en plats där barnen gör “förbjudna” saker, eller leker lekar utan 

en vuxens inblick (Markström, 2007, s. 113-114). Strandberg menar att förskolans miljö 

påverkar barnens lärande då miljön förmedlar förväntningar, känslor, erfarenheter och 

kunskaper. Ett rum kan både förenkla och försvåra lärande. Det är betydande att 

uppmärksamma förskolans rum eftersom de påverkar barns lärande (2006, s.22-24). Nordin-

Hultman har i sin forskning undersökt tiden i förhållande till miljön. I förskolans vardag sker 

många förflyttningar mellan rum. Hon använder sig av begreppet “tidsrum” där hon menar att 

dessa övergångar också är en del i det pedagogiska arbetet. Beroende på hur miljön 

används och byggs upp har den verkan på tiden. Olika material erbjuds i de olika rummen 

som barnen förflyttar sig mellan (2004, s. 63-64). Förskolans hall är ett exempel på ett 

tidsrum som är en pedagogisk miljö inom ramen av de många förflyttningarna som sker, där 

olika typer av material i form av kläder och annat erbjuds. Material, i vårt fall hallens material 

kan enligt Nordin-Hultman ge både möjligheter, men också begränsningar, det symboliserar 

vad barnen ska klara av i olika åldrar, eller vilket material som används beroende av 

könstillhörighet. Materialet kan alltså leda till hur barn blir bedömda och uppfattade av andra 

och sig själva (2004, s. 72). Det finns olika sätt att se på förskolans hall, nedan redovisar vi 

två synsätt som finns på lärande i hallen. Iverheim och Johansson har i sin studie undersökt 

vad som sker i förskolans hall vid påklädningssituationer. De såg genom observationer och 

intervjuer att själva processen att klä på sig i förskolans hall är underordnat målet; som är att 

gå ut (2014, s.43). I Lifs studie kring samspel i förskolans hall, där förskollärare intervjuades 

kring hallsituationen, såg flera det endast som en plats att klä av och på sig. Däremot 

upplevde en pedagog att hallen är en plats med potential för lärande, dock att den kan bli 

bortglömd som en pedagogisk plats (2015, s, 35).  

Hur lär barn utifrån tidigare forskning 

Här har vi delat in tidigare forskning om barns lärande ifrån de tre huvudkategorierna utifrån 

läroplanens mål (Se Metoddel, s.13). 

 

1.Normer, samspel och språk 

Barn lär sig normer hela tiden i vardagen. Vi förmedlar normer genom placering, 

kroppsspråk, lyssnade, ögonkontakt, språkliga signaler, respons och talutrymme via språket 

men också genom estetiska processer (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 40-46).  I barns 

självständighetsutveckling spelar integritet en stor roll. För att finna sin egen individuella 

integritet menar Juul och Jensen att barn behöver kunna uttrycka den både verbalt, 

kroppsligt och icke-verbalt alltså tänkande, denna kommunikation måste ske i relation till 

andra människor (2003, s. 41).  

Kommunikation och samspel är vad leken bygger på. Leken ger utrymme för skapande och-, 

fantasi men också delaktighet och inflytande. Lek är något som är frivilligt och ofta kopplat till 

lustkänsla och spänning (Engdahl, 2011). I Läroplanen för förskolan står det om hur barn i 

förskolan ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att leka (Lpfö98, 2010 s. 9). Enligt 

Vygotskij är leken grunden till barns utveckling och möjliggör den proximala 
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utvecklingszonen. I lekens värld upptäcker barn intentioner, handlingar och motiv. Barn 

reproducerar det de ser vuxna gör. Leken är mer ett minne utifrån en verklig situation än 

fantasi eftersom barnen utgår ifrån sina tidigare upplevelser (1981, s. 196).  

 

Bruce skriver om att leken kan skapa gemenskap, samt att leken är ett ställe att utvecklas. 

Barn leker om de yttre och inre faktorerna är goda. Barnen ska befinna sig i både fysiskt och 

psykiskt välbefinnande för att leken ska kunna hända (2010, s. 101-102). Det finns många 

olika sätt att synliggöra och dela upp olika typer av lek. Enligt Nordmark Lindberg finns det 

olika typer av lek: erövra världen lek, fantasilek, rollek och regellek. Erövra världen lek är ofta 

barnens första lek, då härmar och låtsas de. Barnen leker gärna bredvid varandra men inte 

tillsammans. Fantasilekar innebär att barnen låtsas vara någon annan, fantasilek kräver ofta 

mycket plats för rörelse. Rollek leker barnen när de är lite äldre och kan leka i grupp men 

rollekar också kan ske enskilt. Ofta handlar lekarna om något barnen sett på exempelvis film. 

Några typer av regellek kan vara kull eller kurragömma, de kan även komma på egna lekar 

med regler (2011).  

 

Bruce menar att ha en bra pedagogisk miljö är betydande för att stimulera leken som leder till 

språkutveckling (2010, s. 101-102). Även Fast betonar att samspel är barnets väg till läs- och 

skrivutveckling (2011. s. 10). Genom samtal byggs sociala relationer. I samtalen utbyts 

tankar och genom att samtala dagligen med barn, får de förståelse för språket och kan 

utvecklas (Fast, 2011. s. 67, 68). Även Sterner beskriver hur det i förskolans vardag 

förekommer många jämförelseord. Så som fler, flera, flest, och hur det är betydande att få 

tillfälle att skapa nya erfarenheter genom att använda dessa ord. Det är också många 

situationer som språklig medvetenhet kan användas, att uppmärksamma ord, att rimma, att 

upptäcka stavelserna tillsammans med barnen kan ge ett annat perspektiv på språket och 

skapa reflektion (2004, s.38). Söderbergh menar att språk kan utvecklas i vardagssituationer. 

I till exempel påklädningen kan barnen förstå hur ord tillsammans med situationen de 

befinner sig i hänger ihop (2009, s.28).  

 

2. Estetik, välbefinnande och motorik 

Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt menar att barn behöver 

hjälp att uppmärksamma och urskilja nya kunskaper för att lära. (2008, s.25). Pramling 

Samuelsson m.fl menar att skapande ofta kopplas till lek (Pramling Samuelsson, Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt 2008, s.12). Estetiska lärprocesser skulle kunna ses som ett 

samlingsbegrepp för musik, sång, rörelse, bild och drama. Det kan användas av pedagoger 

och barn som redskap för lärande och i undervisning. Dessa estetiska uttrycksformer kan ses 

som ett slags språk att förmedla kunskap genom (Hansson Stenhammar, 2015, s. 27). 

 

Enligt Bratterud, Sandseter och Selands studie påverkas barns trivsel i förskolan av hur de 

vuxna stöttar och arbetar för samspel med barnen. Studien visar också att om barnen själva 

får välja aktiviteter och inte blir utskällda av vuxna i sin tur leder till trivsel (2012). Vi skapar 

förståelse av världen genom kroppen. Det är med kroppen som vi befinner oss i 

sammanhang och som vi skapar erfarenheter (Langlo-Jagtøien m.fl., 2002, s.13). Att därför 

utforma miljön väl som barnen vistas i, är betydande för barns välbefinnande (Strandberg, 

2007. s. 22-24). Vi utgår i denna studie från att fysisk och psykisk hälsa tillsammans skapar 

välbefinnande. 
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3. Naturvetenskap, teknik och matematik 

Doverborg tar upp hur matematik i förskolans vardag kan synliggöras. I hallen beskriver hon 

hur matematik uppkommer genom att kläder ska sorteras, läggas i fack, paras ihop och att 

barn lär sig antal. Här lär sig barnen att se samband eller olikheter. För att lärande ska ske 

måste pedagogen se till barnets perspektiv och utgå ifrån vad barnet intresserar sig för 

(2003, s. 4). Barn möter ständigt matematik i vardagen, därför har pedagogen som uppgift att 

synliggöra matematiken i ett, för barnen relevant sammanhang (Wernberg m.fl, 2010, s.160). 

Detta möte med fenomen i vardagen kan även appliceras i naturvetenskap och teknik. Bjurulf 

beskriver teknik i vardagen som något vi måste titta efter. Hon menar på att det räcker att 

stanna upp i ett rum och hitta teknik  i nästan allt, då nästan alla fysiska föremål  runt oss har 

ett specifikt syfte (2013, s. 21). Elfström m fl. beskriver det utforskande arbetssättet som 

förskolans barn gör inom naturvetenskap och menar att processen sker i  bland annat lek, 

samlande och gestaltande. Barn utforskar också med sin kropp och sina sinnen. Det 

naturvetenskapliga arbetet innefattar dessa delar, när undersökandet har stor del i 

processen kan lärande fortskrida (2014, s.20). Larsson menar att barn lär om fysikaliska 

fenomen då pedagoger och barn tillsammans gör abstrakta fenomen påtagliga, detta med 

exempelvis konkret material. Barnen behöver få möjlighet att sätta ord på sina tankar om 

fysikaliska fenomen i samspel med andra barn och pedagoger som har kompetens innan 

området (Larsson, 2016. s. 79-80). Enligt Mylesand är matematik och teknik en del av bygg 

och konstruktion, något som är vanligt förekommande i förskolans vardag, exempelvis att 

bygga med klossar eller lego (2007, s.21). 

  



13 

Metod 

 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att redogöra för våra val av metoder, vad det 

innebär, hur vi har gått tillväga samt varför vi anser att dessa är relevanta för vår studie. 

Den ena frågeställningen som berörs är: Hur upplever barn förskolans hall som 

lärandemiljö? Vilken kommer att undersökas med hjälp av barnintervjuer i grupp. Den andra 

frågeställningen är: Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall? Som kommer att 

undersökas med hjälp av observation.  

 

Undersökningen skedde på en förskola i Mellansverige, detta är en fallstudie och kan därför 

inte svara på hur det ser ut på förskolor generellt i Sverige. Med fallstudie menas att 

forskaren till exempel vill undersöka en företeelse, vissa drag eller processer i en 

organisation (Bell, 2016, s.23). Det finns anledning att tro att det ser liknande ut i andra 

hallar på förskolor i Sverige då miljön och syftet ofta är liknande. Anledning att tro att det inte 

ser likadant ut, är att hallen ses i olika hög grad som en miljö för lärande. Andra faktorer som 

påverkar kan vara personaltätheten, organisationen och barngruppens variation.  

 

Med kvalitativ metod menas att se innebörden och meningen, istället för att utgå ifrån 

statistiska samband (Alvehus, 2013, s.20). Intervjuerna genomfördes innan observationerna 

för annars hade eventuellt intervjuerna blivit mer påverkade av vår bild av deras lärande vid 

observationerna. Vi ville att barnen skulle känna sig trygga med oss vid observationerna.   

När observationerna gjordes utgick vi ifrån tre huvudkategorier som vi delade in läroplanens 

mål i: 1. Normer, samspel och språk, 2. Estetik, välbefinnande och motorik samt 3. 

Naturvetenskap, teknik och matematik. Denna uppdelning gjordes för att förenkla 

observationerna och för att skapa ett analysverktyg (se Databearbetning, s. 14). 

Uppdelningen gör uppsatsen mer lättillgänglig för läsaren. Kategoriseringen av 

läroplansmålen bidrog till mer precisa sökningar kring lärande inom olika ämnesområden i 

forskning och bakgrund. Vi ansåg också att det var till fördel för uppsatsens struktur, denna 

uppdelning kommer att genomsyra analys och diskussion. Uppdelningen var problematisk 

då samspel och lek genomsyrar allt lärande bland annat naturvetenskap, matematik och 

estetik. Då detta sker ofta med stöd av språk och utifrån rådande normer. Dock kan 

uppdelningen ha varit till nackdel, då vi i observationer och intervjuer haft stor ämnesfokus 

och kanske gått miste om vissa typer av lärande som kunde ha upptäckts.  

Semistrukturerad barnintervju 

Vad och varför? 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod. Det innebär 

att samtala med barn utifrån förberedda huvudfrågor och sedan använda sig av 

fördjupningsfrågor (2016, Bell s. 194). Genom att ställa frågor kan vi ta reda på en persons 

upplevelser och känslor kring en företeelse (Lantz, 2013, s. 13). Detta är i enlighet med 

Doverborg och Pramling Samuelssons teori om att strukturerade samtal med barn syftar till 

att förstå barns erfarenhetsvärld (2012, s.8). Då vårt syfte är att ta reda på barns upplevelser 

ur deras perspektiv kring hallen som lärandemiljö, är intervjumetoden ett bra verktyg att 

inhämta information genom. Bjorndal skriver att intervju är ett mycket bra komplement till 
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observationer (2002 s. 90). Vi valde att använda oss av gruppintervjuer med barnen, dels för 

att vi inte känner barnen och för att ta reda på den deltagande gruppens uppfattning kring 

hallen som lärandemiljö. Denna metod kan vara av fördel för att barnen kan genom 

varandras tankar och upplevelser utveckla sina svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012, s.31). Vi är medvetna om att frågorna kan förstås på olika sätt av barnen. Till exempel 

att barnen inte uppmärksammar lek och lärande på samma sätt som vi gör. Enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson strävar barn ibland efter att svara “rätt” på frågan, detta kan 

komma att påverka studiens resultat (2012, s.47). 

 

Att använda sig av semi-strukturerad intervju som metod innebär mer flexibilitet, till skillnad 

från en enkätundersökning kan intervjuaren komma med följdfrågor och därefter få en mer 

nyanserad bild. Dock finns det nackdelar såsom att intervjuarens subjektiva uppfattningar 

kan påverka utgången, så kallad  bias vilket betyder skevheter (Bell, 2016, s. 189). Vi 

reflekterade över om pedagogintervjuer skulle vara en mer passande metod för studiens 

syfte. Detta valdes bort eftersom syftet med intervjun är att uppmärksamma barnens 

perspektiv på lärande i hallen, därmed kom vi fram till att barnintervjuer är en bättre metod 

för oss.  

 

När frågorna valdes ut tog vi hjälp av Doverborg och Pramling Samuelssons förslag på 

vilken för typ av frågor som är relevanta att ställa till barn. Exempelvis är frågan, “Berätta för 

mig om något roligt som hänt i hallen”, en fråga som kan få barn att vilja berätta. Eller att 

använda “beskriv hur”, genom att använda hur kan man få barnet att vilja utveckla sitt svar.  

Författarna betonar att växla mellan övergripande frågor och specifika frågor också är av 

stor vikt (2012, s. 36). Vi frågade under intervjun, “Vad kan man göra i hallen?” samt “Vad 

gör pedagogerna i hallen?”  för att få en bild av vad barnen menar händer i hallen. Även 

frågorna: “Hur kändes det i hallen idag? Hände något roligt / tråkigt?” syftade till vad som 

händer men också hur barnen känner kring det. För oss är lek och lärande 

sammanhängande, därför frågade vi barnen, “Går det att leka i hallen och i så fall vad?”. 

“Går det att lära sig i hallen?” var vår avslutade fråga för att barnen inte skulle fokusera på 

lärande i första hand.Valet av frågornas följd bestämde med utgångspunkt ur Bells text som 

menar att frågornas följd är viktigt (2006, s. 191). 

 

Hur? 

Förberedelser inför intervjun är betydande enligt Bell. Att formulera några huvudteman och 

därefter vara beredd på att ställa följdfrågor utifrån det aktuella temat, är av vikt vid semi-

strukturerad intervju (2016, s. 194). (Dessa förberedelser finns i bilaga 2, s.44).  

 

Vi inledde arbetet med intervjuerna genom att göra en pilotintervju. Enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson har detta ett positivt resultat på arbetet för att vi får möjlighet att prova 

frågorna (2012, s.33). Även Bell skriver att det är bra att göra några pilotintervjuer och välja 

på vilket sätt resultatet ska analyseras innan (2016, S.190). Vi gjorde en form av pilotintervju 

med barnen som skulle intervjuas ute på gården, genom att testa frågornas struktur. Detta 

gjorde vi genom att fråga barnen Vad kan man göra på gården? eftersom vi sedan skulle 

fråga Vad man kan göra i förskolans hall? Med detta ville vi skapa trygghet, det var också 

därför vi bestämde oss för att göra intervjuerna i par eller mindre grupper vid två tillfällen. 

Gruppernas sammansättningar skapades i samverkan med arbetslaget och intervjuerna 



15 

ägde rum i förskolans hall. Gruppintervjuerna inleddes med att en barnbok lästes 

tillsammans med barnen som handlar om figurer i en hallmiljö, detta för att inbjuda till vidare 

samtal. Det kan vara positivt att använda sig av hjälpmedel vid intervjuer av barn, till 

exempel bilder, dockor och andra leksaker, detta kan minska barns oro (Lökken & Søbstad, 

1995, s. 110). Av detta skäl valde vi en bok för att skapa trygghet för barnen. Boken vi 

inledde med heter Dodo & Diamant städar i hallen, vi valde boken då den utspelar sig i 

hallen,  den uppmärksammar vilka material som kan finnas i hallen samt för att den 

innehåller fantasi och lek (Lind & Koort, 2017). Efter boken började vi intervjuerna med 

öppna och övergripande frågor utifrån barnens kända miljö (Doverborg &  Pramling 

Samuelsson, 2012, s. 37). 

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson är det viktigt att frågorna har ett direkt syfte. Vi 

har analyserat och reflekterat kring våra frågor, för att säkerställa att de hjälper oss att svara 

på våra forskningsfrågor som studien syftar till (2012, s. 44). Vi har strävat efter att snarare 

skapa en dialog än intervju för att barnen ska få större möjlighet att dela med sig av sina 

reflektioner (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 37). Denna metod blir tillförlitlig då 

vi arbetat med följdfrågor, samt är vi medvetna och tar hänsyn till de klyschor barnen lärt sig 

att de ibland svarar “rätt” för att den vuxne ska bli nöjd (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012, s. 54). Det är av stor vikt att låta barnen få tid och att inte ge dem några svar. Enligt 

författarna bör intervjuaren ha en relation till respondenten (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012, s. 29, 33), något som vi tyvärr inte haft möjlighet till i denna studie. 

Intervjuerna avslutades med att vi kategoriserade och analyserade insamlat material 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 51). 

 

Urval 

Urvalet till barnintervjuerna har påverkats av våra förutsättningar, speciellt av tiden. I 

intervjuerna deltog barn mellan tre till fem år, vars föräldrar gett oss medgivande. Det 

gjordes två gruppintervjuer där det intervjuades fem barn totalt, tre stycken barn i första 

intervjun och två stycken barn deltog i den andra intervjun. Studien genomfördes på 

förskolan under en dag och gjorde intervjuerna när tillfällen gavs. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in som ljudfil med hjälp av en mobiltelefon. Efter varje intervju, 

diskuterade och reflekterade vi kring de insamlade svaren. Ljudfilerna spelade upp och 

transkriberade dem på plats, avslutningsvis raderades filerna. För att analysera 

barnintervjuerna kommer vi att utgå från våra tidigare kategoriserade läroplansmål som 

analysverktyg. Utifrån varje enskilt mål kommer vi att diskutera, reflektera och analysera vår 

insamlade data i relation till det specifika målet. 
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Strukturerad observation 

Vad och varför? 

Vid en observationsstudie gäller det att bestämma sig för vad som ska observeras, var 

intresset ligger och varför observation kan svara mot studiens syfte. Observation kan vara 

relevant om observatören vill ta reda på vad som faktiskt sker i en situation. Dock gäller det 

att vara medveten om att den som observerar inte är helt objektiv och att därför arbeta 

utifrån ett neutralt och fördomsfritt förhållningssätt är betydande (2016, Bell, s. 223). En 

strukturerad observation innebär att utgå ifrån en hypotes och ett syfte. Därefter förs 

anteckningar om iakttagelser i rummet. Insamlat material tolkas sedan på ett så objektivt sätt 

som möjligt. Genom att skapa ett observationsschema kan observationen vara enklare att 

följa, till exempel en checklista, tabell eller loggbok (Bell, 2016, s.227-228). Då vår 

frågeställning utgår från hallsituationen, kommer barnen observeras genom en 

gruppobservation. Lökken och Søbstad menar att en observatör under en gruppobservation 

bör utgå ifrån en systematisk planering, däribland ha tillfälliga observationer som målinriktat 

fokuserar på en specifik företeelse. Detta är relevant för att upptäcka specifika saker som 

sker. Barngruppen skulle kunna ses som ett fält som studeras. Varje barngrupp består av 

olika delar med olika roller, dessa innefattar individ, smågrupp och helgrupp. I dessa ryms 

olika känsloyttringar, osynliga relationer mellan barnen och stämningar som är viktiga att ta 

in (1995, s.88).  

 

Vi valde att arbeta med observation för att kunna stärka, fördjupa och utveckla 

barnintervjuerna. Vi valde bort deltagande observation då Bell skriver att forskaren då bör 

vara accepterad av den studerade gruppen (2016, s.30). Vi ansåg att en icke-deltagande 

observation var en bättre metod eftersom vi inte hade någon relation till barnen, samt att vi 

misstänker att vårt resultat blivit vinklat och fått skevheter om deltagande observation skett. 

Vi menar att vårt sätt att se på lärande och vårt intresse för lärande i hallen skulle påverka 

barnens agerande, främst genom vår kommunikation med dem. Gruppobservation valdes då 

vi ville se samspelet som kan ske barnen emellan. Detta också för att hallsituationen är en 

vanligt förekommande aktivitet på förskolan som oftast sker i grupp, därav valet av 

observationsmetod. 

 

Hur? 

Vid ut- och ingång på förskolan observerade vi barnen i förskolans hall. Vi diskuterade med 

arbetslaget innan observationerna var vi skulle sitta, detta menar Bell är betydande (2016, s. 

235). Observationerna genomfördes med stöd av ett observationsschema. Under 

observationen gjordes markeringar kring varje läroplansmål som kunde upptäckas.   
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Observationsschemat inspirerades ifrån Vygotskijs teori där miljön beskrivs som något som 

påverkar barns lärande och hur de, genom att aktivera sig i den kan utvecklas. Strandberg 

bygger upp en checklista utifrån dessa, vilken innefattar fem olika aspekter: 

 

1. Interaktioner- Vad för samspel sker? 

2. Aktiviteter- Vad finns det att göra, vilka begränsningar har rummet? 

3. Artefakter- Vilka redskap har barnen tillgång till i rummet? 

4. Utvecklingshopp- Finns det någon slags utveckling som sker i rummet? 

5. Kreativitet- Får barnen utlopp för sin kreativitet? 

(Strandberg, 2006. s. 22-24). 

 

Av dessa anser vi att tre är relevanta i relation till våra frågeställningar. Därför inspirerades 

vårt observationsschema av: 1. Interaktioner: Vilket samspel sker? Vad säger barnen? Hur 

agerar pedagogerna? 2. Aktiviteter/Kreativitet: Vad gör barnen? 3. Artefakter: Vilka redskap 

Har barnen tillgång till? Utifrån dessa fördes anteckningar under observationen. 

Vi valde bort utvecklingshopp då vi inte tror att vi under en dag har möjlighet att observera 

det då vi inte mött barnen innan. I denna studie utgår vi ifrån att kreativitet är likställt med 

skapande och något som sker i aktivitet.  

 

Urval 

Vi valde att göra observationerna på samma plats som intervjuerna för att inte upplevas som 

helt främmande för barnen. Vi observerade vid två tillfällen fem barn vars föräldrar hade gett 

oss sitt medgivande. Då studien endast gjordes på en förskola, kan vi inte generalisera vårt 

resultat.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Vid observationerna gjordes ljudinspelningar för att hjälpa oss att komma ihåg. Vi utgick från 

observationsschemat och läroplansmålen och tog anteckningar. Efter observationerna 

reflekterade vi över vad vi hade sett och på vilket sätt det var relevant för vår studie. Vi 

lyssnade på inspelningarna och dokumenterade det vi hade missat att anteckna vid 

observationen. Vi använde oss av en tabell för att strukturera vårt insamlade material. För att 

analysera observationerna kommer vi att utgå från samma metod som intervjuerna (Se s. 

15) 
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Etiska ställningstagande 

Vid arbetet med denna fallstudie, har vi utgått ifrån de fyra forskningsetiska principer som är 

framtagna av Vetenskapsrådet. I Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning beskrivs dem:  

 

Enligt Informationskravet ska studiens syfte tydliggöras av forskaren för de som berörs. De 

bör få information om vilka villkor och vilken uppgift som ingår i deras deltagande. 

Deltagarna bör uppmärksammas om att det är frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta 

sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över 

sin medverkan i undersökningen. Forskarna bör få medgivande av samtliga deltagare samt i 

vissa fall få vårdnadshavares medgivande. Konfidentialitetskravet innebär att personliga 

uppgifter om deltagarna ej ska vara tillgängliga för allmänheten. Deltagarna bör inte gå att 

identifiera. Forskningsetiska principen om Nyttjandekravet innebär att uppgifter från insamlat 

material endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

Vi har under studien arbetat utifrån informationskravet, detta yttrade sig då vi frågade om 

barnen ville delta samt beskrev vad studien handlade om, exempelvis: “Vi vill veta mer om 

hur hallen är, vill du följa med oss och prata om hallen?”. Vi informerade även 

vårdnadshavare och föräldrar om studiens syfte i medgivandeblanketten. 

Medgivandeblanketten använde vi oss av för att arbeta mot samtyckeskravet. Då deltagarna 

i denna studie var mycket unga ville vi av etiska skäl ha vårdnadshavares tillåtelse. Vi 

arbetade mot nyttjandekravet genom att radera våra uppgifter efter att ha dokumenterat det 

aktuella materialet för studien. Deltagarna i vår studie var helt anonyma, enligt 

Konfidentialitetskravet . Det innebär att vi inte vet vilken av respondenterna som sagt eller 

gjort vad (Bell, 2016. s.64). 
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Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet är även kallat giltighet, god validitet innebär att en studie faktiskt mäter det den 

säger sig mäta. God validitet kan även uttryckas så som frånvaron av systematiska fel i en 

studie. Den är ett mått på om en fråga blir besvarad. En fråga bör vara reliabel, annars 

saknar den validitet. Dock innebär inte hög reliabilitet alltid hög validitet (Bell, 2016, s.133). 

Vid reflektion om validiteten i denna studie kommer vi fram till att vi mäter det vi frågar. Dock 

kan validiteten diskuteras i förhållande till vår definition av lärande. Validiteten kan också 

anses god då vi grundat vår syn på lärande utifrån tidigare pedagogisk forskning. Dock är 

det värt att nämna att det sociokulturella perspektivet genomsyrar denna studie och att en 

annan teoretisk utgångspunkt kan visa på andra resultat.   

 

Reliabilitet kallas även tillförlitlighet, det är ett mått som beskriver om svaret skulle vara 

detsamma om någon annan person gjorde om studien. Hög reliabilitet innebär inte alltid hög 

validitet (Bell, 2016, s.133). Reliabiliteten i denna studie kan diskuteras på grund av det få 

antal barn som deltog i studien, då deltagarna bestod av fem personer har varje person stor 

inverkan på studiens resultat. Vidare skulle vädret kunna vara en orsak till förändrat resultat. 

Hade väderförhållandena varit mer utmanande till exempel kallt och blött hade situationen 

kanske varit annorlunda. Uppgiften att klä av sig eller på sig hade eventuellt upplevts som 

mer krävande. Även uteverksamheten hade kanske krävt mer av barnen och gjort att de haft 

mindre energi i hallen när det skulle fortsätta verksamheten inomhus. Det hade kunnat göra 

upplevelsen i hallen mer ansträngande. Andra faktorer som skulle kunna ha inverkan på 

reliabiliteten är det fysiska miljön och pedagogernas förhållningssätt. Vi menar dock att vår 

ingående beskrivning av den metod vi har använt oss av i uppsatsen bidrar till god reliabilitet 

– andra forskare har goda förutsättningar att replikera studien och få samma resultat om 

väderförhållandena är liknande och de använder sig av det sociokulturella perspektivet.  

 

Vår bild av uppsatsens resultat är att vi i större utsträckning fick mer information på frågan 

om vilka läroplansmål vi kunde upptäcka i förskolans hall. Det var svårare att svara på hur 

barnen upplever förskolans hall som lärandemiljö. När vi arbetat med analysen av 

intervjuerna upptäckte vi att vårt arbete med utgångsfrågor var bristfälliga, då vissa ja och 

nej frågor inte var optimala för att få igång samtalet. Exempel på en som skulle behöva 

utvecklas är “Kan man lära sig i hallen?”. Vi har även funderat kring hur barnen uppfattade 

frågorna. Det finns många olika sätt att se på exempelvis lek och lärande. Då barnen 

befinner sig i hallen under korta perioder av dagen, begränsade möjligheterna till 

observationer och därav hade fler tillfällen varit till fördel för studien.  
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Resultat  

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för vad vi har sett och hört under 

intervjuerna och observationerna. Vid de två observationerna fanns endast barn och 

pedagoger i rummet, hela barngruppen var med vid första tillfället. Dock hade vi endast 

medgivande från fem barn av tio, varav dessa fem observerades. Vid de två intervjuerna 

deltog tre barn vid första tillfället inklusive oss själva, samma sak vid den andra intervjun fast 

då var det två barn som deltog. 

Gruppintervju med barn 

I Intervjumetodik skriver Lantz att man gärna ska ha med en tabell eller matris för att 

redovisa sitt resultat (2013 s.172). Då vi har genomfört gruppintervjuer och barnen har varit 

anonyma, vet vi inte vem som har sagt vad. Därför anser vi att det är en bättre metod att 

redovisa intervjuerna i teman, utifrån de frågor som vi utgick ifrån. Båda intervjuerna 

inleddes med högläsning för barnen. Den första intervjun tillsammans med boken pågick i 

18,53 min, den andra intervjun pågick i 10,34 min. Då vi inte har en relation till barnen som vi 

har intervjuat, blir det betydande att känna av när barnen behöver sluta (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012, s.28). Vår tolkning av barnens beteende vid andra intervjun var 

att de ville avbryta och påbörja en annan aktivitet, därför är den intervjun två kortare än den 

första. Vi valde att göra intervjuerna innan observationen för att undvika att vi skulle förmedla 

vår bild av vad de gör i hallmiljön. Genom att inte observera innan begränsade vi risken att 

ställa ledande frågor. 

 

Vad kan man göra i hallen? 

Intervjutillfälle 1: När vi ställer frågan om vad man kan göra i hallen, svarade barnen klä av 

sig kläderna. Barnen säger att de brukar ta av sig kläderna själva, utan hjälp från någon 

vuxen. Vi frågar vad mer som man kan hitta på i en hall varpå ett barn säger att man kan klä 

av sig skorna, eller byta tröja. När vi frågar varför man byter tröja, säger ett barn “För att det 

inte är lite kallt”.  

Intervjutillfälle 2: Vid andra tillfället svarar ett av barnen “Man kan bara klä på sig” när vi 

frågar vad man kan göra i hallen. Ett annat barn säger att hen inte vet.  

 

Hur kändes det i hallen idag? Hände något roligt/tråkigt? 

Intervjutillfälle 1: När vi frågar barnen om de har hänt något roligt i hallen, svarar några att 

de tycker det är roligt. Ett barn menar på att det inte är roligt, för att “De pratar inte så roligt”. 

Varpå vi frågar, vilka det är som inte pratar roligt. Det får vi inget svar på. Vi undrar om det 

händer något tråkigt i hallen, då svarar de “Det är tråkigt att ta av sig kläderna”. När vi frågar 

igen om det händer något roligt i hallen svarar de ”Att skratta”. När kan ni skratta i hallen, 

undrar vi.  “När man kittlar sig”, säger ett barn och lägger sig på golvet. Ett annat barn säger 

“När man rullar en sten, så vet man inte hur långt den kan rulla och hur högt den kan 

studsa”. 

Intervjutillfälle 2: Vi frågar “Finns det något tråkigt i hallen?” och ett barn nickar. När vi 

frågar vad det är som är tråkigt svarat barnen “Ha överdragsbyxor”. Ett annat barn säger att 
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hen inte vet något tråkigt i hallen. När vi frågar barnen hur det känns i hallen svarar ett barn 

“Bra”. Vår följdfråga var om barnet vet varför det känns bra i hallen, “Titta ut genom fönster” 

svarar barnet. Det andra barnet berättar att “Vi åker för att vi är på jorden”. Vi frågar vart vi 

åker och innan vi får svar på den frågan fortsätter ett annat barn att berätta “Om det blir 

mörkt annars är det väldigt, jag har åkit flygplan till mormor”. Samtalet fortsätter om resor, 

efter att ha pratat om att man kan åka till sin mormor och farmor berättar ett av barnen “Jag 

måste också flyga flygplan till min farmor för min mormor är död”. Barnen fortsätter med att 

prata om i fall man kan dö och vad som kan göra att man dör. 

 

Kan man leka i hallen? I så fall vad? 

Intervjutillfälle 1: När vi undrar om det går att leka i hallen säger barnen nej. Vi undrar om 

det är tillåtet att leka, då säger barnen nej. Ett barn säger “Man får inte leka med dockor, för 

då kan de gå sönder”. Ett annat barn säger “Man får leka med leksaker”. Vi undrar om det 

finns några leksaker här i hallen, varpå barnen svarar nej. Vi tittar uppåt och ser några 

tavlor, ett barn säger att “Tavlorna visar vad vi gör, de visar vad vi målat”. När vi frågar vad 

mer man kan se på deras hyllor, går flera av barnen fram och visar deras namn och börjar 

uttala första bokstäverna. Ett barn säger att “De glömde att skriva den här bokstaven i mitt 

namn”.  

Intervjutillfälle 2: Vid andra barnintervjun svarar barnen “Nej” och “Man kan bara klä på sig” 

på frågan om man kan leka i hallen. 

 

Vad gör fröknar och andra barn i hallen? 

Intervjutillfälle 1: När vi undrar vad fröknarna  och barnen gör i hallen, svarar barnen: 

“Ingenting, de brukar klä av sig”, vi undrar “Men klär vi av oss nu?” barnet svarar “Nä vi läser 

bok”. Ett barn utbrister “Hör ni det som låter?”, “Nu hör jag de jättehögt!” “Jag hör en killtjej” 

säger ett barn. “Det kanske är den som bråkar!”, “Det kanske är en städare” säger ett annat 

barn. Barnen sätter sig i en större ring, ett barn säger ”Vilken stor ring det blev!”, ett annat 

barn säger “Nej det blev ingen ring, det blev ingen ring kolla!” När vi frågar barnen vad det är 

för form nu, svarar ett barn ”Det är en rak cirkel”. Barnen återgår till att lyssna vad som 

händer utanför hallen. Ett barn säger “Nu hör man ingenting”. 

Intervjutillfälle 2: Svaret på frågan om vad barnen gör i hallen är “Samling” enligt ett av 

barnen. Vi funderar om barnet menar i hallen och frågar därför om barnen har samling i 

hallen. Barnet svarar “Där borta” och pekar mot en skylt. Vi frågar ”Vad är det för skylt?” 

barnet svarar “Det är vad man ska göra, det betyder att man ska vara ute, här ska man äta 

frukt”. Barnet pekar på bilder på ett bildschema som representerar de nämnda aktiviteterna. 

På frågan vad fröknarna gör i hallen svarar inte barnen. Barnet fortsätter istället att prata om 

skylten “Här ska man tvätta händerna och sen äter vi mat och sen går vi ut”. “Så det är här 

inne ni planerar eller?” säger Emelie. Barnet svarar “Ja, och sen hämtar mamma och pappa 

oss”. 
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Kan man lära sig i hallen? 

Intervjutillfälle 1: Vi frågar om det går att lära sig något i hallen, då svarar barnen “Ja”. Ett 

barn säger att “Man kan lära sig att cykla”, när vi undrar om det går att cykla i hallen, svarar 

barnet att “Man måste ha en bana då”. Det går förbi några vuxna utanför. Barnen utbrister “ 

Det var de som vi hörde!”, “Visst var det?” “Bara en kille och massa tjejer, två tjejer här och 

två tjejer där, och en kille i mitten” barnet räknar för sig själv. Vi återgår till ämnet och frågar 

om det är något som man kan behöva träna på i hallen? Ett barn svarar då “Nä vi åker, för vi 

är ju på jorden. För vi åker, fast vi sitter här. Vi är i himlen för att jorden är i himlen”. Vi 

bekräftar barnets uttalande om rymden och återgår till ämnet kring hallen. Vi undrar om de 

vill berätta något om hallen, något barn visar ett annat barns hylla. Ett annat barn säger “En 

koja, man kan bygga upp en koja i hallen” “Man måste rita så och så” Barnet låtsasritar upp 

en koja i luften runt sig.  Vi frågar om de varit ledsna i hallen någon gång, ett barn svarar att 

några andra barn varit ledsna och nämner två namn. Efter detta avslutar vi intervjun, då 

barnen inte är tillgängliga för fler frågor.  

Intervjutillfälle 2: Vid andra tillfället svarar ett barn “Klä på sig” när vi frågar om man kan 

lära sig något i hallen ett annat barn säger “Samling”. Intervjun avslutas med frågan om 

barnen har något mer de vill berätta om hallen. Ett barn svarar med en fråga “Vad är det 

där?” och pekar upp mot tavlor som sitter ovanför barnets krok. Emelie håller upp en tavla 

som vält och säger “Den här?” barnet svarar “Är den min?”. Emelie frågar om det är barnets 

plats och barnet säger “Ja”. “Då kanske det är din” säger Emelie och barnet svarar då att 

“Det är min rosa skylt”.  

Observation 

 Observation 1- Barnen kommer in Observation 2-Barnen går ut 

Tid 10:40 16/10 2017 13:45 16/10 2017 

Väder Sol och ca 15 grader Sol och ca 15 grader 

Antal 

pedagoger 

2 0-1 

Antal barn 10 i miljön varav 5 observerades. 8 i miljön, varav 5 observerades. 

Vilka artefakter 

har barnen 

tillgång till? 

Kläder, yta, hyllor, lådor, krokar, 

tre små figurer, bildschema, 

skoknekt. 

Kläder, yta, hyllor, lådor, krokar, tre 

små figurer, bildschema, skoknekt. 

Vad gör 

barnen? 

(aktivitet, 

kreativitet) 

Klär av sig, knäpper upp, drar ner 

dragkedja, hänger, tappar, 

samtalar, visar, kryper, går, väntar 

både på varandra samt sin tur att 

använda skoknekten, skrattar. Tar 

av överdragsbyxorna utan att 

knäppa upp dem och hänger 

sedan upp den i hängslet. 

Hänger, glider, balanserar, sjunger, 

klär på sig, nynnar, leker, tar på 

skor på händerna och vinkar, 

klappar slåss med, går, snurrar, 

skäller som en hund, skrattar, 

trumpet ljud, rimmar. utforskar 

halsband. 
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Vad säger 

barnen? 

(interaktion) 

“hallå”, “ dom här är svåra att 

knäppa upp men jag kan göra så 

här så kan man hänga dom”, “inte 

roligt i hallen”, “gillar ni färgen på 

mina överdragsbyxor?”, “de är ju 

helt kolsvarta”, “halsband”, “alltid 

halsband”,, “krokodil”, “när ni läste 

bok för oss”, “idag har jag två 

tröjor”, “mössan” upp och ner” “vet 

du vad jag har under?”, ” 

har du batman?” “kolla vilken fin 

klänning” “nej, jag har star wars” 

“hej då”, “samma som mig” 

 

“ja, vi fick pärlplattor”, “där är X 

pappa”, “vad är det?”, “en bil”,”Var 

är min pärlplatta”, ”nu är jag upp 

och ner”, ”hur mycket behöver vi”, ” 

jag har jätte snabba skor”,  

“mina skor är snabbare, snabbare 

och snabbare, eller hur x?” “mm” 

“dom blir snabbare så ingen kan ta 

mig”, ”båda skor är lika snabba”, 

“jag är snabbare än x?” “snabba 

sko”, “båda är lika”, “sluta”, “titta, 

den här hittade X”, ”“vi kan skriva 

något här”, “vems är det?”, “vad 

ska jag ha på mig”, “ska man ha en 

jacka och en fleece”, “jag har med 

mig två fleecar så jag kommer inte 

att frysa”, “”rimmar på ett barns 

namn”, “kan jag få hjälp?”, “ jag fick 

inget märke av mitt armband, det 

sitter inte för hårt”, “jag har inga 

regnbyxor” “ta mig om du kan” “upp 

och ner”, “jag har bara 

vinterjackan”, “ja, det blir nog bra”, 

“du glömde de”, “dom där ligger 

där”, “dragkedjan”, “mina super 

jeans”, “hur mycket behöver man?”, 

“men x har inga mössor”, “alla 

kommer”, “x du ska åka hem”, “vet 

du vad vi gjorde...leksaker”, “jag 

ska hämta mitt armband”, “den här 

har jag gjort pappa”, “haha”, “sluta” 

Hur agerar 

pedagogerna? 

(interaktion) 

Hjälper till med att ta av väst och 

gummiband under stöveln. Frågar 

“Hur mår du idag?” Uppmanar 

barnen att klä av sig/ hänga upp. 

Hjälper till med dragkedjor. Visar. 

Frågar hur det går, vad ska ni ha 

för kläder då? Går ut och känner 

vilket väder det är. Pratar om vad 

barnen har för kläder. Säger hur 

mycket de ska ta på sig. Upprepar. 

Räknar barnen. Organiserar. 

Längd av 

observation 

5.17 minuter 10.14 minuter 
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Analys av intervju och observation 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att analysera resultatet utifrån studiens 

frågeställningar. I analysen av observationerna analyseras både observationerna och 

intervjuerna tillsammans med utgångspunkt ur våra indelade läroplansmål. Syftet med 

barnintervjuerna var att besvara vår frågeställning Hur upplever barnen förskolans hall som 

lärandemiljö? Vi analyserade vårt resultat från intervjuer samt observationer ur ett 

barnperspektiv (Pramling Samuelsson, Summer & Hundeide, 2011, s.42). Syftet med 

observationerna var att svara på Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall? Vissa av 

resultaten från observationen kommer att kopplas till flera av läroplanens mål. När intervjuer 

ska analyseras och tolkas gäller det att vara medveten om att varje barn svarar utifrån sina 

erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s.49). Vi har utifrån både 

observationer och intervjuer letat efter vilka läroplansmål som kunde upptäckas samt hur 

barnen upplever förskolans hall som lärandemiljö. Flera av läroplanens mål kan ses som 

abstrakta. Med det menar vi på att vid observationerna och intervjuerna kan målen hittas i 

både högre och lägre grad. I intervjuerna strävade vi efter att ta fram barnens perspektiv, det 

kommer vi inte att göra nu då vi utifrån våra egna tankar och erfarenheter analyserar den 

insamlade datan (Johansson. m.fl, 2009. s.192). Utifrån intervjun visade insamladdata att 

barnen svarade varierande, de kan ha tolkat frågorna på olika sätt och kanske inte delade 

samma uppfattningar. Exempelvis vid frågan om det går att leka i hallen, menade vissa barn 

att det inte går att leka i hallen, andra barn pratade om dockor och cyklar. Dessa varierande 

uppfattningar av frågor kan även vara en intressant aspekt att vara medveten om när 

gruppintervjuer görs.  

Hur upplever barn förskolans hall som lärandemiljö? Vilka av 

läroplanens mål berörs i förskolans hall?  

I denna del av texten kommer vi att analysera varje upptäckt av läroplanens mål i relation till 

vår insamlade data. Då vår syn på lärande främst är utifrån det sociokulturella perspektivet, 

kommer analysen genomsyras av det. Detta kommer att synliggöras i texten då det 

sociokulturella synsättet innebär att vi uppmärksammar lärandetillfällen då barn samspelar 

med varandra och miljön. Vi valde att utgå ifrån samtliga mål under rubriken lärande och 

utveckling i Läroplanen för förskolan. Vi gjorde denna avgränsning för att vi menar att de 

svarar mot vår frågeställning. Målen är hämtade från Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2016, s.9-10).  

 

1. Normer, samspel och språk 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i 

den, 

 

Barnen fick utrymme att ta sin tid i påklädningen, med stöttning av pedagogerna. De 

samtalade med pedagogerna om till exempel “Hur mycket behöver vi” och 

resonerade tillsammans. Vi upplevde att barnen var delaktiga i hallsituationen och 

fick vara med och påverka sin situation, vilket kan utveckla deras identitet. Vid 

andra observationstillfället sa ett barn “Sluta”. Det tolkar vi är ett sätt att utveckla 

och känna trygghet i sin identitet. Vid observationen uppmärksammade vi även 
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skratt.   

 

När vi i intervjun frågade: Hur kändes det i hallen idag? Hände något roligt / tråkigt? 

varierade barnens svar. Angående hur det kändes hallen hade barnen exempel på både 

roliga och tråkiga saker. Något vi upptäckte under intervjun var att flera av barnen ville visa 

sin hylla och sitt namn. I detta berörs läroplansmålet i stor utsträckning då barnen hade sin 

specifika plats som synliggör just dem som enskilda individer. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin 

egen förmåga. 

 

Vi menar att verksamheten, utifrån våra observationer erbjöd barnen chans att utveckla sin 

självständighet och tillit till sin egen förmåga. Det genom att ge dem tid att prova och försöka 

själva. Exempelvis när ett utav barnen länge och fokuserat kämpade med att dra upp 

dragkedjan fanns pedagogerna i hallen där som stöd. 

 

Vid intervjun frågade vi barnen “Vad gör fröknar och andra barn i hallen?”. Barnen uppgav 

att fröknarna inte gör någonting, att de endast att de klär av sig ytterkläderna. Svaret på 

frågan utgick dock från när barnen kommer in från uteverksamheten och inte när de är 

påväg ut. Under observationen upptäckte vi att pedagogerna gav stöttning när barnen kom 

in med att till exempel ta av gummibanden från stövlarna och organisera i vilken ordning 

barnen kunde komma in. Vid utgång föreslog de vad barnen kunde ha på sig, stöttade och 

samtalade. Vi anser att pedagogerna visade tilltro till barnens egen förmåga att klä på och 

av sig. Vi menar att det i hög grad kan leda till barns utveckling av självständighet och tillit till 

sin egen förmåga.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 

ansvar för gemensamma regler,  

 

Utifrån vår observation menar vi att barn i hallen tränade på att fungera i grupp. 

Barnen samtalade med varandra, visade upp sina pärlplattor. Vi misstänker att 

barnen på förskolan är vana att vara i grupp och är medvetna om de gemensamma 

reglerna som finns. Vid observationen lekte några barn med skor på händerna. De 

började med att applådera och övergick sedan till att klappa/ slå på varandra. Ett 

utav barnen i leken vill inte längre delta i situationen och sa “Sluta”. Här anser vi att 

barn tränade på att fungera i grupp samt att hantera konflikter. 

 

Vid intervjun frågar vi “Vad gör fröknarna och barnen i hallen?”, vi hörde då ett ljud 

utanför, barnen började diskutera vem det är som låter då sa ett barn: “Det kanske 

är den som bråkar”. Detta tolkar vi som att det finns någon som bråkar och att 

barnen är medvetna om det, alltså vad som är accepterat och vad som inte är 

accepterat i gruppen. Det visar på att barnen vet vad för regler som gäller och vilka 

skyldigheter de har för att fungera i grupp. Läroplansmålet berörs i hög utsträckning. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

 

Vid våra observationer i hallen observerade vi många samtal mellan både barn och 
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pedagoger. I samtalen uppmärksammade barnen samband, exempelvis “Jag har med mig 

två fleecar så jag kommer inte att frysa” samt “Jag fick inget märke av mitt armband, det 

sitter inte för hårt”. Det menar vi visar att barnen utvecklar sin förmåga att se samband. De 

är medvetna om vad för kläder som behövs, vilket betyder att de är medvetna om att det är 

soligt ute. Ett barn sa vid observationen “Dom blir snabbare så ingen kan ta mig”, detta 

tolkar vi som att barnet nyanserar innebörden av begreppet “snabbt”.  

 

Vid intervjun frågade vi barnen om “Hur det känns i hallen”. Samtalet ledde in på ett djupare 

plan, kring resor, flygplan samt att “Vi åker för att vi är på jorden”, vilket visar på en 

medvetenhet om sin omvärld. Ett barn började prata om en anhörig som gått bort. De 

började prata om vad som händer efter döden. Detta menar vi visar på en vilja att förstå vad 

som händer efter döden. I dessa exempel tycker vi läroplansmålet berörs i hög grad.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera 

och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

 

Då barnen vid observationen kommunicerade med frågor, svar och gav respons på 

vad andra sa menar vi att barnen tränar på att lyssna. Vid intervjun stannade 

barnen upp när de hörde röster utanför hallen. De började lyssna och diskutera vilka 

som var där utanför. Här anser vi att målet i hög grad syns och att barnen tränar på 

att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Barnen bekräftade 

varandras idéer om vem som är utanför vilket kan tolkas som att de försökte förstå 

den andras perspektiv.   

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra, 

 

Ett utav barnen rimmade på ett annat barns namn under observationen. Detta anser 

vi visar på att barnen utvecklar sin förmåga att leka med ord genom att rimma. 

Ett av barnen sa “Gillar ni färgen på mina överdragsbyxor?”, ”De är ju helt 

kolsvarta”, det menar vi på är ett sätt att ställa frågor på, och intressera sig för att 

kommunicera med andra. Detta citat innefattar även ett sätt att använda nyanserat 

talspråk när uttrycket “kolsvart” används. Flera av barnen hälsade när de kom in i 

hallen med ett “Hallå”, eller ett ”Hejdå”, vilket vi tolkar som ett intresse från deras 

sida att vilja att samtala med de personer som befinner sig i rummet. Vi anser att 

när ett barn sa: “Vet du vad jag har under?” passar in då en fråga ställs och en vilja 

att starta en konversation finns. I observationen tolkar vi att lärande sker. 

Exempelvis när ett barn frågade “Hur mycket ska man ha på sig”, tränas språket, 

kommunikation, antal och mängder. 

 

Vid intervjun svarade barnen på frågan: “Kan man lära sig i hallen?”, att man kan lära sig att 

cykla men att det måste finnas en bana. Vi är osäkra om barnet menar i hallen eller tänker 

mer generellt. Ett annat barn svarar “Klä på sig”, vilket kan tolkas som att barnet upplever att 

det går att lära sig att klä på sig.  Däremot upptäckte vi att fokus hamnade på andra saker, 

som de personer som befinner sig utanför rummet. De pratade om det är en kille eller en tjej, 

eller kanske en killtjej, utanför. Vid andra intervjun svarade barnen istället nej på frågan om 
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man kan lära sig i hallen. Genom att samtala om vilka som är utanför menar vi att intresset 

för att kommunicera finns det leder i sin tur till att barnen kan utveckla ett nyanserat talspråk.  

 

Resultaten från våra observationer och intervjuer visar att förskolans miljö ger barnen 

möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation, läroplansmålet berörs i hög 

utsträckning. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, samt utvecklar 

intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa,  

 

Vid observationen i hallen hittade ett barn en planka, hen visade upp plankan för de 

andra barnen och en pedagog och sa “Vi kan skriva någonting här”. Det tolkar vi 

som att barnet visar intresse för skriftspråk. Ett barn sa “När ni läste bok för oss”, då 

kommer hen ihåg att vi tidigare på dagen läst en bok, vilket också kan visa på 

intresse för skriftspråk. Några barn pratade om Batman och Star Wars på sina tröjor 

under observationen. Det kan tolkas som ett intresse för att tolka symboler genom 

medier och hur symboler faktiskt kommunicerar.  

 

Vid intervjun uppgav ett barn att det med hjälp av ett bildschema kunde planera sin 

dag. Det visar en förståelse för symboler och deras betydelse. Vid intervjun började 

vi senare samtala med barnen om deras hyllor, det var då flera som visade sina 

namn som stod skrivna på deras hyllor. Ett barn visade intresse för skriftspråk 

genom att prata om bokstäverna i sitt namn och sa: “De glömde att skriva den här 

bokstaven i mitt namn”.  

 

Vi tolkar genom observationerna och intervjuerna att läroplansmålet kunde beröras i 

hög grad. Det fanns ett stort intresse hos barnen både för skriftspråk och symboler i 

deras kommunikativa funktioner.  

 

Sammanfattningsvis är normer, samspel och språk är något som är vanligt att barn 

får möjlighet att utveckla i förskolans hall. 

 

2. Estetik, välbefinnande och motorik 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,  

 

Vid observationen anser vi att detta mål berörs då barnen visade sina armband och 

pärlplattor för varandra och samtalade om dem. Det är något som de själva skapat, 

vilket utvecklar deras förmåga och intresse för att använda sig av olika 

uttrycksformer. Några barn sjöng eller nynnade på musik vilket också är ett estetiskt 

uttryckssätt som de kanske sjungit tidigare, hemma eller på förskolan. 

Vi såg hur ett barn snurrande och hur ett barn gled på en fleece som kan tolkas som att 

barnet lekte.  
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Vi frågade i intervjun barnen om det går att leka i hallen. Barnen var till viss del överens om 

att det inte går att leka i hallen. Vid första tillfället sa barnen att man inte får leka i hallen och 

vid det andra tillfället menade barnen att man endast kan klä på sig. Vi kom senare in på 

samtal om tavlor som de målat som hängde ovanför deras hyllor, barnen visade sina tavlor 

och pratade om att “Min är rosa” och “Tavlorna visar vad vi gör, de visar vad vi målat”. Vid 

intervjun låtsasritade ett barn upp en koja i luften. Det menar vi skulle kunna vara sätt för 

barnen att uttrycka sig genom både lek och drama. 

 

Utifrån observationerna och intervjuerna, anser vi att delarna läroplansmålet berörs i låg 

utsträckning.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära, 

 

Under observationerna innehöll barnens samtal olika typer av frågor, detta visar att 

barnen utvecklar sin nyfikenhet att lära, exempelvis “Vad är det?”, “En bil”.. . Det 

förekom samspel mellan barnen som yttrade sig i samtal, lek och kroppsspråk.  

 

Vid intervjun när vi frågade barnen om det går att leka i hallen svarade de “nej”. Ett 

barn sa att man bara klär av och på sig. “Vad kan man göra i hallen?” frågade vi 

under intervjun. Större delen av barnen svarade att de klär på och av sig. Alltså sker 

inte lärande utifrån barns upplevelse. Däremot  upptäckte vi i observationerna att 

barnen gjorde mycket mer än att klä av och på sig. Läroplansmålet berörs i hög 

grad utifrån våra observationer, ej under intervjun. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

Barnen som vi observerade berörde detta mål genom att röra sig i rummet. De utvecklar 

både sin fin- och grovmotorik då vi såg dem pilla med små knappar och dragkedjor men 

också krypa, balansera, klä på och av sig kläder och hoppa. Vi såg att pedagogerna i 

observationen visade omsorg och uppmärksammade ett barns välbefinnande genom att 

fråga “Hur mår du?”.  

 

Vi frågade vid intervjun “Hur barnen kände i hallen” då svarade ett barn att det känns bra i 

hallen, ett annat barn sa att “De inte pratar så roligt”. Detta kan visa på variationer i barns 

välbefinnande. Ett annat barn svarade på frågan “Varför det känns bra i hallen?” att hen 

tyckte om att “Titta ut genom fönster” vilket kan tolkas som att barnet mår bra av att det finns 

fönster i hallen. Vid intervjun lyssnade barnen på ljud utanför, detta kan tolkas som att de ä 

medvetna om sina sinnen inom kroppsuppfattning, Vi menar att delar av målet berörs, dock 

kunde vi inte se hur barnen visar förståelse för vikten av sin egen hälsa. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att motoriken i stor utsträckning kan utvecklas i förskolans hall 

men att estetik och välbefinnande utvecklas tillviss grad. 
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3. Naturvetenskap, teknik och matematik 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen, samt, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  

 

 

Vid observationen i förskolans hall såg vi ett barn som gled på sin fleece. Hen stod 

på tröjan med båda fötterna och hasade sig fram. Vi tolkar det som att barnet 

utforskar det fysikaliska fenomenet friktion.  

 

På frågan om “Det händer något roligt i hallen” började ett barn säga att: ”När man 

rullar en sten, så vet man inte hur långt den kan rulla och hur högt den kan studsa”. 

Detta kan tolkas som en förståelse för hur saker rör sig och att det krävs olika kraft 

för att sätta dem i rörelse. Ett barn sa under intervjun att “Nä vi åker, för vi är ju på 

jorden. För vi åker, fast vi sitter här. Vi är i himlen för att jorden är i himlen”. Detta 

menar vi kan visar på ett intresse för rymden. 

 

Vi finner att läroplansmålet berörs i ganska stor utsträckning. Dock kan vi bara 

uttala oss om några enskilda fysikaliska fenomen, inte alla typer som barn kan 

tillägna sig.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

 

Barnen som var delaktiga i observationen skulle kunna tolkas som att de urskiljer 

vardagsteknik såsom dragkedjan och skoknekt. Dock berörs läroplansmålet i lägre 

grad då vi inte vet på vilket sätt barnen utforskar, mer än att de möter enkel teknik i 

sin vardag. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge 

och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

  

När barnen i observationen sa: ”Hur mycket behöver vi” “Ska man ha en jacka och en 

fleece” “Jag har med mig två fleecar så jag kommer inte att frysa” handlar det både om 

mängder och antalsuppfattning. “Upp och ner” sa ett barn när hen hängde upp och ner, blir 

en slags förståelse för riktning och läge. 

 

Vid intervjun satte sig barnen i en större ring, än den vi redan satt i. Ett barn sa ”Vilken stor 

ring det blev” “Det är en rak cirkel”, detta kan tolkas som att barnet har en uppfattning om 

form, läge och riktning. Det visar på att läroplansmålet berörs. Det visar också på en 

medvetenhet för hur saker förändras när cirkeln blev större.  
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

Vid observationerna såg vi att ett barn samtalade med andra barn om sina skor. 

Barnet sa till exempel “Båda är lika snabba” som skulle kunna vara ett sätt att 

urskilja samband mellan begrepp. “Mina skor är snabbare, snabbare och snabbare, 

eller hur x?” “Dom blir snabbare så ingen kan ta mig”, ”Båda skor är lika snabba”, 

“Jag är snabbare än x?” “Snabba skor” Här undersöker och urskiljer barnen 

tillsammans begreppet snabbt.  

 

Vid intervjun blev det också tydligt att barnen kunde urskilja att ringen blev större 

när vi satte oss längre ut. Det blev tydliggjort att barnen kunde räkna när de hörde 

några gå förbi i korridoren och räknade hur många personer som befann sig utanför. 

Läroplansmålet berörs i hög grad. 

 

Sammanfattningsvis kan naturvetenskap, teknik och matematik som lärandemål 

vara aktuella i förskolans hall.  

 

Vid observationen var samtliga av läroplanens mål under utveckling och lärande med på 

observationsschemat. Dock uppmärksammade vi inte alla mål, de som vi inte kunde 

identifiera under intervju och observation är följande: 

 

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer,  

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap.  

• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och 

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  

 

Vi tänker att detta kan bero på att läroplanen för förskolans mål bygger på förskolans 

verksamhet som helhet. Då syftet med vår undersökning är lärande i hallen, anser vi att det 

är rimligt att inte alla mål berörs. Ett exempel på detta är målet om att utveckla sin kulturella 

identitet, samt förmågan att kommunicera även på sitt modersmål. Detta mål kunde inte 

uppmärksammas på grund av att ingen av de deltagande hade ett annat modersmål än 

svenska. Beroende på hur dessa mål tolkas kan även dem upptäckas under dessa 

observationer och intervjuer.  
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Slutsats av analysen 

Något som är intressant att nämna i intervjuernas resultat är hur många barn som deltog. 

Vid första tillfället deltog tre barn, samtalet höll också på längre. Vid det andra tillfället deltog 

två barn, och det blev en kortare intervju. Frågan är om antalet barn och vilka barn som 

deltar påverkar hur barnen svarar och uppfattar frågorna. Generellt svarade barnen lite mer 

utvecklat och längre när de var fler.  

 

Vi vill avsluta analysen genom att analysera vår insamlade data i relation till 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olssons uppdelning av barns uppfattningar om 

hur lärande kan se ut. Vid observationerna såg vi mycket Att göra aktiviteter som 

innebär färdigheter såsom att klä av och på sig. Vi såg även genom intervjuerna Att 

veta samt Att förstå. Vid andra intervjutillfället svarar ett barn “Klä på sig” när vi 

frågar vad man kan lära sig i hallen, det skulle kunna kopplas till Att veta då barnen 

relaterar till att de kan klä på sig och att de har kunskap om hur man klär på sig. Att 

förstå innebär att barnen är medvetna om att kunskap förändras exempelvis när vi 

under intervjun hör personer utanför i hallen. Då gissar barnen vilka som är utanför, 

alltså ställer en hypotes utifrån det de hör. När de sedan ser personerna förändras 

hypotesen utifrån det de sett, de vet nu exakt antal personer som befann sig utanför 

rummet, alltså har kunskapen förändrats (2007, s. 66-67).  
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Diskussion 

Utifrån vår syn på lärande som baseras på det sociokulturella perspektivet och även det 

barndomssociologiska perspektivet kommer diskussionen att behandla de tematiserade 

läroplansmålen: 1. Normer, samspel och språk, 2. Estetik, välbefinnande och motorik och 3. 

Naturvetenskap, teknik och matematik. Både observationerna och intervjuerna kommer att 

diskuteras i denna text utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt. Diskussionen 

behandlar vilka läroplansmål som stöds vid rutinsituationer i förskolans hall, samt om barn 

upplever något lärande i rutinsituationer och i så fall vilken typ av lärande. 

Generalisering 

Vi har genom denna fallstudie fått en god uppfattning av just den förskola som vi valde att 

studera. Vi kan inte uttala oss om alla förskolor på grund av att vi gjort en liten studie. 

Studiens storlek har bland annat begränsats av tid, uppsatsen är 15hp och skrivprocessen 

har sträckt sig över cirka två månader. Även ett relativt lågt antal medgivande från 

föräldrarna har minskat omfånget av vår undersökning.  

 

1. Normer, samspel och språk 

Salmson och Ivarsson menar att barn ständigt lär sig normer (2015, s. 40). Vid 

observationen såg vi att barnen visste vad som förväntades av dem, alltså vilken norm som 

råder i förskolans hall: att klä av och på sig. Något vi finner intressant vid andra 

observationen var allt som pågick utöver det som förväntades av barnen. Många barn tog 

god tid på sig att klä på sig, de ställde frågor och förhandlade kring vad de skulle ha på sig. 

Flera barn lekte, skrattade, samtalade och gjorde aktiviteter som drog ut på själva 

påklädningen. Detta kan vara deras sätt att utmana de normer som finns i förskolans hall. 

Detta ser vi som delar i deras självständighetsutveckling. 

 

Juul och Jensen skriver att integritet spelar en stor roll i barns självständighetsutveckling 

(2003, s. 41). Vid observationen sa ett barn “Sluta”, när ett annat barn slog mot hen med en 

sko, det menar vi är ett sätt att genom gränssättning utveckla sin integritet och 

självständighet. Ett annat exempel på självständighetsutveckling observerades vid andra 

observationstillfället då ett barn hade svårt att ta av sig sina överdragsbyxor. Barnet ansåg 

att fästena var svåra att öppna. I stället för att fråga om hjälp tog barnet av sig byxorna utan 

att knäppa upp och uttryckte att det var bättre på det sättet, för att det då var lättare att 

hänga upp byxorna. 

 

Lek i hallen var något som vi observerade vid ett flertal tillfällen, exempelvis då ett barn gled 

omkring på sin fleecejacka på golvet. Vi tolkar detta som lek utifrån Engdahls definition då vi 

tolkade situationen som frivillig och lustfylld (2011, s. 6). Utifrån barnperspektiv tolkar vi 

barnens handlande som fantasifullt och inflytelserikt då de valde att leka istället för att vänta 

på att få gå ut. Vi observerade ett samspel mellan barnen utifrån det barndomssociologiska 

perspektiv som ligger till grund för denna studie. Vi såg barnens sociala aktörskap genom 

deras deltagande i den gemensamma leken (Strandberg, 2006, s. 47). Vi tolkar detta som 

att den pedagogiska miljön är god samt att barnen är välmående då Bruce skriver att detta 

är förutsättningar för lek (2010, s. 101-102). Detta blir intressant att diskutera då de flesta 
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utav de barn vi intervjuade menade att det inte går att leka i hallen. Vi tänker att detta kan 

bero på att barnen inte uppmärksammar leken eller definierar lek på samma sätt som vi gör. 

En annan anledning skulle kunna vara, precis som Doverborg och Pramling Samuelsson 

beskriver, att barnen strävar efter att svara rätt (2012, s. 47). I detta fall har eventuellt en 

vuxen eller pedagog talat om för barnen att de inte får/ska leka i hallen. 

 

Samspel och samtal är betydande för barns läs- och skrivutveckling (Fast, 2011, s. 10). Detta 

upptäcktes i hallen när ett barn ville visa en planka och frågade en pedagog: “Kan vi skriva 

något här?” Det kan ses som att barnet intresserade sig för skriftspråket och att utvecklas 

inom det. Detta är i linje med det sociokulturella perspektivet, att människor lär i samspel och 

kommunikation (Strandberg, 2006, s. 47). Annan språkutveckling är enligt Sterner, alla olika 

jämförelseord, rim och ord som förekommer i förskolans vardag som stimulerar barns 

språkliga medvetenhet (2004, s. 38). I observationerna såg vi hur jämförelseord användes i 

samtal mellan barn till exempel “Mina skor är snabba, de är snabbare, de är snabbast”. Ett 

barn rimmade på ett annat barns namn, vilket visar på en språklig medvetenhet. Det anser vi, 

precis som Söderbergh menar, att vardagssituationer hjälper barnen att förstå hur ord och 

situation kan kopplas samman (2009, s. 28).  

 

2. Estetik, välbefinnande och motorik 

Vi kunde vid observationerna se barnen visa upp och samtala om sitt estetiska skapande. 

När barnen vid observationerna samtalade och visade upp sina pärlplattor kunde vi se hur 

denna estetiska uttrycksform förmedlade ett språk och att lärande skulle kunna ske eftersom 

barnen kommunicerade om sina verk. Det barnen gjort genom estetiken blir ett slags redskap 

för lärande (Hansson Stenhammar, 2015, s. 27). Även under intervjun fick vi barnets 

perspektiv då hen berättade att “Tavlorna visar vad vi gör, de visar vad vi målat”. Pramling 

Samuelsson m. fl. skriver att barn behöver hjälp att uppmärksamma sitt skapande för att lära 

(2011, s. 25). Det menar vi att barnen gör genom att de exempelvis visade vad de gjort. 

Hade barnen blivit uppmärksammade av exempelvis en pedagog när de nynnade kanske 

mer musik hade behandlats och likaså med lek, rörelse och bild. Då målet var att antingen gå 

ut eller in, prioriterades inte uppmärksamheten i hallen kring barnens estetiska uttryckssätt. 

Det miljön förmedlade fysiskt var dock barnens egna tavlor över deras hyllor, detta kan ses 

som en vilja att förmedla det barnen skapat.   

 

Vi kunde i hallen se hur barnen använde sin kropp på olika sätt. Vid observationen såg vi 

bland annat hur de kröp, snurrade, satte på sig jackan, hängde gled och klappade/slogs. 

Detta innebär, precis som Langlo-Jagtøien m.fl. menar att vi får en förståelse av världen med 

kroppen, nya erfarenheter skapas med kroppen (2002, s. 13). I intervjun bekräftar barnen att 

de brukar klä av sig i hallen. Vid intervjun sa ett barn att hen tyckte om att det finns fönster i 

hallen, det hänger ihop med det Strandberg menar att en god miljö både fysisk och psykisk 

leder till barns välbefinnande (2007, s. 22-24). Ett barn sa “de pratar inte så roligt” när vi 

frågade vad fröknar och andra barn gör i hallen, vi vet inte om hen syftade på de vuxna eller 

barnen. Kanske upplever barnet att det är jobbigt i hallsituationen. Enligt en norsk studie ökar 

barns trivsel i förskolan när pedagoger stöttar och samspelar med dem, den visar även på att 

utskällning är något som påverkar trivseln. Andra faktorer som påverkar trivseln är att barnen 

själva får välja aktiviteter (Bratterud, Sandseter & Seland, 2012). Vid observationen såg vi 

hur pedagogerna gav stöttning till barnen vid påklädningen, samspelet var lugnt och 
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uppmuntrande från pedagogernas sida. I hallsituationen i vår studie kanske inte barnen 

själva fått vara delaktiga i att välja aktivitet, den är redan förutbestämd: att gå ut eller in.  

Utifrån våra observationer gavs barnen utrymme att ta sin tid och möjlighet att pröva sig fram 

själva, utan stress. Klimatet upplevdes vid observationerna som mycket tillåtande, 

exempelvis när barnen tog på skorna på händerna. 

 

3. Naturvetenskap, teknik och matematik 

Ett utforskande och undersökande arbetssätt som sker genom lek, samtal och gestaltning är 

vad som främjar lärande inom naturvetenskap och teknik menar Elfström (2014, s.20). 

Utforskning som skedde vid observationerna var exempelvis när ett barn gled på sin fleece 

eller när barnen provade att ha skorna på händerna. Även vid intervjuerna framkom ett 

utforskande lärande, barnen samtalade om att “När man rullar en sten, så vet man inte hur 

långt den kan rulla och hur högt den kan studsa”. Dock menar Larsson att pedagoger och 

barn tillsammans bör konkretisera fysikaliska fenomen för att lärande ska ske (Larsson, 

2016. s. 79-80). Vid intervjun började ett barn låtsasrita upp en koja, och visade hur den ska 

vara och förklarade hur man kunde bygga den. Att bygga är att konstruera, vilket är en del 

av både matematik och teknik (Mylesand, 2007, s. 21). 

 

Enligt Doverborg sker mycket matematiskt lärande i hallen, bland annat sortering, antal, 

samband och olikheter (2003, s. 4). Vid observationen pratade barn om antal i form av “Jag 

har två fleecar”. Barnen sa också “Båda är lika” som är ett samband, ett annat samband vi 

tolkar är: “Jag fick inget märke av mitt armband, det sitter inte för hårt”. Med frågan “Vems är 

det där?” sker ett slags sorterande. Att barnen ständigt möter matematik i vardagen blir 

uppenbart (Wernberg m.fl., 2010, s. 160). Vid intervjun hörde barnen några personer utanför 

hallen som gick förbi de sa att det var: “Bara en kille och massa tjejer, två tjejer här och två 

tjejer där, och en kille i mitten” barnet räknade för sig själv. Även här kan de matematiska 

begreppen relateras med antal, sortering och lägesord. Även Bjurulf menar att vi i vardagens 

situationer kan hitta teknik i nästan allt (2013, s. 21). Detta kan appliceras till observationen 

då vi såg hur barnen mötte dragkedjor och hur någon pratade om en bil, vilka båda är 

exempel på vardagsteknik som omger barnen.  

 

Hallen som lärandemiljö 

Markström menar att hyllorna i hallen blir barnens egen plats i den offentliga institutionen 

(2007, s. 113-114). Det såg vi vid observationerna då barnen direkt visste var deras saker 

var. Det framkom även under intervjuerna då barnen visade sina platser. Strandberg skriver 

att miljön förmedlar vad som förväntas av barnen. Förskolans rumsutformning är betydande 

eftersom de påverkar barns lärande (2006, s.22). Det var tydligt att barnen i vår observation 

och intervju visste vad som förväntades av dem i hallen. I intervjun svarade de att i hallen 

klär man antingen på eller av sig. Det var ett barn som visade ett bildschema på väggen som 

i bildform tydliggjorde dagens aktiviteter: samling, fruktstund, inne och ute. Ett barn sa under 

observationen “Det är tråkigt i hallen”, ett annat sa i intervjun “De pratar inte roligt i hallen”. 

Detta blir precis som Strandberg menar att en miljö förmedlar känslor, erfarenheter och 

kunskaper, i detta fall är hallen en sådan plats (2006, s.22).  

 



35 

Nordin-Hultman talar om hur tiden och förflyttningar är delar i den pedagogiska 

verksamheten, hur miljön byggs upp påverkar hur lång tid saker tar (2004, s. 63-63). I hallen 

kunde vi framförallt observera att avklädningen (5,17 min) gick nästan dubbelt så fort som 

påklädningen (10,14 min). Detta kan tolkas som att barnen hade lättare att klä av sig än på 

sig, att det är svårare och mer tidskrävande att klä på sig. Det material som i vår observation 

fanns som hjälpmedel när barnen skulle klä av och på sig var en skoknekt, sedan skulle de 

ställa sina skor på en skohylla, hänga sina kläder på sina krokar och lägga sina vantar i 

facken på sina hyllor. Enligt Nordin-Hultman kan material både ge möjligheter och 

begränsningar (2004, s. 72). Både Iverheim och Johansson (2014) och Lif (2015) såg i sina 

studier att förskolans hall var en plats för att ta sig någonstans, eller en plats för att klä av 

och på sig. Detta stämmer överens med vår studies observation då barnen är på väg 

antingen in eller ut, de klädde antingen av eller på sig. En intervjuad pedagog i Lifs (2015) 

studie såg att hallen som en bortglömd pedagogisk plats. Vid observationen uppdagades att 

lärande kan ske utifrån de läroplansmål som kopplades till barnens aktivitet, interaktion och 

artefakter som de använde sig av. Vid intervjuerna med barnen sa barnen att det gick att 

lära sig att klä på sig.  
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Slutsats  

Studiens syfte är att få ökad kunskap om rutinsituationer i förskolan kan vara ett tillfälle för 

lärande. Även hur barn uppfattar rutinsituationer.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att vi genom observationerna såg att en större del av 

förskolans läroplansmål berörs i hallen. Fler mål än vad vissa kan tro uppfylls i hallen. Vi har 

genom denna fallstudie fått en bild av hur barn upplever hallen, detta genom intervjuer. En 

frågeställning i detta arbete var: Hur upplever barn förskolans hall som lärandemiljö? 

Barnens svar varierade på när vi frågade om det gick att lära sig något. Ett barn sa att det 

går att lära sig att klä på sig, ett annat sa att det inte gick att lära sig något. Därav kan vi 

säga att vissa barn upplever att det går att lära sig något i hallen, som att klä på sig. Andra 

barn tycker inte att det går att lära sig något. Den andra frågeställningen var: Vilka av 

läroplanens mål berörs i förskolans hall? Många i förskolan, både barn och pedagoger, ser 

hallen som en övergångssituation med ett syfte: att klä av och på sig. Det är ofta en stressig 

miljö med många barn på ett litet utrymme. Vi kunde trots det i våra observationer se att 

många situationer för lärande från läroplanens mål uppmärksammades och att hallen kan 

ses som ett pedagogiskt rum, likställt med förskolans andra miljöer.  

 

Skolinspektionens rapport som undersökt hallen som lärandemiljö visar att drygt hälften av 

de åttio granskade förskolorna arbetar med lärande i hallen i hög grad, eller med ganska hög 

grad (Skolinspektionen, 2016, s. 19). Utifrån vår bild av verksamheten i hallen arbetade inte 

pedagogerna med lärande på ett vad vi kunde se medvetet sätt men vi uppmärksammade 

mycket lärandesituationer. Då studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv menar vi, 

utifrån studiens resultat, att en ökad medvetenhet hos pedagogerna kring förskolans hall 

som lärandemiljö skulle kunna utveckla barns lärande ytterligare.  

 

Vi har genom denna studie fått en god uppfattning av just den förskolan, dock kan vi inte 

uttala oss om alla förskolor. Det på grund av studiens storlek. Hade observationerna och 

intervjuerna skett vid flera tillfällen och med fler deltagande hade vi i större utsträckning 

kunnat generalisera resultatet, i denna studie är det inte möjligt då det är en fallstudie. 

 

Vi vill avsluta med att tydliggöra att vår hypotes om att lärande kan upptäckas i förskolans 

hallmiljö var korrekt. 

Vidare forskning 

Intressant för vidare forskning skulle vara att göra liknande intervjuer men med barn som 

man redan har en trygg relation till, detta då Doverborg och Pramling Samuelsson menar att 

relationen till barnen påverkar deras svar (2012, s.28). Det är av intresse att undersöka hur 

studien påverkas av aktiv observatör. Att göra studien i större skala eller undersöka vad som 

krävs för att fler mål ska beröras. Utifrån arbetet med denna fallstudie tycker vi att det vore 

av intresse att undersöka hur pedagogers kommunikation samt pedagogernas syn på hallen 

som lärandemiljö påverkar barns lärande. Vi tänker oss att barnens lärande hade ökat med 

mer kommunikation samt om hallen hade setts av pedagogerna som en lärandemiljö.  
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Arbetsfördelning 

 

Vi inledde studien tillsammans, vi arbetade tillsammans för att formulera vårt syfte och 

frågeställningen. Arbetsfördelningen blir tydlig då vi här nedan redogör för vem som författat 

vilka texter. Även om endast en av oss formulerat texten har vi i samråd och reflektion med 

varandra kommit fram till vilken information samt vilka källor som vi anser är relevanta. 

Både Emelie Nygårds och Elin Appelgren har intervjuat och observerat barnen. 

 

Inledningen och sammanfattningen gjorde både Emelie och Elin. Analysen skrevs i samråd 

med varandra. Emelie Nygårds har sammanställt intervjuerna i resultatet och författat 

teoretisk utgångspunkt. Även bakgrunden, metoddelen om intervjuerna samt slutsats. 

Elin Appelgren sammanställt observationerna i resultatet och observations delen av 

metoden. Elin har också skrivit tidigare forskning. Diskussion författades av Elin. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Medgivande  

 

Hej alla föräldrar och vårdnadshavare! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin och nu skriver vår uppsats. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket lärande som äger rum i hallen. 

Vi önskar observera och intervjua några utav barnen.  

 

Om du tillåter detta så skriv barnets namn och en signatur. Deltagande i studien är helt 

frivilligt, anonymt och utgår ifrån forskningsetiska riktlinjer. 

 

Tack så mycket på förhand, 

Vänliga hälsningar Emelie Nygårds & Elin Appelgren 

Vid frågor kontakta oss på emelie.nygards@gmail.com eller elin.appelgren1@gmail.com 

 

Barnets namn:        Förälders signatur: 

 

 

 

 

 

  

mailto:emelienygards@gmail.com
mailto:elin.appelgren1@gmail.com
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Bilaga 2  

Barnintervju 

Förberedande utgångs frågor: 

Vad kan man göra i hallen? 

Hur kändes det i hallen idag? Hände något roligt / tråkigt? 

Kan man leka i hallen? Vad? Varför inte? 

Vad gör pedagoger och andra barn i hallen? 

Kan man lära sig i hallen? 

 

Om frågorna inte öppnar upp för samtal skriver Doverborg och Pramling Samuelsson att 

uppmanande kan vara användbart i barnintervju så eventuellt att frågorna byts ut till 

exempelvis: “Berätta för mig vad en kan göra i hallen” 
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Bilaga 3  

Analysverktyg 

1. Normer, Samspel och Språk 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,  

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,  

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,  

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,  

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld,  

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner,  

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa,  

• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga 

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

2. Estetisk, välbefinnande och motorik 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,  

•  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,  

 

3. Naturvetenskap, Teknik och Matematik 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,  

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp,  

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra,  

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  
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Forts på bilaga 3 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,  

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 

och redskap. 

 

Bilaga 4 

Observationsschema 

 

Tidpunkt:   Väder:  Antal pedagoger:   Antal barn i hallen:  

 

 

Interaktioner- Vad för samspel sker? 

 

Vad säger barnen:  

 

 

 

Vad gör barnen:  

 

 

 

 

På vilket sätt hjälper pedagoger:  

 

 

 

 

Aktiviteter/Kreativitet-  Vad finns det att göra, vilka begränsningar har rummet 

 

 

 

 

 

 

Artefakter- Vilka redskap har barnen tillgång till i rummet? 


