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Abstrakt 

Förskolans läroplan har tydligt formulerade riktlinjer för att förskolan ska erbjuda 

barnen en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik under hela dagen. Undervisning 

ska ske i en ständig process i både spontana som planerade aktiviteter, även vid 

rutiner. Därmed blir hallen en intressant plats att undersöka om dessa riktlinjer och 

mål blir uppfyllda av pedagogerna som läroplanen föreskriver. Syftet med studien är 

att undersöka hur förskollärare kan göra en rutinsituation som påklädning i hallen i 

samband med utevistelsen rolig, trygg och lärorik med hjälp av pedagogiska 

strategier. Vi har utfört tre observationer och två intervjuer som har grundat arbetet 

och hjälpt till att besvara frågeställningen och mött syftet som har format 

undersökningen. Vetenskapliga begrepp som språk, mediering och den proximala 

utvecklingszonen har varit verktyg för att analysera denna kvalitativa studies resultat.  

Resultatet av denna undersökning har påvisat hur pedagogernas strategier skapar 

utrymme för lärande och gemenskap i påklädningsprocessen.  Resultatet av lärande 

och gemenskap visades i gemensamma strategier hos pedagogerna som var till 

exempel att lägga fram overallerna på golvet så att barnen förstod att de skulle 

påbörja påklädningen samt bildstöd i hallarna i syfte för att förmedla vilka kläder 

som var lämpliga för dagens väder.  Det mest framträdande resultatet var språkets 

funktion vid påklädningsprocessen. Pedagogerna visade att de var medvetna om 

språkets roll och betydelse samt hur deras språkanvändning påverkade barnen på 

olika sätt. Detta följdes upp med två intervjuer med två förskollärare som var 

medverkande i observationerna för att ta del av deras uppfattningar av resultatet 

efter observationerna. Resultatet av intervjuerna bekräftade våra observationer då 

språket hade en betydande roll enligt förskollärarna. 

Nyckelord 

Hallsituation, rutinsituation, påklädning, lärande, gemenskap, pedagogiska 

strategier, språkanvändning  
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1 Inledning 

Som förskollärare gäller det att varje dag fånga barngruppens intresse, behov och 

dagsform. Vi är fascinerade av hur förskollärare kan behålla sin professionalitet under 

alla delar av dagen på förskolan. Speciellt vid en rutinsituation som påklädning i 

samband med utevistelse. Hallen är ett utrymme där situationer utspelar sig som kan 

vara känsloladdat för barnen. Förberedelser inför utevistelsen kan bli ett avbrott mitt 

i leken. Att prestera för att kunna klä på sig själv eller säga hej och hejdå till de 

närmaste kontakterna i livet. Det är oftast fler barn än vad pedagogerna räcker till för 

att hjälpa samtidigt. Två armar räcker inte långt när ett barn behöver hjälp på toaletten, 

fem andra behöver stöd med att knäppa jackan och resterande vill ha hjälp att hitta 

extrakläder och dra på överdragsbyxorna över skorna så det inte blåser in kyla och 

blir blött. I dessa situationer kan förskollärarnas professionalitet sättas på prov då 

hallen kan definieras som kritisk under dagen för alla som är delaktiga. Enligt 

förskolans läroplan ska undervisningen prägla hela dagen: 

“Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen 

ansvara för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga 

aktiviteter och rutiner i förskolan så det blir en del av undervisningen” 

(Skolverket, 2018, s. 19). 

Detta är ett övergripande mål som säger att undervisning ska prägla hela dagen på 

förskolan. Vi vill undersöka hur lärande och gemenskap kan ske i en rutinsituation 

som utspelar sig i hallen. Vi är medvetna om att påklädning är en rutin som kan 

upplevas som stressig och rörig där fokus på lärande och gemenskap kan komma i 

skymundan. Det är därför intressant att undersöka denna situation för att synliggöra 

hur det kan erbjudas möjlighet till lärande och gemenskap där.  
 
Johansson (2011) gestaltar en situation när det är dags att gå ut. Hon tar upp 

påklädnings-situationen som en omsorgssituation men att det bara blir till en 

övergång. Det är rörigt och pedagogerna har fokus på flera saker samtidigt. Det går 

på löpande band med att klä på barnen ytterkläderna och kanske påminna ett eller 

två barn om att ta på sig skorna. Det är trångt, några barn får hjälp medan resterande 

barn går omkring, klättrar eller har fokus på annat under tiden de väntar på att få 

hjälp. Risken finns att konflikter mellan barnen som väntar blir påtagliga i en sådan 

här situation. Samspel samt kommunikation är två saker som saknas mellan alla som 

medverkar i hallen. Det är inte tyst i hallen men det är ändå inte någon som pratar. 

Detta är ett tydligt exempel på hur hallen kan upplevas av de som medverkar vid 

påklädningen inför utevistelsen. Johanssons beskrivning av rutinsituationen 

karaktäriseras inte i första hand som trygg, rolig och lärorik (Skolverket, 2018). 

Johanssons (2011) observation och dokumentation från hallen i kontrast till 

läroplanens formulerade riktlinjer och mål har till viss del påverkat fokuset i denna 

studie. Således ska det undersökas i studien hur pedagoger erbjuder tillfällen för 

lärande samt gemenskap vid rutinsituationen i hallen.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan göra en rutinsituation som 

påklädning i hallen i samband med utevistelsen rolig, trygg och lärorik med hjälp av 

pedagogiska strategier. Genom att observera arbetet med barn i olika åldersgrupper 

vill vi förstå hur förskollärares arbetsmetoder kan se ut och anpassas till varje 

individ. Samt intervjua förskollärare för att få en fördjupad förståelse av vad vi har 

sett under observationerna.  

 

1.2 Frågeställning 
• Hur kan en rutinsituation som påklädning i hallen också bli ett tillfälle till 

lärande och gemenskap? 
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2 Bakgrund 

I kapitlet tar vi upp olika bakgrundsfaktorer som kan ha betydelse för förskollärares 

pedagogiska strategier i rutinsituationen. Först ges en beskrivning av en typisk 

förskoledag, därefter redogörs för pedagogens förhållningssätt vid påklädning. Efter 

det kommer det kompetenta barnet som följs av förberedelse inför utevistelsen.  

2.1 En typisk dag på förskolan 
En dag på förskolan innehåller många olika moment som exempelvis måltider, utelek, 

inomhuslek samt samlingar. Alla förskolor har olika upplägg under dagen men de 

flesta förskolor har en liknande struktur av dagens innehåll. En typisk dag börjar med 

frukost för att sedan gå över till fri lek. På förmiddagen kan också en samling ske med 

hela barngruppen, även påklädning för utevistelse skulle kunna ske innan lunch. Efter 

lunchen är det vila av olika slag, de yngsta barnen brukar sova medan de äldre kanske 

läser en bok för avkoppling. På eftermiddagen är det oftast fri lek som är i fokus och 

mellanmål till följd av sammanslagningar med andra avdelningar. Det är vanligt att 

ett barn med heltidsarbetande vårdnadshavare befinner sig på förskolan mellan 

klockan 7.00-16.30. Under hela dagen ska barnen bli erbjudna en trygg, rolig samt 

lärorik vistelse på förskolan. Förskolan ska vara en arena för social gemenskap som 

ger trygghet samt lust till att lära (Skolverket, 2018). Undervisning i förskolan är ett 

nytt begrepp som kom i den nya läroplanen 2018. Detta ska då ingå i alla moment på 

förskolan. Ett utdrag från läroplanen formulerar den ständiga undervisningen i 

verksamheten: 

“Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår 

spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden” 

(Skolverket, 2018, s. 7). 

Förskolan erbjuder många olika situationer under dagen där det är möjligt att ett 

lärande kan ske. Dagliga rutinsituationer på förskolan kan vara måltider, blöjbyten, 

toalettbesök, av- och påklädning där det också ska finnas utrymme för undervisning 

och lärande. Rutinsituationer under förskoleverksamhetens dag menar Eidevald 

(2009) kan bli som en sluss mellan aktiviteter där det kan förekomma att lärande och 

gemenskap inte tillvaratas.  

 

2.2 Pedagogens förhållningssätt vid påklädning 
Johansson (2011) tar upp vikten av att arbetslaget diskuterar sitt arbete för att få 

gemensamma strategier samt förhållningssätt i mötet med barn. Detta för att komma 

överens om och inspirera varandra till vilka handlingar som är effektiva för att nå 

målen som anses vara värdefulla i det specifika sammanhanget. Med hjälp av 

diskussion i arbetslaget kan det leda till att pedagogerna har liknande insikt om vad 

som ska uppnås i arbetet med barnen. Att vilja utvecklas samt uppdatera sig i 

pedagogisk forskning leder till förbättring i arbetet. Ett förhållningssätt som definierar 

pedagogisk medvetenhet skulle kunna vara att arbetslaget har ett tillåtande 

förhållningssätt samt en god atmosfär. Barns livsvärldar ska vara det som är i centrum 

och arbetslaget ska visa respekt mot barnen. Att försöka inta barnets perspektiv samt 

att se barnen som kompetenta. 
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Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att förskollärare förväntas att synliggöra och 

uppmärksamma alla barn, men det behöver inte göras på samma sätt. Inkludering av 

alla barn betyder att bemöta alla likvärdigt där resurser, tid och uppmärksamhet delas 

efter barnens individuella behov. Ett barn kan behöva hjälp med att dra upp 

dragkedjan medan ett annat behöver hjälp redan från första steg, som att veta vilka 

kläder som behövs för dagen. Pedagogerna möter barn med olika behov hela tiden 

vilket gör att pedagogernas förhållningssätt är viktigt under alla situationer under 

dagen. Pedagogerna ska inkludera alla barn och med hjälp av deras upprätthållande 

förhållningssätt kan detta leda till en gemenskap i barngruppen.  

 

Jensen och Harvard (2009) tar upp intersubjektivitet som en aspekt av pedagogiskt 

förhållningssätt som är värdefullt att ha som pedagog i mötet med barn. 

Intersubjektivitet karaktäriseras av samspel där lärare visar respekt för barnen genom 

att närma sig barns meningsskapande och perspektiv. I hallen skulle intersubjektivitet 

exempelvis kunna ske mellan pedagog och barn då pedagogen ser att ett barn kämpar 

med att få på sig skorna, läraren möter barnet med respekt genom att hjälpa barnet 

och visa en strategi för hur skorna kan komma på foten. Johansson (2011) menar att 

bara för att arbetslaget har en gemensam strategi för att utföra sitt arbete på behöver 

det dock inte betyda att det är en garanti för en god verksamhet. 

 

I stressade situationer finns risken för att mötet och närvaron med barnens livsvärldar 

går förlorade. Barnen blir inte bemötta eller sedda när pedagogerna känner att deras 

egen empati är borta som leder till att ambitioner sänks och de upplever sig maktlösa 

och frustrerade (Johansson, 2011; Öhman, 2013). I hallen kan risken uppstå att 

pedagogernas ambitioner sänks då det kan upplevas som en stressad situation där 

många barn är i behov av hjälp samtidigt. Trots detta är det av vikt att pedagogerna 

upprätthåller sitt genomtänkta förhållningssätt för att inte riskera att handla utan tanke 

och bemöta barnen på ett respektlöst sätt. 

 

Hur förskollärare förhåller sig till barn vid deras delaktighet i aktiviteter kan påverka 

dem. Visar barnet att hen inte vill vara delaktig i aktiviteten ska pedagogen möta 

barnet, inte tvinga hen till att delta då det kan upplevas som en kränkning (Lenz 

Taguchi 2005). Både Ytterhus (2003) och Lindahl (1998) menar samtidigt att barn 

frodas i samspel med andra barn och vuxna. Den sociala samvaron som sker främjar 

relationer, även om det är under frivilliga eller obligatoriska strukturerade aktiviteter 

som i processen för att gå ut med alla barnen. 

 

Lärande hos förskolebarn i hallen kan se olika ut. För de som inte är insatta i 

förskolans värld kan tolkningen av lärande ses som något mer komplext än vad det 

behöver vara. Förskolans vardagsmiljö menar Sandberg (2014) har stor potential för 

att påverka barnen på olika sätt. Det är både i den fysiska och sociala miljön som 

grunden läggs för barngruppens gemensamma lärande. I den sociala miljön är 

förskollärares strategier och förhållningssätt högst relevant. Sandberg menar även att 

den fysiska miljön påverkas av hur material och möblering är placerade i hallen på 

förskolan. Detta understryker även Nordin Hultman (2004) och Eriksson Bergström 
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(2013) att höjdskillnad vid placering av hyllor påverkar barnens tillgång till deras 

kläder annars behöver de be om hjälp av en vuxen. 

2.2.1 Det kompetenta barnet 

Pedagogernas förhållningssätt påverkas av hur deras barnsyn är. Att se barn som 

kompetenta innebär att tro på barns egen förmåga. Att visa för barnen att de kan tänka 

och agera själva kan bidra till deras ökade självförtroende och självkänsla (Johansson, 

2011). Pedagoger kan visa tilltro till barnens förmåga genom en handling, exempelvis 

att hänga hyllorna i hallen i barnens nivå i tron på att de kan klä på sig själva. Även 

genom verbala uppmaningar som “ni kan hjälpa varandra med reflexvästarna innan 

vi går ut”. Barnen är kompetenta för att aktivt ta del av ett livslångt lärande och det 

gör dem när pedagogerna sätter barnen i centrum. Olsson (2019) tar upp det 

kompetenta barnet som jämställt med en vuxen och att barnen bör betraktas som 

sociala aktörer. Johansson (2011) menar att pedagoger behöver ge tid till barnen att 

försöka klä på sig själva för att vara aktiva i processen och utveckla deras 

självständighet. Risken som uppstår om pedagogerna inte ger den tiden som barnen 

behöver menar Johansson att pedagogerna hindrar att ett lärande kan ske i processen 

vid påklädning. 

 

Ett lärande kan också ske med hjälp av gemenskap. När barnen interagerar med 

varandra kan de utveckla respekt och förståelse för andra. I samspelet lär barnen av 

varandra, detta kan till exempel vara i hallen att de visar och hjälper varandra hur de 

själva gör för att sätta på sig fingervantarna på. Skolverket (2018) formulerar ett 

uppdrag i förskolan som ska ge alla barn samma möjlighet att lära tillsammans och 

av varandra. Alla som ingår i arbetslaget ska uppmärksamma alla barn för lika rätt till 

samspel med varandra och till de vuxna. Detta kan göras genom att uppmärksamma 

när barnen hjälper varandra och sätta ord på handlingen att det är fint gjort och 

värdefullt att fortsätta göra. Att se barnen som kompetenta och uppmärksamma deras 

handlingar kan bidra till ökat självförtroende samt självkänsla (Johansson, 2011). 

2.3 Förberedelser inför utevistelsen 
En faktor som kan påverka om lärande och gemenskap är möjligt i hallen vid 

processen av påklädning kan vara att förbereda barnen innan de går ut i hallen. För 

att det ska finnas utrymme till lärande och gemenskap i hallen kan pedagogerna 

behöva aktivt förbereda barnen genom olika handlingar. Ett arbetslag i Västmanland 

(jamstalldskola.se, 2007) har skrivit om strategier som har hjälpt dem och 

barngruppen för att förbereda inför utevistelsen. En förberedelse är att prata med 

barnen och komma överens om hur vädret känns för dagen och vilka kläder som är 

passande att klä på sig, även i vilken ordning, redan i samlingen. Ett annat exempel 

som de tar upp för småbarnsavdelningen är att gå ut i hallen med ett begränsat antal 

barn. Detta kan bidra till att barnen kan fokusera på målet att klä på sig och behålla 

fokuset på detta. Således blir det mer tid tillsammans med pedagogen som kan bidra 

med begrepp som “i, på, bredvid, under” samt att pedagogerna hinner bekräfta och se 

varje barn.  
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En studie i Kanada av Lagacé‐Séguin och d’Entremont (2005) har visat att vädret har 

en påverkan av barns beteenden i förskoleklassen. Bedömningen av barnens 

beteenden dokumenterades under en månads tid över februari och mars. Resultatet av 

studien visade efter analysen att ökad luftfuktighet och minskat antal soltimmar går 

att associeras med dagar då barnen gav uttryck för ett problematiskt beteende. 

Studiens resultat kan hjälpa lärare att förstå barns påverkade beteende i relation till 

hur vädret är och förbereda med mer stöd till barnen när de vet att det kommer bli 

oväder. Essa, Hilton och Murrays (1990) liknande studie visar att barn tenderar att 

interagera med vuxna och sina förskolekompisar då vädret är ostabilt. 
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3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras ett relevant urval av forskning på områden som kan 

beröra den rutinsituation i hallen som den här studien handlar om. Områden som tas 

upp i detta kapitel är pedagogers förhållningssätt, vägledande strategier, 

förskollärarens kompetens och synen på hallen. 

3.1 Pedagogers förhållningssätt 
Ungerberg (2019) har studerat barns inflytande i förskolan och menar att 

pedagogens bemötande gentemot barnen påverkas samt styrs av traditioner, regler, 

barnsyn samt hänsyn till andra pedagoger. Släpper pedagogen på makten finns en 

bävan för kaos om de låter barnen styra för mycket. Samtidigt behöver pedagogerna 

släppa på makten och ge utrymme för barnen att komma till tals samt lyssna på 

barnen för att de ska få mer inflytande. Detta ställer höga krav på förskollärares 

förmåga att balansera sitt ledarskap och involvera barnens rätt till inflytande. 

Lärares pedagogiska handlingar menar Emilson (2008) kan utgöra en förutsättning 

men också en begränsning för barns delaktighet och inflytande i förskolan. 

Westlund (2011) tar i sin studie upp barnens inflytande vid påklädning. Oftast är det 

pedagogerna som berättar för barnen vad de ska ha på sig vilket leder till att barnen 

inte har så mycket inflytande. Ansvaret ligger hos pedagogerna att barnen har rätt 

kläder på sig. För att göra barnen delaktiga i sitt eget klädval är frågor från 

pedagogerna en hjälpande strategi. Exempel på frågor till barnen kan vara om de 

känner sig lagom varma eller om de vill ha något mer på sig. Att bestämma vilka 

kläder som barnen ska ha på sig kan vara bra att göra i arbetslaget innan de ska gå ut 

vilket leder till att arbetslaget vet vad som är bestämt och vad som behövs. Därefter 

kan pedagogerna involvera barnen i samtalet för att barnet ska få inflytande över 

klädvalet. 

Att som pedagog lyssna till barnen och tolka vad de gör menar Ungerberg (2019) är 

ett sätt att ta till sig barns perspektiv. Detta förhållningssätt visar barnen att de blir 

tagna på allvar och ökar deras delaktighet. Istället för att tro sig veta vad barnets 

bästa är samt vilka behov de har kan pedagogen inta ett barns perspektiv vilket 

innebär att pedagogen ser och tar fram barns meningsskapande. Ungerberg menar 

dock att det är problematiskt att närma sig ett barns perspektiv fullt ut då det aldrig 

är möjligt att helt bortse från den vuxnes perspektiv och agera utifrån dem. 

 

3.1.1 Vägledande strategier 

En strategi som kan användas av pedagoger i avsikt att förstärka ett beteende hos 

barnet kan vara verbalt beröm. Intentionen med beröm är att styra barnen att agera 

på ett visst sätt (Emilson, 2008). Tullgren (2003) skriver om att använda lek som en 

strategi för att styra bort oönskade lekar som barnen utformar. Detta är också en 

metod som påverkar barnens handlingar och styr vad som förväntas av barnen ur 

pedagogernas perspektiv. Styrningen sker på ett lustfyllt sätt genom lek istället för 

en maktstrukturerad tillrättavisning att barnens lek har olämpligt eller oönskat 

innehåll. 
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En internationell studie av Spilt, Leflot, Onghena och Colpin (2016) visar att 

pedagogernas användande av verbalt beröm samt tillrättavisningar är något som 

påverkar barns beteendemässiga utveckling samt deras socio-emotionella 

utveckling. Studien visar att om pedagogerna på ett mer funktionellt sätt använder 

färre tillrättavisningar vid ett olämpligt beteende och istället berömmer lämpliga 

beteenden kan det leda till en förbättring av barnens utveckling. 

3.1.2 Förskollärarens kompetens 

Internationell forskning av Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och İşcen (2014) 

har visat att pedagoger är en av de viktigaste faktorerna för kvalitet i verksamheten. 

Det krävs pedagoger med rätt kompetens för att utforma och anpassa en 

lärandemiljö för alla barn. En fysisk, mental och kognitiv närvaro hos pedagogerna 

är en förutsättning för att lärande ska vara möjligt i en förskoleverksamhet. 

Kompetenta pedagoger menar även Forsstrand och Wiig (2015) är en förutsättning 

för att utveckla och inkludera alla barn. Ett engagemang från pedagogerna i både det 

enskilda barnet men också i barngruppen är viktigt för att kunna upprätthålla ett bra 

samspel. Genom att möta barnen i den aktuella situationen kan pedagogen bekräfta 

barnen samt hjälpa dem framåt i sin utveckling. Forsstrand och Wiig menar att 

pedagogens förhållningssätt samt pedagogens professionalitet är viktig för att kunna 

möta barnen i alla situationer. 

Eriksson Bergström (2013) skriver om påklädningssituationen som en delvis 

vuxenstyrd aktivitet. För att göra barnen mer delaktiga i förskolan räcker det inte 

bara med att lyssna och låta barnen ta vissa beslut. Pedagogerna måste tolka barnens 

handlingar och intentioner samt visa förtroende och ha förväntningar på barnen att 

de klarar av saker på egen hand. Barnen ska ha tillgång till rätt stöd samt 

handledning av pedagogerna om barnet behöver det. Med detta menar författaren att 

om pedagogerna utgår ifrån en pedagogik som grundas på barnens intressen, 

intentioner och behov kan det leda till att delaktigheten tydliggörs. 

 

Eriksson Bergströms (2013) studie visar vidare att när barnen redan är i hallen och 

pedagogerna kommer in efter en stund, leder det till mer ordning och barnen 

koncentrerar sig då mer på påklädningen. Pedagogerna tar på sig rollen att hålla 

ordning samt påminna om toalettbesök m.m. Detta görs med ett älskvärt och busigt 

sätt för att kunna kommunicera fram vad barnen ska göra. I hallen sker det många 

saker som ska stämma överens med flera personer. De vuxnas perspektiv med 

inflytande av barnens perspektiv förekommer till största del i hallen. Då det är 

många kläder som ska hållas reda på samt många viljor och olika tankesätt att möta.  

Eidevald (2009) skriver att det är viktigt att ta tillvara på de rutinsituationer som 

förekommer i förskolan för att kunna uppmärksamma till exempel matematiska 

begrepp eller språkets olika funktioner. Pedagogerna ska hjälpa barnen att bli 

självständiga. Ansvaret ligger hos pedagogerna som måste ta tillvara på de 

vardagliga situationerna för att kunna utveckla barnen. Rutinsituationer som 

påklädning för utevistelse blir lätt en övergångssituation för att bara komma ut. Som 

tidigare nämnt är det viktigt att ta tillvara på den vardagliga tillvaron och föra 

dialoger med barnen om innehåll som är utvecklande. Pedagogerna måste hitta en 

balansgång för att inte heller hjälpa barnen för mycket vilket då leder till att de 
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hämmar barnets utveckling, barnet måste utmanas på barnets nivå och utifrån det 

individuella barnets mognad. Rentzou (2014) upplyser i sin internationella studie att 

barn utvecklar sin identitet och självständighet med hjälp av en strukturerad miljö 

som ordnas av kompetenta pedagoger. 

3.2 Synen på hallen 
Markström (2005) skriver om hallen som en gräns mellan både hemmet och 

förskolan men också mellan de olika aktörerna. Hallen kan vara trång då på-och 

avklädningssituationen ofta blir med många barn och pedagoger. Höga ljud, kläder 

som saknas kan vara en återkommande händelse. De flesta vet vad som förväntas av 

dem och vad de ska göra eftersom det är en rutin som sker dagligen. Eriksson 

Bergström (2013) förklarar två perspektiv av hallen där första är att hallen erbjuder 

tydligt vilka handlingar som ska utföras, som att klä av samt på sig ytterkläder men 

det är det många andra handlingar som också utförs där. Det andra perspektivet är 

att barn i Eriksson Bergströms studie uppfattar hallen som ett rum där de får vara i 

fred. Utöver definitionen som en mötesplats mellan hem och förskola anser barnen i 

studien att hallen kan vara platsen där hemligheter i leken kan skyddas av slutna 

väggar och dörrar.  

 

Acer, Gözen, Saadet Fırat, Kefeli och Aslan (2016) betonar vikten av en miljö som 

visar tydligt vilket syfte den är utformad för och vilka förväntningar som ligger på 

barnet i den aktuella miljön är en lärandemiljö. När lärandemiljön är utformad på 

detta sätt finns möjligheten för barnen att utveckla ett eget initiativtagande och en 

förförståelse vad de ska göra i det fysiska rummet. 
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4 Teoretisk ram 

I kapitlet redogörs studiens teoretiska ram som är ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Teorin är relevant då förskolans läroplan bygger på ett sociokulturellt perspektiv där 

samspel, språk och interaktion är centralt. Följande centrala begrepp är användbara 

verktyg för att förklara och analysera studiens resultat. Begreppen som ligger i 

fokus är språk, mediering samt den proximala utvecklingszonen.  

4.1 Språk som betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv  
Lev Vygotskij ses som grundaren till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Jakobsson (2012) skriver att kunskaper och tankar kan bara undersökas med hjälp 

av att analysera språket samt handlingarna. I ett socialt samband kommer vi i 

kontakt med vår omvärld och de normer vi har. Med hjälp av språket kan vi 

förmedla våra erfarenheter, vi kan analysera och ta till oss samt sprida vidare vår 

kunskap som vi bemästrar tillsammans med andra människor. Varje individ enligt 

Säljö (2000) ses som aktiv och social som själv kan påverka och konstruera sin 

omvärld. Säljö skriver vidare att bemästra lärandet då det oftast ses som något 

positivt. Lärandet kan också ses utifrån en negativ syn då det lärs ut negativa 

aspekter från samhället. Dessa aspekter kan definieras som fördomar mot andra och 

normer som finns i samhället som inte alltid är till allas bästa. När språk lärs ut bör 

det därför vara i korrekta former, att lära ut babyspråk är inte till fördel för barnets 

språkutveckling. 

När barn integrerar i sociala och språkliga sammanhang utvecklas språket. I 

förskolan menar Liberg (2010) att om barnen bara får svara på frågor eller 

uppmaningar från de vuxna är inte det tillräckligt då dialogen saknas. För att barnen 

ska utveckla sitt språk behöver de vuxna vara medvetna om vad och hur de samtalar 

med barnen.  

Det är språket som är en förutsättning för att vi ska kunna organisera oss socialt och 

samordna våra handlingar. Språket som verktyg i ett sociokulturellt perspektiv 

förutsätter att kommunikationen bygger på en dialogisk princip. Detta menas att det 

inte bara är en som producerar språk eller en som blir tilltalad. Det ska vara ett 

mellanmänskligt och kommunikativt samspel för att föra vidare kunskaper och 

pröva dem (Säljö, 2013).  

4.1.1 Mediering 

Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är mediering. Detta definieras 

som en metod av människor när de förstår sin omvärld. Människan använder sig av 

redskap för att skapa förståelse, ett redskap som medierar något kan exempelvis 

vara en bild eller skylt som uttrycker ett visst budskap (Säljö, 2014). Bildstöd som 

används i förskolan kan hängas upp i hallen för att visa vilka kläder som anses vara 

lämpliga i relation till vädret det är. Bildstödet kan således mediera en förståelse till 

barnen om vilka kläder de bör klä på sig och i vilken ordning. Denna 

kommunikationsform kan ge samma funktion som talet och skriftens form. Vad 

Säljö menar är att bildstöd och det verbala språket kan fungera som en samverkan i 

vår kommunikation för att mediera en bredare förståelse. 
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4.1.2 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2014) lyfter Vygotskijs syn på utveckling och lärande och att det är något 

som sker ständigt. Denna ständiga process är möjlig i samspel med andra som är 

mer kunniga i ämnet. I samspelet med den mer kunniga kan barnet vägledas in i ett 

lärande för att ta till sig ny och utvecklad kunskap. I utvecklingszonen börjar den 

mer kunniga personen med att hjälpa med ett stöd och backar när den som lär sig 

börjar behärska kunskapen tills lärandet har uppnåtts. Tanken är att den som lär sig i 

utvecklingszonen ska få tillräckligt med stöd för att sedan kunna behärska lärandet 

själv. Risken finns att den mer kunniga gör allt själv så att lärandet inte når fram, 

alternativt att stödet är mycket begränsat så att den som lär sig inte får tillräckligt 

med hjälp eller förståelse för att utvecklas och komma vidare i lärandet (Säljö). I 

utvecklingszonen är den som lär sig känslig för instruktioner och förklaringar, detta 

kräver att den mer kunniga finns som stöd med kunskap om att lära ut med känsla i 

processen för att lärandet ska leda vidare (Säljö). 
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5 Metod 

Under detta kapitel redogörs för studiens metod, genomförande och urval samt hur 

den insamlade empirin har bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med etiska 

överväganden.   

5.1 Beskrivning av metod 
Undersökningen har gjorts kvalitativt genom observationer och intervjuer vilket 

betyder att fokuset låg på vad som gjordes och sades och inte på antal och nummer 

som ingår i den kvantitativa metoden (Denscombe, 2018). Denscombe beskriver 

även en metod vid observation som kallas för deltagande observation. Vi använde 

oss av den här metoden då vi ansåg att det var lämplig för att samla empiri. Med en 

skriftlig dokumentation av observationen kunde vi få med de handlingar av 

pedagogerna som vi behövde för att svara på studiens frågeställning utan att 

dokumentera barnen på något sätt. Intervjuerna gjordes efter våra observationer för 

att intervjufrågorna skulle inspireras av vad som hade setts och dokumenterats under 

observationerna.   

 

Denscombe skriver vidare att det kan underlätta att inte vara för selektiv i början vid 

observationen för att först kunna få sig en helhetsbild som också kan kallas för en 

“holistisk observation”. För att få en mer fokuserad observation kan det vara bra att 

försöka känna in den allmänna känslan i miljön som man vistas i. Detta 

eftersträvade vi då vi var på plats på förskolans avdelning ett tag innan 

observationen skulle hållas för att fältarbetet skulle hållas i deras naturliga miljö. 

Vidare förklarar Denscombe hur observatören kan inta en viss roll under 

observationen. Deltagande i den normala miljön innebär att observatören har fått 

samtycke att observera de som deltar. Detta resulterar i att gruppen har kännedom 

om forskarens närvaro, men förblir i bakgrunden för att hålla en öppen observation 

utan att påverka miljön som den brukar vara. Att vara en deltagande observatör ger 

en möjlighet att hålla en lämplig distans till gruppen och fokusera på att observera 

(Denscombe). 

 

Efter observationerna och sammanställningen gjordes två intervjuer med två 

förskollärare från olika avdelningar för att bekräfta vad vi sett och om vi hade tolkat 

dem rätt. Det var öppna frågor som ledde till utförliga svar. Denscombe menar att 

när en observation utförs tittar observatören på vad som görs medan i en intervju 

ligger fokus på vad som sägs. Denscombe tar upp intervju som en god metod att 

använda sig av för att utforska subtila fenomen, såsom uppfattningar, åsikter eller 

erfarenheter där syftet är att förstå de intervjuade. Under intervjuerna i studien 

användes ljudupptagning då det erbjuder en bestående och närmast komplett 

dokumentation av vad som sägs under en intervju.  

5.2 Genomförande 
Datainsamlingen ägde rum på en förskola där vi observerade arbetet av pedagoger 

med barn i olika åldersgrupper. Vi delade på oss och observerade vid tre olika 

tillfällen i syfte för att den naturliga miljön skulle kunna behållas som vanligt vid 

processen av påklädning. En observatör drar till sig mindre uppmärksamhet än två. 
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Vi var på plats på förskolan en stund innan vi började att observera för att smälta in 

mer i miljön och låta barnen få prata med oss och veta vilka vi var innan vi skulle 

börja. Personalen gjorde barnen medvetna om vår närvaro och att vi var där i 

forskningssyfte. Detta förklarades för barnen inför observationen. Under 

observationens gång höll vi oss i bakgrunden för att undvika att bli delaktiga av 

påklädnings-processen. Den extra tiden innan påklädningen gav också en förståelse 

om pedagogernas förhållningssätt och vilka förberedelser som gjordes. En 

barngrupp gick ut först under morgonen och då observerade en av oss pedagogernas 

arbetssätt med barnen i hall ett. På eftermiddagen delade vi på oss igen för att 

observera arbetet i hall två och tre då barngrupperna gick ut samtidigt. Efter 

observationerna gick vi undan för att se vad den andra hade sett och sammanställde 

våra anteckningar till studiens resultat. 

 

En vecka senare genomfördes intervjuer med två förskollärare som hade medverkat 

under observationerna, i ett avskilt rum för att minska risken för att bli störda under 

tiden. Intervjuerna valde vi att spela in med ljudupptagning för att kunna gå tillbaka 

vid sammanställningen av resultatet. Det var avslappnade intervjuer med tid för att 

prata kring ämnet men också tillägg från förskollärarna om de hade något de ville 

tillföra. Efter intervjuerna transkriberades samtalen och vi markerade citat som 

förskollärarna sade och som vi upplevde mest relevant till studiens frågeställning. 

Därefter gjordes en kategorisering av de utvalda citaten till teman för att få en 

struktur vid redovisningen av svaren. 

5.3 Urval 
Vi observerade pedagogernas arbete i tre olika barngrupper med sammanlagt sex 

stycken pedagoger i en kommun i södra Sverige. Därefter intervjuade vi två av de 

medverkande förskollärarna som blev observerade om resultatet vi fick fram. 

Pedagogerna jobbar på samma förskola men i olika barngrupper. Vi valde att främst 

observera de utbildade förskollärarna i arbetslaget då det är dem som ansvarar för 

det pedagogiska innehållet i undervisningen som formuleras som ett mål i 

läroplanen: 

“Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 

utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i 

utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.” - (Skolverket, 

2018, s. 7) 

Som läroplanen lyfter ansvarar förskollärare särskilt för utbildningen, däremot är det 

arbetslaget som genomför det gemensamt. Därför kommer vi under observationerna 

ta med hela arbetslagets strategier och sammanställa det som vi har uppmärksammat 

oavsett titel eller utbildning. Med detta kommer vi använda oss av pedagoger som 

samlat begrepp i studien för att benämna alla i arbetslaget. När det kom till intervjun 

valde vi att intervjua två förskollärare av de som medverkade i observationen för att 

de är utbildade och har mest kompetens för att undervisa barnen. Därmed kommer 

begreppet förskollärare användas i samband med intervjuerna. 



 

14(36) 

 

Vi är medvetna om att resultatet endast presenterar de pedagogers arbetssätt som har 

visat sig på den här förskolan och är därför inte generaliserbar. Denna studie utgår 

från att vårt urval kan ses som en illustration av hur hallsituationen kan se ut. 

5.4 Bearbetning och analys av insamlade data 
Efter observationerna och intervjuerna har den insamlade data sammanställts och 

analyserats. Vi har utfört tre observationer i tre olika barngrupper med två 

pedagoger på varje avdelning. Detta för att synliggöra strategier och kategorisera 

resultatet efter våra observationer som gjordes under samma dag. Efter det 

framställda resultatet av observationerna utfördes även två intervjuer av två av de 

medverkande förskollärarna en vecka efter observationerna. Intervjuerna 

sammanställdes och kategoriseras i olika teman under resultatet. 

5.5 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna och reglerna som skrivs fram i God forskningssed 

av Vetenskapsrådet (2017) har följts kontinuerligt i alla omfattande moment i 

studien. När vi tog kontakt med pedagogerna informerade vi vad som skulle 

undersökas. Vi informerade om att vi ville observera pedagogernas arbete i hallen. 

Samma information gavs även till rektorn. Observationer gjordes endast av 

pedagogerna och deras arbete, men eftersom barnen vistades i samma miljö som 

observationen hölls behövdes samtycke från vårdnadshavare. Vi är medvetna om 

den forskningsetiska aspekten av att genomföra en variant av deltagande 

observation. För att undvika risken med att konfidentiellt material kan missbrukas 

visar vi hänsyn till användningen av materialet. Detta garanterar att ingen av de 

deltagandes identitet kommer att avslöjas. Fördelar med en skriftlig dokumentation 

vid observationen var att vi kunde fokusera på endast det som var relevant att ta 

med och inte riskera att barn av misstag kom med i materialet, vilket blir 

oundvikligt vid videoinspelad observation i detta sammanhang. 

 

Efter sammanställningen av observationerna gick vi tillbaka till förskolan en vecka 

senare för att intervjua två förskollärare och presentera resultatet av 

observationerna. Detta gjordes för att möta deras åsikter om dokumentationen av 

deras arbete samt ge dem tillfälle att tillägga något. 

 

Med rektorns godkännande kom vi fram till att vi kunde använda oss av förskolans 

tidigare samtycke vid dokumentation. Vi bad personalen på förskolan att hänga upp 

en informationslapp i hallen där vi hade skrivit om oss själva, vilka vi är och varför 

vi skulle vara på avdelningen och göra observationer. Vi klargjorde tydligt att inga 

barn kommer observeras. Om någon vårdnadshavare hade frågor fanns möjligheten 

att ställa dem till personal eller direkt till oss via telefon- eller mailkontakt en vecka 

inför observationen. Vårdnadshavarna fick då möjlighet att meddela om de inte ville 

att deras barn skulle närvara vid observationen även om vi bara observerade 

pedagogerna.  

 

Vi fick ett godkännande av pedagogerna som vi har observerat samt intervjuat. De 

fick också ett missivbrev som informerade om vad vårt projekt handlar om. Vi har 
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inte använt oss av deras namn eller något som kan bekräfta vilka de är som 

observerats. Det vi har använt oss av är deras titel som förskollärare i intervjuerna. 

De observerade pedagogerna har blivit informerade om att datainsamlingen endast 

kommer att användas i denna studie och därefter raderas. Under observationerna och 

intervjuerna hade pedagogerna rätt att avbryta om de inte kände sig bekväma. Ett 

etiskt ställningstagande som vi tog hänsyn till vid observationerna var att möta de 

barn som tog initiativ att interagera med oss under observationens gång. Att 

ignorera barnets initiativ till interaktion hade varit oprofessionellt. Missiv- och 

informationsbrevet finns som bilagor i slutet av studien. Se bilaga 1 och 2. 
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6 Resultat 

I det här kapitlet redovisas de resultat som framkommit i observationerna och 

intervjuerna med pedagogerna. Resultatet börjar med en beskrivning av hallarna som 

observationerna genomfördes i. Därefter kommer en sammanställning av 

observationerna i tabeller som visar pedagogernas handlingar och strategier. 

Intervjuerna redovisas i teman med citat från två förskollärare. 

6.1 Beskrivning av hallarna 
Den första observationen var i hall ett, som var på en småbarnsavdelning. Hall ett var 

ett kvadratiskt rum med röda hyllor längst med ena sidan och en skohylla samt ett 

skåp på andra sidan. På den vita väggen mittemot ytterdörren satt en anteckningstavla 

med information om vilka barn som var på plats och vilka var hemma. På tavlan fanns 

även veckans matsedel samt bildstöd för vad barnen skulle ha på sig när de gick ut. 

Under anteckningstavlan var det en liten pall som barnen kunde sitta på. Ytan av 

hallen var inte jättestor men den fyllde sin funktion och det var inga problem med att 

få plats med barnen eller deras ytterkläder. Rummet utstrålade ett tydligt syfte med 

vad som förväntas av barnen, det var inga leksaker som kunde distrahera barnen. 

Hyllorna med deras kläder, skorna och bildstödet utmärktes som vägledning för vad 

barnen skulle göra i rummet. 

 

I hall två från ytterdörren kom först ett mindre rum där torkskåp och skor ställdes 

innan rummet där hallen började ta plats. Det fanns även en toalett till höger om 

ytterdörren. Efter att skorna hade ställts upp på sin plats kom ett avlångt utrymme där 

det var hyllor på sidorna mot varandra. Till vänster var dörren in till avdelningen och 

till höger var toalett samt skötbord. Hallen hade vita väggar med röda hyllor som var 

placerade i barnens höjd samt bild och namn på barnet över som tydligt visade vilken 

hylla den tillhörde. På väggen till vänster, på väg in mot avdelningen fanns en 

anteckningstavla med information till vårdnadshavarna samt bildstöd om vad barnen 

skulle ha på sig vid påklädning. Där kunde barnen gå och titta om de behövde en 

påminnelse som stöd i påklädningen. På andra sidan, vid toaletterna fanns även en 

hörna med leksaker så som tågbana och djur som var i en hylla på golvet. Hallens 

syfte framträdde och det var rymligt för att klä på och av sig. Det var en avslappnad 

stämning även då det fanns krav på barnen att försöka klä på sig själva.  

 

Hall tre var de äldsta barnens tambur. Där fanns också en mindre avskild hall precis 

innanför ytterdörren där det fanns en toalett och ett torkskåp samt hyllor för skorna. 

Innanför den mindre avskilda hallen var en lång korridor-liknande hall med barnens 

hyllor längs med långsidorna. Hyllorna var placerade i barnens höjd för att de skulle 

nå sina kläder själva och märkta med en bild på barnet och tillhörande namn. Likt de 

andra hallarna var väggarna vita och hyllorna röda. En smal vägg i anslutning till 

avdelningen var klädd med bildstöd med beskrivning av kläder och skor som var 

lämpliga för dagens väder. I ett hörn längst bort i hallen fanns en station med 

leksaksdjur i en back och ett uppbyggt landskap på ett litet bord. Rummet upplevdes 

rymligt och utformat i syfte för att klä på och av sig. Under tiden observationen hölls 
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var det en god stämning, barnen och de två pedagogerna var samspelta och hjälpte 

varandra i de olika momenten. 

6.2 Gemensamma strategier 
Hallen som rum var tydlig på alla avdelningar att det var en hall där på-och avklädning 

sker. Hallen var utformad så att barnen kunde nå sina egna saker på hyllorna även så 

deras skor. Det fanns leksaker i två av hallarna däremot var det inget som drog 

uppmärksamhet från barnen under tiden som de skulle klä på sig. 

 

På samtliga avdelningar började pedagogerna att gå ut med fyra till fem barn i hallen. 

En pedagog började med det förutbestämda antalet barn för påklädning inför 

utevistelsen. Successivt kom det flera barn ut till hallen och de barnen som började 

klä på sig första omgången gick ut med den första pedagogen. Den andra pedagogen 

fortsatte i hallen med de barn som kom ut senare. Till slut var alla barn och pedagoger 

ute tillsammans. En skillnad mellan avdelningarna med de äldre barnen och 

avdelningarna med de yngre barnen var att de äldre barnen som var färdiga först i 

hallen kunde gå ut lite tidigare än den första pedagogen. Med en ömsesidig tillit 

mellan barnen och pedagogerna gav pedagogerna tillåtelse för barnen att sätta sig 

utanför avdelningen på en bänk och väntade tills den första pedagogen kom ut och 

först då fick de springa iväg och leka på gården när de var under tillsyn. 

 

Pedagogerna var närvarande med barnen på samtliga avdelningar. I varje hall var det 

till största del två pedagoger som stöd vid påklädningen. Ett exempel på närvarande 

pedagoger som visades i observationen var när ett barn bad om hjälp samtidigt som 

hen fortsatte försöka att knäppa sin jacka. Pedagogen uppmärksammade att barnet 

bad om hjälp men fortfarande försökte själv. Pedagogen visade sin närvaro genom att 

ställa sig bredvid barnet och fanns där för att hjälpa till, men gav barnet tid för att 

försöka själv innan pedagogen gjorde något när barnet visade att hen till slut ville ta 

hjälp av den vuxna. 

 

 

En annan återkommande strategi som samtliga pedagoger använde sig av var att de 

lade fram overallerna på golvet till de barnen som tog tid på sig för att starta sin 

påklädning. De kompletterade även handlingen genom att säga till barnet att det var 

deras overall som låg på golvet. Liknande stödstrategi till barnen var att pedagogerna 

gav barnen hjälp att knäppa jackan, men de satte bara i blixtlåset i stoppet som de 

visade barnen sedan fick barnen dra upp den själva. 

6.2.1 Syfte med uppmaning 

En likhet som synliggjordes i arbetet med alla åldrar var att pedagogerna gav 

förklaringar till barnen efter de gav dem uppmaningar. Uppmaningar visade sig vara 

en återkommande handling av pedagogerna i mötet med barnen i rutinsituationen vid 

påklädning. De flesta uppmaningar följdes ofta med en förklaring till varför barnen 

blev uppmanade till saker av pedagogerna. De orden som följs av en förklaring av 

pedagogerna till barnen är kursiverade i nedanstående observationsschema.  
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Avdelning Säger till vem  Verbala handlingar 

Småbarn Pedagog → barn “Du kan inte gå ut utan din overall för det blir 

kallt då vet du” 

Äldre barn Pedagog → barn “Idag behöver du ha på dig vantar för att det är 

jättekallt ute” 

Småbarn Pedagog → barn “Vi släpper ut dig nu så du inte blir så varm” 

Mellanbarn Pedagog → barn “Du får vänta lite med att gå ut för det är så 

kallt ute” 

Tabell 1 

 

I tabellen visas några exempel på uppmaning med följande förklaring som gjordes av 

pedagogerna. Detta är en strategi som förekom kontinuerligt när de förklarade för 

barnen vad de skulle göra. En tillhörande förklaring som dessa utgörs av, kan vara ett 

sätt som visar att pedagogerna möter barnen med respekt. De vill inte bara ställa 

oförståeliga krav på barnen utan att förklara varför. 

6.2.2 Barnen ses som kompetenta 

Eftersom barnen skulle gå ut under en längre tid berättade pedagogerna för barnen att 

de skulle börja med att gå på toa så de inte behöver göra det under tiden som de är 

ute.  

 

Avdelning Säger till vem Verbala handlingar 

Mellanbarn Pedagog → barn “Har du varit på toa och kissat?”  

 “okej, du vet själv om du behöver kissa eller 

inte”.  

Äldre barn Pedagog → barn “Har du verkligen redan kissat? ja okej vad 

jättebra!” 

Tabell 2 

 

 

Pedagogerna ställde en fråga till barnen och visade tillit till deras svar utan att 

kontrollera eller vara misstänksamma. Tilliten till barnen visade ett förtroende från 

pedagogerna att de är kompetenta till att bestämma själva om de är kissnödiga eller 

inte. 
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6.2.3 Bildstöd 

Bildstöd fanns i alla tre hallarna på de olika avdelningarna. I hall tre med de äldre 

barnen berättade pedagogerna för barnen som en förberedelse innan de gick ut i hallen 

om vad de skulle ta på sig inför utevistelsen. I hall två hos mellanbarnen påminde 

pedagogerna under tiden som de var i hallen och visade med kroppsspråk för att 

tydliggöra var barnen kunde titta och ta in informationen som bildstödet förmedlade. 

 

Avdelning Handling Säger 

Mellanbarn Pedagog pekar på overallen som 

är en av bilderna på bildstödet 

“Idag behöver vi en overall på 

oss för det är så kallt ute”  

Tabell 3 

 

Bildstöd fanns kontinuerligt på alla tre avdelningar. Pedagogerna påminde om det vid 

förberedelsen inför att gå ut i hallen och klä på sig. Även väl ute i hallen fanns det på 

väggen om det var något barn som kände sig osäker. Pedagogerna kunde även hänvisa 

till bildstödet på väggarna om de var upptagna med att hjälpa något annat barn. 

6.2.4 Hjälpfrågor 

En verbal handling som återkom kontinuerligt i samtliga observationer var olika 

sorters hjälpfrågor. Pedagogerna ställde frågor till barnen som i stunden kunde vara 

till hjälp. Hjälpfrågor kan också vara en strategi för att involvera barnens delaktighet 

i beslut och ansvar över vilka kläder som är lämpliga att ta på sig. 

 

Avdelning Säger till vem Säger 

Äldre barn 
Pedagog → barn 

“Vad behöver du mer på dig då?” 

Äldre barn 
Pedagog → barn 

“Och vad gör man innan man går ut?” (toalett) 

Småbarn 
Pedagog → barn 

“Ser du inga fötter i hålen?” 

“Kommer de inte fram?” 

Mellanbarn 
Pedagog → barn 

“Ska du ta på dig vantarna innan du tar på dig 

overallen?” 
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Mellanbarn 
Pedagog → barn 

“Ska du inte ha något under din overall?” 

Tabell 4 

 

I tabellen ovan visas exempel på hjälpfrågor som blev en påminnelse för barnen att 

komma ihåg en rutin som att gå på toaletten eller att tänka efter en extra gång om det 

är något klädesplagg som saknades. En hjälpfråga som “vad behöver du mer på dig 

då?” ger barnet en chans att utveckla sin tanke om vad som saknas istället för att bli 

serverade med facit av pedagogen till exempel som “ta på dig mössan också”. Barnens 

delaktighet och inflytande möjliggörs i frågor som “ska du ta på dig vantarna innan 

du tar på dig overallen?” då frågan är formulerad som att barnen får bestämma själva. 

6.2.5 Gemenskap 

Flera tillfällen i hallarna visade handlingar som kan kännetecknas som gemenskap. 

De olika handlingarna har synliggjorts av pedagogerna i observationerna som 

beskrivs nedanför.  

 

Avdelning Handling Pedagog säger 

Mellanbarn Två barn hjälper varandra “Det var snällt att du hjälper hen med 

overallen!” 

Småbarn Barn har glömt vantar och 

pedagog lånar av ett annat 

barn 

“Kan inte vi få låna ett par vantar av 

dig?”  

“ooh tack vad du är snäll” 

Äldre barn Pedagog kramar ett barn “KRAMIS du är go du” 

Äldre barn Pedagog rättar till mössan 

på ett barn 

“Det räcker nog med den mössan, du 

är ju rätt varm av dig” 

Äldre barn Pedagog kollar igenom 

vilka kläder som finns på 

hyllan 

“Du är ju rätt frusen av dig så du 

behöver nog några varmare byxor idag 

tror du inte det” 

Tabell 5 

 

Då pedagogen visar att hen känner barnet och hur hen brukar känna sig visar på en 

god relation mellan den vuxne och barnet. Pedagogen uppmärksammar de goda 

gärningarna som barnen gör och berömmer dem för att uppmuntra till fortsatt 

gemenskap i gruppen. 
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6.2.6 Uppstart till dialog 

I hall tre observerades hur pedagogerna arbetade med de äldre barnen samtalade om 

mer än hallen och situationerna som endast uppkom där. I tabellen nedan redovisas 

uppstart till dialog från pedagogernas sida då vi inte får dokumentera barnen utan 

samtycke.  

 

Avdelning Vem säger Säger 

Äldre barn Pedagog → barn “Vad härligt att komma ut till snön nu, men 

det kan vara halt nu så var lite försiktiga” 

Äldre barn Pedagog → barn “Ja precis det är ett brandlarm, det tjuter ju om 

det börjar brinna här på förskolan” 

Äldre barn Pedagog → barn “Vi vill ju att förskolan ska räddas, det tar ju 

lång tid att bygga hus, eller hur?” 

Tabell 6 

 

Pedagogerna tog tillvara på barnens intention till att samtala även om det inte var 

relevant till påklädningen. Pedagogerna visar medvetenhet att dialogen kan bidra med 

gemenskap i hallen. Att möta barnet i detta visar även på respekt för vad barnet har 

att säga och att det är viktigt att ta tid och lyssna även om pedagogens fokus ligger på 

något annat.  

6.2.7 Lekfullt förhållningssätt 

Pedagogerna på småbarn och mellan-avdelningarna visade lek och ett älskvärt 

förhållningssätt som en strategi för att bemöta barnen vid påklädningen. 

 

Avdelning Handling Pedagog Säger 

Småbarn Pedagog hjälper vid påklädning “Nu ska vi leta upp fötterna i 

hålen här!” 

Småbarn Pedagog hjälper vid påklädning “TITT UT var är handen?!” 

Mellanbarn Barn tar på sig sin mössa “Var ska du ha den?” 

“Inte på mitt huvud då?” 

Småbarn Barn håller på att gå ut i endast 

ett par skor 

“Ojdå vart är dina kläder?!” 

Tabell 7 
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Likt som att möta barnen i andra samtalsämnen vid påklädningen visar pedagogerna 

i tabellen ovan att de tar tid för att leka med barnen och göra stunden meningsfull för 

dem. Ett lekfullt förhållningssätt som detta kan bidra med att lärandet att hitta fötterna 

i hålen på overallen som ett roligt sätt att lära sig klä på sig kläderna. 

6.3 Intervju om språket som verktyg 
 

Eftersom språket används mycket är det något som blir naturligt att använda sig av 

och även lättast att nå ut till barnen med. Användningen av språket har visat sig vara 

en återkommande strategi i observationerna, detta formade således fokuset i intervjun 

med två av förskollärarna som medverkade i observationerna. 

 

Alla barnen har inte ett utvecklat språk vilket leder till att det är pedagogerna som har 

ansvar över att barnen får till sig begrepp och språket för att utveckla sitt lärande. 

Båda förskollärarna berättade att det är viktigt för dem att ha ett tydligt språk i mötet 

med barnen. Detta visar på en medvetenhet i deras språkanvändning i syfte för att lära 

och utveckla barnen.  

 

“-Rutinsituationer är naturligt att man pratar med barnen och särskilt viktigt för dem 

som har ett annat språk att man är övertydlig. Att man inte bara säger klä på dig utan 

att man utvecklar att klä nu på dig dina byxor och din jacka. Att benämna allt.” 

 

Båda förskollärarna var överens om att det är viktigt att använda ett tydligt språk och 

förklara vad de menar för barnen. De förklarade också att språket kan vara ett verktyg 

för att lära ut andra saker i stunden som dialogen sker på. Detta kan ske genom att 

använda sig av utvalda begrepp som kan ge barnen en utvecklad förståelse. 

 

“-Språket ingår i alla situationer man kan ju få fram olika begrepp. Som till exempel 

matte då med ett par.” 

 

“-Barn lär ju sig hela tiden och det kan man ju se genom att de härmar och det är ju 

deras sätt att ta in språket.” 

 

En förskollärare tog upp vikten av att inte ge sig vid samtal med barnet om de saknar 

ett verbalt språk. Att ge barnet begrepp och benämna vilka klädesplagg som barnet 

tar på sig kan leda till att ordförrådet breddas hos barnet även om barnet inte ger 

respons av att de förstår.  

 

“-Även om man inte får någon respons från dom (barnen) så ska man ju inte ge sig. 

Utan att bara prata på med barnet.” 



 

23(36) 

 

6.3.1 Tid för lärande 

För de äldre barnen som har mer begrepp och redan vet hur man klär på sig kan fokus 

ligga på dialoger om annat medan de klär på sig. Att ge barnet tid kan leda vidare till 

ett lärande hos barnen då de själva får prova och lita på sin egen förmåga. Detta gäller 

även vid tid för samtal, att möta barnens intentioner till samtal, även att som pedagog 

ge barnen nya samtalsämnen för lärande och utvecklande samtal. 

 

“-Bara de får möjlighet. Att man kanske delar på gruppen och det få ta lite tid för 

några. Vill något barn klä på sig själv måste de få göra det, hur bråttom man än har 

eller man får inte ha bråttom när man jobbar med små barn. Föräldrarna kanske har 

bråttom och klär på barnen men vi på förskolan måste ha tid för sånt.” 

 

“-När ett barn tog upp det här med brandlarmet, man står där mitt i påklädning 

situationen och vill att de ska få komma ut är det ändå viktigt att ge tid till de här 

situationerna för då kan det ju ge ett lärande.” 

 

“-Man kan ju också komma med egna saker som man vill prata om. Att prata om 

något som dyker upp eller vad som hände igår. Man själv är ju viktig i den situationen, 

att vara idéspruta för barnen. Pratar inte barnen om något så ska jag ge dem något.” 

 

Denna aspekt av att se samtal som lärande kan vara extra viktigt hos de äldre barnen. 

De äldre barnen vet oftast redan hur de klär på sig och därför kan tillfället i hallen bli 

till en stund för utvecklande samtal som kan leda till ett lärande. 

6.3.2 Tonläge 

Vid användning av språket läggs olika tonlägen i rösten för att förmedla olika 

handlingar. Barn är kompetenta och förstår ofta betydelsen av olika tonlägen. 

Pedagogernas handlingar påverkar barnen i allt som de gör och säger. Rösten på 

pedagogerna kan även påverka stämningen i gruppen. De intervjuade förskollärarna 

beskriver tonläget som viktigt även vid stressade situationer då risken finns att 

tonläget kan låta hårdare. 

 

“-Det här med tonläge är ju jätteviktigt men man tänker ju inte alltid på det, men 

sänker jag rösten och pratar lugnt så blir det ju oftast lugnare. Men ibland är man ju 

själv stressad och kanske ryter till och ibland blir det bättre i ljudnivån men ibland 

aa det är inte alltid så lätt.” 

 

“-Kan man hålla uppe en god stämning är det ju också roligare att klä på sig.” 

 

“-Men att själv hålla sig lugn och prata lugnt och inte för stressat så blir det ju oftast 

bäst.” 
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“-Att man som pedagog är där för barnen och inte försvinner, att man är lugn och 

peppar barnen. Det är mycket pedagogens ansvar att få en god stämning.” 

 

“-Ibland kan man kanske viska för att de ska dämpa sin egen ljudvolym men att man 

då förklarar varför man viskar.” 

 

Förskollärarna är medvetna om att deras tonläge förändras och att språket då fyller en 

funktion som påverkar barnen. De förklarar olika strategier med att anpassa språket 

efter ett syfte exempelvis lugnt tonläge - lugn barngrupp, god stämning - roligare 

påklädning. Ibland kan det vara stimmigt i barngruppen vilket kan leda till att det blir 

svårare att upprätthålla en god stämning. Därför är förskollärarnas medvetenhet om 

språkets funktion viktig för att få tillbaka den goda stämningen där lärande blir 

möjligt. 

6.3.3 Anpassat språk 

På förskolan finns barn med olika åldrar och detta kan leda till att pedagogerna 

behöver möta barnen på olika sätt i relation till deras ålder. Ett brett språk kan 

innebära att barnen får mer innehåll att ta till sig, vilket kan leda vidare till ett lärande. 

Att ge barnen tid och låta de utvecklas och försöka i sin takt kan leda till både lärande 

och gemenskap med pedagogen.  

 

“-Man måste ju anpassa sitt språk men samtidigt så, små barn är kompetenta och det 

är viktigt att man har ett varierat språk för dem också för deras utveckling.” 

 

“-Att man är tydlig och benämner vad man klär på sig och vad man ska göra men 

man behöver inte vara rädd för att ställa krav på de små heller, de lär sig otroligt 

mycket.” 

 

“-Dom här rutinsituationerna är ju så bra att använda sig av för att lära sig språket. 

Man måste se det som en aktivitet i förskolan. Där sker ett stort lärande och 

kommunikationen är ju jättebra i det avseendet.” 

 

“-Att försöka ha samma språk till alla åldrar och inte prata med bebisspråk då det 

dom hör är ofta det de tar till sig.” 

 

“-Det är också viktigt att använda vuxenord med, så man ger barnen olika 

benämningar för att utveckla deras ordförråd och det kan ju bara vara positivt.” 

 

Förskollärarna visar att de ser barnen som kompetenta. De anser inte att de yngre 

barnen behöver ett bebisspråk eller förenklad meningsbyggnad för att de själva inte 

har utvecklat språket. Tvärtom anser förskollärarna att ge alla barn ett utvecklat språk 

för att förmedla ett korrekt språk från början av barnens språkutveckling. 
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6.3.4 Tydliggörande pedagogik 

Pedagogerna på förskolan har chansen att påverka barnen hela tiden. Förskollärarna i 

studien menar att de använder bildstöd i hallen för att hjälpa barnen i deras 

språkutveckling. Bildstöd förmedlar också en bredare förståelse av det som ska tas in 

och uttryckas. De menar också att det är upp till förskollärarna att göra barnen 

medvetna om bildstödet som hjälpmedel i påklädningprocessen. Alla barn har olika 

behov som behöver tillgodoses då kan bildstöd vara en bra strategi för att inkludera 

alla.  

 

“-Vi har ju bildstöd också, det är ju också ett hjälpmedel så då kan man ju visa på 

bilden vad det är för plagg de ska ta fram.” 

 

“-De som har svårare för lyssnandet eller vid informerandet att de också får stöd i 

bilder, ibland kan det ju vara svårt att ta en instruktion och det har man ju lättare 

och svårare för men att då kunna gå till tavlan och titta på bilderna som är där.” 

 

“-En del barn som man kanske inte tänker behöver bildstöd så finns det ju ändå barn 

som kan ha nytta av bilderna. Eller barnet kanske inte lyssnade just då och då kan 

man vända sig mot de där bilderna och få stöd.” 

 

“-Är man kanske blyg och känner att fröken är upptagen har man någonstans att 

vända sig till. (bildstöd)” 

 

Förskollärarna visar en förståelse för att det inte bara finns ett verbalt språk som kan 

förmedla information till barnen. Bildstöd kan vara ett uttryckssätt som används och 

kompletterar det verbala språket. Förskollärarna anser att chansen är större att 

informationen når ut till och inkluderar flera barn med hjälp av bildstöd. 
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7 Analys & diskussion 

I detta kapitel görs en analys samt diskussion av resultatet av den insamlade datan i 

relation till tidigare forskning och teoretiska begrepp. Resultatet analyseras för att 

besvara studiens syfte och frågeställning om hur pedagoger ger tillfälle för lärande 

och gemenskap i hallen vid påklädning. Med hjälp av de teoretiska begreppen språk, 

mediering och den proximala utvecklingszonen kommer resultatet att analyseras samt 

diskuteras.  

7.1 Gemensamma strategier 
Acer m.fl. (2016) förklarar att en miljö som speglar ett tydligt syfte med hur den är 

utformad och vilka förväntningar som finns i rummet är viktigt. Detta gör att barn kan 

ta initiativ till det som förväntas av dem, vilket i observationerna var att klä på sig. 

Observationerna visade inga leksaker i överflöd eller andra saker i rummet som kunde 

ha tagit fokus från barnen från processen vid påklädning. Pedagogerna behövde inte 

hjälpa alla barn i hallen vilket tyder på att pedagogerna har inrett miljön med ett väl 

uttänkt syfte som förmedlar till barnen vad de förväntas att göra. Även då 

påklädningen utgör sig vara en rutinsituation som barnen har tränat på många gånget 

innan. När lärandemiljön är utformad på detta sätt menar Acer m.fl. att möjligheten 

finns för barnen att utveckla ett eget initiativtagande och en förförståelse vad de ska 

göra i det fysiska rummet. I våra observationer framkom det att hallen var utformad 

med ett syfte som visar vilka förväntningar som finns på barnen vid påklädning. 

Förutsättningarna fanns för barnen att ta ner sina egna saker från hyllan vilket kan 

leda vidare till att barnen tar egna initiativ och börjar klä på sig själva och utvecklas i 

detta (Nordin Hultman, 2004 & Eriksson Bergström, 2013).  

 

Förhållningssättet “det kompetenta barnet” speglas i resultatet av den ömsesidiga 

tilliten som barnen och pedagogerna hade tillsammans då barnen fick gå ut och vänta 

på bänken när de hade klätt på sig. Som Olsson (2019) förklarar bör barnen ses som 

jämlika med vuxna vilket barnen blir i observationen. Barnen ses som sociala aktörer 

och pedagogerna medierar således en tillit och eget ansvar att gå ut och vänta på 

pedagogerna innan de kan springa iväg och leka. Ansvaret som ges till barnen i denna 

handling kan bidra till deras självförtroende att klara av uppgiften de får och utveckla 

sitt självförtroende vidare. Som Säljö (2014) menar kan språket vara ett redskap som 

pedagogerna använder sig av för att mediera en förståelse hos barnen att de ses som 

kompetenta då de säger att barnen kan gå ut och vänta på bänken. 

 

En strategi som pedagogerna utförde vid flertal tillfällen i observationen var att hjälpa 

barnen med att knäppa jackan. De visade barnen att stoppet ska in i blixtlåset, sedan 

släppte pedagogerna dragkedjan för att barnen själva skulle dra upp och knäppa 

jackan. Denna situation går att definiera som att barnet befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Pedagogerna utgörs vara den mer kunniga personen som besitter 

kunskapen att knäppa jackan. De ger barnet en form av stöd och backar sedan för att 

möjliggöra att barnet ska lära sig att göra det själv. Det är i samspelet som lärandet 

och ny utvecklad kunskap är möjligt (Säljö, 2014). 
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Arbetslagen verkar ha inspirerats och tillämpat liknande arbetssätt av varandra i 

arbetet med barnen. Den gemensamma strategin för samtliga pedagoger var att lägga 

fram overallen på golvet för att påbörja påklädningen. Som Johansson (2011) värderar 

är ett ömsesidigt förhållningssätt värdefullt för att inspirera varandra och ha en 

liknande insikt om arbetet med barnen. Strategin att lägga fram overallen visade sig 

vara en fungerande och effektiv strategi för syftet och förbättrar även arbetet med 

barnen. 

 

Att använda bildstöd kan ses som ett hjälpmedel för att nå ut till alla barnen. Säljö 

(2014) menar att bildstöd kan mediera en förståelse för barnen om vilka kläder som 

är lämpliga att använda sig av och hjälpmedlet fanns i samtliga hallar i 

observationerna. Bildstöd togs även upp i intervjuerna om hur det kan hjälpa de barn 

som inte var uppmärksamma under informerandet eller kanske bara behöver en till 

påminnelse om vad för kläder de ska ha på sig. Bildstöd kan ses som ett redskap som 

människor använder för att förstå och organisera sin omvärld (Säljö). I studiens 

resultat visas det att bildstödet medierar en hjälp till pedagogerna att organisera miljön 

som de erbjuder till barnen. 

7.2 Kompetenta barn 
De uppmaningar som gavs till barnen följdes av en tillhörande förklaring. 

Förklaringar som betonar att uppmaningen har ett syfte visar att pedagogerna möter 

barnen med respekt. Ungerberg (2019) menar att barn möts med respekt i det 

sammanhang som de anser vara meningsfulla. Med en tillhörande förklaring av 

uppmaningen bidrar pedagogen med en förståelse för varför barnet ska följa 

uppmaningen. Hade uppmaningen inte varit till följd av en förklaring hade 

uppmaningen kanske setts som ett krav utan syfte och därmed respektlöst mot barnet. 

Detta kan påvisa att pedagogerna ser barnen som jämlika med de vuxna. 

Under observationerna frågade pedagogerna barnen om de hade varit på toaletten eller 

om de behövde gå på toaletten. När pedagogerna hade fått ett svar av barnen litade de 

på att barnet till exempel inte behövde gå på toaletten. Eriksson Bergström (2013) 

skriver att pedagogerna måste kunna tolka barnens olika handlingar men också visa 

förtroende för barnen. På detta sätt visar pedagogen att hen tror på barnet och låta 

barnet känna efter själv som också kan leda vidare till att barnets självförtroende 

stärks. 

7.3 Gemenskap 
Vi tycker oss ha kunnat se exempel på gemenskap i alla observationerna. Pedagogerna 

visar omsorg när de har en personlig relation till varje individ, i en observation där 

pedagogen säger att barnet kanske behöver en extra tröja för att hen brukar vara frusen 

av sig. Ett annat exempel där detta visas är när en pedagog lånar ett par vantar från ett 

barn till ett annat som hade glömt sina hemma och uppmärksammar vilken 

omtänksam handling det är. Den sociala samvaron främjar relationer och det är i 

samspelet som barnen utvecklas (Ytterhus, 2003 ; Lindahl, 1998). Skolverket (2018) 

skriver om pedagogers ansvar att erbjuda möjlighet för alla barn att lära med och av 

varandra. Detta visades också i en observation då två barn hjälpte varandra och en 

pedagog uppmärksammade deras samarbete och berömde insatsen. Denna situation 
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går också att koppla till den proximala utvecklingszonen då ett kunnigare barn hjälper 

ett annat barn med påklädningen. Barnet som fick hjälp av det kunnigare barnet kan 

kanske bemästra detta lärande till nästa gång.  

De lekfulla förhållningssätten som presenteras i tabell 7 under resultatet är också ett 

exempel på när pedagogerna närmar sig barnens livsvärldar för att skapa mening. 

Pedagogernas syfte med att lekfullt möta barnen i hallen var för att klä på sig för att 

komma ut och leka. Ett lekfullt förhållningssätt som detta skapar även en god 

atmosfär i barngruppen som Johansson (2011) definierar som en pedagogisk 

medvetenhet. En god atmosfär som resultatet innehåller kan även leva upp till 

Skolverkets (2018) strävansmål som innehåller en trygg, lärorik och rolig 

undervisning. Lekfullhet kan skapa trygghet och med en trygghet att utgå ifrån kan 

lärandet lättare möjliggöras. 

 

Observationen av pedagogens lekfulla bemötande av barnet som höll på att gå ut i 

bara skor utan overall kan kopplas till Tullgrens (2003) studie om att använda lek för 

att styra ett oönskat beteende. Pedagogen har erfarenhet om att det är för kallt att gå 

ut utan varmare kläder, istället för att tillrättavisa barnet styr pedagogen med ett 

älskvärt uttryck som “OJDÅ vart är dina kläder?!”. 

 

Under observationerna synliggjordes det att pedagogerna var närvarande med 

barnen då de uppmärksammade att barnen behövde hjälp med påklädningen men 

gav dem tid till att ta på sig kläderna och att få kämpa lite själva med att till exempel 

dra upp dragkedjan. Det är något vi också kopplat till att pedagogerna är medvetna 

om deras roll som stöttepelare och att finnas där för barnen som hjälp. Johansson 

(2011) skrev om vikten att ge barnen tid till att klä på sig för att barnet ska kunna 

utveckla ett lärande. Akalın m.fl. (2014) menar att en bidragande faktor till en 

anpassad och lärande miljö är närvarande pedagoger. 

7.4 Språkanvändning 
Jensen och Harvard (2009) belyser vikten av intersubjektivitet som pedagogiskt 

förhållningssätt i förskolan. Detta sker då läraren närmar sig barnens livsvärld och 

meningsskapande. Meningsskapande visades i observationen i de samtal som hölls i 

hallen hos de äldre barnen. I hallen var målet att barnen skulle klä på sig för att gå ut 

och leka, samtidigt mötte pedagogen ett barns intresse för stunden vilket resulterade 

i ett samtal om vad brandvarnaren i taket hade för syfte och vad som händer när det 

tjuter. Detta tillfälle för lärande och gemenskap hade kanske inte varit möjligt om 

läraren hade varit för stressad för att möta barnets intresse och intention för samtal 

(Johansson, 2011; Öhman, 2013). Fler liknande förhållningssätt för att skapa 

meningsskapande situationer för barnen gjordes av pedagogerna. I resultatet pratade 

pedagogen även om att det tar lång tid att bygga hus. Under terminen har barngruppen 

arbetat med huskonstruktioner i andra länder. Därför kan denna koppling dras till att 

pedagogen inledde samtalsämnet till något som barnen har tidigare erfarenhet i syfte 

för att skapa ett meningsfullt samtal. Pedagogen närmade sig barnens livsvärld för att 

uppnå meningsskapande (Jensen & Harvard, 2009). 
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I tabell 6 visas en påbörjad dialog av pedagoger till barnen. Den påbörjade dialogen 

kan påvisa hur pedagogen vill ha en gemensam dialog och inte bara tilltala eller 

uppmana barnen, som Liberg (2010) betonar är en förutsättning för att barn ska 

utvecklas i språkliga sammanhang och integrera socialt. Det gemensamma språket 

som pedagogen strävar efter genom att påbörja en dialog görs medvetet för att få 

barnen att utveckla sin språkutveckling i detta kommunikativa samspel som uppstår 

(Säljö, 2013). 

Under alla observationerna har det verbala språket varit en framträdande strategi i 

mötet med barnen. Enligt Säljö (2000) är språket en hjälp som leder oss till kontakt 

med vår omvärld. Språket hjälper oss att mediera våra erfarenheter och få ut vår 

kunskap till andra. När pedagogerna pratade med barnen och berättade till exempel 

varför de skulle göra som pedagogen sa var det utifrån egna erfarenheter som då 

sprids vidare med hjälp av det verbala språket. Att säga till ett barn som håller på att 

gå ut i bara skor att det är för kallt utan en overall är att förmedla sina egna 

erfarenheter som leder till att barnet kan ta till sig ny utvecklad kunskap. 

7.5 Analys av intervjuer 
Pedagogerna visar sig vara medvetna om sitt språk som de använder i mötet med 

barnen. De förklarar i intervjun att de anpassar sitt språk till barnen beroende på deras 

ålder. Genom att tala tydligt och genomtänkt kan det leda till större chans för att 

förmedla syftet så att barnen förstår, inte bara säga “klä på dig dem” utan på ett tydligt 

sätt beskriva i en komplett mening med objektet “klä på dig byxorna”. Denna 

medvetenhet som pedagogerna visar i sin språkanvändning kan bidra till att barnen 

utvecklar sitt språk efter vad det språkliga sammanhanget erbjuder, som i intervjun 

med förskollärarna visar sig vara ett genomtänkt och anpassat språk (Liberg, 2010).  

 

Skolverket (2018) menar att förskollärarnas ansvar i arbetsprocessen på förskolan är 

att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

barn att lära och utvecklas på förskolan. Pedagogerna visar i intervjun att de 

undersöker detta då de är medvetna om vikten av språket som verktyg. Det visar dem 

genom att anpassa sitt tonläge för att behålla en god stämning, peppa barnen med fina 

ord och vid mer stressade situationer är de medvetna om hur risken finns att deras 

korta, irriterade tonläge också påverkar barnen. Denna pedagogiska medvetenhet 

menar Johansson (2011) uppstår när pedagogen är medveten om hur sitt agerande 

påverkar att ett lärande kan ske. 

“Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna 

bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn 

att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan” 

- (Skolverket, 2018, s. 18).  

En förskollärares uppfattning om att vara som en idéspruta för barnen när det kom till 

att ge dem inspiration till samtalsämnen går att koppla till Vygotskijs tankar om att vi 

lär oss i samspel med och av varandra. Där språket i samspelet mellan varandra är 

något givande och som blir till ett lärande (Säljö, 2000). Ett annat exempel från 

intervjun som visar medvetenhet för ett språkutvecklande arbetssätt var när 
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pedagogen som höll samtal med barnen i hallen i observationen kom ihåg att de 

samtalade om brandvarnaren och allt kring det samtalsämnet. Pedagogen menade i 

intervjun att det är viktigt att ge tid för sådana samtal som barnen anser vara 

meningsfulla och givande för dem. Detta understryker Ungerberg (2019) då forskaren 

menar att pedagoger visar respekt för barnens perspektiv i den aktuella stunden då de 

möter detta för ett resultat av meningsskapande situationer där lärande är till större 

del möjligt än vid situationer som barnen inte ser som meningsfulla. 

 

Att använda sig av vuxenspråk till alla barnen visar också en tilltro på det kompetenta 

barnet. Det kompetenta barnet behöver utvecklande begrepp som lär barnen vidare 

istället för att prata bebisspråk som då inte utvecklar barnen. Sandberg (2014) tar upp 

den sociala miljön som lägger grunden för ett lärande. Detta ser vi i resultatet eftersom 

pedagogerna anpassar sitt språk med hjälp av begrepp men har kvar sin “vuxen-röst”. 

Om det verbala språket behöver förtydligas eller inte har nått fram tillräckligt kan 

bildstöd bli ett komplement i den fysiska miljön som Sandberg menar ska anpassas 

för att lärande kan möjliggöras och breddas. Bildstöd var något som förskollärarna 

betonade vikten av kontinuerligt genom intervjuerna och att de ser det som en 

självklarhet att det ska finnas med i vardagsmiljön på förskolan. 
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8 Avslutande diskussion 

I följande rubrik diskuteras resultatet samt analys i relation till våra tankar och 

funderingar kring den här studien. Även förslag till vidare fortsatt forskning. 

8.1 Anpassade strategier 
Många av de strategier som har dokumenterats och kategoriserats har sammanställts 

som liknande med varandra oavsett åldern på barnen. En övergripande strategi som 

används av pedagogerna för lärande och gemenskap är verbal kommunikation med 

barnen. Pedagogerna på alla avdelningar använder sig av verbal kommunikation på 

något sätt till barnen. Skillnader som visas är hur den verbala kommunikationen 

anpassas till barnens ålder. Pedagoger hos de äldre barnen använder sig mer av 

diskussion och samtal med annat innehåll än om hallen och processen där. Detta kan 

vara en faktor beroende av barnens ålder som således är mer verbala barn som 

driver samtalet ömsesidigt med pedagogerna. Tvärtom hos de yngre barnen 

använder pedagogerna sig mer av beskrivningar av processen vid påklädning och 

uppmaningar. Detta går även att koppla till barnens ålder då de yngre barnen inte är 

verbala. En tolkning av de anpassade strategierna efter barnens ålder är att 

pedagogerna möter barnen efter varje individ och ser dem som kompetenta. De 

utmanar barnen i den situation där barnet är just nu för att utvecklas vidare.  

 

En handling som pedagogerna använder sig av med alla barn oberoende av ålder är 

att lägga fram overallen på golvet. Denna handling av pedagogerna visar sig vara en 

effektiv strategi för syftet som de vill påvisa för barnen, att de ska klä på sig. En 

fysisk handling som denna strategi medierar förståelsen till barnen att klä på sig och 

ett lärande och gemenskap i form av gemensam förståelse uppstår i hallen (Säljö, 

2014). 

 

Efter resultatet av observationerna uppmärksammade vi det verbala som en stor del 

och viktig del för att lärande och gemenskap ska kunna utvecklas. Därför valde vi 

att gå tillbaka för att se vad förskollärarna hade att kommentera om språket. Vi 

kände att vi ville ha det bekräftat om språkets påverkan och om det är något som de 

är medvetna om. Intervjuerna gav en större förståelse kring språkets funktion och 

påverkan. Språket är som sagt något som används dagligen och utgör en stor del av 

kommunikationen på förskolan. Därför är det viktigt att anpassa språket och vara 

medveten om språkets funktion. 

 

Studien har upplyst oss med kunskap om pedagogiska strategier som har visats i 

resultatet i hur förskollärare kan göra påklädningen rolig, trygg och lärorik för 

barnen. Denna nya kunskap och inspiration tar vi med oss till vårt kommande yrke 

som förskollärare. Vi har blivit berikade med hur ett lekfullt förhållningssätt gör 

påklädningen meningsfull för barnen och att ge tid till givande samtal är något som 

bör prioriteras för barnens utveckling. Även att vara närvarande och visa att barnen 

kan känna trygghet med att försöka klä på sig jackan för att vi som pedagoger finns 
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där som stöd när de behöver. Att tillvarata tillfällena för lärorika undervisningar 

även i en rutinsituation som påklädning är också något som vi tar med oss i tanken. 

8.2 Nya tankar hos oss 
Studiens process och resultat ger en djupare förståelse för hur lärande och 

gemenskap kan se ut och skapas av pedagoger i samband med påklädning i hallen. 

Den tidigare forskningen som vi har använder oss av har gett oss en djupare 

förståelse för området och bidragit till att uppmärksamma de strategier som har 

uppmärksammats i observationerna av praktiken. Under våra tre observationer 

dokumenterades inte någon pedagog som sa nej utan syfte till barnen. Pedagogerna 

visade sig vara närvarande och snabba på att uppmärksamma barnen när det höll på 

att göra något oönskat som exempelvis gå endast med ett par skor och utan kläder i 

minusgrader och snö. Detta gjorde att vi fick upp ögonen på hur man kan bemöta 

barnen i sådana situationer utan att skrika nej och för att behålla en lugn och god 

stämning i gruppen. Med detta förhållningssätt minimeras risken för att barn blir 

uthängda eller utpekade. Pedagogerna ställde en fråga eller förklarade för barnet vad 

barnet skulle göra vilket gjorde att de undvek ordet nej som lätt kan få en negativ 

klang.  

 

Att tänka på hur man som pedagog uttalar sig till barnen är något vi reflekterade 

över efter vårt resultat. Hallen kan bli en stimmig del av förskoledagen vilket kan 

resultera i att pedagogen handlar utan tanke eller reflektion. Med ett förhållningssätt 

som strävar efter god kommunikation i form av att förklara för barnen istället för att 

skrika kan skapa ett klimat där förutsättningar för lärande och gemenskap finns 

större utrymme för. 

8.3 Förslag till vidare forskning 
Med det sammanställda resultatet samt analys blir vi mer nyfikna på att få fördjupad 

kunskap om hur den verbala kommunikationen kan påverka situationens atmosfär. 

Att pedagoger ska utmana barnen i deras utveckling är något som alltid sker med 

hjälp av både handlingar och den verbala kommunikationen. Ett förslag för vidare 

forskning är att undersöka den verbala kommunikationen vid en rutinsituation. Hur 

påverkar pedagogernas verbala uttryck barnen? Ordval och formuleringar kan 

användas utan vidare omtanke hos pedagogerna till barnen. Det kan vara av vikt att 

försöka tänka sig för vilken verbal kommunikation som används och hur detta kan 

uppfattas för barnen för att lärande ska synliggöras och vara möjligt. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett för att delta i examensarbete om förskollärares bemötandet 

av barn i hallen. 

Syftet med vår studie är att undersöka om hur förskollärare förhåller sig till barn 

genom olika strategier i processen av påklädning i hallen inför utevistelse. Vi vill se 

hur ett lärande samt gemenskap kan komma fram även vid en rutinsituation som i 

hallen.  

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 

kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är din yrkestitel, utöver det 

kommer inga vidare personuppgifter användas som kan identifiera dig som 

medverkar. Uppgifter som observeras och nyttjas till studien kommer behandlas 

från och med vecka 49, och när studien är examinerad kommer de att arkiveras. 

Detta beräknas vara ungefär 10 veckor från när observationen hålls på förskolan.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 

synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 

någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 

lämnas till Datainspektionen.  

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift              Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter 

Studenternas namn: Moa Lahtinen & Ella Carlsson 

Studenternas e-postadress:  

xxxxx 

xxxxx 

Handledarens namn: Karin Sälj 

Handledarens e-postadress: xxxxx 
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Bilaga 2  

 

Se hit alla vårdnadshavare!  

 

Vi ska observera pedagogerna på avdelningen! 

Vi pluggar sista terminen på förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Nu är det dags för oss att skriva ett examensarbete som ska avsluta våra 

studier som förskollärare. Vår studie kommer handla om förskollärares pedagogiska 

arbete i hallsituationen vid påklädning i samband med utevistelse. 

Vi kommer inte att observera eller anteckna något om era barn, vi kommer endast 

fokusera på förskollärarna och hur de kan tillvarata roliga, trygga och lärorika 

situationer. Om ni har frågor eller invändningar mot att ert barn finns med under 

våra observationer går det bra att tala med personalen eller kontakta någon av oss. 

Vi kommer befinna oss på förskolan och observera i hallen tisdagen 3 december.  

 

Moa telefonnummer: XXXXXXXXXX 

Ella telefonnummer: XXXXXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar från förskollärar-studenterna Moa & Ella 


