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Sammanfattning 

 

Hallen i förskolan är en plats där mycket händer kring barnen och deras samspel mellan 

varandra. Vi ville med vår studie studera vad barnen samspelar om samt hur barnens samspel 

kunde se ut dels det verbala, dels deras kroppsspråk. Detta för att kunna utveckla hallen som 

arena för lärande på våra arbetsplatser samt tydliggöra hallen som plats inom förskolan. 

     I vår studie valde vi att använda oss av två olika metoder, semistrukturerade 

samtalsintervjuer och två typer av observationer både som fullständig observatör och som aktivt 

deltagande observatör. 

Genom våra observationer fick vi fram en bild av förskolans hall och vad som verkligen 

händer där mellan barnen. Barnens samspel kunde se olika ut utifrån vilka förutsättningar de 

fått innan och under tiden de befann sig i förskolans hall. 

Intervjuerna med personalen som arbetar på de förskolor vi observerat på gav oss en bild av 

hur de upplevde hallen här och nu, samt vad de ser som förbättringsområden kring barnens 

samspel och lärande i förskolans hall. De kunde även bekräfta det vi sett under våra 

observationer, en stressig och högljudd miljö med flera olika former av samspel mellan barnen. 

En miljö som ofta inte är gynnsam för utveckling och lärande utifrån barnens samspel. 

I vår studie kunde vi hitta flera kopplingar till tidigare forskning som gjorts kring barns 

samspel och hallen på förskolan. Detta både av forskare inom pedagogik och didaktik samt 

studenter som gjort liknande studier till deras examensarbeten. 

Det som händer i hallen mellan barnen är ofta kopplat till det som sker här och nu. Allt från 

vad man ska ha på sig till vem man ska leka med. För att ett gott samspel ska kunna ske måste 

även barnen ges goda förutsättningar till detta, genom en lugn miljö i hallen utan stress. 

 

Nyckelord: Förskola, hallen, kommunikation, samspel, lärande 
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Förord 

 

Det finns många för oss att tacka som både hjälpt och stöttat oss under studiens gång och 

vägen fram till examen. Våra underbara familjer, nära och kära samt vänner som haft 

förståelse och stöttat oss när vi behövt peppning. Vår handledare Lizbeth som alltid svarat på 

våra frågor och hjälpt oss under arbetets gång. Hon har fått oss att utveckla vår studie och se 

den med andra ögon. Carina Bolin som trott på oss när vi ibland sinat ihop själva och Lennart 

Eriksson som gjort denna utbildning möjlig för oss som arbetar i kommunen. 

Vi vill även tacka alla underbara vårdnadshavare som låtit oss studera deras barns samspel 

och därmed gjort denna studie möjlig. 

Och sist men inte minst våra härliga och ärliga kollegor som både stöttat och gett oss 

utrymme och tid för vår studie. 

Det har varit en givande studie för oss författare och en vi är otroligt stolta över. 

Utan alla er hade vi aldrig kommit hit där vi står idag 

 

STORT VARMT TACK! 
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1. Inledning 

Vi inleder denna studie med en vanlig situation vi observerat i den del av förskolans hall barnen 

befinner sig sist, nämligen skohallen. Förskolans hall är ofta indelad i två delar en grovhall som 

finns innanför ytterdörrarna här tar barnen av och på sig skorna därför väljer vi att benämna 

denna del av hallen som skohall. Den andra delen av hallen är där barnen får gå in i efter att ha 

tagit av sig skorna, där har barnen sina hyllor med kläder och denna del av hallen väljer vi att 

benämna som påklädningshall då barnen många gånger klär på sig just här. I skohallen sätter 

barnen på sig sina skor samt väntar i kö på att en pedagog ska komma påklädd och släppa ut 

dem på gården. Här är barnen också ofta själva då pedagogerna är i påklädningshallen, dukar 

av eller klär på sig. 

 

Observation nr.1 

En flicka 5 år sitter i skohallen på golvet och tar på sig skorna, två pojkar 5 år står redo för 

utgång. 

- Är det här dina eller..? < säger det högt och otrevligt och sedan faller skorna med flit 

på flickan> (pojke 1) 

- <flickan tittar upp utan att säga något och fortsätter sätta på sig skorna och ställer 

sig i kön> 

- <Samtidigt kommer ytterligare en flicka som satt på sig skorna i klädhallen och 

ställer sig i ledet> 

- <Alla fyra knuffas runt och hävdar sin plats om utrymme med armknuffar utan att 

säga något till varandra förutom arga blickar, morrande och knuffar> 

- Man slåss inte faktiskt <ropar flicka 2 rakt ut> 

- Nä men du härmar mig < ropar pojke 1 tillbaka och tar tag i dörrhandtaget på dörren 

för att markera sin första plats i kön> 

- Ettan förlora, tvåan vann… <börjar sjunga ramsan högt> (pojke 2) 

- <sedan börjar alla fyra sjunga sin version av ramsan så att den anpassas till deras 

egen plats i kön som vinner>  (2015-04-29) (se bilaga 5; Vår transkriberingsmetod). 

 

En pedagog kommer sedan och släpper ut barnen på gården. Just i skohallen är barnen många 

gånger själva utan pedagoger närvarande i våra observationer. Kanske därför att när man 

kommer till skohallen är man antingen klar och bara väntar på att få komma ut eller så har 

man bara skorna kvar att ta på sig. Det som dock är oroande som vi sett i några av de 

observationer vi gjort i skohallen, är att barnen inte säger ifrån till sina vänner eller berättar 

för en pedagog när de blivit utsatta som i observation 1 utan bara fortsätter 

påklädningprocessen och köandet med att gå ut. Liknande observationer finns även i 

Bergströms (2013) avhandling. 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som skriver vårt examensarbete inom 2001 års 

lärarprogram. Båda har anställning inom förskolan och är utbildade barnskötare med en 

gemensam erfarenhet av arbete inom förskolan på över 20 år. Denna utbildning läser vi på 
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mestadels distans på helfart samtidigt som vi har heltidstjänster som barnskötare i förskolan. 

Det innebär att vi arbetar samtidigt som vi studerar och tar tjänstledigt de timmar vi har 

obligatoriska föreläsningar eller seminarier på universitetet. För att vi ska kunna genomföra 

vårt examensarbete har vi tagit studieledigt några fredagar under månaderna mars, april och 

maj. 

Vi har valt att studera det sociala samspelet som sker mellan barnen då de vistas i hallen på 

förskolan. Vi har lagt märke till att mycket händer i just förskolans hall och att den arenan ofta 

uppfattas som ”rörig” av både pedagoger och föräldrar. Många barn är tillsammans på en liten 

yta samtidigt i en situation som kräver plats och utrymme för barnen.  

    I hallen möts barn, pedagoger och vårdnadshavare på en begränsad yta där alla är i rörelse 

och på väg någonstans. I förskolans hall lämnas barn av sina vårdnadshavare och tas emot av 

pedagoger eller lämnas ut av pedagoger och tas emot av vårdnadshavare eller andra som hämtar 

barnet. I förskolans hall har barnet sin egen hylla med sina egna saker. Allt annat på förskolan 

är förskolans saker, men just i hallen på förskolan är kläderna och diverse barnens egna saker. 

Hallen används sällan till något annat eller är ens tänkt till att användas som något annat än ett 

utrymme för barnens klädförvaring, på och av klädning. Dock väljer barn ofta att vistas i hallen 

på förskolan, det kan uppfattas som en tillflyktsplats för barn. Barn söker sig till hallen för att 

busa, prata hemlisar och annat samtidigt som hallen blir en mötesplats för barnen mellan 

avdelningar på en del förskolor.  

På de två förskolor vi valt att observera ser hallarna lite olika ut (Se bilaga 6, 7 och 8). På 

den ena förskolan är det en större gemensam hall för barn 4-5 år där barnen är indelade i två 

åldershomogena avdelningar om ca 20 barn på varje avdelning. På den förskolan är hallen 

uppdelad med en vägg som har dörröppningar utan dörrar både till höger och vänster i väggen 

där toaletterna är och dess utrymme blir en del av hallen och är gemensam för de två 

avdelningarna. Detta innebär att väggen både avdelar och inte avdelar de två avdelningarna då 

hallen används som en passage mellan avdelningarna under dagen och inte bara som en passage 

in eller ut. På den andra förskolan är den en något mindre och avlång hall för barn 3-5 år som 

är ca 20 barn. Där finns det endast öppningar in till avdelningen eller ut till gården. Även i den 

hallen finns det en liten toalett som har sin ingång och utgång in i hallen.  

Genom vår erfarenhet tror vi också att ljudvolymen och rörelsebehovet i hallen påverkar 

barnens samspel på olika sätt. Vid barnens utgång kan en pedagog vara och klä på sig, en annan 

pedagog är redan ute på gården redo att ta emot barn medan en tredje pedagog dukar undan 

frukost/mellanmål och så vidare. Detta gör att pedagogerna inte alltid ser, hör och finns till i 

hallen på samma sätt som barnen kanske skulle behöva. Det innebär att pedagogerna inte alltid 

uppmärksammar vad som sker mellan barnen i hallen och vet inte vad det är som händer.  

En tanke som följt oss i vårt arbete inom förskolan är, missar pedagogerna något och i så fall 

vad i förskolan hall? Med socialt samspel menar vi hur barnen använder sig av olika 

kommunikativa metoder så som verbalt, kroppsspråk och attityder. Verbalt tänker vi hur barnen 



7 
 

kommunicerar med sin röst, ord och hur dem helt enkelt talar med varandra, (i det påverkar 

attityden till hur de samtalar). Hur barnen svarar på tilltal, hur barnen uttrycker sig till varandra? 

Med berättande kroppsspråk avser vi att studera hur barnen ser ut när de kommunicerar, vilka 

signaler sänder kroppen ut om hur de egentligen känner. Om och i så fall hur påverkar attityden 

och känslan barnet har inför att till exempel gå ut barnets samspel med andra i hallen. Kramar, 

hjälpande händer, att be om kompishjälp, knuffar, tråkiga ord, tränga sig före, alltid stå först, är 

exempel på barnens kommunikativa samspel. I denna undersökning kommer vi studera vad 

barnen samtalar om i hallen och hur dem samspelar med varandra.  

Då volymen oftast är hög i hallen och pedagogerna relativt få kan också eventuella 

kränkningar och negativa samspel mellan barnen lätt undgå pedagogerna som kan bidra till att 

barn upplever hallen som något negativt. Genom detta examensarbete hoppas vi att få ny 

kunskap inför vårt fortsatta arbete inom förskolan. Många gånger kan det kanske vara så att det 

är där vi saknas som vuxna och barnen har svårt att veta vilka regler och förhållningssätt som 

råder. Eftersom hallen är en mötesplats och ett sorts gränsland mellan förskolan, hemma och 

mitt eget kan det vara svårt för barnen att veta vad som förväntas och accepteras i hallen. Hallen 

kan även vara en arena där man klär på sig för utgång och förbereder sig för utgång inte bara 

genom att ta på sig kläderna utan vad man ska leka, med vem och hur. Vi vill därför också se 

över miljön i hallen, samt hur vi kan bli mer närvarande som pedagoger. 
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2. Bakgrund  

Hallen som plats finns både hemma och på förskolan, egentligen inom vilken arena man än 

beträder. Hallen är början in till någonting, ett sorts välkomnande. I hemmet är hallen ett rum 

man kommer till efter att ha släppts in genom ytterdörren, där man välkomnas in. Hallen ger ett 

direkt intryck av de människor som bor i till exempel huset. Man känner dofter, ser kläder och 

vidare längre in i huset (Engström, 2012). Förskolans hall är också en plats där man välkomnas 

in efter att ha passerat en ytterdörr. Hemma hos någon knackar man på och inväntar att någon 

öppnar dörren eller muntligt välkomnar den som knackat på. På förskolan finns dörren som en 

spärr mellan ute och inne, men den som vill in får öppna dörren själv. Förskolans hall är en 

mötesplats för barn, pedagoger och vårdnadshavare, en sorts gränsarena mellan hemmet och 

förskolan. När vårdnadshavaren gått iväg gäller förskolans regler, men vilka regler gäller när 

vårdnadshavaren är i förskolans hall, är det hemmets regler eller är det förskolans regler? Barn 

som själva klär på sig på förskolan glömmer ibland bort hur man gör när vårdnadshavarna 

hämtar barnet och regler kan bli svåra att hålla när man som barn inte vet vilken regel man ska 

förhålla sig till. Det är också här som de vuxna, vårdnadshavarna och pedagogerna 

kommunicerar om barnets tid på förskolan, om kläder, tider och händelser. Hallen kan ses som 

en arena för den informella kontakten mellan hemmet och förskolan. Här har barnen sina privata 

saker så som kläder och skor, men även det som de vill ta med hem från förskolan som det 

själva äger. Exempel på det är barnens egna alster som skapats på förskolan som ägs av barnen 

själva (Markström, 2007). 

 Hallen på förskolan kan därmed både ses som en arena för information, kommunikation, 

lärande, samspel, men också som ett gränsland för hemmet och förskolan. Här finns skogränser, 

ansvar att klä på sig eller be om hjälp, vänta på sin tur, stå i led, ta ansvar för sina saker med 

mera (Markström, 2007).  

Samspel är en interaktion mellan individer eller mellan individer och miljö. Människans 

medvetande är en produkt av samspelet med andra. Socialt samspel mellan individer är en 

förutsättning för utveckling (Lindahl, 2010). I nationalencyklopedin kan man läsa att samspel 

är ett gemensamt handlande (www.ne.se, 2015-05-08). I det samspelet ingår olika sätt som 

individen i det här fallet barnet kommunicerar med varandra både verbalt och fysiskt (Jeppsson, 

2009). Samspel mellan barn sker under hela dagen på förskolan och då även i förskolans hall. 

Barns samspel består av olika sorters kommunikation, så som förhandlingar om regler, lekar 

och kompisar och i det utvecklas barnens sociala kompetens. 

Kommunikation är en kontakt som uppstår mellan människor genom olika kommuniktiva 

beteenden. Den kommunikation man sänder iväg till en annan människa kommer från en tanke, 

känsla, insikt som uttryck på olika sätt. Ibland sker missförstånd i kommunikationen därför att 

känslan, tanken eller insikten inte nådde fram när man kommunicerade. Några av de kroppsliga 

signaler om hur vi uppfattas är våra ögon, vår röst, tonläge, kroppsspråket, minspel, ordval och 

situationen i sig (Långström, 2011). 

http://www.ne.se/
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När vi kommunicerar syns över hälften av det vi uttrycker i vårt kroppspråk. Kommunikation 

innebär att vi både avger och tar emot signaler både verbala och icke verbala. Kommunikation 

sker även skriftligt mellan människor inte sällan via sms och media. Genom kommunikation 

kan vi uttrycka oss och göra vår röst hörd, hjälpa andra och berätta vad vi vill och hur vi känner 

(Maltén, 2011). 

   Barn lär sig hela tiden under sin tid på förskolan. De övar sociala samspel med varandra, 

hanterar konflikter, läser av kroppsspråk, uttrycker sig med hela sin kropp på olika sätt och 

samspelar kring regler, rum och tid med både barn och vuxna. I förskolans hall kan också 

lärande situationer lyftas fram. Så som bland annat matematik, språk, samarbete, 

självständighetsträning, tålamod, respekt och ansvar. Denna beskrivning av lärande finns även 

med som strävansmål i Lpfö98, -10 som är en förkortning av förskolans läroplan 98 reviderad 

2010 (skolverket, 2010).  Nedan är några av de mål som finns i Lpfö98 och de som är direkt 

från läroplanen har kursiverats även om det är förkortningar av en del av målen. Det som står 

efter det kursiverade är våra egna tankar om hur man kan arbeta med följande mål i förskolans 

hall. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

 Respekt och ansvar för varandra och sin miljö, genom att till exempel hänga upp sina 

kläder i hallen, ta av sig skorna innan skogränsen, hjälpa varandra och stå i ledet vid in 

och utgång. 

 Självständighet och tillit till sin egen förmåga, genom att klä på sig själv, kissa på 

toaletten innan utgång och tvätta händerna efteråt. Fundera över vilka kläder som 

behövs till vilket väder. 

 Utveckla sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp. Just hallen är ett ställe där 

barnen förväntas kunna fungera enskilt genom att klä på sig på en väldigt liten och trång 

yte samtidigt som de övar på att fungera i grupp där ska ska klä på sig utan att störa 

någon annan, men gärna hjälpa de som inte kan eller be om hjälp av annan vuxen eller 

barn. Stå i ledet utan att knuffas eller försöka förhandla om plats längre fram i ledet. 

 Utveckla sitt språk och kommunicera med andra. Barnen uttrycker och sätter ord på vad 

de vill och vill ha hjälp med. 

 Förmåga att använda matematik, barnen räknar fingrar i vanten, sätta skorna på rätt fot, 

fleecetröja före jackan, förstå olika begrepp som före och efter. 

 Utveckla sin motorik genom att till exempel ta på sig jackan rättvänt, stänga dragkedjan, 

dra byxorna över stövlarna, hitta fingrarna i fingervanten och balansera på ett ben när 

det tar på sig stövlarna. 

 Vidare i läroplanen står att barnen ska ges möjlighet till växlande aktiviteter under dagen 

och ge utrymme för barnens egna planer, kreativitet, lek och lärande både utomhus och 

inomhus (Skolverket, 2010).  
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Ser man på förskolans hall som en arena för lärande sker mycket mellan barnen, pedagogerna 

och rummet som ger barnen en grogrund för utveckling både motoriskt, socialt och 

kunskapsmässigt. Här lär sig barnen att förstå samband så som att om det regnar behöver jag 

ha regnkläder och gummistövlar på mig eller blöta kläder behöver hängas upp i torkskåpet för 

att bli torra snabbare. Barnen övar på att stå i led, samarbeta och hjälpa varandra. I förskolans 

läroplan står det att verksamheter ska utgå från en helhetssyn på barnet där omsorg, lärande 

och utveckling ska bilda en helhet (Skolverket, 2010). 

2.1 Syfte 

Vårt syfte med undersökningen är att få mer kunskap om vad och hur barnen samspelar i 

förskolans hall för att kunna arbeta för en utvecklande miljö vid dessa rutinsituationer.  

2.2 Frågeställning 

 Om vad och hur samspelar barnen i förskolans hall vid in och utgång?  

 Om vad och hur samtalar barnen vid dessa tillfällen? 
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3. Litteraturavsnitt 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram tidigare forskning kring förskolans hall och barns sociala 

samspel i förskolan som har betydelse för vårt uppsatsarbete. 

    Vi har funnit och valt ut tre tidigare undersökningar i form av examensarbeten vid 

högskola/universitet där hallen studerats som arena för barns samspel, samt en avhandling som 

fokuserat kring förskolans fysiska miljö och dess betydelse för barns samspel och lärande. 

Övrig litteratur är två böcker med forskning kring barn i förskolan av Eva Johansson (2007), 

Ingrid Pramling Samuelsson(2007, 2013) och Ingegerd Tallberg-Broman(2013), alla tre är 

forskare inom pedagogik och didaktik med inriktning på förskolan och yngre barn. 

     I Iverheims och Johanssons studie har man studerat samspelet mellan pedagoger och barn i 

på och avklädningssituationerna (2014). Deras studie är en empirisk studie likt vår där man valt 

att observera med hjälp av videokamera. Iverheim och Johansson finner olika styrtekniker som 

pedagogerna använder sig av i samspelet med barnen och att samspelet ofta handlar om 

väderlek och klädval inför till exempel utelek på gården. De menar att samtalen handlar om det 

som händer här och nu och att målet är att gå ut vilket leder till att själva lärande delen av 

påklädningsprocessen är underordnad slutmålet i situationen (Iverheim och Johansson, 2014).   

   Vidare talar man om förskolan som institution med stöd utifrån M. Foucault. Michel Foucault 

har gjort en definition av institutioner som något som delar in människor i olika rum och 

avgränsar dem från varandra för att kontrollera en grupp av människor där scheman och 

tidtabeller styr tiden. De discipliner och maktförhållanden som sker där bygger på en hierarktisk 

observation och institutionen är avsedd för vissa grupper av människor (Foucault, 2003; 

Nilsson, 2008). Med det menar man att förskolan är en institution då det är en plats avsedd för 

vissa människor som öppnar och stänger på bestämda tider och där rummen är indelade för 

olika aktiviteter. Det finns regler och normer för hur man bör vara inom förskolans väggar. 

Förskolans rum har klara definitioner om vad som kan göras där och så även hallen. Här finns 

krokar som talar om att här lämnar vi våra kläder.  

Förskolans hall ses som en transithall, ett gränsland där barnen blir förskolebarn när de 

lämnat sina tillhörigheter på sin hylla i hallen. Hur material är placerade i förskolan talar om 

vad som är tillåtet att använda, men även hur barnet klarar påklädningssituationen själv eller 

med hjälp av en pedagog. Att själva påklädningsprocessen hamnar under målet att gå ut gör att 

processen kan uppfattas som stressig då det finns ett annat mål att nå för pedagogerna, nämligen 

att gå ut eller att gå in. Iverheim och Johansson (2014) har även uppmärksammat att barnen 

samtalar om det konkreta i hallen då till exempel klädval efter väder, men då det personliga 

sakerna lämnas på hyllas finns även dessa saker med som samtalspunkter i barnens samspel i 

hallen. Det är vid på och avklädningsprocesserna som barnen ser sina egna tillhörigheter så som 

gosedjur, solglasögon, leksaker och samtal kring dessa ting skapas som också kan ha en 

meningsfull betydelse för barnet och i samtalen.  
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Hallen ses som en arena där pedagogerna använder sig av olika styrningstekniker enligt 

Iverheim och Johansson så som rutiner, övervakning, den välmenande makten och 

normaliseringen. Iverheim och Johansson grundar dessa tankar i Charlotte Tullgrens (2004) 

avhandling, ”Den välreglerade friheten”. Tullgren menar att det finns olika styrningstekniker 

som pedagoger använder inom förskolan och skolan för att både kontrollera, men även motivera 

barnen till att göra saker som att klä på sig (2004). Med rutiner som tvång menas att barn inte 

kan välja bort att till exempel gå ut om barnet inte vill, alla ska gå ut, alla ska tvätta händerna 

innan maten och alla ska provkissa innan utgång. Övervakningen sker genom att pedagogerna 

går runt i hallen överblickar och ger barnen påminnelser som att dra byxorna över stövlarna, 

sätta på sig fleecetröja och hjälper till med det barnet ber om. Den välmenande makten syftar 

till att pedagogerna försöker på ett positivt sätt använda sin makt till att få barnet att göra det 

som krävs. Pedagogen kan genom att göra påklädningsprocessen till en tävling locka barnet att 

klä på sig, att få barnet dit pedagogen vill (Iverheim och Johansson, 2014). 

Martinsson och Nitér (2005) har studerat barns samspel i förskolans olika miljöer och menar 

att samspel är en förutsättning för barns utveckling och lärande. De har utgått ifrån Piagets och 

Vygotskys samspelsteorier. Piagets tankar kring samspel mellan barnet och miljö bidrar till en 

kognitiv utveckling hos barnet och har delat upp det i olika stadier utifrån barnets ålder. 

Vygotsky utvecklade denna teori vidare genom att lägga in den sociala dimensionen i barns 

lärande. Han påtalar vikten av barns sociala samspel och hur det lär av varandra. I barns sociala 

samspel använder de sig av emotionellt engagemang för att lösa problem tillsammans vilket 

leder till en empatisk utveckling hos barnet. Vidare påpekar Martinsson och Nitér (2005) i 

studien om vikten av barns lek för att öva på det sociala samspelet. Som en del i samspelet 

kommunicerar barnen med varandra, löser konflikter och samarbetar. I studien finns resultat 

som visar på att det sker fler konflikter inomhus än utomhus och de menar att utrymmets storlek 

har betydelse för hur konflikter tillkommer. På förskolan är hallen ofta liten och påklädning en 

process som kräver utrymme vilket kan resultera i att fler konflikter tillkommer. Martinsson 

och Nitér påtalar i sin studie att konflikter är en stor del av barnens sociala samspel på förskolan 

(2005).  

Cesar och Henningsson (2012) har i sin studie tittat på de yngsta barnens samspel i hallen 

(tamburen), hur barnen uttrycker sig mellan varandra. Precis som Iverheim och Johansson har 

de använt sig av både observationer och filminspelning av barnens samspel. Kameran är en 

tillgång som visar allt som händer och sker, både verbalt och icke verbalt, samt att man kunde 

observera det insamlande materialet många gånger. Observationerna användes sedan som ett 

komplement för att få en djupare förståelse för det filmade materialet. 

Något som Cesar och Henningsson (2012) tydligt sett i sin studie var hur stress kunde påverka 

miljön i hallen.  Stressen som pedagogerna kunde känna av var tiden och barnantalet. Samspel 

mellan barn och barn/pedagog var väldigt fattigt när pedagogerna upplevde situationen som 

stressig. Däremot när pedagogerna inte upplevde stress så utspelade sig ett utvecklande samspel 
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mellan alla parter. I deras analys av resultaten kunde de se tydligt i hur barnens samspel 

förstärks på ett positivt sätt när miljön i detta fall hallen är stressfri. Man kunde se att samspelet 

ökade när barnantalet var mindre och det blev en lugnare stund i hallen. Vistas många barn i 

hallen samtidigt så får barnen svårigheter att koncentrera sig, då miljön blir rörig och högljudd. 

Ytterliggare en sak de kunde få fram i deras studie var att barnen imiterade varandra, barn som 

vuxna. Imitation var ett viktigt samspelssätt för barnen då det är barnens sätt att hantera sina 

tidigare erfarenheter kring hur samspel fungerar. Det är ett verktyg i barnens sökande av kontakt 

med andra barn eller vuxna (Cesar och Henningsson, 2012). 

Bergström (2013) har i sin avhandling forskat kring förskolans fysiska miljö och dess 

betydelse för barns samspel och lärande. Bergström studerar förskolan som arena för barns 

samspel och de olika rummen betydelse som finns i förskolan. Förskolans fysiska rum ses som 

en arena för samspel för både barn och pedagoger. Bergström påpekar rummets storlek som en 

faktor i barn sociala samspel både vad gäller antal barn som kan vistas där samt möjligheten till 

att samspelet sker utan negativa fysiska handlingar på grund av trängsel. Den fysiska miljöns 

utformning kommunicerar budskap om vad man kan göra och vad som ska göras i ett visst rum. 

Bergström tar i sin avhandling upp flertalet andra forskare som studerat förskolans miljö. 

Forskarna menar att barn har behov av att stänga andra ute för att undvika konflikter i lek och 

då förskolans fysiska miljö oftast inte har dessa rum använder barnen istället toaletter och 

förskolans hall för att få hemliga rum att få vara ifred i. Bergström tar även upp och refererar 

till Annika Månssons tankar om vuxenledda aktiviteter i förskolan i sin avhandling. Månssons, 

”Möten som formar” (2000) delar in aktiviterna i tre typer av vuxenledning, helt vuxenledda, 

delvis vuxenledda och icke vuxenledda aktiviteter i förskolan. Hallen med sina av och 

påklädningssitutioner ses som delvis vuxenledda aktiviteter även om det finns vuxna där som 

hjälper till att klä på, hänga upp kläder, stänga jackor är det endast en hjälpande hand som inte 

alltid styr aktiviteten.   

I barn sociala samspel finns även kamratkulturer som uppstår mellan barngruppen på en 

förskola, den innefattar normer, värden, regler, aktiviteter och rutiner. I Bergstöms (2013) 

studier kring barnens samspel i hallen påpekas att förskolans hall som yta många gånger är liten 

för det som ska ske där med antalet barn som vistas där. 

 I en observation (Bergström, 2013, s.85) som Bergström tar upp i avhandlingen tar en pojke 

sin tröja och viftar med mot en flickas ansikte samtidigt som hon kallas lisa fisa. I just den 

observationen utsätts Lisa både med ord och fysiska saker som slagen med tröja och får en napp 

kastad på sig. När pedagoger kommer in i hallen ändras ordningen snabbt om till att klä på sig 

utan att något barn berättar vad som tidigare hänt eller att någon pedagog är medveten om 

situationen strax innan de kom in i hallen (2013). 

Bergström menar att hallen som rum har tydliga ramar om vad som bör ske där såsom av 

och på klädning, men ändå sker individuella handlingar med egna mål. Som att testa hur hårt 

man kan slå någon med tröjan innan det gör ont som i tidigare nämnd observation. Hallen som 
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plats ses med institutionell karaktär på många förskolor lik igelkottens förskola som studerats i 

Bergströms avhandling. Den har ett tydligt syfte och budskap i sin utformning, pedagogerna 

har god överblick, namnade hyllor i ordning och saker på sin plats. Vid in och utgång finns 

även rutiner som har karaktärsdrag av en institution så som vänte kö, avprickning och andra 

fysiska arrangemang som strukturerar och hanterar barngruppen vid in och utgång (Bergström, 

2013).   

Pramling-Samuelsson och Tallberg-Broman (2013) talar om hur viktiga alla vardagsstunder 

på förskolan är för barnens språkliga utveckling och samspelet mellan barnen. De menar att 

personalen på förskolan ofta glömmer bort vikten av rutiner så som av och på klädning i hallen 

och istället lägger större delen av vikten på förmiddagsaktiviteterna. Då rutinsituationer 

involverar alla barn och ständigt återkommer skapar de en trygghet hos barnet, men också en 

kommunikativ utveckling och gör att barnen använder flera sinnen samtidigt. 

     Johanssons och Pramling Samuelssons (2007) har skrivit en bok som heter ”Förskolan- 

barns första skola” och i den börjar de med att återberätta om en observation de tidigare gjort 

på en hallsituation när en barngrupp ska klä på sig och gå ut. Utåt kan denna situation sett 

väldigt kaotiskt ut, men om man tittar närmare på den med sina pedagogiska ögon kan man se 

många möjligheter till lärande, lek, kommunikation och mänskliga relationer. Denna 

observation av en hallsituation kan senare kopplas till vår egen läroplan i förskolan där barnet 

ses som en medskapare i lärprocessen där samspelet med andra och det sociala och kulturella 

sammanhanget är centralt. För att denna lärprocess ska utvecklas och ett gott samspel ska kunna 

ske så är det vissa faktorer som har mer betydelse än andra så som, barnantal, lokaler och miljön. 

En av dessa faktorer är just det de tar upp som spelar stor roll för barnens utveckling och det är 

den pedagogiska miljön. Hur vi presenterar och organiserar rum och material och hur vi lärare 

tänker kring dess funktion som rum, menar Lotta Bjervås (2007). Johansson (2007) har i en 

tidigare avhandling som uppmärksammas i boken från året 1999 visat att förskolan är en miljö 

fylld med saker som på olika sätt talar till barn och vuxna, och att barn skapar mening och 

sammanhang i den värld de möter på förskolan.  

     Viktiga frågor som vi måste ställa oss menar Bjervås är, vad vill vi att den pedagogiska 

miljön ska sända för budskap till alla dem som vistas där, barn, lärare och föräldrar? Vi måste 

innan vi rent konkret börjar förändra miljön, se till att diskutera vad vi vill att rummet ska 

signalera i form av barnsyn, vad vi vill att barnens ska lära sig/uppnå för kunskap i rummet och 

vilka värden som förskolan står för. Här finns inga direkta riktlinjer, alla förskolor kan och ser 

olika ut utifrån dess olika förutsättningar med vilka barn man har i barngruppen och som ska 

vistas i denna miljö samtidigt (Bjervås, 2007). 
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4. Metodavsnitt 

I metodavsnittet redovisar vi vilka två metoder vi använt oss av för att kunna studera och finna 

svar på våra frågeställningar. Vi kommer att redogöra för varför vi valt dessa metoder och hur 

vi praktiskt genomfört våra observationer och intervjuer. Samt visa hur vi sedan bearbetat de 

insamlade materialet och diskuterat fram våra resultat. Vi kommer även presentera hur vi 

fördelat arbetet under hela vår forsknings- och skrivningsperiod. 

4.1 Metodval 

 För att kunna få in material till våra frågeställningar valde vi att använda oss av direkt 

observationer på de två förskolor där vi är anställda (Esaiasson, 2012). Vi observerade på våra 

egna förskolor och använde oss av två olika former av observationer, första och andra 

ordningens observationer. Till största del utförde vi våra observationer när vi inte var i tjänst, 

dvs. första ordningens observationer. Men vi kunde även göra vissa observationer när vi var i 

tjänst, dvs. andra ordningens observationer (Bjørndal, 2010). Att observera enligt den andra 

ordningen ser Bjørndal (2010) inte som den mest optimala för observatören. Observatören får 

svårt att åsidosätta sina andra uppdrag i den pedagogiska verksamheten som just där och då 

fortgår till skillnad från när man har observationen som sin enda primära uppgift (Bjørndal, 

2010). Esaiasson (2012) har ett annat uttryck för dessa olika sätt att observera, den första är att 

ta rollen som fullständig observatör medan den andra rollen är som fullständig deltagare. Vill 

man då vara flugan på väggen som ser och hör allt utan att själv synas, alltså vara fullständig 

observatör eller vara fullständig deltagare i observationstillfället (Esaiasson, 2012)? Det beror 

helt på vad man vill ha ut av observationerna och vad för möjligheter man har för att kunna 

utföra observationerna, vad för typ av metod man väljer. 

    Under observationerna använde vi oss av ljudupptagning med mobiltelefon och diktafon då 

vi ser fördelar med att kunna gå tillbaka i våra observationsanteckningar och fylla i de tomma 

utrymmerna som möjligen kan finnas. Många gånger kan termen för vad observationer är vara 

missvisande. Oftast säger man att observation är något som man endast ser ske, inte vad man 

hör. Dock är observationer som innehåller användandet av flera av våra sinnen som lukt, smak, 

ljud minst lika viktiga menar Esaiasson (2012). Ljudinspelningarna gav oss möjlighet att 

konservera dessa ögonblick i våra observationer som annars skulle gått förlorat, dessa 

inspelningar gjorde att vi om och om igen kunde spela upp ljudfilerna och gå igenom de 

situationer som uppstått. Genom att lyssna om och om igen på ljudfilerna kunde vi upptäcka 

nya saker som var intressanta för vår studie. På så sätt kunde man få ökad förståelse för de 

samspel som utspelar sig (Bjørndal, 2010). Ljudupptagningarna vi fått in transkriberade (se 

bilaga nr 5) vi ner vilket gjorde att viss kommunikation mellan barnen blev mer uppenbar och 

tydlig för oss. Man såg saker man annars kanske hade blundat för (Norrby, 2014; Bjørndal, 

2010). Eftersom transkriberingen tog mycket tid och vi hade begränsat med tid valde vi istället 
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att fokusera på de mest intressanta sekvenserna vi fick in som är relevant till vårt arbete (Norrby, 

2014; Bjørndal, 2010). Vi har under observationerna fört anteckningar med datum och tid på 

det som skett i hallen och då kunde vi innan transkriberingen välja ut vilka dialoger vi skulle 

använda i vår studie. Vi använde oss av specialsymboler (se bilaga nr 5) när vi transkriberade, 

då symbolerna underlättar läsningen och förstås bättre av läsarna (Norrby, 2014). 

    Därefter intervjuade vi även personalen på förskolorna för att få deras betraktelsesätt på 

barnens samspel i hallen samt en mera heltäckande bild av förskolans hall och det som där sker 

mellan barnen. Under intervjuerna förde vi anteckningar utifrån vad som sagts men använde 

oss även av ljudupptagning för då kunde vi gå tillbaka och vi missade inget viktigt som kom 

fram ur intervjun. Genom att använda sig av semistrukturerade samtalsintervjuer så har man en 

större möjlighet till att få svar som man inte förväntade sig och samtidigt kunna följa upp, 

vidareutveckla och få fylligare svar (Denscombe, 2000; Esaiasson, 2012).  

4.2 Urval 

Vår studie gjordes på två förskolor i en mindre ort i mellansverige. Då vi båda författare arbetar 

parallellt med denna studie gjorde vi våra observationer och intervjuer på våra arbetsplatser. 

Förskolorna har 4 respektive 6 avdelningar och tillhör samma rektorsområde. Vi valde att 

observera de äldre barnen på förskolan som fyller 4, 5 och 6 år under våren 2015, då dessa barn 

vistas i samma hall på respektive förskola. Vi ville både kunna se och höra hur de samspelade 

med varandra under tiden de skulle in eller ut på förskolan. Här valde vi att observera de äldre 

barnen då vi upplever att observera yngre barn i anknytning till vår frågeställning hade varit 

svårare. Vi ville få in material att analysera utifrån deras verbala samspel och detta blir svårt då 

deras språkliga utveckling inte kommit lika långt. Dock vill vi poängtera att vi endast 

observerade barnens in och utgång i hallen och vad som sker mellan barnen, inte vad som sker 

mellan barn/föräldrar eller barn/personal.  

     Vi gjorde ett medvetet- och bekvämlighets val när vi valde att genomföra vår studie på de 

förskolor vi arbetar på. Detta innebär att vi observerade barnen vi arbetar med i hallen och 

intervjuade våra kollegor om hallen, vilket innebär att de som intervjuades också arbetar med 

de barn vi observerat. Genom detta val fick vi en tydlig bild av just det som vi sett i våra 

observationer kopplat till personalens egna upplevelser och synsätt på hall situationer 

(Denscombe, 2000; Trost, 2011). Vi valde även att skilja på förskollärare och övrig personal så 

som till exempel barnskötare för att se om det var någon skillnad på deras syn på förskolans 

hall och det som sker där mellan barnen.  

Vi valde dock bort att observera personalen när de var i hallen då vi har en nära relation till 

dem. Det skulle inte heller varit etiskt hållbart att använda dem i vår studie, då det lätt kan skapa 

osämja mellan parter beroende på vad som kommer fram. Det hade dessutom blivit en annan 

studie. 
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4.3 Datainsamling och genomförande  

När vi valde att göra denna studie diskuterade vi fram hur vi skulle kunna samla in material för 

att om möjligt kunna få svar på våra frågeställningar. Det vi valde var direkt observationer av 

barnen i hallen med ljudupptagning och även intervjuer av personalen för att få deras 

upplevelser och synsätt på barns samspel i förskolans hall. Här informerade vi först personalen 

och förskolechefen på de förskolor vi arbetar om studiens syfte och de visade sig vara positivt 

inställda till att delta. Då vi valt att observera barnen på förskolorna, arbetade vi fram ett 

samtyckesformulär (se bilaga nr 4) som vi tillsammans med ett personligt brev (se bilaga nr 3) 

delade ut till alla berörda vårdnadshavare. Detta delades ut och vårdnadshavarna hade en vecka 

på sig att åter lämna samtyckesformulären. Detta för att godkänna att deras barn fick eller inte 

fick observeras och spelas in i samband med vår datainsamling.  

 Vi arbetade också fram ett samtyckesformulär (se bilaga nr 1) till personalen som vi delade 

ut under tiden vi gjorde våra observationer, där dem fick godkänna deras deltagande eller icke 

deltagande. Det tog lite tid att få in alla vårdnadshavares samtycken och fyra stycken fick 

påminnas igen med en ny lapp efter två veckor. Efter påminnelsen kom ytterligare tre 

samtycken in och då den sista inte inkom valde vi att bortse det barnet från studien istället för 

att påminna igen. Nästan alla vårdnandshavare till barnen valde att delta i vår studie förutom en 

som valde att inte delta och en vars samtyckesformulär ej lämnats in. De formulär som ej blivit 

godkända av vårdnadshavare och personal är både av personliga skäl samt ej inkomna 

samtyckesformulär. Med alla samtycken inne kunde vi börja med våra observationer.  

    Under fem veckor observerade vi på förskolorna där observationerna kunde se olika ut. Allt 

beroende på antalet barn i hallen samtidigt, antalet pedagoger i hallen och närvarande personal 

på förskola dvs. ordinarie personal eller vikarier eller barnens olika sätt att kommunicera med 

varandra.  

    När observationerna började gå mot sitt slut startade vi intervjuerna med personalen i ett rum 

där vi inte skulle bli störda samt att de intervjuade skulle känna sig trygga och avslappnade. 

Under arbetets gång lästes den litteratur som var relevant till vår studie och skrivandet. 

 

 

 

 

4.3.1 Den totala datainsamlingen bestod av följande 

 

Total tid för intervjuer: 152 min 

Antal intervjuer med förskollärare: 6 st 

Antal intervjuer med övrig personal: 3 st 

Total tid för observationer: 380min 
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Antal observationstillfällen totalt: 31 st 

Antal observationer vid utgång: 25 st 

Antal observationer vid ingång: 6 st 

Antal skickade samtyckesformulär till personal: 13 st 

Antal godkända samtyckesformulär till personal: 9 st 

Antal samtyckeformulär personal som ej blev godkända: 4st 

Antal skickade samtyckesformulär till vårdnadshavare: 62st 

Antal samtyckesformulär godkända till vårdnadshavare: 60 st 

Antal samtyckesformulär som ej blev godkända av vårdnadshavare: 2 st 

Total tidsperiod för datainsamling: 7 veckor 

Totalt antal sidor med transkiberat material från observationer:15 sidor 

Totalt antal sidor med transkiberat material från intervjuer: 9 sidor 

4.4 Observation 

Vi valde alltså att utföra observationer på de två förskolor vi arbetar. Åldersgruppen vi 

fokuserade på i våra observationer var 4-6 åringar. De tillfällen vi valt att observera var när 

barnen vistas i hallen samtidigt för att antingen klä på sig för att gå ut eller när barnen ska klä 

av sig och gå in.  

    De flesta av dessa observationer skedde på förmiddagen mellan 09.00 och 11.00 men även 

vid utgång på eftermiddagen. När vi valde att vara en fullständig observatör under 

observationen satt vi på sidan om, där vi hade god översikt över hela hallen och kunde höra och 

se vad som skedde. När vi sedan var aktivt deltagande i observationen fanns vi med i all aktivtet 

som förekom i hallen. Vi hjälpte barnen, kommunicerade, lyssnade samt förde fältanteckningar 

(Esaiasson, 2012). Dock kan de nedskrivna fältanteckningarna och forskarens minne av 

observationernas tillförlitlighet ifrågasättas, då man inte har fullt fokus på att få in material till 

sin studie utan är delaktig i de andra processer som försegår i hallen (Denscombe, 2000). Då vi 

båda arbetar på förskolorna där vi gör vår studie har det många gånger varit svårt att utföra 

observationerna när vi är en fullständig observatör på ett tillfredsställande sätt då barnen har 

svårt att förstå att vi inte ska vara delaktiga alla gånger i på eller avklädningsprocessen. De 

söker gärna upp oss och vill ha hjälp. 

    Vid ett av de observationstillfällena när vi använde oss av ljudupptagning visade barnen 

intresse för utrustningen och ville gärna undersöka diktafonen närmare vilket gjorde att 

observationen blev svår att genomföra. Observationerna kunde ta allt från tre minuter till 40 

minuter med skiftande barnantal. 

4.5 Intervju 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med den personal som arbetade på förskolorna 

där vi också studerar barns sampel i hallen. Dett innebär att vi använde oss av vår intervjuguide 
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(se bilaga 2) med färdiga frågor. Intervjun blev då flexibel och öppen vilket gjorde att vi kunde 

ställa följdfrågor och även den intervjuade fick möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 

2000). Personalen vi intervjuade representerar olika yrkeskategorier så som förskollärare, 

barnskötare och outbildad personal. Genom att intervjua fick vi möjlighet att förstå den 

intervjuandes syn och perspektiv på just det vi efterfrågar i vår studie (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

    Det positiva med att intervjua personalen är dess möjligheter att kunna få in svar som är helt 

oväntade i och med att man som intervjuare kan ställa följdfrågor efter sina ursprungsfrågor 

och på det sättet få ett bredare fylligare svar (Esaiasson, 2012). 

Intervju med personalen som användningsområde ses som ett komplement till att kunna koppla 

till tidigare forskning som vi granskat för att kunna ge vårt vetenskapliga bidrag till studien 

(Esaiasson, 2012). Även ljudupptagning användes under intervjuerna för att kunna gå tillbaka 

och lyssna så man inte missade viktiga svar. 

    Efter att nästan alla observationer genomförts på barnens samspel i hallen delade vi ut 

samtyckesformulär till personalen på förskolorna. Intervjuerna valde vi att utföra i ett av de 

samtalsrum som finns på förskolorna för att skapa ett tryggt klimat. Där kunde man få vara ifred 

utan att bli störd av andra kollegor samt att de intervjuade kan känna sig trygga i att säga sina 

åsikter och svar utan att någon annan hörde (Bjørndal, 2010). 

    Vi satte en begränsad tid på runt 20-30 minuter för intervjun då vi gjorde detta under arbetstid 

och vi behövdes senare i barngruppen. Dock gick intevjuerna många gånger fortare än så. 

Strukturen på samtalsintervjun utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga nr 2) som den utvalda 

för intervjun fick några dagar innan för att ges möjlighet att tänka igenom frågorna. Utifrån våra 

frågeställningar valde vi ut vilka frågor vi ville fokusera på och som kunde ge oss en möjlighet 

att koppla till de observationer vi gjort. I användningen av intervjuguiden gavs det flexibilitet i 

vilken ordning som vi ställde frågorna i samt att vi kunde ställa uppföljningsfrågor om så skulle 

behövas (Bjørndal, 2010). Frågorna till vår intervju valde vi att de skulle vara korta och lätta 

att förstå. För att komma åt en så god samtalsintervju som möjligt är det en god förutsättning 

att vara förberedd, men öppen för nya frågor och att frågorna har ett syfte kopplat till det vi 

studerar och att vi får långa fylliga svar av de vi intervjuar (Esaiasson, 2012). 

4.6 Databearbetning  

Den rådata vi fått in genom observationer och intervjuer har vi transkriberat ned i skriftform (se 

bilaga 5). För att få fram ett resultat av vår studie gjorde vi tillsammans en sammanställning av 

vår datainsamling från både observationerna och personalens intervjuer samt det inspelade 

materialet. Därefter analyserade vi det samlade materialet för att kunna diskutera fram ett 

resultat kopplat till våra frågeställningar. 
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4.7 Etiska överväganden 

Vi observerade barn vi redan kände på våra förskolor, där vi arbetar. Vi kontaktade barnens 

vårdnadshavare genom ett personligt brev med information om oss författare och vad vi vill 

studera i vår studie. Med det personliga brevet skickade vi med ett samtyckesformulär. I brevet 

blev de informerade mer övergripande om vårt syfte med studien och vårdnadshavarna fick 

godkänna om deras barn skulle ingå i vår studie eller inte. Barnen som deltog i vår studie är 

anonyma, det vill säga att vi inte att namnger barn eller att det sker beskrivningar på barn som 

gör att de kunde identifieras. I samtyckesformuläret står det även tydligt för vårdnadshavarna 

att deltagandet i studien är frivilligt och att det när som helst under studien har möjlighet att 

ångra sitt deltagande.  

    Samma gäller personalen som informerades om vår studie och vårt syfte med arbetet. 

Personalen fick ett samtyckesformulär där de valde att delta i vår studie eller inte. De i 

personalen som valde att delta är även de anonyma och vi kommer inte någonstans namnge 

dem eller beskriva svaren från intervjun på ett sätt som kan avslöja deras identitet. Precis som 

i vårdnadshavarnas samtyckesformulär var vi nogranna att meddela både i formuläret och vid 

utlämnandet av det att deras deltagande var frivilligt och att möjlighet att avsäga sitt deltagande 

fanns även under själva intervjun. 

Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av 

individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet 

med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

Analysen av datan bygger på en sammantagen analys av det material vi fått in. All insamlat 

empiriskt material kommer att förstöras eller raderas efter att studien blivit granskad och 

godkänd, under studiens gång förvaras samtycken och intervjuer väl dolt för obehöriga. 

Ljudfiler ligger på lagrade på våra egna personliga mappar i våra firstclass konton på 

kommunens servrar som endast vi själva är behöriga till. 

 

 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi startade upp och valde gemensamt ett ämne som var intressant, det vill säga det vi ville 

studera och titta närmare på. Vi började med att arbeta fram en frågeställning och vårt syfte 

med arbetet. Vidare arbetade vi tillsammans fram en grundstomme i arbetet. Sedan valde vi att 

dela upp arbetsuppgifterna som vi skulle ansvara över samt satte upp olika delmål för att få en 

jämn belastning under arbetets gång. Ett exempel är att vi valde i litteraturavsnittet vem som 

skulle läsa vilket litteratur som vi sedan sammanställde tillsammans i denna studie. Ett annat 

exempel på vår arbetsfördelning är att Petra påbörjade bakgrundsavsnittet som Linda sedan 

fortsatte med och sedan skickade tillbaka och på så sätt har vår studie arbetats fram. Vi har båda 
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ansvarat för att starta upp och fylla ut det olika delarna i arbetat. Detta innebär att vi haft mail 

och telefon kontakt flera gånger per vecka, men även valt att träffas en dag i veckan för att gå 

igenom och följde upp det vi arbetat med samt se hur vi skulle gå vidare till nästa gång. Denna 

process är var viktig för oss då vi ville ha en diskussion under arbetets gång och inte missa 

några viktiga delar till arbetet samt att båda skulle vara medvetna och insatta i varandras delar 

då studien vi gjorde är vår tillsammans. Vi har delat upp och haft ansvaret att genomföra 

observationerna och intervjuerna på våra egna förskolor samt renskriva det insamlande 

materialet. 

    I slutet av denna process satt vi tilllsammans och analyserade och diskuterade fram våra 

resultat i studien utifrån både observationer och intervjuer. Avslutningsvis satt vi tillsammans 

och finslipar vår text och gjorde den redo för inskick. 
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5. Resultat av studie 

Nedan har vi valt att kategorisera de resultat vi fått ut av vår studie om barns sociala samspel i 

förskolans hall. Resultaten är kategoriserade utifrån de två olika metoder vi valt att använda oss 

utav, observationer och intervjuer. Rubriksättningen utgår ifrån när observationerna ägt rum, 

om det varit under en utgång eller ingång samt vår intervjuguide (se bilaga nr.2). 

5.1 Övergripande resultat av observationer 

De observationer vi valt att citera i resultatdelen är de som vi upplever att vi kan se mönster i. Till 

exempel hände det flera gånger att barn blev uppmanade om klädval av personal samt att barnen 

förberedde sin lek inför utgången i flera av de observationer vi gjorde. Det är ockå på så vis vi valt 

ut dessa observtioner som följer då vi kunnat se i våra sammanställningar att det inte är en slump 

utan hänt fler än en gång. 

    Även om vi valde att inte studera pedagogerna kunde vi i våra observationer notera att ett 

större antal samtal sker mellan barn och pedagog än mellan barn och barn i förskolans hall. Att 

vi kunde notera detta beror på att pedagogerna ingår många gånger i det samspel som sker 

mellan barnen i hallen, se obersvation 2 nedan. Det beror även på att pedagogerna ger olika 

uppmaningar till barnen för att nå målet att gå ut som ligger över på/av-klädningsprocesserna. 

I de samtalen ingår uppmaningar om vad som ska göras och ske, vilka kläder man ska ha på sig 

och tillrop som kom igen, skynda dig, prata inte nu det kan ni göra sen, men också oj du kunde 

stänga jackan själv. I observation 2 nedan syns en av dessa samtal mellan personal och barn där 

uppmaningar om kläder finns med. Man kan uppleva att själva hallen som situation och som en 

påklädnings och avklädningsplats är tydligt underordnad att man ska gå ut.  

 

Observation 2. 

- alla barn ska ha galonbyxor för idag regnar det ute (pedagog) 

- måste jag också det då? (barn 1) 

- ja, alla behöver galonbyxor (pedagog) 

- då måste du också faktiskt därför de regnar ju (barn 1 till barn 2) 

- jaaa, jag veeet! (barn 2) 

(2015-04-27) 

 

Hallen är som ett stort mellanrum mellan andra viktigare mål. Samtalen mellan barnen är både 

negativa och positiva. Barnen både innesluter och utsluter varandra genom sina samtal och 

hittar kläder och material som leder till anledningar att exkludera och inkludera varandra på 

olika sätt i samspelet.  

 

Observation 3. 
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-  jag spelar det där spelet hemmmmaaa på paddaaan..<retig röst> (Algot) 

- jag får ocksååå deee. <visar med sitt ansiktsuttryck genom korsade ögon och skakar 

samtidigt på huvudet med ansiktet nära Algot när han säger det> (Alvin) 

- jag spelar meeed deee sky lander.. (Algot) 

- ahaaa.. (Alvin) 

<Vilmer står och lyssnar på samtalet, men ser ledsen ut både i sitt ansiktsuttryck och i 

kroppshållningen, han står utanför samtalet> 

- nollan kunde trolla, ettan förlora, tvåan vann…(Vilmer) 

-  näää!! (Alvin) 

-  okeej, tvåan kunde viiiiinna men det va braa! För att annars skulle han få på truten.. ( 

Vilmer) 

< in i skohallen kommer Jon> 

-  truten, slå på truten haha < fortsätter ta på sig skorna utan att ingå mer i samtalet> 

(Jon). 

(2015-04-28) 

 

Barnen ser även när kompisar behöver hjälp och ber varandra om hjälp i förskolan hall som i 

observationen nedan. 

 

Observation 4. 

- Hjälper du mig med vanten? (pojke 1) 

- Va!! (pojke 2) 

- Hjälper du mig med vanten? (pojke 1) 

- Ja! De kan ja! <hjälper med vantarna> (pojke 2) 

- Måste ta av mig igen <tar av sig vantarna> (pojke 1) 

- Kolla vantarna? <frågande ton> (pojke 2) 

- Hjälper du mig? (pojke 1) 

- Ahhh. Man är snäll när man hjälper varann (pojke 2) 

- Ahha <lång paus i samtalet medan pojke 2 hjälper pojke 1 med vantarna> 

- Kan du hjälpa mig också? <pojke 2 håller i en reflexväst) 

- Jag hjälper dig. (pojke 1). 

(2015-03-27) 

 

Kroppsligt markerar de sitt behov av plats på olika sätt, genom arga blickar, stort svängrum 

med kläder i rörelse, buffar och knuffar. Det positiva kroppsspråket ses genom kramar, 

handpåläggningar, leenden och hjälpande händer. Även när barn ser att ett annat barn 



24 
 

tillexempel inte når sina saker i torkskåpen kan de utan att fått frågan hjälpa till att ta ner om 

man kan nå, men även dessa hjälpande sekvenser i hallens processer kan ske med negativa 

samtal och gester så som att man tar ner vantarna och slänger mot kompisen.  

5.1.1 Resultat av observationer vid ingång  

I samtalen mellan barnen vid ingång finns ofta dialoger kring vad som kommer att ske eller har 

skett utanför förskolan. Barnen frågar om någon vill komma hem till dem, pratar om hur nära 

de bor varandra, vad dem ska göra i helgen eller på sin semester, vem som hämtar eller vem 

som varit hemma hos dem förut med mera.  

 

Observation 5. 

- Idag ska Sandra vara hemma hos mig (Petra) 

- ohh va? <ser chockad ut i sitt ansiktsuttryck> (Elsa) 

- därför hon bor så nära mig (Petra) 

-  jag bor också nära diiig.. (Elsa) 

- Ahhh (Petra) 

- de är typ bara två hus från Petra å Sandra <slinker in med en kommentar i 

förbifarten och går sen in på avdelningen> (Anna) 

-  å jag bor nästan breve Petra (Elsa) 

- Ahh < fortsätter klä av sig och pratar inte till Elsa utan tyst för sig själv >(Petra) 

-  å jag bor nästan breve Petra!! <upprepar sin mening lite tydligare> (Elsa) 

-  å jag, å jag bor nästan nära Marcus < en retig röst för att hävda att hon också 

bor nära någon> (Nova) 

-  å jag me bor nästan nära Marcus <lika retig röst som Nova> (Petra) 

- det är ju lätt å åka hem hos diiig < tittar på Petra och tar sina händer upp vid 

sidorna med handflatorna uppåt som lätt som en plätt> (Elsa) 

- jaa, de är ju superlätt  < gör lika som Elsa gjorde med händerna> (Petra) 

-  jaahaa, man bara brrrmmm bom brrrmm tutut <springer runt ett varv i 

klädhallen och låtsas köra bil> (Elsa) 

- ja så lätt (Petra). 

(2015-04-17) 

 

Vi kan även i resultaten se en större vilja att hjälpa kompisar vid ingång med att till exempel 

hjälpa varandra av med kläder och flytta sig för att ge plats.  

Vid ingång efter avklädning kommer även påminnelse kommentarer från barnen om att 

någon glömt hänga upp jackan eller tvätta händerna med tvål. Dessa kommentarer från ett barn 

till ett annat kan ofta låta negativa och det händer även att de höjer rösten mot kompisen. När 

kompisen som då till exempel glömt jackan och går tillbaka hänger då upp jackan med en viss 
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protest i kroppen som visas genom deras kroppsspråk i form av en bestämdare gång och att de 

då hänger upp jackan hårt mot kroken. Vid ingång kan man se att färre barn i taget vistas i 

hallen då slussystemet (några barn i taget går in i hallen åt gången) används oftare vid ingång 

vilket leder till att barnen upplevs ta det lugnare. 

5.1.2 Resultat av observationer vid utgång 

Många gånger vid utgång vistas fler barn i hallen och slussystemet (några barn i taget går ut i 

hallen åt gången) används mer sällan och ljudvolymen är även den mer högljudd. När man fått 

på sig kläderna och är redo för utgång får barnen vänta vid dörren.  

Vid ytterdörren finns det barn som väldigt tydligt hävdar sin plats i kön (där de väntar på att få 

komma ut på gården) både med ord och med kroppsspråk. Även den lek som sedan leks ute kan 

man se börja redan i hallen genom att barnen samtalar om vem dem ska leka med och rent 

konkret börjar endel lekar med att man tar föremål i hallen och gör till något annat till exempel 

kan ett skohorn förvandlas till en häst eller ett svärd. 

 

Observation 6. 

Ena flickan får syn på ett av det två skohorn som finns i hallen. Hon stoppar skohornet mellan 

sina ben som en käpphäst och börjar rida runt i hallen. Flicka 2 tar då upp det andra skorhornet 

och de börjar leka tillsammans. När de sedan får gå ut för en pedagog kastar de skohornet 

bakåt utan att se sig för så flyger skohornen över de andra barnens huvuden, men landar på 

golvet. Flickorna som lekte häst galopperna ut genom ytterdörren och vidare på gården och 

fortsätter sin hästlek ett bra tag till ute.  

     (2015-04-30) 

 

Här kan man se hur barnen tar de material som finns tillgängliga och omvandlar dem med hjälp 

av sin fantasi in i leken.  

 

 

Observation 7. 

I hallen mellan två pojkar som står påklädda och väntar. I hallen finns en egengjord flagga av 

barnen. 

- Ska vi leka med flaggan? <lägger på en superglad röst och ett stort leende när han 

frågar sin kompis och pekar på flaggan> (Robin) 

- jaa! < ler lika stort tillbaka och båda barnen har nu händerna på flaggan> (Olle) 

- <Olle blundar sedan och står helt still, men fortfarande har båda pojkarna varsin 

hand på pinnen som är en flagga och efter en stund börjar Olle tjuvkika utan att 

Robin märker det. Robin tittar då mycket nära på Olles ansikte och då pussar Olle, 
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Robin på munnen. Robin ser väldigt glad ut över pussen, men samtidigt lite chockad 

med stora ögon> 

- Jag visste att du va där. Hihi < ler ett stort leende> (Olle) 

- Ah men man får ju inte spottas ju <lägger huvudet på sned å tittar på sin kompis> 

(Robin)    (2015-04-29) 

Vi upplever även att man kan dra en gräns mellan två typer av barn vid påklädning om man 

hård drar det. Antingen är man först att klä på sig eller sist. Det vill säga att en del barn ser det 

som en seger att klä på sig snabbt och komma till kön där det tydligt hävdar sin plats eller 

tränger sig medan andra barn har en lång startsträcka och får svårare att koncentrera sig i hallen 

då många vistas där, men när det lugnar ner sig klär det på sig själva. Barnen samtalar om vilka 

det ska leka med ute och frågor om kompisar vill leka med dem ute redan under 

påklädningsprocessen. I resultaten ser vi även hur barn både innesluter och utesluter varandra 

genom olika samtal så som om hur nära man bor varandra och lag skapas utifrån färg på kläder. 

 

Observation 8. 

- Adam, Adam ska vi vara det blåa laget? <visar upp sin blåa jacka> (Linda) 

- Ah, blåa laget! <skrattar högt och ser glad ut> (Adam) 

- < en annan flicka (Sara) bredvid dessa två barn ser nerstämd ut> 

- Vi är blåa laget <sjunger Linda högt> mitt blåa lag! 

- Jag är rosa laget (Sara) 

- Nu är Sara rosa laget istället för blåa… (Adam) 

- <Adam fortsätter> Sara har inga blå laget längre, Sara har du inge blåa laget?, 

du har ingenting där. < Adam pekar mot Saras kläder och menar att Sara har 

inte blåa kläder alls på sin hylla> 

- Men då kan hon vara rosa laget och vi vårt blåa (Linda) 

- Det är bara du och jag som är blåa laget (Adam) 

- Kom nu Adam och mitt blåa lag, nu går vi, kom! (Linda) 

(2015-04-17) 

 

Vi ser även en lägre vilja att hjälpa varandra då fokus verkar ligga på att komma ut för barnen. 

Barn frågar om man kan få hjälp med att knäppa jackan av kompisar, men får då arga blickar 

eller korta svar tillbaka av kompisen om att det inte vill eller kan.  

 

Observation 9. 

Följande observation är mellan två flickor 5 och 6 år. 

- kan du hjälpa mig? <visar fram sina skor> (flicka 6 år). 

-  < tittar på skorna och skakar på huvudet> (flicka 5 år) 
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- du hjälpa mig, hjälpa mig med mina skor (flicka 6 år) 

-  neeej! <står stadigt kvar på sin plats i kön fortfarande utan skor> (flicka 5 år) 

en pedagog påpekar då att man visst kan hjälpa varandra i hallen 

-  men jag måste ju sätta på mina skor  <går bestämt och hämtar sina stövlar och 

sätter på dem på fötterna> (flicka 5år) 

- <tar kompisens ena skor> kom här i ska foten <säger med en glad och hjälpsam 

röst> (flicka 5 år) 

- Flickan som är 6 år stoppar i foten i skon som hon blir ombedd att göra och ser 

nöjd ut att hon fått hjälp. 

- sååå andra foten (flicka 5 år) 

- <ler och ställer sig i ledet när hon fått på sig båda skorna> (flicka 6 år) 

- Amanda jag kan inte dra över <utebyxorna över gummistövlarna> (flicka 5år) 

-  jag kan (6 år) 

-  <provar ett tag utan framgång> 

- <säger argt> men kan du dra över! (flicka 5 år) 

(2015-04-20) 

 

Vi ser även ett beteende av att det barn som är redo och väntar i hallen är så angelägna att hålla 

sin plats att det inte är villiga att flytta sig om en kompis behöver nå sina skor eller när en 

pedagog kommer för att gå ut med barnen. Utan man måste tydligt påpeka att kompisen vill nå 

sina skor som pedagog eller att ledet måste backa för att ge plats. Samtalen handlar mycket om 

just här och nu så som vem man ska leka med, vilka kläder man ska ha och om hjälp med 

påklädningsmomenten.  

    I resultaten kan vi även se hur barnen använder sitt kroppsspråk både negativt genom att säga 

nej till att hjälpa till, men också positivt genom att lägga handen på kompisens axel när man är 

färdigpåklädd och få ett leende tillbaka. Den gesten kan ses som ett sätt att säga ”här är jag redo 

att leka”. 

5.2 Övergripande resultat av intervjuer 

Vi har valt att skilja på personalen som arbetar med barnen på förskolorna utifrån deras 

utbildning. Det som har akademiskt utbildning det vill säga förskollärarna i en del. Den andra 

delen kallar vi här övrig personal, det vill säga, barnskötare, outbildade och långtidsvikarier. 

Detta för att vi ville se om det fanns någon skillnad i hur de ser på hallen som situation och 

plats.  

 Hallen upplevs som trång, högljudd och stressig både för barn och personal då många vistas 

där samtidigt. Det finns en önskan om att det så kallade slussystemet som personalen benämner 
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det ska användas mer för att få mer struktur i hallen. All personal på förskolorna är överens om 

att det finns förbättringar att göra på just denna arena på förskolan. 

- Rörigt när det är många barn där, ju färre barn i hallen dessto lugnare blir det  

     (Personal, 2015-04-28). 

5.3 Resultat av intervjuer med förskollärare 

De vi nedan benämner som förskollärare är anställd personal inom förskolan som arbetar på de 

avdelningar där observationerna gjorts. Personalen har både anställlning som förskollärare samt 

examen inom lärarutbildning som förskollärare. 

  5.3.1 Förskolans hall      

 I intervjuerna med de deltagande förskollärarna fick vi veta att hallen som plats upplevs stressig 

och trång då många barn vistas på en väldigt liten yta. I hallen finns inget utrymme för lek då 

hallen är liten och många barn är där samtidigt. Pedagogerna ser hallen endast som en på- och 

avklädningsplats när de ska in eller ut. 

Situationerna i hallen upplevs som stressiga, som pedagog känner man sig otillräcklig till 

alla barn som kan behöva ens hjälp och stöd. När många barn vistas i hallen samtidigt så blir 

det högljutt och många konflikter uppstår då barnens yta är begränsad. Men när man har färre 

barn i hallen upplevs situationen annorlunda då man känner att man räcker till som pedagog, 

barnen har ett lugn och är mer trevliga mot varandra och ljudnivån är lägre.  

5.3.2 Barnen som vistas i hallen 

I hallen klär barnen på sig med hjälp av varandra eller med hjälp av en pedagog. Barnen 

kommunicerar och söker kontakt med andra barn på många olika sätt, de talar, använder sitt 

kroppspråk genom knuffar, kramar och mycket bus. Flera barn har svårt att koncentrera sig i 

hallen så de klättrar istället på inredningen, springer runt och stör de andra barnen.  Barnen 

ropar på varandra när de söker kontakt med någon annan. De ber om hjälp av både andra barn 

och vuxna samt att de gärna visar sina vänner vad de kan och lär ut till exempel hur man sätter 

på sig ett par fingervantar eller dra upp en dragkedja.  

     Det barnen kommunicerar mest om är det som har mycket med gemensam lek att göra. Vem 

ska leka med vem ute, vad man ska leka eller vad man ska göra efter förskolan. Utöver 

samspelfrågor pratar barnen om det som är relevant i just denna situation, vad man behöver ha 

på sig och att man ber om hjälp med påklädning. 

- Barnen kan ibland ha livliga diskussioner i hallen om vilka kläder de måste ha 

på sig.         (Förskollärare, 2015-04-28). 
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5.3.3 Positiva tankar och önskade förbättringar 

Alla de intervjuade förskollärare var överens om att allt går bättre i hallen om man har en mindre 

barngrupp samtidigt och då använder sig av ett slussystem. Slussystemet fungerar så att några 

barn går in i hallen åt gången tillsammans med en pedagog. Då den gruppen gått ut kommer 

nästa lilla grupp. Barnen har även visat sig att de kan vara självständiga när det gäller på- och 

avklädning, men om de stöter på hinder så ber de om hjälp. 

- Den fysiska miljön kan förbättras i hallen med att till exempel hyllorna sänks till 

barnens nivå och ökar deras självständighet  

              (Förskollärare, 2015-04-28). 

     Förskollärarna vill förbättra hallen genom att använda ha en tydlig struktur i hur hallen ska 

användas och hur en hall situation ska se ut för dem och barnen, att kunna ta hänsyn till de 

barnen som behöver det lilla extra. 

- Det skulle vara bättre att ta några barn åt gången. Det skulle gynna ett bra 

samspel mellan barnen och deras dialog och kommunikation. Vi skulle också bli 

lugnare utav det. 

                (Förskollärare, 2015-04-28). 

 

 Det är viktigt att ge barnen tid och ha en medvetenhet som pedagog i hur man ser det 

pedagogiska värdet i alla hallsituationer. Barnen får in många olika lärprocesser i en 

hallsituation som motorisk träning, språklig träning och den sociala träningen. Förskollärarna 

vill även i denna tydliga struktur se att man använder sig av slussystemet i hallen så inte allt för 

många barn vistas där samtidigt. En vuxen personal till i arbetslaget skulle även vara bra att ha. 

5.4 Resultat av intervjuer med övrig personal  

De vi nedan benämner som övrig personal är barnskötare, resurser, långtidsvikarie och 

outbildad personal som har anställning på de avdelningar vi valt att observera i vår studie.  

 5.4.1 Förskolans hall 

Personalen upplever hallen som rörig eftersom att många barn vistas på samma yta vid in och 

utgång. Själva hallen upplevs trång och många gånger väldigt högljudd vilket är en konsekvens 

av antalet barn som vistas där samtidigt under vid av och på klädningprocesserna. 

 

- Lite för liten faktiskt och trång för så många barn som vi har här. 

     (Personal, 2015-04-27). 
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- Vissa barn är duktiga på att klä på sig, men några har väldigt svårt att 

koncentrera sig. 

                  (Personal, 2015-04-27). 

 

 Personalen upplever även att det är svårt att räcka till då alla barn är där, har alla olika behov 

av hjälp. Några med att klä på sig andra med att fokusera och en tredje med att peppas inför att 

gå ut. Barnen upplevs även vara energiska när de väl ska gå ut, ofta för att det kommer från en 

stillasittand aktivitet såsom samling, frukost eller mellanmål. Personalen upplever situationen 

som både tjatig och stressig, men även att det finns mycket samspel mellan barnen och 

utveckling för dem.  

5.4.2 Barnen som vistas i hallen 

Vad barnen gör i hallen är ofta det som hallen är till för nämligen att klä på sig eller av sig. Men 

det finns även barn som har svårare att koncentrera sig i hallen och det syns i att det blir högljutt, 

springer omkring, gömmer sig, knuffas och använder hårda ord. Barnen är fysiskt rörliga i 

hallen vilket själva på och avklädningsprocessen i sig kräver, men personalen upplever att 

barnen visar mycket känslor med sitt kroppsspråk i hallen. Mycket av det negativa som kommer 

fram är barnens diskussioner om klädval och hur de försöker motivera bort val av regnkläder 

eller varmare kläder. Barnen samtalar om klädval, vad de ska leka ute och vem som ska följa 

med vem hem under veckan. Klimatet kan vara hårt i hallen då alla som är där känner av både 

stress och trängseln i arenan. Personalen upplever även att det finns tillfällen då det är så 

stressigt att barnens kommunikation och samspel helt saknas i hallen då det bara är att gå ut 

som gäller. 

- Det är olika från dag till dag. Vissa dagar är det mycket småprat, men andra är 

det bara klä på och gå ut vilket är stressigt. 

     (Personal, 2015-04-27) 

5.4.3 Positiva tankar och önskade förbättringar 

Att barnen har sina bestämda platser med kläder underlättar processen då de ska gå ut, de vet 

helt enkelt vet vart deras saker är någonstans. Man upplever att det finns en struktur och 

effektivitet vid utgång som gör att det finns någon ute på gården så barnen kommer ut snabbt 

och barnen är bra på att vänta i hallen tills någon pedagog kommer och släpper ut dem.  

- Utgången fungerar bättre när det är några barn i hallen i taget. Vi vuxna 

behöver blir bättre på de och börja kommunicera mera vid utgång om vem som 

gör vad. 

     (Personal, 2015-04-28) 
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Personalen upplever att barnen vet vilka regler som gäller vid utgång, att ingen får gå ut utan 

att någon pedagog är ute. Man känner även att det behöver struktureras ytterligare i hallen för 

att kunna göra hallen som plats ännu bättre för de som vistas där. Fler personal behöver vara på 

plats i hallen för att stötta barnen i hallen samt att barnen bör komma ut och in i omgångar för 

att minska både ljudvolym och strängeln som annars uppstår. Barnen skulle då få lättare att 

kunna fokusera på sin uppgift, att klä på eller av sig. Hallens miljö tycks behöva tydliga regler 

vad som där gäller och personalen måste kommunicera även med varandra om vad gäller för 

dagen, med till exempel klädval. Ett förslag som kommit är att varje pedagog får ansvara för 

ett visst antal barn som följer barnen genom hela processen från provkissning, påklädning till 

utgång samt följer med barnen ut på gården. 
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6. Resultatdiskussion  

Här kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållande till tidigare berörd forskning. Vår 

resultatdiskussion hade kunnat delas in på två sätt antingen utifrån våra frågeställningar eller 

metodval. Vi väljer här att dela resultatdiskussion i de två olika metoder vi valt, observationerna 

av förskolans hall och intervjuerna med förskolans personal. Detta då det är så vi presenterat 

våra resultat. 

6.1 Observationerna i förskolans hall 

Precis som många tidigare studenter som forskat kring barnens samspel i hallen är många av de 

samtal i våra resultat om det som sker och händer här och nu. Kring detta finns det flera olika 

exempel på från det observationstillfällen vi gjort i vår studie som i till exempel observation 2 

om galonkläderna. Dessa samtal sker oftast mellan pedagog och barn, men även mellan barnen 

själva då de påminner varandra om vad som gäller.  

 

- då måste du också faktiskt därför de regnar ju (barn 1 till barn 2) 

- jaaa, jag veeet! (barn 2) 

(2015-04-27) 

 

Även Iverheim och Johansson (2014) tog upp liknande samtal i sin studie om förskolans hall. 

Det är inte heller konstigt att just dessa samtal sker för det ingår i den rutin och kunskap vi 

pedagoger stödjer barnen i och ger barnen möjlighet till i påklädningsprocessen. Precis som det 

ordspråk vi är uppväxta med så som ”det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder” och 

”kläder efter väder”. I dialogen finns även en del av den makt pedagoger har över barn på 

förskolan i att barnen SKA ha även om det är välmenat för att barnen inte ska bli blöta innanför 

ytterkläderna när det är ute, den välmenade makten (Tullgren 2004). 

 Precis som i observation 1 där pedagogen säger till barnet som frågar om galonkläderna. 

 

- ja, alla behöver galonbyxor (pedagog) 

(2015-04-27) 

 

Vid utgång såg vi att barnen hade en mindre hjälpsam attityd mot varandra än vid ingång. 

Kanske är det för att det upplevs stressigare för personalen i hallen vid utgång än ingång och 

att denna känsla även finns hos barnen. Att barnen har svårare att hjälpas åt och att samarbeta 

är tecken på stress. Även Cesar och Henningsson (2012) såg i sin studie många stressiga 

hallsituationer. Samtidigt som vi såg att barnen många gånger kan vara motvilliga att hjälpa 

varandra vid utgång såg vi också många gånger hjälpsamma barn som både bad kompisar om 

hjälp och hjälpte frivilligt. Dessa tecken finns i observation 7 där några flickor hjälper varandra 
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med skorna vid utgång. Flickorna samarbetar och är hjälpsamma, men samtidigt visas stressen 

över att bli klar och att kunna gå ut vara starkare än att hjälpa till. Det visar sig genom flickornas 

röst och tonläge gentemot varandra att flicka 5 år inte vill hjälpa till försen en pedagog påpekar 

att man visst kan hjälpa till. Detta sker samtidigt som flicka 6 år ställer sig i ledet för utgång 

innan flickan som hjälpte henne fått på sig sina skor ordentligt.  

     Även om vi i våra observationer kunde se en minskad vilja att hjälpas åt vid utgång än vid 

ingång finns det ändå många tillfällen då barnen både med pedagogens påpekande, men också 

på egen hand hjälper vänner och ber vänner om hjälp som i observation 4 mellan två pojkar. 

 

- Hjälper du mig med vanten? (pojke 1) 

- Va!! (pojke 2) 

- Hjälper du mig med vanten? (pojke 1) 

- Ja! De kan ja! <hjälper med vantarna> (pojke 2) 

Vantarna strular till sig och fast pojke 2 hjälpt pojke 1 redan en gång fortsätter han hjälpa sin 

kamrat i observationen. 

Ahhh. Man är snäll när man hjälper varann (pojke 2) 

- Ahha <lång paus i samtalet medan pojke 2 hjälper pojke 1 med vantarna> 

- Kan du hjälpa mig också? <pojke 2 håller i en reflexväst) 

- Jag hjälper dig. (pojke 1). 

           (2015-03-27) 

 

Detta ser vi som något positivt då vi i förskolan ska arbeta med det mål som finns i förskolans 

läroplan, Lpfö98, reviderad 2010. Barnen ska ges möjlighet att utveckla självkänsla och tillit 

till sin egen förmåga och både fungera enskilt och i grupp (skolverket, 2010). 

Att barnen förbereder vem dem ska leka med då de kommer ut, var och hur finns också 

resultat av i våra observationer.  Bland annat när två pojkar påbörjar sin flagglek redan i hallen 

i observation 7 och när flickorna i observation 6 börjar rida på skohornen i hallen i väntan på 

att gå ut. I observation 8 både inkluderar och exkluderar barnen varandra i sitt påbörjande av 

lek under påklädningsprocessen. 

 

- Adam, Adam ska vi vara det blåa laget? <visar upp sin blåa jacka> (Linda) 

- Ah, blåa laget! <skrattar högt och ser glad ut> (Adam) 

- < en annan flicka (Sara) bredvid dessa två barn ser nerstämd ut> 

- Vi är blåa laget <sjunger Linda högt> mitt blåa lag! 

- Jag är rosa laget (Sara) 

- Nu är Sara rosa laget istället för blåa… (Adam) 

(2015-04-17) 

 



34 
 

Samspelet mellan barnen fortsätter och samtalen handlar mycket om färgerna på deras kläder 

som är en grund för att skapa det lag det väljer att leka i ute på gården. Här visas tydligt hur 

barnen både inkluderar och exkluderar varandra inför lek ute, redan under 

påklädningsprocessen.  

     Då vi sett dessa exempel i flera av våra observationer är det viktigt att vi pedagoger är 

medvetna om vad som händer i hallen och vad dessa både inkluderingar och exkluderingar 

innebär för barnen. Barnen försöker skapa både en mening och ett sammanhang för fortsatt lek 

och hitta material och ting att använda som någon sorts tillhörighet av en grupp (Johansson och 

Pramling-Samuelsson, 2007). Ett annat exempel på hur barn skapar tillhörighet är det samspel 

som sker mellan flera antalet barn i hallen i observation 5. 

     I denna diskussion mellan barnen både samspelar dem kring sina erfarenheter, försöker 

skapa förståelse och mening samt imiterar varandras beteende som är en viktig del i barn 

samspelssprocessen som Cesar och Henningsson talar om i sin studie (2012). 

 

- Idag ska Sandra vara hemma hos mig (Petra) 

- ohh va? <ser chockad ut i sitt ansiktsuttryck> (Elsa) 

- därför hon bor så nära mig (Petra) 

-  jag bor också nära diiig.. (Elsa) 

-  

Konversationen fortsätter handla kring vilka som bor nära vem, men avslutas med att Elsa 

påminner om när hon var hemma hos Petra och om vilka minnen hon har därifrån. 

 

- det är ju lätt å åka hem hos diiig < tittar på Petra och tar sina händer upp vid 

sidorna med handflatorna uppåt som lätt som en plätt> (Elsa) 

- jaa, de är ju superlätt  < gör likadans som Elsa gjorde med händerna> (Petra) 

-  jaahaa, man bara brrrmmm bom brrrmm tutut <springer runt ett varv i 

klädhallen och låtsas köra bil> (Elsa) 

            (2015-04-17) 

 

I det samspel som finns mellan barnen skapas också olika kulturer i barngrupperna på varje 

förskola. Att vissa barn tävlar om att komma först är en del av den kamratkultur det själva 

skapat. Då en kamratkultur innefattar både normer och värderingar, men även regler, rutiner 

och olika aktiviteter (Bergström, 2013). Vi har sett i våra observationer att delar av 

barngrupperna har olika aktiviteter för sig, som att vara först, men även hur man startar lekar 

och hjälper varandra är stora delar av kamratkulturerna.  

    Vår upplevelse är att pedagoger behöver bli mer medvetna om vad som egentligen sker i 

hallen och mer närvarande i barnens sociala samspel i förskolans hall, inte bara i 

påklädningsprocessen. Behöver vi kanske strukturera hallen med regler, förväntningar, 
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förhållningssätt, miljö och allt det som kan utveckla hallen som arena och som situation i det 

sociala samspel som där försigår mellan barnen.  

6.2 Intervjuerna med förskolans personal 

Hallen var i mångas ögon endast en påklädningsplats och saknade pedagogiskt värde menar en 

av de intervjuade förskollärarna. Detta var ändå något som de flesta ville utveckla. Hallen är en 

otroligt viktig plats med många olika lärprocesser som sätts i akt. Men att det många gånger 

glöms bort. Iverheim och Johansson (2014) har sett precis detta, att påklädningssituationen ses 

som just påklädning och är underordnad att gå ut eller in. Det viktiga många gånger är att hinna 

ut och då blir det stressigt. Barnens lärprocesser är som sagt många och miljön i hallen styr det 

mycket. Miljön måste vara så stressfri som möjligt för att barnen ska kunna utvecklas i sitt 

lärande, lek, kommunikation och mänskliga relationer (Johansson, Pramling Samuelsson, 

2007). Pramling-Samuelsson och Tallberg-Broman (2013) talar om hur viktiga alla 

vardagsstunder på förskolan är för barnens språkliga utveckling och samspelet mellan barnen. 

De menar att personalen på förskolan ofta glömmer bort vikten av rutiner, så som av och på 

klädning i hallen och istället lägger större delen av vikten på förmiddagsaktiviteterna. 

   Flera utav personalens tankar kring hallen stämmer väl överens med tidigare forskning som 

gjorts. Personalen uttrycker sig i att hallen är en plats som är trång, den upplevs stressig och det 

blir väldigt högljudd miljö därinne. Att miljön blir så gör vissa barn har svårt att koncentrera 

sig och det förekommer mycket knuffar, klättring på inredningen eller konflikter mellan barnen 

helt enkelt.  

     Detta har även Martinsson och Nitér (2005) sett i sin studie om barns samspel. De har sett 

hur rummens utrymmen påverkar barns samspel, hallen i detta fall är liten och påklädning är en 

process som kräver plats men finns det inte uppstår dessa konflikter mellan barnen.  

      Många gånger upplever personalen stress och att man som pedagog inte räcker till åt alla 

barn. Personalen ser då en lösning på situationen i att man som pedagog använder sig av ett 

slussystem, det ger en bättre struktur och lugnare stund i hallen. Det betyder att man tar några 

barn i taget och då har barnen större utrymme att röra sig på, det blir inte lika högljutt, 

konflikterna blir färre och samspelet mellan barnen är mycket bättre.  

    Detta är något som Cesar och Henningsson (2012) såg i sina observationer med barns 

samspel i hallen. Stress är något som påverkar miljön negativt i hallen. När hallen upplevs 

stressig för personal och barn så blir deras samspel fattigt, barnen har även svårt i att koncentrera 

sig och då blir det rörigt i hallen. Barnen som då har svårt att koncentrera sig, klättrar på 

inredningen, stör andra barn, gör illa andra barn och kommer alltid ut sist av alla då de inte 

kommer till ro att klä på sig. Men när miljön i hallen inte upplevdes stressig så fanns ett 

utvecklande samspel mellan alla parter och barnen hade lättare att komma till sin rätt och kunde 

koncentrera sig bättre. 
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  I hallen när barnen samspelar och samtalar med varandra går det ofta ut på vad som händer 

här och nu. Vad ska de ha på sig för kläder ute, de samarbetar med att hjälpa varandra med 

kläder och vem man ska leka med. Både Iverheim, Johansson (2014) och Martinsson, Nitér 

(2005) har sett detta i sina studier kring barns samspel. De samtalar om för dem konkreta saker 

i hallen som klädval, samt det sociala samspelet där de löser konflikter och samarbetar. Dessa 

procedurer är viktiga för det fortsatta samspelet mellan barnen och deras utveckling och lärande. 

Vi valde även att dela in förskolans personal i två olika delar, förskollärare och övriga för att se 

om det fanns någon skillnad i deras sätt att se på hallen. Vi kunde i våra resultat inte se någon 

större skillnad i hur de ser på förskolans hall som situation, men däremot i hur de beskriver 

situationen och hur man kan utveckla hallen som lärmiljö och inte bara som situation. 

Förskollärarna har en förmåga att inte bara se vad som behöver lösas och talar inte heller endast 

om det så kallade slussystemet utan har flera konkreta lösningar för att utveckla hallen som 

lärmiljö. I detta har vi valt att inte observera personalen utan att se om det finns någon skillnad 

i tanken om hallen som arena utifrån de olika utbildningar vi har inom förskolan. Då personalen 

är den som strukturerar, möblerar och finns där påverkar deras utbildning förskolans hall i vilka 

förutsättningar barn ges till socialt samspel i hallen. 
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7. Metoddiskussion  

Från allra första början hade vi en tydlig bild av vad vi ville studera, barns sociala samspel i 

förskolans hall. För att kunna se barnens samspel valde vi att observera barnen i hallen, för då 

är det absolut lättast att se hur barnen agerar mellan varandra. Många av de observationer vi 

läst och kopplat till vår studie från annan forskning kring detta område har varit av första 

ordningens observation tillika att man är en fullständig observatör (Bjørndal, 2010; Esaiasson, 

2012). För att få fram material till vår studie var det lämpligaste sättet att se fysiskt i 

observationer hur barnen samspelade med varandra. Det hade varit svårt att göra på något annat 

sätt för att nå resultat och kunnat besvara våra frågeställningar.  

     Vi tog ett medvetet- och bekvämlighets val i att observera barn som vi hade en relation till 

och vi utförde våra observationer på våra arbetsplatser, då svårigheter att finna tid att göra dem 

på en neutral plats fanns. Vi använde oss av både observationer där vi var fullständiga 

observatörer, men även där vi aktivt deltog i verksamheten samtidigt som vi observerade. Vi 

hade lite olika erfarenheter i hur detta fungerade rent praktiskt under vår observationsperiod. 

Det var många gånger svårt att helt inta rollen som fullständig observatör för att barnen hade 

svårt att skilja på när vi var pedagoger eller när vi var observatörer. Detta just för att de redan 

hade en relation till oss. Det hade troligen sett annorlunda ut om det var någon som observerade 

som inte hade en relation till dem. Vi hade även situationer när vi verkligen fick vara den där 

flugan på väggen, när vi kunde observera och se händelserna, utan att barnen såg oss och sökte 

ens uppmärksamhet (Esaiasson, 2012). En sak som var en tillgång i vårt arbete är 

ljudupptagningen vi gjorde i hallen under observationerna. Tack vare våra ljudupptagningar har 

vi kunnat lyssna på dem om och om igen, lyssnat på vad barnen sagt till varandra, vilket tonfall 

de hade och kunnat förstå situationen på ett nytt sätt (Bjørndal, 2010). 

Inför transkriberingen valde vi att använda oss av de olika händelserna i våra 

fältanteckningningar som vi markerat med tidsangivelser, när ett visst samspel utspelade sig 

som vi ville använda till vår studie. Då kunde vi fokusera på det som var relevant och till intresse 

för vår studie utan att lyssna igenom allt material vi hade från ljudupptagningarna om igen. 

Vår andra metod i denna studie var att intervjua personalen på förskolorna som 

observationerna skedde på. Vi valde personalen på samma förskolor där vi gjort våra 

observationer eftersom de hade kunskap om just det vi valt att observera. Detta innebär att just 

den personalen var både intressant och relevant att intervjua för vår studie (Denscombe, 2000). 

Samtidigt finns en risk för både en sorts kontrolleffekt och påverkaneffekt av de intervjuade 

och de observerade i vår studie. Då de som deltagit i studie har varit medvetna om studien och 

om vår närvaro under observerationer och intervjuer finns risk att de ändrat sitt beteende under 

tiden. I det finns även risk att de intervjuvades beteende och svar ändrats under studien. Precis 

som Kvale (2014) nämner förändring under en intervju som innebär att den som intervjuvas 

kan påverkas och ändra sin uppfattning och insikt under en intervju finns ännu större risk att de 

vi intervjuat påverkats mer då vi arbetar tillsammans och inte bara setts under 60 minuter som 
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en intervju kan ta. Kvale nämner även hur känsligheten hos de som intervjuas kan påverka 

resultaten under en intervju beroende på vem som intervjuar. Även denna känslighetsfaktor 

finns med då vi är båda kollegor med de som intervjuats i studien. Känsligheten hos de 

intervjuade kan ge olika uttalanden beroende på vem som intervjuar. Ändå känner vi att genom 

att använda två olika metoder ökade vår trovärdighet i studien då vi fick liknande resultat av 

båda metoderna. Samtidigt som dessa resultat kan ha påverkats av oss författare och gett 

liknande resultat eftersom att vi gjorde studien på våra arbetsplatser. Dock anser vi att 

trovärdigheten ökar när vi valde två olika metoder och två olika förskolor då vi inte arbetar på 

samma förskola.  Då personalen är våra kollegor var de mycket väl informerade i vad vår studie 

handlade om och hur vi arbetade med det. De flesta ställde gärna upp att bli intervjuade då de 

själva upplevde att hallen hade utvecklingsområden. De fick vår intervju guide några dagar 

innan för att kunna reflektera och förbereda sig innan själva intervjun, mycket för att vi hade 

begränsat med tid att intervjua på. Att få tid till att intervjua personalen kunde många gånger 

vara svårt då vi båda vistades i barngrupp. Men vi lyckades hitta tid när all personal och barnen 

fick vara ute på förskolegården. Det positiva med att intervjua sina kollegor är att vi redan kände 

varandra, de var redan trygga med oss och hade inte några som helst problem att delge oss 

tankar och ideer kring hallen. Att intervjua personalen användes som ett komplement till det vi 

sett i hallen under observationerna samt till tidigare forskning. Den känslan vi fått av våra 

observationer av hallen som plats och hur hallen som situation ser ut speglades mycket i hur 

även personalen ser på det och hur de själva skulle vilja utveckla den till något ännu bättre.  

För att kunna göra denna studie behövde vi samtycke av både vårdnadshavare och 

personalen på förskolorna och vi fick in en stor andel av samtycken med godkännande att delta. 

Detta tror vi beror mycket på att vårnadshavarna och personalen var väl insatta i vårt arbete och 

att de kände en trygghet i vilka vi var och att de kände oss. Det hade varit svårare för en 

utomstående som kommer till en förskola och vill göra en studie på deras barn och få 

vårdnadshavarnas och personalens samtycke till att delta, då man inte har en personlig 

anknytning. 

Vi har stött på hinder under arbetets gång just för att vi arbetar på de förskolor där denna 

studie är gjord, men att det också varit till vår fördel att vi känner barn, vårdnadshavare och 

personal. Ett hinder är att barnen inte förstår när vi är pedagog eller observatör, vilket ledde till 

att barnen vill ha vår hjälp och uppmärksamhet även om vi inte arbetar och endast är där som 

observatör. En fördel med att barnen redan kände oss är att de inte ändrade sitt samspel eller 

kommunikation för att vi var där. Vi var ingen ny person för dem vilket gjorde att barnen var 

trygga med att ha oss i sin närhet. En annan nackdel i att göra observationer på sina egna 

förskolor är att det kan leda till hemmablindhet, att man redan har sina omedvetna tankar kring 

barnen och deras samspel eftersom vi redan känner barnen vi observerat. En annan påverkan 

som kan ha funnits i vår studie är att vi intervjuade våra kollegor som också de var medvetna 

om vår studie. Genom detta kan vi ha påverkat de redan innan intervjun eftersom de känner till 
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vad vi studerade i hallen. Och även om vi upplever själva att vi inte diskuterade några 

observationer innan vi genomförde intervjuerna kan vi ändå under vardagliga pedagogiska 

diskussioner påverkat de intervjuade. Vilket innebär att det då påverkats och gett oss svar på 

det vi själva sätt i observationerna. Ett annat hinder som kan ha påverkat vår studie är att då 

personalen var medvetna om studien kunde de även ha påverkat situationen i hallen, kanske att 

de var mer närvarande både socialt och fysiskt på plats i hallen. Då även barnen via sina 

vårdnadshavare kan ha blivit påverkade och även av oss då vi sa att vi inte är här som pedagog 

idag finns det en risk i att de ändrade sitt samspel mellan varandra eftersom de kan ha varit 

medvetna om vårt syfte. Detta är något som vi diskuterade innan vår studie för att försöka gå in 

öppna inför vår studie samt med så nya ögon som möjligt. Genom att vi innan tänkte igenom 

för- och nackdelar anser vi att vi kunnat gå in i studien med en medvetenhet om hur vi och 

andra kan ha blivit påverkade och därmed resultaten i vår studie. Genom vår medvetenhet har 

vi därmed försökt att välja bort det observationer som vi upplever att det fanns en medvetenhet 

om vårt syfte hos barnen. I intervjuerna är det svårare för oss författare att välja bort då vi inte 

kan veta om det är deras egna tankar eller om vi påverkat våra kollegor i studien. Dock har vi 

innan haft i vår tanke att inte diskutera vad vi sett i observationerna innan vi genomfört 

intervjun. Utan de diskussioner som vi haft kollegor emellan är efter att vi två författare gjort 

vår gemensamma sammanställning av resultaten. 

 Vi har fått stöd i att kunna utföra våra observationer och fått tid till att intervjua våra kollegor 

under arbetstid. Annars hade detta inte varit möjligt att genomföra.  

Ett av de sätt vi hade kunnat utveckla vår studie på hade varit att filma våra observationer. 

Detta för att ha bättre kunnat se barnens icke verbala kommunikation som annars var lätt att 

missa då vi fokuserade mest på det verbala mellan barnen. Vi hade också kunnat göra 

observartioner på fler än två förskolor, för att få en större bredd av rådata till studien om vi haft 

mer tid för studien. 

7.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteteten i vår studie är god. Genom våra observationer av barnen med ljudupptagning och 

intervjuerna av personalen har vi kunnat få fram en bra rådata som är relevant för studien utifrån 

våra frågeställningar (Trost, 2011). Vi hade kunnat få en högre validitet om vi hade videofilmat 

våra observationer, då hade vi kunnat få ytterligare rådata av det man annars missar barnens 

ansiktsuttryck och även deras sätt att hävda sin plats i den trånga hallen. Vår erfarenhet inom 

förskolan och att vi känner barnen och personalen kan ibland ställa till det för oss då vi redan 

vet hur barnen är och hur de agerar många gånger. Det kan ha gjort att vi missat något i barnens 

samspel eller helt enkelt valt bort något att observera. Som för andra kanske var passande i 

denna typ av studie. Man blir ibland hemmablind och även om vi tidigare diskuterat det för att 

kunna undvika det i vår studie så påverkas man omedvetet av det. 
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Vi upplever ändå att vi fått en god reliabilitet till studien även om vi kan ha missat händelser 

omedvetet då vi vet hur vissa barn är och beter sig redan. Och det vi sett utifrån och hört i våra 

observartioner och i våra intervjuer på de två förskolorna, har varit överensstämmande med 

varandra och den tidigare forskning vi studerat. Visst hade reliabilteten blivit större genom att 

ha fler deltagande förskolor och fler intervjuer med personal i vår studie. Men de resultaten vi 

fick fram i vår studie stämmer väl in på de studier vi fokuserat på i vårt litteraturavsnitt och 

deras resultat, vilket ökar vår studies relibilitet (Trost, 2011). Vi är medvetna att denna studie 

inte kan ses som svart eller vit då vi genomfört studien på våra egna arbetasplatser och att det 

finns risker att vi påverkat barn och kollegor och påverkats av vår tidigare erfarenhet av 

förskolornas miljö och barn. Samtidigt som vi använt två olika metoder och studerat två olika 

förskolor finns ändå resultat som är relevant för studiens frågeställningar. 
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8. Avslutande diskussion och reflektion 

Denna studie har varit otroligt spännande och givande för oss båda författare. Vi har under 

arbetets gång fått upp nya ögon för hallen som arena och situation. Många nya tankar och 

funderingar har väckts som vi diskuterat både vi två tillsammans, men även i de arbetslag vi 

arbetar. Vår tanke när vi började vår studie var att titta närmare på vad barnen samspelar om 

och hur i just hallen vid av och påklädningsprocesserna. Vi upplevde att hallen på förskolorna 

ofta uppfattades som rörig och högljudd och där några barn gömde sig när det var dags för 

utgång. Med några barn var det ofta konflikter kring klädval. Vi undrade så klart varför det var 

så. Nästan alla som vistades i hallen upplevde situationen som stressig. 

    Ur ett pedagog/lärande perspektiv pratar vi alltid om hur mycket barnen lär sig i hallen, 

motoriskt utveckling, matematik, språk och så vidare, men hur såg det ut egentligen? Hallen 

dokumenteras sällan som en lärande situation, men vi pratar gärna om den som just en 

lärandesituation. Varför är den då inte viktigare för oss? 

      Vi pedagoger släpper nog aldrig in 20 barn samtidigt i ateljén för att måla eller i någon 

annan aktivitet. Varför gör vi det när barnen ska klä på sig? Vi tror att det har att göra med 

precis som många andra författare påpekar att just den processen är underordnad målet att gå 

ut eller att komma in. På schemat står det till och med utelek eller uteaktivitet så självklart är 

det det givna målet, medan lärandet handlar om processen. När vi gör en planering för olika 

teman och aktiviteter har vi ett tydligt syfte som påverkar hur vi formar aktiviteten. När vi är i 

hallen under en påklädningsprocess är syftet att komma ut på gården och då blir den processen 

oviktigt och upplevs stressig, då det tar tid för barn att klä på sig. Att vi så många gånger 

upplever att den tiden inte finns och vi ser inte syftet med påklädningsprocessen utan har endast 

ett annat mål i sikte, ATT GÅ UT! 

Det är här vi pedagoger måste tänka om och tänka till. Att vi ser hallen som en egen aktivitet 

med eget syfte och mål och planera hallen precis som alla andra aktiviteter och låta den finnas 

med i vår vardagliga rutin. Vi vet att barnen utvecklar sin matematiska förmåga, sin 

självständighet, motorik och socialt samspel på just den här arenan. 

En tanke som väckts hos oss är att hallen sällan lyfts i våra pedagogiska möten/diskussioner. 

Ett tillfälle är när vi varje termin diskuterar den fysiska miljön på förskolan och på vissa 

förskolor bara varje läsår, då man ser över ”den tredje pedagogen” och funderar över hur man 

vill utforma och utveckla den. Alla rum tas då upp och reflekteras över i arbetslagen och 

tillsammans med barnen, men inte hallen! Den enda förändring som görs i hallen är att 

namnskyltar byts ut inför nya terminer så att alla barn har sin hylla. Torkskåp tvättas ur och så 

vidare. 

 

 

 

 



42 
 

 

Inte heller i vårt vardagsrutinschema finns hallen med utan det kan se ut som följande; 

Öppning: 7:00 

Frukost: 8:00 

Samling: 8:45 

Innegrupp: 9:00 

Fruktstund: 10:00 

Så fortsätter det vardagliga schemat och fruktstunden är med i den dagliga rutinen och anses 

viktig, men inte hallen där barnen samspelar, klär på sig och övar matematik. Det är ju också 

här som förskola och hem möts, där barnen lever i sitt gränsland mellan hemma och att vara på 

förskolan. Även om man inte kan sätta in påklädnings och avklädningsprocessen i schemat, då 

man kanske inte exakt vet när man går in eller ut under dagen bör det ändå finnas en planering 

för denna process. Genom att hallensituationen med sina av och påklädningsprocess får en 

tydlig egen planering med mål och syfte lyfts den upp, blir viktig och struktureras. Det leder till 

att vi som vistas där, både barn och pedagoger, kommer minska vår känsla av stress och inte 

bara se hallen som en färdsträcka till ett annat mål. 

Genom dessa reflektioner och ny kunskap vi fått om hallen har vi fått möjligheten att 

utvecklas i vårt yrke som förskollärare och lärare samt lyfta och få syn på viktiga frågor att 

fortsätta diskutera i våra arbetslag och framtida arbetsplatser. Vi anser att det är en viktig 

kunskap att ha med sig som vi vill sprida vidare till fler arbetsplatser. Den får inte stanna här 

utan alla pedagoger inom förskolan behöver förstå vikten av de val man gör och hur det 

påverkar både oss pedagoger och barnen. Stressade pedagoger leder till stressade barn, barn 

som vägrar klä på sig, gömmer sig, måste stå först och inte vill hjälpa sina vänner.  

Det mest oroande av allt som vi sett i våra observationer som även andra forskare som 

Bergström (2013) sett är att barn som utsätts för olika uteslutande och kränkande händelser i 

hallen inte verkar reagera, som de gör i vanliga fall. Flickan som i våra observationer fick skorna 

på sig med flit reagerade inte alls på händelsen. Hur kommer det sig? I andra situationer kommer 

det en reaktion från barnet, barnet blir då ledsen, arg eller ropar på fröken, men i hallen händer 

inte detta. Det ser vi som oroande och när barnen ofta är där utan närvarande pedagoger är det 

många sådana liknande situationer som vi kanske missar. Med tydliga mål och syften för hallen 

kommer självklart närvarande pedagoger in på arenan! Om vi skulle få möjligheten att göra om 

denna studie eller om vi skulle kunna fortsätta studera hallen på våra egna arbetsplatser är 

videokamera ett verktyg vi skulle vilja lyfta in. Med videokamerans hjälp kan vi åter och åter 

igen analysera och upptäcka nya händelser samt uttryck i sekvenser vi filmat för att på så sätt 

fortsätta utveckla verksamheten och oss som pedagoger. 
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Bilagor 

Nedan följer de åtta olika bilagor vi har till vår studie bland annat samtyckesrformulär, 

intervjuguide och ritningar på det hallar vi har gjort våra observationer på i vår studie om barns 

sociala samspel i förskolans hall. 

 

 

Bilaga nummer; 

1: Samtyckesformulär personal 

2: Intervjuguide 

3: Personligt brev 

4: Samtyckesformulär barn 

5: Vår transkriberingsmetod 

6: Beskrivning för ritning av hallarna 

7: Bild av hall förskola 1 

8: Bild av hall förskola 2 
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Bilaga 1.  Samtyckesformulär personal 

Uppsala universitet  

Institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  

Student: XXXX;XXXX  

Handledare: XXXX, XXXX@edu.uu.se, + telefonnummer  

Till berörda deltagare  

Medgivande för deltagande i en studie om barns samspel i hallen  

Projekt  

Arbetet har som övergripande syfte att studera samspelet och kommunikationen mellan 

barnen i hallen vid in och utgång.  

Metod  

För att få mer kunskap om barns samspel i hallen kommer vi att använda oss av intervjuer om 

hur de vuxna/personalen ser på hallen i förskolan som situation. Dessa intervjuer kommer att 

analyseras och användas i ett examensarbete på Uppsala universitet. Vi vill understryka att 

fokus i undersökningen inte ligger på enskilda individer utan på den sammantagna analysen 

av samtliga intervjuer. Under intervjuerna kommer vi att göra fortlöpande noteringar samt 

ljudupptagning som stöd för att få en så hel bild som möjligt av intervjuerna.  

Resultatredovisning, etik och sekretess  

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examens uppsats och redovisas på 

seminarier samt i universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204)   

Medgivande   

Detta medgivande ger tillstånd att intervjua och använda det insamlade materialet i studien för 

examensarbetet.  

Medverkan är frivilligt och deltagaren kan när som helst under intervjun och 

examensarbetet avbryta sin medverkan  

Jag vill delta i studien  

Jag vill inte delta i studien  

Underskrift_________________________________  

Datum_________________________________ 
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Bilaga 2. Intervju guide 

o Hur upplever du hallen inom förskolan som plats? 

 

o Hur upplever du situationer om utspelar sig i hallen? 

 

 

o Hur gör barnen i hallen? Utgång/ingång? 

 

o Hur kommunicerar barnen i hallen? Utgång/ingång? 

 

o Vad kommunicerar barnen om? Utgång/ingång? 

 

o Vad fungerar bra i hallen? 

 

 

o  Vad kan man förbättra i hallen? 
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Bilaga 3. Personligt brev 

Hej alla vårdnadshavare på XXXX  

Som ni tidigare nog vet så studerar jag till förskollärare/lärare i grundskolans tidigare år på 

Uppsala Universitet på halvdistans och arbetar heltid här på XXXs förskola samtidigt. 

Vårterminen 2015 är min sista termin på universitet och i juni tar jag min lärarexamen. Under 

våren kommer jag att skriva min examinerande C-uppsats tillsammans med min studiekollega 

XXX som arbetar uppe på XXXX förskola. Vi ska tillsammans studera barnens samspel i 

hallen vid in och utgång på förskolan. Och då vi arbetar samtidigt har vi fått tillåtelse att göra 

vår studie på våra respektive arbetsplatser.  

Därför får ni nu som vårdnadshavare samtyckesblanketter. Detta är för att vi på papper 

behöver er tillåtelse att observera ert/era barn i vår studie kring barnens kommunikation och 

samspel i just hallen. Alla barn som deltar i vår studie är anonyma och inga namn eller 

liknande som kan kopplas till barnets identitet kommer att finnas med i vårt arbete utan det är 

endast det samlade slutresultatet som kommer att synas i vår C-uppsats. 

Detta arbete gör vi för att vi vill undersöka och utveckla miljön i hallen för barnen och 

upptäcka vad som egentligen sker i hallen. 

Ni kommer också upptäcka att jag är borta några fredagar från förskolan då jag tillsammans 

med min studiekollega XXXX tagit studieledig fredagar under mars, april & maj samt några 

dagar i juni för att kunna skriva mitt examensarbete/C-uppsats.  

Vi önskar såklart att era barn får delta i vår studie, men vi har även förståelse om ni ej önskar 

delta. Vi behöver därför få in samtliga samtyckesblanketter så snart som möjligt. 

 

Kom gärna med era frågor om ni undrar över något som känns oklart! 

 

 

Hälsningar XXXX på XXXX  
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Bilaga 4. Samtyckesformulär barn 

Uppsala universitet 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Student: XXXX 

Student: XXXX 

Handledare: XXXX + telefonnummer 

 

Till vårdnadshavare av berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om barns samspel vid av- och påklädning inom 

förskolan. 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka barns sociala samspel i hallen. I vår studie 

studera vad barn samtalar om och vad som händer i samband med av och påklädning i hallen. 

Vi hoppas med detta arbete kunna utvecklas vår yrkesroll som förskollärare samt miljön och 

rutiner i hallen. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av observationer som kommer att genomföras vid just in 

och utgång i hallen. Dessa observationer kommer sedan att analyseras. Observationerna 

kommer att dokumenteras med observationsanteckningar, samt vid enstaka tillfällen använda 

oss av ljudinspelning. Ljudinspelningen är endast till för oss studenter Linda och Petra i studien 

då det är svårt att hinna med att skriva ner allt under en observation. 

Fokus på studien ligger på barns samspel och inte på individuella barn, utan hur barnen 

kommunicerar och samspelar med varandra. 

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examens uppsats samt redovisas på 

seminarier samt i universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, är de fiktiva. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 
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Denna fullmakt ger tillstånd att observera barns samspel och kommunikation i hallen genom 

direkt observationer och ljudinspelningar. Samt att använda det insamlade materialet i vårt 

examensarbete. 

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan närsomhelst under arbetes gång 

välja att avbryta sin medverkan. Observera att alla barn är anonyma i examensarbetet. 

 

Barnet får medverka i observationer för studien 

  

Barnet får inte medverka i studien 

 

Underskrift ___________________________  Datum______________ 
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Bilaga 5. Vår transkriberingsmetod 

Vi vill med denna guide förklara hur det transkriberade observationerna bör förstås. 

Vi har valt att skriva de observtioner som finns i studien i kursiv stil samt barnen med både 

namn t.ex. sara eller siffra t.ex. pojke 1. Detta beroende på hur många barn som deltar i 

observationen. Några tecken vi använt för att förstå är följande: 

 

 (pojke 1 el Sara) finns i slutet på meningar och händelser och förklarar därmed vem som 

säger eller gör vad. 

  - Påtalar att någon säger något 

 <lägger handen på axeln> när det står inom dessa tecken är det något som görs av 

barnen 

Resterade text är återskriven så som barnen själva uttryckt sig i observationerna.  

Vi har valt att både byta ut barnens namn samt att i vissa fall ta bort namn helt. Vi har också 

valt att inte namnge förskola för att alla observationer ska få vara anonyma och endast användas 

för att studera vad som händer i barnens sociala samspel i hallen. 
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Bilaga 6. Beskrivning för ritning av hallarna 

 

För att kunna förstå ritningarna till förskolornas hallar följer här en siffer- och färgkodning av 

den inredning som finns i förskolornas hallar. 

 

1=Blå: Toalett/WC 

2=Brun: Skohall 

3=Orange: Skohyllor 

4=Gul: Torkskåp 

     5=Röd: Barnens klädhyllor 

     6= Handfat 

     7= Skötbord 

8=Grön: Mellanväggar och innerväggar 

Svart: Dörrar både inne och entredörrar 

Vit: Klädhall 
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Bilaga 7. Bild av hall förskola 1 
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Bilaga 8. Bild av hall förskola 2 

 

 


