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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att studera vilka färdigheter och förmågor barn får möjlighet att 

utveckla vid av- och påklädning i förskolans hall samt att undersöka förskollärares 

uppfattningar kring lärande i hallen. Detta i syfte att vidga våra perspektiv i ämnet och titta 

närmare på hur hallen används som ett pedagogiskt utrymme. Utifrån våra frågeställningar 

undersöktes detta med hjälp av intervjuer med förskollärare samt observationer av barn och 

pedagoger. Resultatet visar att barnen får möjlighet att utveckla en rad olika färdigheter vid 

av- och påklädning, med hjälp av medvetna och aktiva pedagoger. Pedagogens roll och 

förhållningssätt i dessa situationer blir mycket viktiga. Även de medierande redskapen vars 

karaktär kan vara språkliga, materiella eller intellektuella blir viktiga för att möjliggöra ett 

lärande. Förskollärarna var medvetna om hallens möjligheter och de gav en bild av en 

förändrad syn där man börjat ta tillvara på dessa möjligheter. Språk och kommunikation 

beskrivs som två av grundstenarna till att ett lärande ska kunna ske och även att pedagogerna 

ger barnen möjlighet att få utvecklas. Tidsbrist och stress beskrivs dock som hinder i arbetet 

med att främja barns lärande och utveckling.   
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1. Inledning 
 

Vi är två förskollärarstudenter som i vårt självständiga arbete valt att titta närmare på hur de 

verksamma i förskolan ser på det lärande som sker i vardagssituationer. Utifrån tidigare 

erfarenheter från förskolans värld har vi valt att fokusera på hallen som läromiljö. Inför vårt 

kommande yrkesliv känns det relevant att få en djupare förståelse kring hur hallen kan nyttjas 

som miljö för lärande då vi upplevt att det är ett utrymme som ofta ej tas tillvara på. Våra 

tidigare erfarenheter visar att hallen ofta används som en passage mellan hem och förskola där 

information om den dagliga verksamheten utbyts. Det kan även ses som en passage för barnen 

där de växlar mellan inne- och utemiljö där fokus ofta ligger på endast av- och påklädning. Vi 

vill synliggöra hur hallen kan utnyttjas som lärandemiljö i samband med dessa 

rutinsituationer.  

Utifrån tidigare erfarenheter anser vi att det idag ofta talas om att vardagssituationer som 

uppstår i verksamheten och som kan verka fördelaktigt för barns utveckling och lärande bör 

tas tillvara. Därför har vi valt att genom observationer och intervjuer titta närmare på hur 

användandet av hallen kan se ut. 

Som blivande förskollärare kommer vi snart att befinna oss i förskolans olika miljöer vilket 

gör det relevant för oss att titta närmare på hur vi kan utnyttja dess fulla kapacitet. Vidare är 

det för oss både spännande och givande att få ta del av de kunskaper och synsätt som de 

verksamma inom förskolans värld besitter.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka färdigheter och förmågor barn får möjlighet att 

utveckla vid en rutinsituation som av- och påklädning i förskolan.  Vi vill även lyfta fram 

förskollärares uppfattningar kring lärande vid av- och påklädning i hallen. Utifrån detta har vi 

formulerat följande frågeställningar:  

 

 Vilka färdigheter och förmågor får barn möjlighet att utveckla vid av- och påklädning 

i hallen? 

 

 Vilka uppfattningar har förskollärare kring lärande vid av- och påklädning i hallen?  
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2. Bakgrund 
 

Förskolans miljö har under de senaste decennierna uppmärksammats och det har även skett 

vissa förändringar. På 1980-talets daghem präglades miljön av hemmets familjära atmosfär 

där en hemlik miljö ansågs vara det bästa för barnet (Nordin-Hultman, 2004, refererad i 

Markström, 2005, s. 65). Än utgör förskolans miljö en påminnelse om hemmet men ses idag 

snarare som en hybrid av hem och institution (Markström, 2005, s. 85). Detta kan ses genom 

hur rummen är utformade, möbler och andra artefakter som skapar ordning för hur 

institutionen är tänkt att användas. Rummen i förskolan är ofta utformade med möblemang 

och föremål för att uppfylla vissa förutbestämda syften. Trots detta är det inte ovanligt att 

barnen använder rummen på sina egna sätt där exempelvis hallen blir en lekplats (ibid. s. 69). 

Enligt förskolans läroplan bör miljön utformas på ett sätt som utmanar barnen och bidrar till 

utveckling och lärande. 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet både med det enskilda barnet 

och barngruppen. (Skolverket, 2010, s. 6) 

Förskolans främsta mål och uppdrag är att främja lärande i termer av att barn ska skapa 

förståelse för sin omvärld. I läroplanen synliggörs små barns rättigheter att utveckla kunnande 

i form av färdigheter, fakta, förståelse och förtrogenhet som de har användning av både nu 

och i framtiden. Läroplanen omfattar strävansmål inom olika kunskapsområden men berör 

däremot inte hur arbetet i verksamheten bör struktureras eller genomföras i strävan mot dessa 

mål (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010, s. 11). I dagens läroplan är det 

främst sociokulturella teorier som framträder vilket innebär att barn lär genom att samspela 

och kommunicera med andra människor och sin omgivning (ibid.). Vidare anses det att barn 

lär med hela kroppen och att deras kognitiva, sociala och emotionella lärande och utveckling 

därför inte bör särskiljas från varandra (ibid.).  

 

För att förskolans verksamhet ska kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål förutsätter 

det miljöer som inspirerar till olika typer av handlingar, utforskande och upptäckande 

(Björklid, 2005, s. 37). Förskolans miljöer skapas av de verksamma pedagogerna som bör ta 

hänsyn till de barn som befinner sig i verksamheten genom att utgå från barns erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter (Skolverket, 2010, s. 9). Sheridan (2001, s. 75-76) beskriver i sin 
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avhandling den pedagogiska miljön i förskolan som mångfasetterad och hur den utgörs av den 

fysiska miljön genom material, utrymme och utrustning samt hur de ordnas och används. Den 

pedagogiska miljön utgörs även av de pedagogiska processer som äger rum under dagen i 

form av innehåll, aktiviteter och interaktioner mellan barnen men även mellan barn och 

vuxen. Även den attityd som lärarna bär på och den stämning som råder på förskolan är en del 

av den pedagogiska miljön. Sheridan menar vidare att miljön antingen har ett budskap som 

bidrar och skapar möjligheter till lärande och utveckling eller ramar som hindrar detta (ibid.).    

 

För att ge barn möjlighet att utveckla lärande i enlighet med mål och principer i förskolans 

läroplan krävs specifika kompetenser av pedagoger i förskolan (Johansson & Sandberg, 2012, 

s. 24-25). Interaktion med och stimulans från omgivningen är viktigt för barnets utveckling av 

de egna förmågorna. Lärandet bör baseras på samspelet mellan vuxna och barn men även på 

att barn lär av varandra (ibid.). Det är i samspelet och samtalet mellan pedagoger och barn 

som erfarenheter och kunskaper utbyts samt leder till det livslånga lärandet. Språket och talet, 

som är ett av flera språkliga sätt att uttrycka sig, bygger på ett samspel mellan den som talar 

och den som lyssnar. För att ett utbyte av erfarenhet och kunskap ska ske måste 

samtalspartnerna anpassa sig till varandra (Gjems, 2011, s. 13). 
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3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Lärande 
 

Att lära är en process, i vilken barnet hela tiden ser och urskiljer nya dimensioner. För att utveckla 

ny kunskap behöver barn uppleva variation, se alltmer komplexa sammanhang, urskilja mönster 

och särdrag i samspelet och kommunikation med såväl andra människor som ting. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 31) 

De tidiga erfarenheter barn gör är betydelsefulla för lärandet i ett livslångt perspektiv. Redan i 

förskoleåldern grundläggs barns sociala, kognitiva, språkliga, emotionella och motoriska 

kunskaper och färdigheter (Sheridan m.fl., 2010, s. 9). Att beskriva barns lärande kan ses som 

en komplicerad process då barns lärande sker på flera olika sätt. De lär genom interaktion och 

kommunikation med andra, genom sitt handlande, genom att imitera och så vidare. Barns 

lärande sker oavbrutet då de uppfattar sin omvärld med hjälp av alla sina sinnen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 102-104). En stor del av det lärande som sker i förskolan 

utspelar sig även i vardagssituationer som vid toalettbesök eller av- och påklädning. Dessa 

tillfällen kan användas för att exempelvis göra barn medvetna om matematiska begrepp (ibid. 

s. 61). Detta innebär vidare att lärande kan ske i alla möjliga miljöer och samanhang i 

förskolan (ibid. s. 102-104). Sheridan (2001, s. 49) poängterar i sin avhandling att 

verksamhetens kvalité utgörs av lärarnas förhållningssätt, hur de använder fysiska 

förhållanden, hur de motiverar barnen till att lära samt utmanar dem att utforska nya områden.    

 

I Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 256) beskrivs det att förskolan i 

dagens samhälle troligtvis är den viktigaste arenan för små barns lärande och utveckling. Det 

är på förskolan som små barn har möjlighet att utveckla relationer med andra barn och vuxna 

som i sin tur bidrar till utveckling och lärande. Vidare ställer sig författarna till studien 

frågande i vilken grad pedagogerna och de vuxna på förskolan ger barnen utrymme till att få 

möjligheter att få ingå i dessa utvecklande dialoger och samtal som kan ske mellan både andra 

barn och vuxna. 

Jonssons (2013, s. 15) avhandling i pedagogik handlar om att utveckla kunskap kring vilka 

villkor för lärande som lärares arbete kan möjliggöra i en verksamhet med de yngre barnen i 

förskolan i förhållande till läroplanen. Syftet med avhandlingen är även att titta närmare på 

vad de skapade läroplanerna kan innebära för barns aktörskap och hur de påverkar barns 

möjligheter till utveckling och lärande.  
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I avhandlingen beskrivs bland annat hur förskolans lärare och barn är aktörer i en process där 

läroplanen skapas. Lärare och barn bidrar till innehåll och metoder i förskolans praktiska 

verksamhet utifrån de erfarenheter de själva och omgivningen besitter. Vidare lyfts lärares 

och barns möjligheter att i förhållande till termen skapa läroplan påverka vardagliga händelser 

i förskolan, där allt som görs och sägs blir en förverkligad läroplan oavsett hur medvetna 

kopplingarna till styrdokumentet är (Gundem, 1997, refererad i Jonsson, 2013, s. 15). Lärare 

och barn skapar tillsammans en förverkligad läroplan utifrån sina förutsättningar och utifrån 

det aktuella styrdokumentet. Jonsson (2013, s. 15) beskriver att hennes antaganden bygger på 

att lärande kan ske i de vardagliga situationerna, när som helst, oavsett om det är ett planerat 

lärandetillfälle eller inte. Det finns dock inga garantier för hur medveten den som lär är om 

vad och hur den lär, liksom läraren kan vara mer eller mindre medveten om vilket lärande 

som erbjuds i en aktuell situation.   

3.1.1 Språkets betydelse för lärandet 
 

Gjems (2011, s. 9-12) menar att språk och samtalskunskap liksom den kunskap om 

omgivningen som barn i förskolan skaffar sig blir betydelsefull och viktig för det livslånga 

lärandet.  Det är genom samtalet som kunskapsutveckling sker där barn lär sig något om 

själva samtalsämnet, omgivningen och kulturen de är delaktiga i (ibid.). Gjems (ibid. s. 14) 

menar vidare att språket är ett grundläggande redskap för barns livslånga lärande både på det 

sociala planet och på det kognitiva.   

 

Skolinspektionen (2012, s. 29-30) menar att förskolan fortfarande domineras av ett görande-

perspektiv i viss utsträckning. Med detta menas att barn erbjuds material och genom den 

aktivitet som sedan uppstår tas det för givet att barn lär sig av sitt aktiva engagemang. Detta 

anses dock ofta ej vara tillräckligt för att barn ska skapa en förståelse av eller mening om 

något. För att uppnå detta krävs enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013, 

s.41) att det uppstår en kommunikation eller metakommunikation där individerna tillsammans 

reflekterar kring det de sysselsätter sig med, har gjort eller hur de tänker vidare utifrån 

tidigare erfarenheter. Språkliga verktyg blir viktiga för läraren, dels för att synliggöra något 

visst för barnen, dels för att ge barnen möjlighet att skapa mening, göra det de erfar begripligt 

(ibid. s. 41-42).  

 

Doverborg m.fl. (2013, s. 54-58) beskriver delad uppmärksamhet som grunden för 

undervisning. Med detta menas att flera individer talar om eller undersöker något 
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tillsammans. Det räcker dock inte med delad uppmärksamhet utan de menar att något mer 

måste till. När läraren och barnen använder sig av ord som ”den”, ”där”, ”dit” eller ”kan du ge 

mig den” och pekar på föremålet, blir kommunikationen knuten till en här-och-nu-situation. 

Någon utomstående kan inte förstå vad det samtalas om och det blir svårt att återberätta 

situation. Detta menar Doverborg m.fl. därför utgör ett lokalt språk. Lärandet handlar dock 

främst om att utveckla förmågor som kan används i andra, senare situationer. För att detta ska 

ske blir det nödvändigt att barnet får delta i kommunikation där ett mer expansivt språk 

används. Med detta menar Doverborg m.fl. ett språk som kan användas för att samtala över 

olika situationer. De ovanstående orden byts ut av pedagogerna mot begrepp som ”gul 

knapp”, ”bredvid glaset på bordet” eller ”den stora bollen” vilket underlättar för barnet att 

återberätta situationen. Detta medför även att det blir lättare att göra kopplingar till det barnen 

upplever utanför förskolans ramar, exempelvis genom att barnet kan tala om att ”pappa har 

gula knappar på sin jacka”.    

3.1.2 Samtalets betydelse för lärandet 
 

I samtal med andra barn och vuxna tillägnar sig barn kunskaper om exempelvis, den närmaste 

omgivningen, sig själva, naturen och andra människor. Samtalen kan pågå parallellt med 

andra aktiviteter och barn är sällan för upptagna för att  ta del av andras upplevelser och 

erfarenheter och även dela med sig av sina egna. Därigenom kan kunskap och nya insikter i 

tillvaron erövras (Gjems, 2011, s. 7). Att samarbeta och interagera med andra är utifrån det 

sociokulturella perspektivet grundläggande för lärandet  (ibid. s. 20). Ett samtal mellan en 

vuxen och ett barn är en språklig interaktion där samtalsdeltagarna har ett gemensamt 

uppmärksamhetsfokus och delar erfarenheter (ibid. s. 59).  Liksom språket kan interaktion ses 

som en viktig del i utveckling och lärande (Strandberg, 2006, s. 28). Samspelet kan användas 

för att lära oss hur vi bör uppföra oss i vissa kontexter men enligt Vygotskij handlade det om 

så mycket mer. Strandberg (ibid. s. 48) menar att Vygotskij ville förmedla tanken om att 

interaktion även lägger grunden för intellektuell och emotionell utveckling.  

 

När ett barn deltar i ett samtal, som kan pågå parallellt med och i de flesta vardagsaktiviteter 

både på förskolan och i hemmet, så tar barnet till sig kulturens specifika former för 

mellanmänsklig kommunikation. Genom detta lär sig barnen om hur omgivningen skapar 

mening i både händelser och erfarenheter. Samtal och samtalsfärdigheter är en viktig grund 

för att lära sig språk och genom språket skaffa sig kunskap om det som finns i omgivningen. 

Språklig aktivitet och deltagande i samtal med andra människor kan ses som en process som 
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omstöper erfarenheter till kunskap (Halliday, 1993, refererad i Gjems, 2011, s. 60). Genom att 

få delta i samtal med andra lär sig barn ord och tillgodogör sig kunskap om hur de ska 

använda språket när de vill göra sig förstådda eller förmedla något till andra. Genom att 

tillägna sig språkliga färdigheter genom samtal lär de sig vad orden representerar och hur de 

kan användas i språkliga interaktioner. Språket ses som den viktigaste vägen till kunskap som 

erbjuds av omgivningen (Gjems, 2011, s. 34).  

 

I Johanssons (2011, s. 133-134) kunskapsöversikt beskrivs och understryks vardagssamtalets 

betydelse samt pedagogernas viktiga roll där de fokuserar på och har en närvaro i barns 

erfarenheter och meningsskapande. Pedagogerna menar att de ser en stor möjlighet till barns 

språkutveckling genom de rikliga tillfällen som ges till kommunikation och dialoger i 

verksamhetens vardag. Att ta tillvara på dessa vardagssamtal som uppstår i vardagen handlar 

både om att pedagogen uppmärksammar och svarar på barns initiativ samt att den vuxne själv 

tar initiativ till samtal. Det är viktigt att uppmärksamma och lyssna till vad barnen har att säga 

samt ge dem tid att uttrycka sig och låta barnen få känna att det de har att säga respekteras och 

har betydelse. Det blir pedagogens och den vuxnes utmaning att försöka ta reda på vad barnet 

har för avsikter genom samtalet då de inte alltid framställs på ett tydligt och lättolkat sätt 

(ibid. s. 136).  

Gjems (2011, s. 71) menar att i samtal mellan vuxna och barn har emellertid alltid den vuxne 

huvudansvaret för att reparera eventuella missförstånd eller avbrott som kan ske. Barn måste 

få samtalsstöd av den vuxne samt samtalserfarenhet för att bli goda samtalsdeltagare. Gjems 

anser vidare att lyhörda vuxna samtalspartners som inbjuder barnen att delta i samtal är 

avgörande för att barn ska lära sig språk och samtalsfärdigheter (ibid.). Även Säljö (2010) 

betonar samtalets betydelse för lärande: ”Samtalet har varit, är och kommer alltid vara den 

viktigaste arenan för lärande” (Säljö, 2010, s. 33 ). 

 

Utifrån resultatet av tre genomförda delstudier skildrar Jonsson (2013, s. 99) i sin avhandling 

tre typer av läroplaner, den begränsande, den bekräftande och den utvidgande. I förhållande 

till denna studies syfte och frågeställningar känns det endast relevant att lyfta den bekräftande 

läroplanen. Jonsson framställer den bekräftande läroplanen genom att förklara hur 

bekräftandet består av att barn bejakas som aktörer genom att handlingar och kommunikation 

bekräftas och uppmärksammas. Bekräftelsen ges även genom att en upprepning av det 

innehåll barnet kommunicerar görs med samma ord eller ställs som en fråga. Bekräftelsen kan 
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fungera som ett stöd för barnets jagutveckling där det signaleras att ”jag ser dig”, ”du är 

viktig” och ”du kan”. För barn som ibland upplevs som tillbakadragna eller ängsliga kan 

bekräftelsen vara ett viktigt stöd och en uppmuntran för att synliggöra deras personliga 

egenskaper och intressen. Jonsson menar att genom en bekräftande läroplan bejakas barn som 

aktörer i förhållande till det innehåll som omger dem och som de själva ofta påbörjar.  

Emilsson (2008, s. 90) beskriver i sin avhandling positiv bekräftelse och respons på barns 

kommunikationshandlingar som delar i det hon kallar emotionell närvaro. Emilsson beskriver 

hur intentionerna bakom positiv respons från lärarens sida kan vara att utveckla ett beteende 

som anses gott och önskvärt. Inte enbart för det barn som responsen riktas emot utan även för 

andra. Emilsson menar att beröm kan användas som en medveten metod i förskolan med 

avsikt att förstärka ett visst beteende. Hon pekar dock på en viss skillnad mellan beröm och 

bekräftelse där bekräftelse inte behöver innefatta beröm utan snarare bygger på ett personligt 

engagemang i form av följsamhet och lyhördhet. Berömmande kommentarer uttrycks ofta 

med viss automatik.   

3.1.3 Pedagogens betydelse för lärandet  
 

I den reviderade läroplanstexten står det skrivet att dokumentet ska vila på en människosyn 

där barn antas vara aktiva medskapare och att de bör få tillåtelse att påverka och influera den 

pedagogiska verksamhetens utformning (Johansson, 2011, s.58). Detta i sin tur påverkar i 

vilken grad vuxna och pedagoger i barns omgivning ser på barnet, vilken barnsyn och vilket 

förhållningssätt de har. ”Att se ett barn som en person” skriver Hundeide (2010, refererad i 

Johansson, 2011, s. 58) bygger på en grundtanke i humanismen där man ser barnet som en 

medmänniska. Han menar även att om barn ska betraktas som personer förutsätter det en viss 

respekt och värdighet för barnet (ibid.). Inom denna humanistiska barnsyn arbetar de vuxna 

efter uppdraget att skapa ett reellt utrymme för barns inflytande. Detta förhållningssätt bygger 

på att barnen är personer med erfarenheter, förmågor och perspektiv att räkna med 

(Johansson, 2011, s. 61) 

När pedagoger intar en barnsyn som grundar sig på det meningsskapande och respekterande 

barnet medför detta att verksamheten anpassas till barnens intentioner, erfarenheter, intressen 

och behov. Detta synsätt förutsätter dock att pedagogerna har en öppenhet för det barnet 

kommunicerar och att barns uttryck får konsekvenser för och i den pedagogiska verksamheten 

(Johansson, 2011, s. 61). Strävan efter att förstå barns intentioner och utgå från barns 
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perspektiv medför en viss ambition om att förstå hur barn upplever och förstår vissa saker 

som i sin tur kan underlätta själva utformningen av den dagliga verksamheten (ibid. s. 61-62). 

Barns inflytande är något som alltmer lyfts i pedagogiska sammanhang. Pedagogerna kan 

exempelvis fråga om barnen vill ha hjälp, eller be dem att försöka själva med att ta på sig 

strumporna eller overallen, men strävar efter att stödja barnen utefter deras egna villkor 

(Johansson, 2011, s. 66). Att se barnen som kompetenta individer utvecklar och stärker barns 

lärande i olika sammanhang i förskolan.  

Genom att ha en aktiv språklig dialog i situationer som uppkommer i vardagen kan pedagogen 

bidra till en positiv utveckling av barns språk. Det är genom bland annat kända och 

upprepande rutinsituationer och förutsägbara händelseförlopp som barnen kan skapa mening 

och förståelse av ord och uttryck samtidigt som barnen får erfarenheter och kunskaper bland 

annat om samtalets ”regler” och hur kontakter skapas (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 118). 

Utveckling och lärande sker alltså i det vardagliga samtalet med barnet på förskolan i olika 

situationer som exempelvis av- och påklädning i hallen. Den vuxne samtalspartnern har en 

viktig roll i samtalet med barnen där den vuxne kan hjälpa barnen att öka deras tankeförmåga 

i sociala sammanhang samt benämna och sätta ord på saker och ting (Svensson, 1998, s. 33).    
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Vi har som teoretisk utgångspunkt, i vårt arbete, valt att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv vilket vi anser är relevant i förhållande till studiens syfte.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anses barnet födas in i en social värld som är konstruerad 

utifrån historiska och kulturella processer och som har existerat innan barnets födelse och 

kommer bestå även när barnet inte finns till längre (Hundeide, 2006, s. 5). Lev Vygotskij 

(1896-1934) kan ses som grundaren till den sociokulturella inriktningen. Vygotskij ansåg att 

barnets utveckling är beroende av vilken miljö det växer upp i. Han menade vidare att det ej 

går att skilja barnets utveckling och dess lärande åt (Claesson, 2002, s. 29). Kunskapen är 

alltid situerad vilket innebär att den alltid är invävd i en historisk och kulturell kontext. Inom 

det sociokulturella perspektivet betraktas samarbete och interaktion som helt avgörande 

komponenter för lärande. Även språket har en avgörande roll i detta perspektiv. De 

kommunikativa processerna kan ses som avgörande förutsättningar för barns lärande och 

utveckling. För att ta del av kunskaper och färdigheter lyssnar, samtalar, samverkar och 

härmar barnet andra och lär sig vad som är värdefullt i den kulturella omgivningen (Dysthe, 

2003, s. 34-50).   

Människor har alltid lärt sig av varandra och delat med sig av kunskaper till varandra. 

Lärandet kan därför beskrivas som en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga 

verksamheter. En av de viktigaste komponenterna i människans kunskapsutbildning är det 

vardagliga samtalet som ger upphov till kunskaper och insikter som individen tar med sig och 

formas av. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är det omöjligt att undvika lärandet på grund 

av att kunskapstraderingen fungerar och sker även utan vår medvetenhet (Säljö, 2000, s. 47). 

4.2 Medierande redskap 
 

Ett av de nyare begreppen Vygotskij har bidragit med till det pedagogiska tänkandet är 

mediering, eller förmedling vilket innefattar alla typer av stöd i läroprocessen. Detta kan 

handla om personer eller olika typer av artefakter. Att se personer som medierande redskap 

och se dessa i kombination med olika typer av artefakter skapar helt nya möjligheter, både 

kognitiva och praktiska. Ur ett sociokulturellt läroperspektiv innebär redskap eller verktyg de 

intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att handla 

och för att förstå omvärlden (Dysthe, 2003, s. 45-46).  
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Säljö (2010, s. 24-39) beskriver även han de medierande verktyg som blir viktiga inom ett 

sociokulturellt perspektiv på människan och dennes lärande och utveckling. De medierande 

redskapen kan utgöras av tecken eller symboler som gör att vi inte bara reagerar på signaler, 

utan vi får även möjlighet att tolka omvärlden och handla på flera olika sätt. Människan 

använder sig i princip alltid utav medierande redskap och vi kan i stort sett inte handla i några 

situationer utan att använda oss av dessa. Redskapens karaktär kan vara språkliga, materiella 

eller intellektuella.  Detta kan illustreras med hjälp av en triangel: 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Barnet kan använda sig av datorn för att lära om traktorn.  

 

Säljö (2010, s. 37) menar vidare att även interaktionen mellan människor är en form av 

mediering vilket innebär att människor ständigt är medierande resurser för varandra i en 

interaktion. När barnet exempelvis försöker klä på sig finns pedagogen eller föräldern där och 

klargör varför man bör sätta på sig strumporna innan skorna. Den kan även handla om att 

pedagogen använder ett frågande tonläge, en menande blick eller att en händelse beskrivs för 

att göra lärandet möjligt.  

4.2.1 Språket som medierande redskap 
 

Som tidigare nämnts kan språk och kommunikation ses som centrala delar för mänskligt 

lärande. Språket kan beskrivas som ett redskap med vilket individen kan låna insikter, 

kunskaper och färdigheter av andra. Vygotskij visade på språkets centrala ställning när han 

refererade till det som ”redskapens redskap” (Säljö, 2010, s. 81).  

I flera sammanhang uppfattar vi språkliga uttryck som abstrakta företeelser och ser dem som 

mindre konkreta och verkliga än fysiska begrepp och handlingar. Det är språket som utgör 

den mest unika beståndsdelen i vår kunskapsbildning, vår förmåga att samtala och 

kommunicera erfarenheter med varandra. Språkliga utsagor och ord medierar alltså omvärlden 

för oss och gör den meningsfull (Säljö, 2000, s. 82). Genom kommunikation med andra blir vi 

en del av att beskriva och beteckna värden som är funktionella och som bidrar till att vi kan 

Objekt (traktorn) Subjekt (barnet) 

Medierande redskap (datorn) 



16 

 

samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter. Språket har en rad olika viktiga 

funktioner bland annat inom områden som det kommunikativa, emotiva och pragmatiska 

(ibid. s. 82-83).   

Språket är en social funktion som även är en viktig del i den kognitiva förmågan på grund av 

att den påverkar vårt tänkande. Det är genom språket som vi får möjlighet att uppfatta föremål 

och företeelser i vår omgivning samt göra analyser av händelser och diskussioner (Svensson, 

1998, s. 12). Själva talet, som är ett av flera språkliga sätt att uttrycka sig, bygger på ett samtal 

mellan den talande och den lyssnande. För att det ska kunna ske ett utbyte i samband med 

samtalet krävs det att den talande och den lyssnande anpassar sig till varandra. Det är dock 

viktigt att tillägga att det talade språket är ett sätt att uttrycka sig (ibid. s. 13). Små barn utan 

tal kan även de kommunicera med sin omgivning men då med hjälp av väsentliga inslag som 

blickar och gester (ibid.). 

För att språket ska kunna utvecklas krävs ett socialt samspel där barns språk får möjlighet att 

utvecklas och fungera i ett socialt sammanhang (Svensson, 1998, s. 33). Vygotskij belyser 

vikten av att barn får möjlighet att delta i kulturellt betingade verksamheter där det språkliga 

samspelet leder till ökad intellektuell förmåga (ibid.).  
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5. Metod 
Utifrån våra frågeställningar valde vi intervju och observation som passande metoder. I 

huvudsak är metoderna kopplade till olika frågeställningar och syftet är inte att jämföra de 

svar vi fick under intervjuerna med det vi sett under observationerna.  

5.1 Arbetsfördelning 
 

Vi har tillsammans tagit fram studiens syfte och frågeställningar samt arbetets 

litteraturöversikt. Vi har sedan valt att dela upp arbetet och genomföra två delstudier där vi 

ansvarat för varsin del. De två delstudierna består av observationsstudier och intervjustudier 

där Annéa har haft huvudansvaret för genomförandet, bearbetningen och resultatet av det 

insamlade observationsmaterialet. Fredrica har haft huvudansvaret för bearbetningen och 

analysen av intervjuerna. För att få en jämn arbetsfördelning av delstudiernas olika moment, 

då tiden varit knapp, har Annéa genomfört två intervjuer på den förskola där hon genomfört 

sina observationer. Vi har sedan tillsammans bearbetat och analyserat delstudiernas resultat i 

diskussionen.  

      5.2 Intervju 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju med förskollärare som idag är aktiva inom 

verksamheten eftersom vi i vårt syfte efterfrågar förskollärares uppfattningar kring det lärande 

som kan möjliggöras vid av- och påklädning. En kvalitativ intervju innebär en lite friare 

struktur där endast frågeområden formuleras för att låta den intervjuades svar vara med och 

styra samtalet. Detta innebär att frågorna kan påverkas och variera från intervju till intervju 

beroende av vilka aspekter den intervjuade tar upp (Johansson & Svedner, 2006, s. 43). En 

fördel med intervjumetoden är just dess flexibilitet där en skicklig intervjuare kan följa upp 

idéer, utforska respondenternas svar samt gå in på känslor och motiv som på ett sätt är 

omöjliga i en metod som exempelvis enkätstudie. I en intervjustudie kan följdfrågor ställas så 

att svaren på så sätt fördjupas och utvecklas (Bell, 2006, s. 158). 

 

En fara när man genomför en intervju kan vara att intervjuaren uttrycker sina egna 

förväntningar och värderingar, utan att själv tänka på det och därmed påverkar den 

intervjuades svar. För att undvika detta bör frågeställningarna vara väl genomtänkta och syftet 

med intervjun bör formuleras så att det ej uppstår några tveksamheter hos intervjupersonen 

(Johansson & Svedner, 2006, s. 47-48). 
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   5.2.2 Urval av förskollärare 
 

Intervjuerna har genomförts på tre olika förskolor. Det finns någon form av tidigare 

anknytning till alla tre förskolor genom verksamhetsförlagd utbildning eller 

arbetslivserfarenheter. På varje förskola har två förskollärare intervjuats, vilket har resulterat i 

sex intervjuer. Åldern på respondenterna är mellan 25-55 år. Förskollärarna kommer att 

benämnas med namnen, Anna, Kerstin, Maria, Louise, Lena och Bibbi.  

För att få en nyanserad bild av det område vi vill undersöka gjordes ett medvetet val angående 

hur länge respondenterna arbetat som förskollärare. Den förskollärare som varit verksam 

under längst tid började som förskollärare 1978 och den som var nyast inom yrket började 

arbeta i maj 2014.   

 5.2.3 Genomförande 
 

Innan intervjuerna utfördes genomförde vi en pilotintervju där vi fick möjlighet att prova på 

att ställa frågorna till en förskollärare med flera års erfarenhet av verksamheten. Ett annat ord 

för detta är provintervju och bör genomföras för att få till ett aktivt fungerande samtal. Detta 

kan ses som en möjlighet att upptäcka ifall frågorna inte följer en logisk ordning eller att de 

känns svåra att säga (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 268). Efteråt 

reflekterade vi tillsammans kring frågorna och valde att formulera om vissa och ta bort 

andra.   

 

För att förbereda inför intervjuerna med de utvalda respondenterna valde vi att göra ett 

utskick till dem med en blankett (se bilaga 1) där vi kort delgav relevant information som 

bland annat handlade om vårt syfte med intervjun, vilka områden frågorna skulle beröra samt 

vad och hur vi efteråt skulle behandla resultatet av intervjun. Genom att skicka ut en blankett i 

förtid ges respondenterna tid att fundera och förbereda sig. Det är bättre att säga nej till en 

intervju innan den startar än att tvingas avbryta mitt i eller att i efterhand säga att 

informationen inte får användas (Bell, 2006, s. 157).  

 

Intervjuerna genomfördes på de aktuella förskollärarnas arbetsplatser för att underlätta för 

dem och för att de skulle slippa lägga ner extra tid på att förflytta sig. Intervjuerna spelades in 

för att underlätta bearbetningen av materialet. Tiden för de olika intervjuerna varierade från 

30 till 45 minuter.  
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      5.3 Observation 
 

Vid en observationsstudie krävs det en viss förberedelse för att observationen ska ge den 

information som efterfrågas. Dessa förberedelser kan vara att ställa sig frågande till vad det är 

som ska observeras, vad som är intressant att få veta och varför man tror att 

observationsstudien kommer att ge en den information som anses relevant. Oftast finns endast 

ett fåtal tillfällen att utföra observationerna på, därför blir ens tanke och syfte viktigt för att 

utnyttja tillfällena till fullo (Bell, 2006, s. 187).  

Om en observationsstudie genomförs på ett korrekt och väl genomtänkt sätt kan detta bidra 

till att man som forskare får fram material och information som näst intill skulle vara omöjliga 

att få fram med hjälp av andra metoder (Bell, 2006, s. 187).  

Vi har valt att göra flera observationer på en förskola för att titta närmare på vilka möjligheter 

barnen får att utveckla olika färdigheter och förmågor vid av- och påklädning. Vi har 

genomfört ostrukturerade observationer i hallen på den aktuella förskolan. Ostrukturerade 

observationer är ofta användbara i utforskande syfte för att få möjlighet att inhämta så mycket 

information som möjligt om ett särskilt problemområde. Det innebär att det inte finns något 

utprovat observationsschema utan det handlar istället om att registrera så mycket som möjligt 

(Patel & Davidson, 2003, s. 94). Ostrukturerade observationer kan även vara användbara när 

det kommer till att generera hypoteser. Det som dock blir viktigt att tänka på i genomförande 

av ostrukturerade observationer är att ha förberett sig innan genom att läsa på om själva ämnet 

som ska undersökas samt fråga kollegor och vänner om råd om hur man närmar sig och ger 

sig in på detta ämne (Bell, 2006, s. 188–189). 

5.3.1 Urval av förskola 
 

Observationerna har endast genomförts på en avdelning på en av de förskolor där det även 

genomförts två intervjuer. Denna småbarnsavdelning får i detta arbete kallas Regnbågen. 

Avdelningen valdes eftersom vi båda har tidigare anknytning till förskolan och en av oss är 

välbekant för barnen, vilket vi ansåg skulle vara en tillgång.  

Urvalsgruppen begränsades något eftersom endast knappt hälften av alla vårdnadshavare 

returnerade tillståndet om att deras barn fick delta i studien. Fem barn har deltagit i de olika 

observationstillfällena varav tre är flickor och två är pojkar.   

De barn som har deltagit i studien är mellan 1.11 år och 2.9 år och kommer i redovisningen av 

resultatet att ha de fingerade namnen Maja, Hanna, Tindra, Kalle och Pelle.  
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De två pedagogerna som deltagit är båda kvinnor och ingår i åldersgruppen 50-65. De 

kommer i resultatet att presenteras som Pia och Karin.  

5.3.2 Beskrivning av avdelningen 
 

På avdelningen finns det 17 inskrivna barn för tillfället och de är mellan ett och två år. På 

avdelningen arbetar fyra pedagoger, varav en är förskollärare. Miljön på avdelningen är 

anpassad utifrån barnens behov med exempelvis små bord och stolar. Hallen på förskolan är 

relativt liten till ytan och inrymmer två torkskåp, tvättställ, en garderob för personalen att 

hänga sina kläder i och en mindre skohylla. Längs väggarna har barnen varsitt fack där de 

hänger sina kläder och ställer av sig sina skor. Över varje fack sitter en bild på barnet där 

barnet namn står och även föräldrarnas namn. Ett av torkskåpen används för att sätt upp 

information som förmedlas till föräldrarna vi hämtning och lämning. Mitt i hallen står en lägre 

bänk som barnen kan sitta på och det finns även en stol med rullhjul på. Från hallen leder tre 

dörrar, en som leder ut på gården, en som leder in till avdelningen och en som leder ut i 

korridoren och de angränsande avdelningarna.   

   5.3.3 Genomförande 
 

Tre observationstillfällen genomfördes på avdelningen Regnbågen. Observationer av av- och 

påklädning spelades in. Sammanlagt resulterade observationerna i fem korta sekvenser och ca 

25 minuter film. Eftersom barnen delas upp i smågrupper där en pedagog går in med endast 

två till tre barn samtidigt var det lätt att fokusera på vad som skedde mellan pedagog och barn 

och även på samspelet mellan barnen.  

 

Barnen reagerade inte nämnvärt på att jag befann mig i den observerande miljön vilket har 

medfört ett gynnsamt utgångsläge för vår undersökning. Vi valde att använda kamera 

eftersom vi ansåg att ostrukturerade observationer kräver detta och det blev även viktigt att 

kunna gå tillbaka och titta på materialet flera gånger. 

   5.4 Metod för databearbetning och analys  
 

I detta avsnitt beskrivs hur vi bearbetat den insamlade data samt hur resultatet sedan 

analyserats.    
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5.4.1 Intervju 
 

För att underlätta bearbetningen av resultaten har vi valt att transkribera intervjuerna vilket 

gjordes direkt efter att varje intervju genomförts då den ännu var färsk i minnet. Det inspelade 

materialet lyssnades sedan igenom flera gånger för att säkerställa att informationen uppfattats 

korrekt. Utifrån de utskrivna intervjuerna utarbetades först vissa teman som var relevanta i 

förhållande till våra forskningsfrågor. Den information som inte var användbar i den fortsatta 

analysen utifrån studiens syfte sorterades bort. Datareduktion innebär att på ett systematiskt 

sätt sortera bort information inför den kommande analysen samt att förenkla rådata (Lantz, 

2013, s. 145). Den kvarvarande texten bearbetades mer noggrant. Det är viktigt att läsa 

igenom den ursprungliga intervjuutskriften för att säkerställa att den ger samma bild som en 

utskrift av rådata efter datareduktionen (ibid. s. 147). Under bearbetningen växte vissa 

mönster fram som sammanställdes under relevanta rubriker. Slutligen analyserades resultatet 

utifrån studiens frågeställningar, litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter.   

5.4.2 Observation    
 

Bearbetningen av materialet började med att de filmade sekvenserna spelades upp utan att 

några anteckningar gjordes. Detta för att lyssna till samtalen som pedagogerna och barnen 

interagerade i och även för att få en helhetsbild. Utifrån materialet arbetades sedan vissa 

kategorier fram, liknande de i intervjudelen för att få en helhetskänsla. Under dessa rubriker 

sammanställdes därefter resultatet. Materialet bearbetades vid flera tillfällen och de filmade 

sekvenserna spelades upp flera gånger för att omvandla film till text. Resultatet analyserades 

slutligen, precis som intervjumaterialet, utifrån studiens frågeställningar, litteraturgenomgång 

och teoretiska utgångspunkter.   

 

5.5 Etiska överväganden 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka etiska överväganden vi gjort i respektive 

delstudie. 

5.5.1 Observation  
 

Innan observationerna genomfördes gjordes vissa etiska överväganden.  Vi fick först tillstånd 

av Regnbågens personal att genomföra observationerna och även av förskolechefen. Eftersom 

observationerna filmades krävdes även tillstånd av vårdnadshavare. Vi skickade ut en blankett 

(se bilaga två) med kort information kring studiens syfte och de fick även där möjlighet att ge 
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sitt medgivande till barnens deltagande. Endast de barn till de vårdnadshavare som returnerat 

blanketten med sitt godkännande har deltagit i observationerna.   

   5.5.2 Intervju   
 

Vi har i samband med intervjuerna tagit ställning till de etiska frågor och aspekter som råder.  

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer där fyra allmänna 

huvudkrav ingår. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I praktiken innebär detta att respondenterna ska 

bli informerade innan om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi 

tog personligen kontakt med respondenterna och de fick en blankett (se bilaga 1) med 

information för att i lugn och ro kunna ta ställning till sitt deltagande och återkomma med 

besked. I detta ingår även samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna själva bestämmer 

över sitt deltagande och vi var tydliga med att de när som helt kunde avbryta eller säga till om 

det var något som inte kändes bra. Även konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till genom att 

använda oss av fingerade namn samt att genomföra konfidentiella intervjuer där de som 

deltagit inte ska kunna identifieras eller beskrivas på ett sådant sätt att respondenterna kan 

identifieras. Konfidentialitet innebär just att ett löfte avläggs om att deltagarna i exempelvis 

en intervjustudie inte ska kunna identifieras (Patel & Davidson, 2003, s. 70).  Nyttjandekravet 

innebär att uppgifterna endast får användas i denna studie och inte föras vidare till obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002).     

5.6 Metodreflektion 
 

När studiens ämne är bestämt och syfte och frågeställningar är formulerade är det dags att 

börja fundera på hur man ska komma åt den information som behövs. Frågor som vilken eller 

vilka metoder är bäst lämpade och vad är det jag behöver veta blir aktuella (Bell, 2006, s. 

115). Oberoende av vilken metod som används bör den kritiskt granskas innan insamlingen av 

information för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen som framkommer är. 

Tillförlitligheten eller reliabiliteten som det även kallas kan ses som ett mått på i vilken 

utsträckning ett tillvägagångssätt eller instrument ger samma resultat vid olika tillfällen under 

i övrigt liknande omständigheter (ibid. s. 117). Utifrån våra formulerade frågeställningar kom 

vi fram till att intervju och observation var de bäst lämpade metoderna. I efterhand anser vi att 

metoderna varit väl lämpade och de har hjälpt oss samla in den information vi behövt.  

För att få ett mer omfattande resultat hade fler observationer varit en god idé. Även med tanke 

på det låga deltagarantalet hade resultatet antagligen blivit mer givande om fler observationer 
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genomförts. Det är även svårt att veta hur Annéas närvaro påverkade barnen och det faktum 

att de filmades. Att filmningen blev ett obekvämt moment märktes främst på pedagogerna 

som uttryckte en viss nervositet över sättet vi valt att dokumentera på. För oss kändes det 

dock som en nödvändighet med anledning av de ostrukturerade observationerna.  

Under intervjuerna upplevdes inspelningen stressa vissa respondenter som blev besvärade om 

det uppstod för långa tystnader. Även när de med hjälp av kroppsspråk visade vad de menade 

bad de om ursäkt eftersom deras gester inte skulle synas på inspelningen. Att vi valde att 

endast använda oss av förutbestämda huvudfrågor och inte ha färdigskrivna följdfrågor kan i 

efterhand ses som ett gott beslut då det öppnade upp för tankar och funderingar som vi ej 

förutspått.   

Genom att vi valde att spela in intervjuerna och filma observationerna ökar reliabiliteten 

eftersom situationerna då blir lagrade och det finns möjlighet att vid upprepade tillfällen gå 

igenom materialet. Detta ger en möjlighet att försäkra sig om att informationen uppfattats 

korrekt (Patel & Davidson, 2003, s. 101).  

För att ta hänsyn till validiteten vid transkriptionen av intervjuerna är det viktigt att forskaren 

gör medvetna val och reflektioner i samband med hanteringen av informationen. Det är inte 

ovanligt att underlaget för analysen påverkas vid transkriptionsprocessen genom att 

exempelvis betoningar, mimik, gester och kroppsspråk försvinner. Det finns även stora 

skillnader mellan talspråk och skriftspråk och det kan under transkriptionen vara lockande att 

bilda korrekta meningar eller fylla ut svaren för att göra intervjun tydligare (Patel & 

Davidson, 2003, s. 104-105).  

En faktor som påverkat studiens validitet är det faktum att observationer endast utförts på en 

förskola och resultatet kan därför ej generaliseras. För att öka studiens relevans och 

tillförlitlighet hade observationer behövt göras på flera olika förskolor.  
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6. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat som framkommit ur våra 

observationer och intervjuer. För att presentera resultatet på ett tydligt sätt har vi valt att dela 

upp avsnittet i två delar. Som vi nämnt tidigare ansvarar Annéa för redogörelsen av 

observationerna och Fredrica har sammanställt resultatet av intervjuerna.   

6.1 Observation 
 

I denna del redogör jag för det resultat jag fann när jag sammanställde de observationer jag 

genomfört. Fokus i föreliggande studie och bearbetning av videoobservationer utgår ifrån 

vilka färdigheter och förmågor barnen får utveckla i hallen. Observationerna har genomförts i 

förskolan vid av- och påklädning. Med utgångspunkt i detta har det framkommit olika 

kategorier som synliggör vilka färdigheter och förmågor barnen får möjlighet att utveckla i 

förskolans hall.   

6.1.1 Motorik och självständighetsträning  
 

Under de genomförda observationerna blir det tydligt att barnen får möjlighet att utveckla en 

tillit till sin egen förmåga. För dessa barn handlar det om att vilja klara så mycket som möjligt 

själva. På de inspelade sekvenserna syns kämpaglöden tydligt och även frustrationen när det 

inte riktigt går som barnen vill. Pedagogen finns alltid närvarande men har en något 

återhållsam roll där barnen ges utrymme att prova själva. Pedagogen är dock en ständigt aktiv 

samtalspartner som ställer frågor, bekräftar och utmanar barnen. Barnen får prova att ta av sig 

mössan, knyta upp skorna, klä av sig jackan, tömma skorna på sand och hänga upp kläderna 

på rätt krok. Samtidigt är pedagogen aldrig långt bort och hon är även lyhörd när barnen 

frågar om hjälp.  

Den närvarande pedagogen tilltalar alltid barnen med deras namn och poängterar att här har 

du din plats och här är dina saker. Bilderna som hänger över barnens plats kopplas ihop med 

det aktuella barnet och det blir som en symbol för varje barns fack. När barnen lyckas med 

något (även om de klarat uppgiften med viss hjälp) uppmärksammas detta av pedagogen och 

fraser som ”jippie”, ”jag klarade det” eller ”jag kunde” hörs emellanåt från barnen under de 

inspelade observationerna. Pedagogen frågar även vid något tillfälle, ”hur kändes det när du 

klarade det?”. Barnen ges därmed möjlighet att sätta ord på det de just lyckats med och det 

blir ett sätt att synliggöra för barnet vad barnet just utfört.     
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När barnen klär på sig för att gå ut och leka blir de delaktiga i valet av kläder. De bestämmer 

inte helt själva men pedagogen ställer frågan ”vad är det för väder idag och vad behöver vi då 

ha på oss?” och de får själva fundera på vad de behöver ha på sig när det är grått och blåsigt 

ute. Vill något barn exempelvis inte ha vantarna på lägger pedagogen dessa i barnets jackficka 

för att de lätt skulle kunna sättas på om det blev kallt ute.  

Barnen får även möjlighet att träna både grov- och finmotorik när det kommer till att kliva 

över stövlarna som står i vägen, att dra ner dragkedjan på overallen eller få fingrarna rätt i 

vanten. Kalle kämpar med att först få loss kardborrebanden som sitter som skydd för 

dragkedjan innan han hittar stroppen som sitter i dragkedjan. Med lite hjälp får han även 

känna att han klarar av att dra ner dragkedjan. Han krånglar av sig overallen medan han pustar 

tyst tills det tar stopp eftersom han ännu har skorna på. Nu gäller det att få upp 

kardborrebanden på kängorna och efter att ha kämpat en stund klarar han det. Han tar nu av 

sig overallen och hänger den på sin krok. För att kunna lägga upp mössan på hyllan måste han 

klättra på skofacket men han når till sist.    

Tindra behöver mer hjälp att klä av sig men hon klarar vissa moment som att dra ner 

överdragbyxorna, ta av sig mössa och vantar och få av sig jackan när hon fått hjälp med 

dragkedjan. Kläderna ligger nu i en hög och med hjälp av Karin tar hon ett plagg i taget och 

hänger på sin rätta plats. Hon får kämpa med att få upp mössan på hyllan och jackan på 

kroken men med lite hjälp klarar hon det.    

6.1.2 Matematik 
 

Barnen har precis kommit in och ska börja klä av sig när följande dialog utspelar sig: 

Karin: Ja, se, du börjar med dragkedjan på din overall. Tror du det går lättare om du tar av 

vantarna först? (Visar båda sina händer).  

Kalle: (Börjar ta av sig vantarna). Här, man måste ha två händer.  

Karin: Man måste ha händerna, ja precis! 

Kalle: (Lägger vantarna på bänken bredvid sig). Där min vante. 

Karin: Ja, nu kom de av! En och två, ett par vantar. (Pekar på vantarna medan hon 

samtalar med barnet).  

 

Karin synliggör här matematiken för Kalle genom att vara en aktiv samtalspartner och hon 

bekräftar och utvecklar det Kalle säger. Sekvensen fortsätter med att Kalle berättar vad han 

har för färg på sin mössa, att han har två stövlar men bara en mössa. 
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Två barn börjar under påklädningen samtala om färg på kläder, Maja visar att hon har en blå 

klänning och Pelle berättar att han har en röd tröja med Spindelmannen och hans nät på. Färg 

och mönster blir synligt i barnens samtal samtidigt som barnen konstaterar skillnaderna på 

sina klädesplagg. Pelle går för att hämta sina stövlar, på hans fack ligger tre par skor i en hög. 

Han letar i högen och lyckas hitta två stövlar som ser likadana ut, han plockar fram ett par 

stövlar. Innan Pelle sätter på sig sina skor räknar han, tyst för sig själv, bilarna på sina 

strumpor och benämner dem med färg.  Sist ska han sätta på sig ett par tunna fingervantar. 

Först försöker han med den ena vanten och suckar när fingrarna hamnar på fel plats. Med 

hjälp av Pia, som förklarar att det går lättare om han först spretar med fingrarna medan hon 

räknar dem högt och pekar på varje finger, hamnar de på rätt plats och hela handen får plats i 

vanten.   

Bredvid Pelle sitter Maja och ska dra på sig överdragsbyxorna. Hon har kommit halvvägs när 

Pia stoppar henne och frågar om hon inte behöver ett par tjockare byxor under. Maja hoppar 

upp och försöker plocka ner ett par byxor från sitt fack. ”Oj, de ligger lite högt upp, når du 

dem?” frågar Pia. Maja, klättrar på skohyllan och får tag i byxorna. Pia lägger även fram ett 

par tjockare strumpor. De samtalar om vad man bör ta på sig först, vad blir lättast? Maja tar 

på de tjockare byxorna, fortsätter med de tjockare strumporna som dras över byxorna för att 

förhindra att de åker upp och så avslutar hon med överdragsbyxor. Emellanåt tittar hon upp på 

Pia som för att få bekräftelse på att hon gör rätt. Pia svarar genom att nicka och använder 

fraser som ”se vad lätt det går nu” och ”vad bra att du tog på dig strumporna först, sen 

byxorna och sist ytterbyxorna”. Pedagogen använder sig av lägesord som högt, över och 

under. Flickan får även syn på i vilken ordningsföljd hon bör utföra handlingarna. Det talas 

vanligtvis om ordningstal som första, andra och tredje. Här benämner pedagogen dock bara 

begreppen först och sist.  

6.1.3 Språk och kommunikation  
 

Kalle håller på att klä av sig och Karin sitter bredvid på en pall. Under hela sekvensen 

samtalar de om vad som händer. Karin sätter ord på det Kalle gör och hon följer även upp det 

han är intresserad av att berätta, vilket kan ses i dialogen nedan:  

 

Kalle: Å min mössa. 

Karin: Ja, mössan har du på huvudet. 

Kalle: Pappa köpt min mössa. 
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Karin: Har pappa köpt mössan till dig? 

Kalle: Mmm. 

Karin: Vad fina färger mössan har. Vad ser du för färger? 

Kalle: Blå, gul och blå. 

Karin: Ja, och brun, grön och orange. 

Kalle: Ja! 

/…/ 

Karin: Var ska dina skor stå? 

Kalle: Här! Här är min plats (tar med sig skorna och ställer på sitt fack)! 

Karin: Ja, där är din plats! 

Kalle: Jag har massa bilar på min väska. 

Karin: Du har massa bilar på din väska.  

Kalle: De är Blixten McQueen, han jättesnabb. Han på film hemma hos mommo och 

moffa.  

Karin: Ser du Blixten McQueen hemma hos mommo och moffa? 

Kalle: Mm. Det är racerbilar, dom kör jättefort! 

 

Kalle går utanför det som händer för tillfället, både när han talar om att det är pappa som köpt 

mössan och när han berättar om att han ser på Blixten McQueen hos mormor och morfar. 

Kalle har lätt för att göra sig förstådd vilket underlättar samtalet och han är med och påverkar 

innehållet.  

 

Tindra står vid dörren och kämpar med att få av sig jackan. Hon protesterar inte utan är helt 

fokuserad på sin uppgift. Karin slänger ett öga på henne och undrar om hon behöver hjälp. 

Tindra svarar inte men utifrån kroppsspråket kan utläsas att hon gärna tar emot en hjälpande 

hand. Karin fortsätter att samtala med henne men utan att få någon verbal respons. Det syns 

tydligt att hon förstår vad Karin säger men hon är yngre än de andra barnen och har inte ett 

lika utvecklat språk ännu. Trots att hon inte svarar skiner hon emellanåt upp när Karin 

berömmer henne eller när hon klarade att få av sig vantarna. När hon klätt av sig och ska 

hänga upp kläderna kommer enstaka begrepp som sko och mössa som Karin är snabb med att 

ge respons på.  

 

Under observationerna är det även en rad olika begrepp som barnen får möjlighet att använda 

och lyssna till, såsom mössa, stol, hylla, overall, stövel, vante, hand, fot, strumpa och byxor. 

Pedagogen upprepar det barnen säger: 
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Pelle: Min stövel under overallen.  

Pia: Ja, just det, du hittade din stövel som låg under din overall. Den hade gömt sig lite.  

 

Pedagogen utvecklar även det barnen säger då de ibland har svårt att uttala hela och korrekta 

meningar. De verkar dock vara noggranna med att inte uppmärksamma de språkliga felen 

utan upprepar det barnen säger men med en korrekt grammatik, som i exemplet ovan.  

6.1.4 Socialt samspel 
 

I en annan sekvens är det två flickor som håller på att klä av sig. Även här sitter pedagogen på 

en pall bredvid och samtalar med de båda barnen under tiden de klär av sig.  

Pia: Var har du ditt fack X?  

Maja: Där, där (pekar på sin bild över facket)! 

Hanna: Där, mitt fack (pekar på sin bild)!  

Pia: Ja, där, ni har era platser bredvid varandra. Ska vi börja klä av oss? Får du börja med 

dragkedjan här. 

Maja: Dragkedjan (börjar kämpa med att få ner dragkedjan). 

Hanna: Dragkedjan, dragkedjan (hoppas jämfota bredvid!).  

Pia: Ja, du kan också dra ner din dragkedja.  

 

Sekvensen fortsätter med att de tre samtalar om vad som händer. De två flickorna tittar på 

varandra och klär av sig de olika plaggen i samma följd. Under tiden visar de varandra och 

benämner de olika klädesplaggen. Pia bekräftar och hjälper dem fokusera på uppgiften.   

I de observerade sekvenserna är det främst samspelet mellan barn och pedagog som 

framträder. Sekvensen ovan visar tydligt hur de två flickorna interagerar med varandra. Men 

bortsett från det sker det främst genom att barnen iakttar och härmar varandra. Det är få barn i 

hallen samtidigt under de observerade tillfällena vilket kan tänkas påverka 

interaktionsmöjligheterna barnen emellan.   

Barnen får lära sig att vänta på sin tur i samtal där pedagogen bara har möjlighet att tala med 

ett barn åt gången då de inte delade samma innehåll. Det gäller även att vänta på sin tur när 

det kommer till att få hjälp med att klä på- eller av sig.  Turtagning blir en naturlig del som 

barnen accepterar utan att protestera.  
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6.2 Intervju 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat som framkommit i de sex genomförda 

intervjuerna med verksamma förskollärare som berör området hallen på förskolan som arena 

för lärandet. Utifrån dessa intervjuer kan man se både likheter och skillnader i förskollärarnas 

synsätt på hallen som en plats där lärandet kan ske samt hur pedagogerna på förskolan tar 

tillvara på detta ibland bortglömda utrymme.  

6.2.1 Hallens olika användningsområden 
 

Som tidigare nämnts så kan hallens användningsområden se ut på olika sätt om olika 

förskolor och avdelningar jämförs. Det som dock verkar vara en gemensam uppfattning om 

ett av hallens användningsområden utifrån de genomförda intervjuerna är att hallen ses som 

en mötesplats där föräldrar, barn och pedagoger möts vid lämning och hämtning samt en plats 

där information om verksamheten utbyts. I en av intervjuerna betonar Kerstin vikten av själva 

mötet och bemötandet som sker i hallen varje dag. Hon menar att det är i detta möte av det 

anländande barnet som hon kan ge bekräftelse och ett välkomnande av barnet samt få en 

uppfattning om hur barnet mår. 

En annan gemensam uppfattning är att hallen är en plats för vardagliga aktiviteter som på- och 

avklädning i samband med in och utgång på gården. Det är i hallen som barnen förvarar sina 

kläder och det är där som på- och avklädningen sker. Maria beskriver i sin intervju att hallen 

kan förklaras och ses som en transportsträcka mellan ute och inne. Hon menar att hallen blir 

som en uppehållsplats för barnen i väntan på själva lekandet, som sker både ute och inne. 

Lekandet blir då det primära och själva vistelsen i hallen och vardagssituationer som på-och 

avklädning blir endast en automatisk rutinsituation som snabbt ska genomföras för att barnen 

ska få komma ut/in till aktiviteterna. Samma förskollärare förklarar senare att pedagogerna på 

hennes avdelning började se hallen som ett pedagogiskt rum där de istället börjat ta tillvara på 

dessa situationer. Hon menar att istället för att planera aktiviteter som främjar barns lärande så 

kan pedagogerna använda sig av de redan existerande vardagliga aktiviteter, som exempelvis 

på- och avklädning i hallen till att få in matematik och kommunikation. Hon förklarar att hon 

tycker det är onödigt att lägga till specifika aktiviteter i verksamheten när det redan finns 

outnyttjade sådana som kan bidra till lika mycket utveckling och lärande. Närmiljön är det 

bästa att jobba med beskriver hon och förklarar vidare att på- och avklädning är något som 

barnen gör varje dag och känner en viss trygghet i att de vet vad som gäller och vad som ska 
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göras. Genom att utnyttja denna välkända rutinaktivitet kan man bidra till barns lärande då 

trygghet är ett av kriterierna för att lärande ska ske.  

6.2.2 Hallens tillgänglighet på förskolan 
 

Det visade sig finnas skillnader i hallens tillgänglighet på de olika förskolorna. På de flesta 

ställena är tillgängligheten till hallen begränsad och en plats där barnen inte får uppehålla sig. 

Hallen kan, som tidigare nämnts, beskrivas som ett genomgångsrum till ett annat rum eller en 

uppehållsplats i väntan på att få komma ut/in. Det finns många praktiska skäl som att hallen 

exempelvis är smutsig eller att pedagogerna inte har full uppsikt över denna plats. Hallen kan 

på så sätt uppfattas som en förbjuden zon som barnen endast får vistas i vid planerade stunder 

eller vid hämtning och lämning av föräldrar. Det framkom under intervjuerna att många ville 

skapa bättre förutsättningar för användandet av hallen samt att de inte använde sig av hallen i 

den utsträckning som de borde. Många av förskollärarna var alltså medvetna om denna 

outnyttjade plats som kan användas till så mycket mer än bara på- och avklädning.  

Dock fanns det en förskola som såg hallen som ett pedagogiskt rum eller tillgång som barnen 

får vistas i samt ett ställe där barnen får leka på. Anna beskriver att deras hall bland annat ses 

som ett rum för uppstart för vissa barn som vilat/sovit efter lunch då vilorummet ligger i 

anslutning till hallen. Hon beskriver att vissa nyvakna och trötta barn gärna sätter sig i hallen 

en stund och leker med lego eller liknande innan de går in till avdelningens olika pågående 

aktiviteter.  Fortsättningsvis berättar hon vidare att hon uppfattar hallen som en plats där 

barnen gärna leker och vistas i under dagen. Barnen gömmer sig bland kläderna som hänger 

på krokarna eller tar med sig en bok för att bläddra i. Hon upplever att barnen går ut i hallen 

för att få en stund för sig själva eller för att få komma bort från förskolans pågående 

aktiviteter. 

6.2.3 Hallen- en plats för lärandet 
 

Vid de sex olika intervjutillfällena fick förskollärarna en fråga om vilket lärande som kan bli 

synligt i hallen vid av- och påklädning. De flesta förskollärarna svarade att man kan få in alla 

möjliga olika ämnen beroende på vilket förhållningssätt pedagogerna har. Förskolläraren 

Bibbi beskriver det som att ”ju mer man tänker på lärandetillfällena och ju mer man hugger 

sönder det på något sätt, ju mer ser man vad man faktiskt gör, bara man gör det synligt för sig 

själv så kan man få ut allt”.  
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Hallen kan ses som en plats för lärandet där barnen erövrar färdigheter och kunskaper inom 

olika områden. Nedan följer de intervjuade förskollärarnas exempel på dessa områden som 

kan göras synligt i hallen.  

6.2.4 Motorik och självständighetsträning 
 

Vid av- och påklädning får barnen möjlighet att träna motorik. De intervjuade förskollärarna 

hade en gemensam syn där av- och påklädning ger en god motorisk träning som stärker 

barnets kroppsuppfattning. Barnen tränar sin kropp genom att stå på ett ben när stövlarna ska 

sättas på och lär känna sin kropp genom att få skorna på rätt plats och fingervantarna på 

vardera finger osv. Även finmotoriken tränas då skosnörena ska knytas eller kardborrbanden 

spännas. 

  

Fem av sex förskollärare påpekade även i intervjuerna att en ökad självständighet sker vid på- 

och avklädning i hallen där barnens självkänsla utvecklas när de får möjlighet till att själva 

lyckas med att sätta på sig skorna eller att lyckas dra upp dragkedjan. Anna menar att det är 

väldigt viktigt att barnen själva får uppleva känslan av att ha lyckats med någonting om det så 

endast gäller en mindre sak som att sätta på sig mössan. I samband med detta ökar barnet sin 

tro på sig själv och vågar anta fler utmaningar som de ställs inför då de vet att de har tidigare 

erfarenheter av att ha lyckats. Vidare tillägger hon att det även är viktigt för barnen att lära sig 

att det inte är något fel med att misslyckas och att de då förhoppningsvis känner en trygghet i 

att vända sig till pedagogen för hjälp och vägledning. Pedagogen bör då uppmuntra och stötta 

barnen i att försöka igen eller ge dem en hjälpande hand med orden att det kommer gå bättre 

nästa gång. Det viktiga är inte att servera barnen utan att som pedagog ha tålamod till att 

guida och förklara hur de ska gå tillväga för att lyckas samt att våga låta barnet misslyckas 

under självklart rimliga gränser.    

6.2.5 Matematik 
 

För många kan matematik innebära att endast addera och subtrahera föremål med varandra. 

Kerstin beskriver matematik utifrån sin uppfattning som något som ständigt finns runt 

omkring oss i vår omgivning och kan innefatta mycket, såsom när någon sätter på sig 

vantarna eller samtalar om mönster på stövlarna. Att avdramatisera ordet matematik beskriver 

Louise är väldigt viktigt i förskolan. Hon menar att barn kan uppleva att matematik är något 

farligt och svårt och det kan förhindras genom att öppet berätta för barnet att det är matematik 

de arbetar med när vi samtalar om olika mönster.  
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Matematik är ett område som fem av de sex intervjuade förskollärarna tog upp som ett av 

områdena som kan göras synligt i hallen. ”Du har en vante men du har två händer så då 

behöver du en vante till, du har ett par skor, ett par stövlar, det är två” beskriver Louise som 

ett sätt att få in matematiken i samtalet och genomförandet av denna rutinsituation. Genom att 

benämna och samtala med barnen vid av – och påklädning kan pedagogen synliggöra 

matematiken och bidra till barnens utveckling och lärande inom området. Matematik kan även 

vara prepositioner där barnen blir medvetna om stövlarna står under eller på skostället eller 

om mössan ligger bredvid vantarna bakom halsduken. Återigen beskriver Bibbi vikten av 

pedagogens medvetenhet i att matematiken finns att arbeta med så även i hallen.    

6.2.6 Språk och kommunikation 
 

Vid av- och påklädning i hallen sker, förhoppningsvis, ett samtal mellan pedagogen och 

barnet där barnet utvecklar sina färdigheter inom kommunikation och språk beskriver 

förskolläraren Lena i sin intervju. Hon menar att det även är genom det vardagliga samtalet 

barnen utvinner och utbyter viktig information, erfarenheter och kunskaper från varandra 

vilket är en stor bidragande effekt till utveckling och lärande. Lena beskriver hallen som en 

utmärkt plats för samtal, samtal som kan handla om allt. Hon menar att barn utvinner 

färdigheter ur vardagssamtalet som exempelvis att diskutera vädret. I ett sådant samtal kan 

barnet få möjlighet att reflektera kläder med väder, vad behöver jag exempelvis för kläder när 

det regnar ute?  

6.2.7 Socialt samspel 
 

Flera av de intervjuade förskollärarna tar upp att barnen kan utvinna färdigheter i hallen som 

empati och turtagning. Det framkommer i flera av intervjuerna att pedagogerna låter barnen 

hjälpa varandra om de har svårt att få på sig vantarna eller att dragkedjan är trög att få upp 

istället för att själva ingripa på en gång. Just empati tycker flera av förskollärarna är en väldigt 

viktig färdighet för barnen att tidigt lära sig. Maria beskriver att ju tidigare barnen får lära sig 

empati och får hjälpa andra ju mer naturligt och tillgängligt kommer det finnas för barnet ju 

äldre det blir. Kerstin beskriver i sin intervju hur viktigt det är att låta barnen hjälpa varandra 

och ge dem den tid som krävs för att de ska få göra det. Hon menar att oftast går det mycket 

fortare att som pedagog hjälpa barnet istället för att låta ett barn hjälpa sin kompis men 

samtidigt menar hon att barnet då fråntas möjligheten till att utveckla empati. Genom att låta 

barnen tillsammans med varandra samtala och lösa de problem som kan uppstå vid av- och 
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påklädning kan man bidra till att barnen utvecklar sin sociala kompetens, samarbete och 

empati.  

 

Vid av- och påklädning i hallen får även barnen träna på turtagning. Trots att upplägget på hur 

många barn som vistades samtidigt i hallen vid av- och påklädning i hallen på de intervjuade 

förskollärarnas förskolor blev det alltid barn som tvingas vänta på sin tur i hallen. Flera av 

förskollärarna ser inte detta som ett problem utan mer som en träning för att vänta på sin tur. 

Genom turtagning lär sig barnet att hen inte är det enda barnet i världen, beskriver Kerstin, 

utan måste även vänta på att sina kompisar som behöver och får hjälp av pedagogen. Barnen 

får även möjligheten att utveckla samförstånd, ömsesidighet och respekt genom turtagning där 

dessa sociala kompetenser blir synliga i väntan på barnets egen tur.   

6.2.8 Pedagogernas roll och förhållningssätt i hallen 
 

Flera av de förskollärarna som blev intervjuade samtalade om pedagogens roll i en 

lärandesituation som av- och påklädning i hallen. De beskrev att det blir avgörande hur 

pedagogen förhåller sig och agerar i hallen och låter barnen få utforska och pröva på de olika 

momenten som stärker och bidrar till lärande. Maria beskrev i intervjun hur hon försöker vara 

medveten i sitt sätt att agera i hallen samt vara passiv vid av- och påklädning men ändå finnas 

tillhands för barnet om det skulle behövas. Hon påpekade även hur viktigt det är att i 

arbetslaget ha ett liknande förhållningssätt för att lättare kunna föra ett pedagogiskt 

resonemang. Hon beskriver att barnen kan mycket mer än vad vuxna ofta tror men trots detta 

söker oftast barnet den lättaste och snabbaste vägen ut, genom att exempelvis fråga om hjälp 

hos en pedagog. Om en pedagog i arbetslaget inte har denna medvetenhet om vad hallen kan 

ge utan endast utför ”robotpåklädning” på barnen går många tillfällen till utveckling och 

lärande förlorade. Hon fortsätter med en teori om att pedagogernas roll, närvaro och tydlighet 

säkerligen är det viktigaste och kan vara avgörande i lärandesituationer som hallen.  

Flera av förskollärarna hävdar att om pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och en 

tankegång om att alla i de flesta aktiviteter på förskolan kan utvinna ett kunskapsmässigt 

innehåll. På så sätt kan även rutinsituationer som av- och påklädning bidra till utveckling och 

lärande. De menar att ett medvetet förhållningssätt från pedagogerna leder till att påklädning 

inte endast blir just påklädning utan att ett lärande kan ske inom områden som matematik, 

empati, turtagning med mera. Genom att belysa detta blir lärandet synligt även för barnen. Att 

återigen ge barnen tid är något som alla de intervjuade förskollärarna påpekar. Att varje barn 
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känner att de får den tid som de behöver och får chansen att reflektera över vad det är jag 

behöver och att det då finns en pedagog att föra denna dialog med beskriver Lena är viktigt. 
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7. Diskussion 
 

I det här avsnittet förs en diskussion av resultatet utifrån våra forskningsfrågor, vilka 

färdigheter och förmågor får barn möjlighet att utveckla vid av- och påklädning i hallen samt 

vilka uppfattningar har förskollärare kring lärande vid av- och påklädning i hallen? Resultaten 

kommer att diskuteras med återkoppling till litteraturen och vår teoretiska utgångspunkt.  

7.1 Hallens möjligheter till lärande 
 

Under de genomförda observationerna blir det tydligt att förskolans hall är en plats där barnen 

får möjlighet att utveckla en rad olika färdigheter och förmågor. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006, s. 102-104) lyfter just vardagssituationerna i förskolan som en viktig plats för 

de yngre barnens lärande. Hallen beskrivs av de intervjuade förskollärarna som en plats för de 

dagliga mötena mellan föräldrar, pedagoger och barn där viktig information utbyts. Samtidigt 

ges en bild utav att en förändring börjat ske där synen på hallen förändrats och istället ses 

hallen som ett pedagogiskt rum där möjligheterna som erbjuds bör tas tillvara. Det beskrivs 

utifrån intervjuerna att närmiljön är en utmärkt utgångspunkt när det kommer till barns 

lärande. Att utgå från en aktivitet där barnen är trygga och vet vad som förväntas av dem är en 

god början för att utveckla ett lärande. Vad som dock krävs för att det ska ske ett lärande är att 

pedagogerna är medvetna i sitt arbete. Pedagogen bör vara medveten om vilka möjligheter 

som ges barnen och vad det är man vill uppnå i situationen. Även Jonsson (2013, s.15) lyfter 

vardagssituationerna som lärandetillfällen och vikten av medvetna lärare.  

 

Barnen ges i observationerna möjlighet att prova själva, det finns gott om tid, det är få barn i 

hallen samtidigt och pedagogerna är alltid närvarande samtalspartners. Kommunikation och 

samarbete blir framträdande komponenter där det främst handlar om en interaktion mellan 

barn och pedagog. Det samtalas om det som sker här och nu men även om vardagliga saker 

utanför förskolan. Detta ligger i linje med ett sociokulturellt perspektiv där interaktion och 

samarbete betraktas som avgörande delar för att ett lärande ska ske (Dysthe, 2003, s. 34-50).  

 

Även mediering är ett begrepp som inryms i det sociokulturella perspektivet. För att skapa ett 

lärande i hallen använder sig pedagogen av en rad olika medierande redskap. Vantarna och 

stövlarna blir medierande redskap i det matematiska lärandet och overallen blir viktig när det 

kommer till att träna finmotoriken genom att dra ner dragkedjan. Säljö (2010, s. 37) menar att 

även interaktionen mellan människor är en form av mediering. Detta innebär att barn och 

pedagoger i de observerade situationerna är medierande resurser för varandra så länge de 
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interagerar. Detta synliggörs exempelvis när pedagogen beskriver varför det är bäst att sätta 

på sig strumporna innan skorna eller när de genom att ställa en fråga styr barnet i rätt riktning, 

för att göra ett lärande möjligt. Språket som ett medierande redskap har en stor plats i de 

observerade situationerna. Pedagogerna är ständigt aktiva och för en dialog med barnen.  

Förskollärarna lyfter vikten av att det ska finnas en pedagog att föra en dialog med när barnet 

behöver detta. Att barnet får möjlighet att reflektera över vad just hen behöver anses vara 

viktigt.  

 

Pedagogen som en medveten samtalspartner, interaktion mellan barn och pedagog och 

medierande redskap kan utifrån observationerna och intervjuerna ses som grundläggande för 

att ett lärande ska uppstå. Samtalet kan inte beskrivas som enbart ett sätt att skaffa sig 

kunskap om det som finns i omgivningen utan även som en viktig grund för att lära sig 

språket (Halliday, 1993, refererad i Gjems, 2011, s. 60). Genom att pedagogerna är så pass 

aktiva verbalt kan barnen antas få goda möjligheter att utveckla språk och samtalsfärdigheter. 

I intervjuerna lyfter förskollärarna fram att barnen genom vardagssamtalet får möjlighet att 

utbyta viktiga erfarenheter och kunskaper med varandra. Hallen beskrivs som en utmärkt plats 

för detta där barnen exempelvis brukar diskutera vädret och därigenom ges möjligheter att 

reflektera över vilka kläder de behöver i förhållande till vädret. Detta går i linje med det 

Svensson (1998, s. 32-33) lyfter om att utveckling och lärande sker i det vardagliga samtalet. 

Vidare menar Svensson att det är viktigt att pedagogerna genom samtal hjälper barnen att 

benämna och sätta ord på saker och ting. 

 

När pedagogerna samtalar och sätter ord på det som händer här och nu och använder sig av 

beskrivande ord ger de även barnet möjlighet att ta med sig situationen och återberätta den för 

någon annan. Barnet utvecklar en förmåga som hen kan använda sig utav i senare situationer. 

Detta benämner Doverborg m.fl. (2013, s. 54-58) som ett expansivt språk som verkar 

främjande för barn lärande. Pedagogerna samtalar med barnen men de upprepar även det 

barnen säger men i en mer utvecklad och korrekt form. Eftersom barnen är relativt små och 

det skiljer lite i ålder skiljer sig även de språkliga färdigheterna åt. Pedagogerna gör dock 

ingen större skillnad på hur de talar med barnen, enda skillnaden är att de inte får samma 

respons från alla. Svensson (1998, s. 13) menar dock att det talade språket bara är ett sätt att 

uttrycka sig. Barn kan även kommunicera med sin omgivning med hjälp av blickar och gester.  

Pedagogerna sätter ord på det barnen gör genom att bekräfta och de ger även barnen beröm 

för att uppmuntra dem och få dem att vilja lära mer. Detta påminner om det Jonsson (2013, s. 
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99) beskriver som innehåll i en bekräftande läroplan. Det märks att pedagogerna är 

närvarande i situationen och engagerar sig i det som pågår här och nu. Detta menar Emilsson 

(2008, s. 90) skiljer beröm och bekräftelse åt, berömmande kommentarer uttrycks ofta med 

viss automatik.   

 

I de genomförda intervjuerna beskriver förskollärarna en rad färdigheter och förmågor som 

barnen får möjlighet att utveckla, vilket även blir synligt i observationerna. Det handlar bland 

annat om matematik, motorik, samspel, turtagning, kommunikativa färdigheter och 

självständighet.  

 

Gjems (2011, s. 14) menar att språket är det främsta och mest grundläggande redskapet för 

barns lärande, både socialt och kognitivt. Efter att ha sammanställt resultaten kan Gjems 

åsikter anses gå i linje med det vi fått se i våra studier. Hallen kan anses vara en miljö som ger 

möjligheter till lärande men för att det ska ske krävs medvetna och engagerade pedagoger. 

Lärandet uppstår inte av sig själv och barnen får inte heller möjlighet att utveckla specifika 

förmågor och färdigheter om inte pedagogerna finns där som stöd och samtalspartners.   

7.2 Förskollärares uppfattning kring lärandet i hallen  
 

Utifrån de genomförda intervjuer har vi fått en bild av hur hallen kan vara en arena för 

utveckling och lärande. Intervjuerna har bidragit till ökad kunskap kring hur förskollärarna 

utifrån sitt förhållningssätt och agerande är bidragande medskapare av barns språkutveckling, 

självständighetsträning, empati och erfarenhetsutbyte för att nämna några områden. Vi har 

även fått insikter i hur en rutinsituation som av- och påklädning i hallen kan ses som en god 

pedagogisk aktivitet där barnen känner trygghet och igenkännande som underlättar det 

ständigt pågående lärandet.     

Under intervjuerna som genomfördes i samband med detta arbete framkom det att språk och 

kommunikation är två bidragande faktorer för att barn i förskolan ska erövra kunskap och 

erfarenheter i samspel med andra människor och i vardagliga situationer. Liksom Gjems 

(2011, s. 14) påpekar framkom det i intervjuerna att språket kan ses som det grundläggande 

redskapet för det livslånga lärandet. Förskollärarna i intervjuerna hade en gemensam 

uppfattning om hur språket är en social process där både barn och vuxna utbyter och växlar 

kunskaper och erfarenheter med varandra. Utifrån intervjuerna ute på förskolorna visade det 
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sig att förskollärarna hade en medvetenhet och insikt i språkets och kommunikationens 

betydelse samt vilka möjligheter som barnen ges i samtalet.  

Enligt Säljö (2000, s. 82-83) har språket en rad olika och viktiga funktioner inom områden 

som det kommunikativa, emotiva och pragmatiska. Detta var även något som framkom under 

intervjuerna då förskollärarna lyfte värdet med språklig dialog med barnen där dessa områden 

berörs och utvecklas. Liksom Vygotskij belyser, framkom det i intervjuerna att det språkliga 

samspelet leder till intellektuell förmåga. För förskolebarnen är det viktigt att pedagogerna 

benämner saker och händelser för att bidra till barns begreppsbildning samt olika upplevelser 

som ger möjlighet till vidare kommunikation och diskussion (Svensson, 1998, s. 33). Enligt 

respondenterna leder daglig, språklig dialog i vardagssituationerna med barnen till 

språkutveckling och lärande.  

Pedagogen har en viktig roll när det kommer till barns lärande, vilket flera av förskollärarna 

uttryckte. Pedagogens förhållningssätt kan bli avgörande för i vilken mån de låter barnen 

utforska och försöka själva i vissa situationer som vid av och påklädning vilket i sin tur bidrar 

till utveckling och lärande.  

I dagens förskola bör barnen ses som medskapare och kompetenta individer som ska få 

möjlighet och tillåtelse till att påverka och influera den pedagogiska verksamhetens 

utformning. I vilken utsträckning barnen får möjlighet till detta beror på hur de vuxna i 

omgivningen ser på barnet, vilket förhållningssätt och barnsyn de har (Johansson, 2011, s. 

58). De intervjuade förskollärarna uttrycker återigen vikten av ett medvetet förhållningssätt 

hos pedagogerna samt betydelsen av att låta barnen få vara med och utforma verksamheten 

efter deras intressen och behov. De medverkande förskollärarna hade en barnsyn där de ser till 

det kompetenta barnet som besitter många färdigheter och kunskaper. Några förskollärare 

beskriver i sina intervjuer vikten av att låta barnen försöka själva med att klara av vissa 

situationer, som exempelvis av- och påklädning i hallen. Det är lätt att tidbrist och brist på 

tålamod hos pedagogerna leder till att de hjälper barnet med saker som de säkerligen klarar av 

själva. I och med detta berövas barnen möjligheten och chansen till att utveckla sin 

självständighet etc.  

För pedagoger som intar och innehar en barnsyn som grundar sig på meningsskapande och det 

respekterande barnet kan detta medföra att verksamheten planeras och anpassas utefter 

barnens intentioner, erfarenheter, intressen och behov. För att uppnå detta krävs det av 

pedagogerna att de har en öppenhet för det som barnet kommunicerar och uttrycker 
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(Johansson, 2011, s. 61). Att sträva efter att förstå barns intentioner och utgå från barns 

perspektiv kräver en viss ambition från pedagogerna om att förstå hur barn upplever saker 

som i sin tur kan underlätta utformningen av den dagliga verksamheten (ibid. s. 61-62). Det 

kan dock finnas en problematik med detta som även framkom i intervjuerna där tidsbrist och 

stress hindrar och försvårar för pedagogerna att låta barnen påverka och influera aktiviteterna 

och utformningen av verksamheten i den utstäckningen som de önskar.   
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8. Slutord 
 

Studien har för avsikt att undersöka vilka färdigheter och förmågor barn får möjlighet att 

utveckla vid av- och påklädning i hallen samt undersöka förskollärares uppfattningar kring 

lärande vid av- och påklädning.  Studien visar att barn kan få möjlighet att utveckla en rad 

olika färdigheter och förmågor i samband med av- och påklädning.  Pedagogens roll och 

förhållningssätt är dock av största vikt när det kommer till barns möjligheter att utveckla ett 

lärande. Detta blir tydligt utifrån både intervjuer och observationer där vi anser att medvetna 

och engagerade pedagoger är en förutsättning för att barnen ska få möjlighet att utvecklas 

inom olika områden.  Även samtalet har en betydande roll i barns lärande vilket blev extra 

tydligt i de genomförda observationerna där pedagogerna ständigt var verbalt aktiva. I 

intervjuerna lyfts språk och kommunikation som viktiga byggstenar och språket förklaras som 

ett grundläggande redskap för det livslånga lärandet.  

 

Studien har väckt flera nya tankar och funderingar som skulle kunna leda till vidare forskning 

med anknytning till vårt ämnesområde. Eftersom vi endast utfört observationer på en förskola 

skulle det vara intressant att utföra observationer på andra förskolor för att se om det finns 

likheter och skillnader i exempelvis pedagogers förhållningssätt. Eftersom pedagogers 

förhållningssätt är en sådan viktig del i barns möjligheter till att utveckla lärande, kan skilda 

förhållningssätt tänkas påverka dessa möjligheter. Det skulle vidare vara intressant att utföra 

observationerna i olika åldersgrupper för att se hur de förmågor och färdigheter barn utvecklar 

skiljer sig åt.  

 

Att studera dessa frågor ur ett genusperspektiv skulle även det kunna vara ett intressant 

uppslag till vidare forskning eller att titta närmare på miljöns betydelse för lärande och 

utveckling.  
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Bilaga 1 – Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet, 

Campus Gotland. Vi skriver nu vårt självständiga arbete där vi vill titta närmare på det 

lärande som sker i förskolan med fokus på vissa vardagssituationer/rutinsituationer såsom på- 

och avklädnad i hallen. Syftet med vår studie är bland annat att belysa det lärande som 

kontinuerligt sker i den dagliga verksamheten.  

Vi skulle önska att få göra en intervju med dig som är utbildad förskollärare och som idag är 

verksam inom förskoleverksamheten. Vi skulle bli glada om du vill dela med dig av ditt 

synsätt kring lärande, kunskap och interaktion. 

Intervjun planeras att ske under vecka 43, där vi från vår sida kan vara väldigt flexibla med 

tider som passar er. Intervjun beräknas ta max 45 minuter och om det är möjligt sker den på 

din arbetsplats. Vi ser gärna att vi får tillstånd till att spela in intervjun för att underlätta 

kommande bearbetning av materialet.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen person senare kan identifieras i vårt 

färdigställda material.  

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedstående ansvariga 

Fredrica Stenström XXX-XXXXXXX 

Annéa Cedergren   XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

Jag kan tänka mig att bli intervjuad                                                  Datum och Ort 

...................................................................................                             ………………………... 

Namnförtydligande 

……………………………………………………... 

 

Önskad dag och tid för intervjun v.43:  

…………………………………… 
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(namn) 

(namn) 

Bilaga 2 – Tillstånd till vårdnadshavare angående observation  
 

Förfrågan om deltagande i observationsstudie 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet, 

Campus Gotland. Vi skriver nu vårt självständiga arbete där vi vill titta närmare på det 

lärande som sker i förskolan med fokus på vissa vardagssituationer/rutinsituationer såsom på- 

och avklädnad i hallen. Syftet med vår studie är bland annat att belysa det lärande som 

kontinuerligt sker i den dagliga verksamheten.  

Vi skulle önska att få göra en observationsstudie på förskolan X där vi vill videofilma kortare 

sekvenser ur den dagliga verksamheten. Eftersom vissa av barnen kommer att synas på filmen 

behöver vi ditt/ert (vårdnadshavares) tillstånd att få filma ditt/ert barn.  

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen person senare kan identifieras i 

vårt färdigställda material. Det är även endast vi som kommer att titta på filmen då materialet 

endast kommer att användas som grund för vidare analys i vårt arbete.  

Vi hoppas på ert samtycke! 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedstående ansvariga 

Fredrica Stenström XXX-XXXXXXX 

Annéa Cedergren   XXX-XXXXXXX 

 

 

Ja, mitt barn ……………….. får medverka i videoobservationen 

 

Nej, mitt barn …………………. får ej medverka i videoobservation 

 

 

Blanketten lämnas så fort som möjligt till personalen på Förskolan X – avd. X, dock senast 

fredag 17/10. 

 

Namnteckning (vårdnadshavare)                              

………………………………………… 

Datum och Ort 

……………………………………. 
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Bilaga 3 – Intervjuernas huvudfrågor 
 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Vad skulle du säga är det viktigaste i ditt yrke? 

 

 

 Vad innebär yrkesskicklighet för dig i ditt arbete?  

 

 Hur skulle du beskriva sin barnsyn?  

 

 Vad innebär lärande i din roll som förskollärare? 

- När skulle du säga att lärandet sker/uppstår? 

 

 Hur tillgänglig är hallen för barnen? 

 

 Vilka användningsområden har hallen på er förskola? 

 

 Vilket lärande anser/tror du kan bli synligt i en rutinsituation som av- och påklädning i 

hallen? 

 

 

 Vad tror du kan påverka barns lärande i hallen? (tid, förhållningssätt, möbler, fysisk 

miljö osv) På vilket sätt kan… påverka lärandet i hallen?  

 

 Kan du ge några exempel på hur du som förskollärare kan arbeta för att bidra till barns 

lärande i hallen? 

 

 

 Vilka färdigheter får barn möjlighet att utveckla vid av- och påklädning?  

 

 

 Har ni på senare tid diskuterat hallen som (läro-)miljö inom arbetslaget?  

 

 Utvärderar ni någon gång arbetet i hallen? 

 

 Kan du beskriva en situation där du känt att du bidragit till barns lärande i hallen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


