
   

  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1155  hhpp 

                  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPeerrcceeppttiioonneerr  

- dess betydelse i förskoleverksamheten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

AAnnssvvaarriigg  iinnssttiittuuttiioonn:: Institutionen för pedagogik  Sophia Hagblom 

HHaannddlleeddaarree:: Per-Eric Nilsson                              Anneli Sandberg  
GGOO  22996633  
ÅÅrr  oocchh  tteerrmmiinn::  VVTT  --  22000099  



 

Examensarbete 15 hp 
i Lärarutbildningen 
Vårterminen 2009  

SAMMANFATTNING 

Sophia Hagblom & Anneli Sandberg 

Perceptioner - dess betydelse i förskoleverksamheten. 

En studie om hur förskollärare inom förskolans verksamhet förhåller sig till perceptioners 

betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

The Perceptions – it’s importance in pre-school activity. 

A study about how teachers in pre-school relate to the importance of the perceptions for 

children’s development. 

Antal sidor: 42  

Under sina första år spendera många barn stor del av sin tid i förskolan. Det sker idag en 

ökning av barn som betecknas ha någon form av störning. Därför vill vi i denna studie 

undersöka hur man inom förskolans verksamhet förhåller sig till perceptioners betydelse för 

barns utveckling och lärande. Vi vill även undersöka om och hur man som pedagog arbetar 

för att stödja detta. Metoden består av en kvalitativ studie med kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer. Vi har valt att utgå ifrån den enskilda perceptionen men även som 

helhet i den sensoriska integrationen. Det har framkommit att det finns en medvetenhet om 

perceptionerna i sin helhet, dock är det ofta något man anser att man får med sig genom att 

träna motoriskt, genom leken och utformningen av miljön. Vad som även framkommit är att 

pedagogerna ofta tänker på brister när man talar om perceptioner och att de inte alltid ser 

betydelsen av perceptioner ur ett långsiktigt perspektiv. 
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1. Inledning 

Dagens kommunikationssamhälle snurrar på i ett allt högre tempo och vi matas ständigt med ny 

information i vår vardag. Detta innebär ett ökat krav på samhällsmedborgarna att kunna tolka, 

bearbeta och förhålla sig till de intryck som omger oss. Eva Hjörne & Roger Säljö (2008), talar om 

politikernas strävan att skapa ”en skola för alla”.  Enligt författarna har skolan i uppdrag att stötta 

och hjälpa alla barn utifrån deras individuella förutsättningar. Detta anser vi ställer krav på 

pedagogerna om en ökad medvetenhet om barnens förutsättningar för lärande. I Läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2006) står det att 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg,  

fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall  

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande (s.8). 

Här anser vi att det är meningen att vi som pedagoger ska vara med och stödja barnen i deras 

personlighetsutveckling. Detta kan ses ur både ett private- och publicgood perspektiv, enligt Tomas 

Englund (2003), då det ligger i den enskilda individens intresse men också i samhällets att skapa 

självständiga samhällsmedborgare. 

 

Enligt Elisabeth Nordin-Hultman (2006) diagnostiserar vi barn i förskolan och skolan i allt högre 

utsträckning. Hon menar att vi lägger problemet hos barnet trots att vi försöker se det i ett 

helhetsperspektiv. Här blir det inte pedagogiken, den pedagogiska miljön, materialet eller 

organisationen av tid och rum som ska åtgärdas, utan problemet läggs på barnet vilket i sin tur kan 

resultera i att barnet bedöms och får en diagnos. Till exempel menar hon att man i skolan ser en 

ökning av barn som betecknas ha någon form av uppmärksamhetsstörningar och att detta också 

kryper ner i yngre åldrar då man i förskolan upplever att fler barn visar koncentrationssvårigheter 

och oro eller problem med det sociala samspelet.  

 

”För att ett barn ska utvecklas utan bekymmer behövs ett samspel mellan motoriken, språket och de 

olika perceptionsområdena” (Ylva Ellneby, 2007:15). Vi har, efter att ha läst olika litteratur i ämnet 

perception och motorik, förstått att dessa påverkas av varandra. För att motoriken ska kunna 

utvecklas hos ett barn måste sinnena samverka så att alla perceptionsområdena är utvecklade till 

samma nivå. Detta finner vi mycket intressant och har valt att fördjupa oss inom området 

perceptioner och därmed valt att göra vårt examensarbete om detta. Därför vill vi genom kvalitativa 

intervjuer med förskollärare undersöka om man i förskolan är medveten om perceptionerna och hur 

man anser att man kan stötta barnen i deras utveckling och lärande, men även om man anser att man 

kan arbeta förebyggande med perceptioner genom sensorisk integration för att förekomma olika 

svårigheter i barnens lärande som kan uppstå vid brister inom dessa områden. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Vi vill med detta arbete undersöka hur förskollärare inom förskolans verksamhet förhåller sig till 

perceptioners betydelse för barns utveckling och lärande. Vi vill också undersöka om och hur man 

som pedagog arbetar för att stödja detta. 

 

2.2 Frågeställningar 

Vilken medvetenhet finns hos förskollärare i förskolans verksamhet av perceptioners betydelse för 

barns utveckling och lärande?  

Finns det ett medvetet bruk av sinnesupplevelser för att stimulera lärandet och hur stödjer 

förskollärare barnen i dess tolkningar av dessa sinnesupplevelser? 

 

Begreppsförklaring av perceptioner: 

Förmågan att kunna uppfatta något via våra sinnen (Ellneby, 2007). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har gjort en omfattande litteratursökning på olika bibliotek, databaser och på Internet för att söka 

information, detta för att få så omfattande underlag som möjligt till grund för vårt arbete. Vi har 

använt både primär- och sekundärkällor då primärkällorna ibland är skrivna utifrån ett samhälle vi 

idag inte kan förlika oss med vilket gör att det som står känns förlegat. Dessutom har man i 

sekundärkällorna ibland också vidareutvecklat de kunskaper man tar upp i primärkällorna. 

 

3.1 Perceptioner  

Utifrån olika litteratur har vi förstått att perceptioner benämns på olika sätt av olika författare och 

att man även delar in dem i olika undergrupper. Vi har i detta arbete valt att benämna dem taktil 

perception, visuell perception, auditiv perception, vestibulär perception och kinestetisk perception. 

Dessa samspelar med varandra i en sensorisk integration. 

 

Begreppet perception kan förklaras med förmågan att kunna uppfatta något via våra sinnen. ”Det 

betyder att det barnet ser, hör och känner sammansmälts till en helhet, som bearbetas och tolkas 

utifrån tidigare erfarenheter, och som gör att barnet förstår. [...] Perception är tolkningen av ett 

sinnesintryck och det sker i hjärnan” (Ellneby, 2007:14).  

 

3.1.1 Taktil perception 

Taktil perception är uppfattning genom känsel (Greta Hause, 1979). Enligt Britt-Marie Mellberg 

(1993) är taktila sinnesintryck ”en grundläggande källa till välbefinnande och trygghet” (s.26). 

Känselsinnet är lokaliserat till slemhinnorna och huden och består av receptorer som mottar 

förnimmelser av exempelvis beröring, temperatur och smärta (Mellberg, 1993). Taktil perception 

innebär att tolka intryck från känselsinnets tre olika delar; beröringssinnet, temperatursinnet och 

smärtsinnet (Ellneby, 2007).  

 

Beröringssinnet stimuleras genom tryck. Där sinnescellerna sitter tätast placerade är känslan för 

beröring störst. Det kan exempelvis vara i fingertopparna eller i tungspetsen, tvärtemot ryggen, där 

avståndet är större mellan sinnescellerna. Här behöver barnet många upplevelser för att få en god 

kroppsuppfattning (Ellneby, 2007). Genom att beröra skapar man kroppsmedvetenhet, avspänning, 

kontakt och kunskap om hur känselsinnet fungerar (Hause, 1979). Vad gäller temperatursinnet finns 

i huden värme- och köldpunkter. Barnet kan inte själv avgöra när det är för varmt eller för kallt utan 

detta är något som barnet måste lära sig genom erfarenhet (Ellneby, 2007). Till sist har vi 

smärtsinnet som fungerar som ett skydd. Här reagerar barnet genom att reflexmässigt dra bort 

kroppsdelen från det som orsakade smärtan. Barnet kan först vid 18 månaders ålder lokalisera 
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smärtan och vid tre till fyra års ålder kan det beskriva varifrån smärtan kommer (ibid.). Ett väl 

utvecklat känselsinne ger barnet en ökad förståelse för samspelet som sker inuti kroppen men även i 

relation till omvärlden, det tränar också muskelsinnet och ger en klarare uppfattning av kroppen 

(Hause, 1979). 

 

Enligt Ellneby (2007) kan det hos en del barn förekomma taktilt försvar vilket kan bero på brist på 

taktil stimulering men kan även ha psykiska orsaker. Detta innebär att man kan få obehagskänslor 

vid beröring eller har svårt att hämma obehagskänslor. Den som har ett taktilt försvar upplever 

beröring som obehagligt vilket kan skapa problem i sociala relationer. Detta kan ge uttryck som att 

man kan ha svårt att stå i kö eller situationer där man kommer i fysisk kontakt med andra. Barn med 

taktilt försvar kan få svårigheter att koncentrera sig och uppvisa hyperaktivitet på grund av rädsla 

för beröring som då framkallar obehag. Detta kan i sin tur hindra barnet i inlärningssituationer.  

 

Ellneby (ibid) anser att beröring är viktigt för utvecklingen av nervsystemet. Ett väl utvecklat 

nervsystem är en förutsättning för att lärandet ska fungera optimalt. Därför är det viktigt för oss att 

under hela vår livstid få tillgång till kroppskontakt och beröring. För att stimulera känselsinnet kan 

man med barnen leka lekar med mycket kroppskontakt, då det viktigaste inom taktil stimulering är 

att vänja barnet vid beröring. Ett barn som blir stimulerat har också ett mer utvecklat känselsinne. 

Till exempel menar samma författare att ett barn som har utvecklat handens känslighet gynnas av 

detta i sin skrivutveckling eftersom det då blir lättare att forma bokstäver och sammanställa ord. 

Detta gör att barnet kan koncentrera sig på innehållet då det slipper lägga onödig kraft på formen. 

 

3.1.2 Visuell perception 

Visuell perception är uppfattning genom synen (Hause, 1979). ”Ögat träffas av ljusvågor som bryts 

i ögats lins och framkallar bilden av föremålet på näthinnan. För att föremålet ska kunna ses tydligt 

ska bilden falla inom den gula fläcken, där synskärpan är som bäst”(Mellberg, 1993:30). För att 

barnet ska förstå vad det ser behöver hjärnan utvecklas genom att man stimulerar barnet med många 

synintryck redan från början. ”Att utveckla synen är en invecklad process och barnet måste faktiskt 

lära sig att se” (Ellneby, 2007:100).  

 

Via synen skaffar vi oss en stor del av vår information om omvärlden. Enligt Agneta Forsström 

(1995) är synen ”på många vis ett samordnande och dominerande sinne, som snabbt förser oss med 

en överblick, en ram där andra intryck kan fogas in” (s.22). Har man en utvecklad visuell perception 

och ett fungerande synsinne blir information som rörelser och skeenden, form, storlek och avstånd, 

ljusintensitet och färg, men även hur man uppfattar olika ytor, snabbt tillgänglig.   
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Barn percipierar bara de synintryck som fångar deras intresse och inte allt de ser. Därför behöver de 

tidigt stimuleras och få hjälp att utveckla förståelse för det de ser och bli uppmärksamma på. Detta 

tränar barnens visuella perception och tolkning av synintryck. För att barnet ska kunna tolka sin 

omgivning krävs en god koordination mellan syn och motorik då barnet relaterar denna till sin egen 

person. Genom att få möjlighet att undersöka olika föremål i sin närmiljö får man en grundläggande 

färdighet i att tolka synintryck (Mellberg, 1993). 

 

Vad gäller synen får barnet hjälp av många olika reflexer. Till att börja med fixeringsreflexen som 

gör att ögat kan fixera ett föremål, därefter pupillreflexen som reagerar på ljus och mörker och till 

sist blinkreflexen som gör att barnet blundar om det utsätts för starkt solljus (Ellneby, 2007). Till det 

tillkommer en rad olika muskler som gör att man kan rikta blicken åt det håll man önskar. Dessa 

muskler behöver tränas precis som de andra musklerna i vår kropp. Detta görs med bästa resultat 

när barnet är i rörelse och samtidigt får öva sig i att använda sina ögon, så att säga övningar där ögat 

behöver ta in information under rörelselek (ibid.).  

 

Något annat som är viktigt för den visuella perceptionen är sammansmältningen av synintrycken 

från båda ögonen till en bild, så att säga samsynen. Denna förmåga kan tränas upp genom att man 

följer ett föremål från vänster till höger. Dålig samsyn kan orsaka problem längre fram då det har 

stor betydelse för barnet vid kommande läs-, skriv- och matematikinlärning. Har barnet svårigheter 

att samordna synintryck med kroppens rörelser som till exempel att kunna sparka boll, sätta sig på 

en stol eller kunna hälla upp vatten kan det få problem med att skriva och klippa då den här typen 

av övningar ställer stora krav på öga-handkoordination men även motorik och styrka (Ellneby, 

2007). 

 

3.1.3 Auditiv perception 

Auditiv perception är uppfattningen genom hörseln (Hause, 1979). ”Ljudvågor i luften samlas upp 

av ytterörat och stimulerar receptorerna i innerörat” (Mellberg, 1993:31). Enligt Ellneby (2007) är 

auditiv perception att kunna koppla ihop det man hör med tidigare hörselerfarenheter genom 

förmågan att förstå och återge hörselintryck, detta är en förmåga som utvecklas långsamt. För att 

detta ska kunna ske måste det centrala nervsystemet vara väl utvecklat, alltså äger 

hörseluppfattningen rum i hjärnan.  

 

Auditiv perception innefattar enligt Mellberg (1993) förmågan att uppfatta olika ljud och att 

lokalisera varifrån ljud kommer, det vill säga riktning och avstånd till ljudkälla. Det innebär även att 

urskilja ljud från varandra men också urskiljning av tonernas höjd, styrka, och längd, samt rytmer. I 
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auditiv perception ingår också att minnas ljud och muntlig information. Detta är en del i processen 

som ligger till grund för språkinlärningen då man här lär sig ”uppfatta och urskilja stavelser, ord och 

delar av fraser och meningar på ett korrekt sätt” (s.32). Även Ellneby (2007) skriver om detta och 

delar in hörseluppfattningen i fyra faser; hörselmedvetande, hörselkoncentration, 

hörseldiskrimination och hörselminne. Vidare menar samma författare att barnen behöver få 

möjlighet att träna dessa för att de inte ska få problem med senare inlärning som till exempel den 

språkinlärning Mellberg (1993) skriver om. Om barnen inte får möjlighet att träna detta kan det på 

lång sikt leda till koncentrationssvårigheter men också andra problem med inlärningen. Detta kan ha 

att göra med brister i hörseluppfattningen som hade kunnat avhjälpas i förskolan genom träning 

(Ellneby, 2007). Vidare menar författaren att barnet här måste få ett rikt utbud av tillfällen att träna 

sin förmåga att göra ljud och att röra sig till ljud, även lokalisera ljud och höra olika nyanser. Det 

måste också få träna sig på att lyssna koncentrerat och minnas ljud samt följa, associera och skilja 

på olika ljud. 

 

3.1.4 Vestibulär perception 

Vestibulär perception är uppfattning genom balanssinnet (Ylva Ellneby, 1994). Det vestibulära 

systemet som även kallas labyrintsinnet eller balanssinnet sitter i innerörat, närmare bestämt i 

labyrinten som är en mycket komplicerad benstruktur. Denna består av auditiva- och vestibulära 

receptorer (Jean Ayres, 1988). Ellneby (2007) benämner dessa som vestibulariskärnor. När huvudets 

läge ändras stimuleras och påverkas dessa nervceller.  Detta system innefattar balans, jämvikt och 

gravitation. Vestibularsinnet återfinns i innerörat där både auditiva- och vestibulära receptorer 

skickar signaler till hjärnan. Dessa signaler har betydelse för kroppshållning, balans och rörelse då 

de i samverkan med motorik och andra sinnen hjälper oss med rums- och lägesuppfattning. 

Mellberg (1993) menar att vi från vestibularsinnet får exakt information som talar om var vi 

befinner oss i förhållande till just gravitationen. Det informerar oss om vi är i rörelse eller inte, 

hastighet och i vilken riktning vi rör oss.  

 

Enligt Ellneby (2007) kan man göra olika rörelseövningar för att stimulera det vestibulära systemet. 

Olika övningar ger olika mycket stimulans, till exempel att gunga och snurra eller att hoppa och 

klättra. Detta ger en rik stimulans som ökar hjärnans vakenhetsgrad och medför en högre 

koncentrationsförmåga hos barnet. Brist på denna stimulering kan också göra att sinnesintrycken 

inte når upp till hjärnans olika centrum för att tolkas, så att säga percipieras, vilket medför att 

kunskap går förlorad. ”Barn som tillåts röra sig mycket när de är små bygger upp hjärnans förmåga 

att organisera sinnesintryck, vilket är en god förutsättning för inlärning” (s.50). 
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Om det vestibulära systemet inte fungerar som det ska kan det påverka barnet negativt. Till exempel 

kan det ge barnet osäker balans och svårigheter att planera sina rörelser (Ellneby, 1994). 

  

3.1.5 Kinestetisk perception 

”Kinesti är grekiska och betyder ’förnimmelse av rörelse’” (Mellberg, 1993:29). Kinestetisk 

perception är uppfattning genom muskler och leder (Hause, 1979). Det sitter sinnesceller i muskler, 

senor och ledkapslar som uppfattar ledernas och lemmarnas inbördes ställning samt 

muskelspänningens styrkegrad. Vad gäller muskelspänningens styrkegrad handlar det om spänning, 

avspänning, viktbedömning och konsistens men även vad gäller lemmarnas inbördes ställning 

handlar det om en hållningskorrigering som baseras på känsel- och muskelsinnet (Britta Holle, 

1987).  

 

Enligt Ellneby (2007) bygger kinestetisk perception på led- och muskelsinnet. Hon förklarar 

djupsensibiliteten med sinnesceller som ligger djupt ner i vävnaden. Genom dem känner vi vår 

kropps position. Med hjälp av detta sinne rör vi oss smidigt utan att behöva tänka på hur vi rör oss, 

rörelserna blir så att säga automatiserade. Det kinestetiska sinnet har ett bra minne och det är genom 

detta vi minns hur vi går, simmar eller cyklar. Även Mellberg (1993) menar att det handlar om att 

man förnimmer kroppens position genom intryck från muskler och leder. 

 

Kinestetisk perception handlar, enligt Ellneby (2007), även om självinsikt om hur den egna kroppen 

ser ut och känns, att den har två sidor varav den ena är dominant och det är en förutsättning att man 

kan benämna kroppsdelarna. Det handlar också om att kunna känna anspänning i kroppen och 

kunna uppfatta tyngden hos olika föremål. Även kroppsuppfattningen, rumsuppfattningen och 

riktningsuppfattningen utvecklas i samspel med den kinestetiska perceptionen då det här handlar 

om att förstå var i rummet man befinner sig. Vad som är olika riktningsbegrepp såsom till exempel 

framåt, bakåt och åt sidan, samt ha en känsla för vad fort eller långsamt innebär och därigenom har 

en förståelse för tid. Alla dessa erfarenheter lägger man i sitt muskelminne. Här menar Holle (1987) 

att det ofta är ”lättare att minnas något som upplevts kinestetiskt än t ex visuellt eller rent 

tankemässigt” (s.111). 

 

Enligt Ellneby (2007) är det bra för små barn att bära på tunga saker eftersom de övar led och 

muskelsinnet, detta för att få förståelse för hur mycket kraft man behöver till olika rörelser. Här är 

det viktigt att man i förskolan har aktiviteter där barnen får lära sig de olika kroppsdelarna vilket ger 

en god kroppsuppfattning och självförståelse. När barn härmar rörelser skapar detta en grund för att 

senare kunna kopiera siffror och bokstäver. Här lyfter man fram vikten av miljön och då att det 
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finns speglar där barnen kan studera sig själva och dagligen se sin kropp, hon lyfter även fram 

rytmiken som en viktig del för att träna rörelse, rytm och kroppskänsla vilket hjälper barnen att 

skapa en god kroppsuppfattning. 

 

3.2 Sensorisk integration 

”Sensorisk integration är när hjärnan sorterar och organiserar sinnesintryck så att vi kan använda 

dem på rätt sätt och lära oss saker” (Ellneby, 2007:55). Vidare skriver hon att; 

 

Barn utvecklar den sensoriska integrationen genom olika aktiviteter och  

upplevelser. Det sker bäst genom lek. Barn som kan organisera sin lek kan  

ofta även senare organisera sitt skolarbete (s.55).   

 

För att vi som vuxna ska kunna utveckla förmågor vi behöver i vår vardag och vårt arbetsliv krävs 

att vi har tränat upp en god sensorisk integration. Exempel på dessa förmågor kan vara 

organisationsförmåga, abstrakt tänkande, teoretisk inlärning, koncentration och logiskt resonemang. 

Detta påverkar vår självkänsla och självbehärskning vilket också påverkar oss i vårt dagliga liv 

(ibid.). 

 

Ayres (1988) menar att 

det finns vissa grundläggande principer som går igen hos alla barn. Den mest  

grundläggande principen har med organisation att göra. Barnets aktivitet under  

de första åren leder till stor del till ett och samma mål: en samordning av  

sinnesintrycken i nervsystemet (s.24). 

Vidare anser samma författare att man redan som nyfödd kan förnimma sinnesintryck men inte 

percipiera eller integrera dessa. Ju fler sinnesintryck barnet utsätts för desto lättare får barnet att 

samordna och sortera dem.  

 

Under förskoleåren utvecklar barnen sina sinnen på flera nivåer samtidigt i en pågående process, 

den sensoriska integrationen. Det finns fyra olika integrationsnivåer som leder fram till en helhet 

där allting samverkar enligt Ellneby (2007). I första nivån samverkar det kinestetiska och taktila 

sinnet med det vestibulära systemet. Detta är en förutsättning för att barnet ska kunna röra sig 

smidigt. Det blir då en bas för den fortsatta utvecklingen. I den andra nivån integreras 

muskelspänningen med hållning, balans och ögonrörelser. Här bearbetas även hörsel- och 

synintryck. Barnet utvecklar kroppsuppfattning vilket leder till att barnet blir mindre beroende av 

synen. Vad gäller den tredje nivån är det den auditiva perceptionen, kroppsuppfattningen och den 

motoriska planeringen som samverkar. Här integreras också den visuella perceptionen. Slutligen 
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den fjärde nivån, här integreras visuell perception med tal, språk och öga-handkoordination. På 

denna nivå skapas helheten och barnet har nu förutsättningar för att kunna koncentrera sig och 

organisera sinnesintryck fullt ut. Enligt Ayres (1988) så sker utveckling av nivåerna kontinuerligt 

under barnets uppväxt och är inte åldersbundet.  

 

Enligt Ellneby (2007) bör förskoleperioden berikas av sensoriskt stimulerande aktiviteter för att 

motverka brister i den sensoriska integrationen. Dessa brister förklarar Ayres (1988) med att 

”Störningar i de sensoriskt integrativa funktionerna är samma sak för hjärnan som 

matsmältningsproblem för matsmältningsapparaten” (s.63). Med detta menar hon att det blir en 

störning som påverkar hjärnans effektivitet negativt vad gäller det sensoriska systemet. Här blir det 

problem vid bearbetning och organisation av sensoriska impulser, vilket enligt författaren skapar 

problem i beteendet. Dessutom försvåras inlärningen vilket kan resultera i en dålig självbild och de 

krav som ställs på individen blir för höga.  

 

3.3 Lärande 

Begreppet lärande kan man se på många olika sätt. Det kan vara kortsiktigt eller långsiktigt. Det kan 

handla om teoretiska kunskaper likväl som praktiska. Vilket lärande det än handlar om behöver det 

vara lustfyllt och motiverande för att utveckling ska ske och för att lärande ska ske behöver barnet 

utmanas där det befinner sig just nu (Skolverket, 2006). 

 

Enligt Philip Hwang & Björn Nilsson (2003) är kognitionen ett begrepp inom lärandet. Här kan 

man i grova drag förklara allt som händer i hjärnan såsom varseblivning, tolkande, inlärning, 

minne, tänkande, symboler och fantasi med just begreppet kognition som enligt författarna har med 

lärande, kunskap och tänkande att göra. I Hwang & Nilsson (ibid) finns Jean Piaget, känd pedagog, 

filosof, kunskapsteoretiker, biolog och utvecklingspsykolog, som en tidig representant. Enligt 

honom konstruerar barnet aktivt sin kunskap på egen hand. Vidare menar författarna att Lev 

Vygotskij, känd pedagogisk teoretiker och filosof, höll med om detta men att han menade att barnet 

även ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang och att det är avgörande för dess lärande. 

 

Även Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (2006) skriver om lärandet. De menar att 

lärandet är livslångt och börjar den dag vi föds genom vår drivkraft att utforska omvärlden. Det är i 

samspelet med allt som finns runt omkring oss vi lär och erövrar världen med alla våra sinnen 

genom att kommunicera. Här ser de förskolan som en viktig del i det livslånga lärandet och menar 

att det här är förskollärarnas uppgift att stimulera och motivera barnen i deras eget lärande och 

förena detta med samhällets mål i ett långsiktigt perspektiv. 
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Anders Nelson & Krister Svensson (2005) skriver också om lärandets betydelse. Här beskrivs 

lärandesituationer med hjälp av två olika begrepp, informellt lärande och formellt lärande. 

Informella lärandesituationer beskrivs som en ”interaktion med miljön utan målbild för lärande” 

(s.56). Dessa situationer sker oftast spontant, är kontextrelaterade och oplanerade men bygger även 

på de tidigare erfarenheter barnet har med sig. Formella lärandesituationer däremot kännetecknas av 

att de är institutionaliserade, planerade, professionaliserade och organiserade. Här används ofta 

”anpassade läromedel som riktas in mot bestämda målbilder för lärande” (s.56). Här ser de inte den 

ena viktigare än den andra utan menar att de båda har stor betydelse för barnets utveckling och 

lärande. 

 

”Kunskap erövras genom lärande, ett lärande som sker på olika sätt och i olika sammanhang” 

(Skolverket, 1998:47). Vi lär med hela kroppen och inte bara med hjärnan och allt vi lär kan inte 

förmedlas verbalt. Detta lärande kan ske exempelvis genom att man läser och kommunicerar men 

även genom handling och då till exempel lek, musik, sång eller drama men också bilder och texter. 

Här talas också om att kunskap är en förutsättning för lärande och menar att det finns fyra olika 

former för kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att tillägna sig dessa former 

måste man själv aktivt delta i processen (Skolverket, 1998). 

 

3.4 Motorik  

Motorik är allt som har med rörelse att göra (Ellneby, 2007). För att lära med hela kroppen krävs att 

vi rör oss. Rörelse är alltid svar på någon emotionell, kognitiv eller perceptuell upplevelse och 

aldrig en isolerad företeelse. Det sociala samspelet, miljön och omgivningen påverkar vårt 

rörelsemönster, detta enligt Mellberg (1993). Vidare menar hon att ”Kroppsrörelserna är ett av 

barnens språk som vi kan lära oss att ’se’ och vara lyhörda för” (s.10).  

 

Ellneby (2007) skriver om rörelseutvecklingens fyra faser. Till att börja med har vi reflexrörelserna 

som framkallas av sinnesintryck och som vi inte kan styra över. Vidare symmetriska medrörelser 

som till exempel kan vara att om man ska spreta med tårna, så spretar man även med fingrarna i en 

medrörelse. Vartefter barnet blir äldre ökar förmågan att styra över våra rörelser rent viljemässigt. 

Till sist har vi automatiserade rörelser där vi utför rörelser utan att behöva tänka på vad det är vi 

gör, här har rörelsen återupprepats så pass ofta att den blivit automatiserad.  Enligt författaren har vi 

också olika grundrörelser som ingår i grovmotoriken så som rulla, åla, krypa, gå, springa och 

hoppa.  
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Vi genomgår även en finmotorisk utveckling. Här ingår handmotoriken som startar med 

gripreflexen som utvecklas vidare till en griprörelse. När barnet kan se vad det har i handen 

kommer öga-handkoordinationen in i bilden. Här startar koordinationen mellan de båda 

kroppshalvorna (Ellneby, 2007). För att barnet ska kunna klara sig själv vid till exempel av- och 

påklädning och personlig hygien är en av de viktigaste förutsättningarna, enligt Holle (1987), en 

god utvecklad handmotorik.  

 

Enligt Ingegerd Ericsson (2005) fungerar kroppsrörelser som ett viktigt kommunikationsmedel med 

omgivningen under de första åren men även fortsättningsvis har de en stor betydelse för vår 

kommunikationsförmåga. Hon påtalar också motorikens betydelse för inlärningen, men även för 

välbefinnandet, koncentrationen och den sociala utvecklingen då hon menar att alla är viktiga 

komponenter för att ett lärande ska ske. 

 

3.5 Lek  

”Barn erövrar världen genom lek” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:84). Författarna menar 

att barn utvecklas intellektuellt, motoriskt, känslomässigt och socialt genom leken. Detta kan 

exempelvis ske i form av konstruktionslek, regellek eller olika rollekar. Det är här de prövar sina 

olika tankar och hypoteser i samspel med andra eller individuellt och det är även här barnen befäster 

olika kunskaper och begrepp. Genom lek stimuleras exempelvis fantasin och inlevelsen och detta 

väcker barnens intresse.  

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver om lärarens roll i leken och menar att pedagogen 

med fördel själv aktivt bör delta, detta för att stödja och utveckla den, men också barnens 

läroprocesser. Genom detta får pedagogen möjlighet att även hjälpa de barn som är på olika nivåer i 

sin lekkompetens och verka som en förebild. 

 

Ericsson (2005) talar också om leken som ett sätt att utveckla motoriken. Hon menar att barn 

behöver få leka lekar som tar plats och där rika tillfällen till rörelse ges. Detta hjälper barnen att 

bygga upp omvärldsförståelse. Hon menar att det finns ett stort behov av rörelselekar där barnen får 

använda sin kropp för att träna sig motoriskt och utveckla sin perception. 

 

3.6 Miljö 

”I förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av verksamheter och 

handlingar, till utforskande och upptäckande.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:89). 

Författarna menar att miljön består av utrymmen, klimat och material, det vill säga fysiska och 
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psykiska aspekter. Vidare menar de att miljön ska utgå ifrån barnens intressen, önskningar, 

erfarenheter och kunskaper. Detta kan man som pedagog uppnå genom att låta barnen vara 

delaktiga i utformningen. Miljön har en stor betydelse för barns lärande då man genom den skapar 

förväntningar och stimulans. Utöver detta är det vårt uppdrag som förskollärare att skapa en miljö 

som ger upplevelser som främjar barnens lärande. Ayres (1988) talar om miljön och vikten av att 

anpassa den efter barnets behov och att olika barn behöver olika stimulans från miljön runt omkring 

oss, en del barn behöver mer stimuli och andra mindre. 

 

Mellberg (1993) förespråkar en miljö med fria ytor då det stimulerar till rörelse. Hon lyfter både 

fram innemiljön och utemiljön. Vad gäller innemiljön menar hon att man som pedagog behöver 

skapa lekrum där barnen får en stor rörelseyta och själva kan skapa olika lekar. När det gäller 

utemiljön menar hon på att denna ger de största möjligheterna till erfarenheter vad gäller rörelse. 

Här finns naturliga miljöer som stimulerar till grovmotoriska lekar men också stora öppna ytor där 

barnen kan röra sig fritt. Även Ericsson (2005) talar om att barn har behov av stora rörelseytor och 

det mest optimala vore om alla förskolor och skolor hade gårdar där barn får möjlighet att träna sin 

motoriska förmåga och kunna springa, klättra, gunga, snurra, hoppa och balansera.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod  

Det finns två varianter av metoder man kan använda sig av när det gäller samhällsvetenskaplig 

forskning, dessa är kvalitativa och kvantitativa metoder. Enligt Alan Bryman (2002) är en kvalitativ 

forskningsstrategi ”induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art” (s.249). Induktiv i den 

mening att man bygger de teoretiska utgångspunkterna på de resultat som framkommit genom 

forskningen. Tolkande i den mening att man bygger sin förståelse av den sociala verkligheten 

utifrån hur deltagarna själva tolkar sin kontext. Konstruktionistisk, där samspelet mellan individer 

är det viktiga och sociala egenskaper är resultatet av detta samspel. Runa Patel & Bo Davidson 

(2003) skriver också om kvalitativa undersökningar och menar att man väljer dessa då man har i 

syfte att beskriva uppfattningar, upptäcka skillnader och likheter, tolka och förstå upplevelser mer 

djupgående. 

Vi har valt den kvalitativa metoden då vi har erfarit att kunskaperna om perceptionerna kan skilja 

sig åt från pedagog till pedagog, därav tror vi att vi kan få så utförliga svar som möjligt om vi 

använder denna forskningsmetod.  

 

4.2 Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

Det finns olika metoder att använda sig av vid insamling av data. Vad gäller intervjuer delas dessa, 

enligt Bryman (2002), upp i strukturerade och kvalitativa intervjuer som också kan vara på olika 

nivåer beroende på vilken information man söker. Vad gäller kvalitativa intervjuer kan de liknas ett 

vanligt samtal där tyngden läggs på respondentens egna synsätt och uppfattningar. Dessa kan delas 

upp i ostrukturerade och semi- strukturerade intervjuer. Vad gäller semi- strukturerade intervjuer 

utgår man även här ifrån teman i form av frågor och man skapar här en intervjuguide. Denna 

intervjuform skapar stor frihet för intervjuaren att ställa frågorna i vilken ordning som passar men 

även att återkoppla genom följdfrågor beroende på vad som framkommer under intervjun (Bryman, 

2002). Vi har utgått från en kvalitativ metod och genomfört kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer. Vi har en intervjuguide som lämnar stor frihet för respondenterna att utforma svaren på 

sitt eget sätt, utifrån sin kunskap i ämnet. Därifrån kan vi ställa ytterligare följdfrågor för att få en 

fördjupad diskussion. Detta då man, enligt Bryman (2002), bygger semi-strukturerade intervjuer på 

en intervjuguide som innehåller olika frågeställningar som ska behandlas under intervjun.  

 

4.3 Urval 

Typiskt för kvalitativa undersökningar är ofta en brist på klarhet vad gäller urval enligt Bryman 

(2002). Vidare beskriver han ett antal urvalsförfaranden som tillämpas vid kvalitativ forskning. 

Exempel på dessa kan vara en teoretisk samlingsmetod, bekvämlighets- eller tillfällighetsurval som 
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bygger på tillgänglighet av respondenter eller sannolikhetsurval med olika stratifieringskriterier.  

Vårt urval uppfyller främst kriterierna för sannolikhetsurvalet då de ser ut på följande sätt. Ett 

stratifieringskriterie var verksamma förskollärare med en stor åldersfördelning, för att få en 

spridning på arbetslivserfarenheten. Det andra kriteriet var att hitta förskollärare som var 

verksamma på olika förskolor i förhoppning att få en djupare dimension i svaren. Till viss del 

uppfyller vårt urval också bekvämlighetsurvalet då kriterierna vi sökte fanns lättillgängliga.  

 

Vi har valt att göra intervjuer med sex förskollärare, alla aktiva inom förskoleverksamheten. De 

arbetar med barn i åldrarna ett till fem år, på olika förskolor. Dessa har varierande ålder med en 

spridning från 30-60 år samt har olika lång arbetserfarenhet inom förskoleverksamheten. De har 

även gått sin utbildning under olika decennier. Vi har gjort detta urval med syfte att få en större 

bredd på svaren i intervjuerna.  

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med förskollärare som tidigare bekräftat att de vill delta i vårt 

examensarbete. Vidare kontaktade vi andra förskollärare med en förfrågan om att delta. Denna 

kontakt togs via mail och genom besök på förskolorna. Sex förskollärare tackade ja till att delta och 

nästa steg blev att via mail bestämma ett tillfälle då vi kunde komma och besöka dem och 

genomföra respektive intervju. I detta mail bifogades även vår intervjuguide (se bilaga 1) i syfte att 

skapa möjlighet till förberedelse och reflektion och för att uppfylla informationskravet (Bryman, 

2002). Detta för att samtliga respondenter skulle få information om syftet med arbetet. Intervjuerna 

genomfördes på respektive förskollärares förskola. Vi startade intervjuerna med att dela ut och gå 

igenom de etiska principerna (se bilaga 2) som vi format utifrån Vetenskapsrådet (2002). Samtliga 

intervjuer genomfördes i avskildhet för att undvika avbrott. Tiden vi avsatt var 30-45 minuter per 

intervju. Då vi valt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer hade vi intervjuguiden som en bas för 

intervjuerna men följde upp de svar vi fick med följdfrågor vilket skapade ett gott samtalsklimat. 

Vid samtliga intervjuer startade vi med den första frågan i intervjuguiden (se bilaga 1), men valde 

sedan att följa respondenternas svar med passande följdfrågor. Detta gjorde att samtliga intervjuer 

fick en personlig prägel, dock använde vi intervjuguiden som bas för att säkerställa att alla frågor 

blivit ställda, detta med syfte att en inblick av informanternas tankar om perceptioner i förskolan.  

Dessa intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

När intervjuerna transkriberats skapade vi oss en översikt av innehållet. Då vi valt att arbeta utifrån 

en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer fanns här inte den tydliga struktur som 
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återfinns vid kvantitativ metod (Bryman, 2002) utan vi valde denna metod då vi hade i syfte att 

beskriva uppfattningar samt tolka och förstå upplevelser (Patel & Davidsson, 2003) utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar i de olika intervjuerna. Dock framkom en del skillnader och likheter 

som vi också lyfter fram i resultatet för att visa på den spännvidd som finns men detta är inte 

huvudsyftet med vårt arbete. Därefter har vi i vårt resultat skapat olika teman i form av rubriker som 

bygger på begrepp som respondenterna har kopplat ihop med perceptioner.  

 

Vår analys har vi strukturerat upp efter samma rubriker som resultatet. Här har vi analyserat 

resultatet gentemot de teoretiska utgångspunkterna. Vi har kopplat det svar respondenterna gett till 

respektive perception då begreppet mer sällan framkommit men man ändå förstått att det är en 

speciell perception det talas om. Som till exempel då respondenterna talat om tolkningar av 

synintryck har vi kunnat koppla det till visuell perception. Slutligen har vi i vår diskussion 

reflekterat över vår analys i relation till dagens samhällsklimat men även de krav som i dag ställs på 

verksamma pedagoger och vilka kunskaper vi förväntas ha med oss efter avslutad utbildning. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det flera grundläggande etiska frågor att ta hänsyn till när man 

forskar. Dessa rör anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet. Här lyfts fram 

konfidentialitetskravet vilket innebär att information om deltagarna i undersökningen ska behandlas 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan härleda informationen. Därefter nyttjandekravet, att 

informationen enkom används för undersökningens syfte. Vidare samtyckeskravet där deltagarna 

informeras om självbestämmanderätten till sin medverkan. Slutligen informationskravet där syftet 

med undersökningen beskrivs och vilka moment som ingår. Här informeras deltagarna om att 

intervjun bygger på frivillighet och rätten att avbryta. Detta har vi tagit hänsyn till när vi utformat 

våra etiska principer (se bilaga 2).  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2002) beskriver olika ståndpunkter när det inom kvalitativ forskning gäller begreppen 

reliabilitet och validitet. Här lyfter han fram Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) 

och deras syn på dessa begrepp. Han menar att det enligt dem ”är nödvändigt att specificera termer 

och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning” (s.258). Detta för att 

skapa alternativ till det som ovanstående begrepp handlar om. Dessa två är trovärdighet och äkthet. 

Vad gäller trovärdighet innefattar den fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera.  
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Vad gäller tillförlitligheten utgår den ifrån att det är trovärdigheten i forskarens resultat ”som avgör 

hur pass acceptabel den är i andra personers ögon” (Bryman, 2002:258) då den sociala verkligheten 

kan ha olika beskrivningar. När det kommer till överförbarheten så handlar det om att göra en så 

pass fyllig redogörelse som gör att läsaren ”kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö” (s.260). Pålitligheten innefattar vad gäller trovärdigheten att säkerställa en tillgänglig 

redogörelse ”av alla faser av forskningsprocessen” (s.261) som är fullständig. Vad gäller möjlighet 

att styrka och konfirmera handlar det om att forskaren försöker säkerställa trovärdigheten i sitt 

agerande med insikt om omöjligheten att vara helt objektiv i samhällelig forskning. Vad gäller 

äkthet handlar det om mer allmänt generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser, här 

finns flera olika tillförlitlighetskriterier.  Dessa är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Här gäller det att ge en rättvis bild av 

uppfattningar och åsikter av dem som studerats. Detta sker genom att man ställer sig ett antal frågor 

som berör deltagarna och bidrar till för dem en positiv utveckling.  

 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till och strävat efter att nå dessa kriterier. Empirin i vårt arbete utgår 

från intervjuer. Då vi använt oss av ett bekvämlighetsurval påverkas validiteten negativt, men även 

de resultat som framkommit av intervjuerna påverkas av den kontext respondenterna befinner sig i 

vilket gör att resultaten inte är överförbara till andra sociala miljöer. Då vi använt oss av semi- 

strukturerade intervjuer och utgått från en intervjuguide påverkar detta reliabiliteten positivt, då 

frågorna är kopplade till syfte och problemformulering. Detta gör att resultatet skulle ge liknande 

svar om någon annan genomförde undersökningen vid något annat tillfälle. Vi har lyft in citat från 

respondenterna för att underbygga vår tolkning i syfte att läsaren ska få möjlighet till en trovärdig 

och äkta bild av arbetet. 

 

4.8 Metodkritik 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där vi intervjuade ett antal förskollärare från olika 

förskolor, detta kvarlämnar frågan om vi hade fått andra svar från andra förskollärare. Genom vårt 

urval anser vi dock att vi har fått en insikt i hur förskollärare i de förskolor vi undersökt förhåller sig 

till perceptioners betydelse för barns utveckling och även hur man som pedagog arbetar för att 

stödja detta.  

 

En semi-strukturerad intervjuguide lämnade stort utrymme för respondenterna att gå in på djupet i 

frågorna. Vi skickade ut intervjuguiden till samtliga respondenter ett par dagar i förväg för att de 

skulle ha möjlighet att sätta sig in i ämnet. Detta resulterade i att vi fick svar som respondenterna 

hade hunnit tänka igenom. Positivt med detta var att vi fick utförliga svar medan det också 
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medförde en risk att de skaffade sig mer och ny kunskap om ämnet, då vår avsikt var att undersöka 

vilken medvetenhet de hade i sitt dagliga arbete. En nackdel med detta kan vara att respondenterna 

börjar fundera över vilka svar vi är ute efter, vilket kan vara ett hinder för spontana svar.  

 

I vår intervjuguide hade vi ett antal huvudfrågor men också följdfrågor. Dessa vidareutvecklades 

efter de svar vi fick för att vi skulle få en så klar bild som möjligt av deras kunskaper. Under 

intervjuerna lämnade vi också utrymme för respondenterna att prata fritt runt dessa frågor vilket 

gjorde att vi fick ut en stor mängd information av intervjuerna. Tidsutrymmet vi hade räckte väl för 

att både respondenterna och vi skulle känna oss nöjda och vi upplevde att vi hade en god 

tidsmarginal. Vi startade varje intervju med att småprata ett par minuter vilket skapade en 

avslappnad stämning.   
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5. Resultat 

I vårt syfte ville vi undersöka hur förskollärare inom förskolans verksamhet förhåller sig till 

perceptioners betydelse för barns utveckling. Vi ville också undersöka om och hur man som 

pedagog arbetar för att stödja det. I vårt resultat framkommer information som rör detta men vi har 

även förstått att motoriken, leken och miljön har stor betydelse för utvecklingen av perceptionerna 

för de pedagoger vi intervjuat. Vad vi också uppmärksammat när de talar om perceptioner är att 

man ofta tänker på brister i dessa. Därför har vi valt att lägga upp resultatet utifrån följande:   

 

5.1 Medvetenhet hos pedagoger i förskolans verksamhet av perceptioners betydelse för barns 

utveckling och lärande 

Vi ställde frågan: Vad innebär begreppet perceptioner för dig som pedagog?  

På denna fråga fick vi olika svar. Olika pedagoger har olika erfarenheter av ämnet och frågan kan 

också tolkas på olika sätt beroende på vad förskolläraren har med sig för erfarenheter. Det fanns de 

som aldrig hade hört uttrycket perceptioner förut eller behövde läsa sig till dess betydelse. De 

uttryckte sig enligt följande 

”Ska jag vara ärlig har jag aldrig hört det uttrycket perceptioner som så,  

det var lite nytt för mig men jag antar att det är olika intryck. Och sätt  

att ta in kunskaper om omvärlden, att det är så ni tänker. Jag har aldrig  

hört det som ett begrepp så.” 

 

”Ja, just ordet perceptionerna känner man, vad var det nu då?  

Men sen så liksom läste jag ju lite själv, så ja just det, det är det ja.”  

 

Det fanns också de som kände att de visste vad perceptioner innebär och ansåg sig ha dem med sig 

medvetet i sitt dagliga arbete. Dock uttryckte de sig på olika sätt vilket kan ge en bild hur olika 

tankar och tolkningar olika pedagoger har i sin medvetenhet  

”Det innebär att hela vår verksamhet styrs av perceptionerna. Vi måste  

utforma vår verksamhet efter perceptionerna. Allting hänger ju ihop.” 

 

”Man har det ju hela tiden i bakhuvudet, medvetet så, fast man går ju inte  

runt och tänker åh nu är det den perceptionen vi tränar. Men man har ju  

tanken i det hela tiden ändå. På något sätt.” 
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Vi fick också svar där vi indirekt kan förstå att en medvetenhet finns men där begreppen inte 

framkommer 

”Man måste ju ta hänsyn till alla och allt, helheten måste vi ju hela tiden  

ha med oss när vi arbetar med barnen. Vi har ju barn som vi både ska höja  

och barn som vi måste sänka” 

 

”Ja det är ju superviktigt. Barnen utvecklar dom ju hela tiden och vi  

måste ju stimulera på olika sätt, med utmaningar och så här.” 

 

Det framkommer i intervjuerna att förskollärarna vi intervjuat är medvetna om att perceptioner 

finns, alla använder inte begreppet perceptioner i vardagen utan kopplar det till sinnen och menar på 

att det är något barnen får med sig genom att de tränar motorik, rytmik och rörelse eller vid 

samlingar och olika vardagssituationer. Förskollärarna anser att kunskaper om perceptioner är 

kunskaper man som pedagog ska besitta för att hjälpa barnen i deras utvecklande av sin självbild 

och självkänsla. Vad som framkommer vid flera tillfällen är att man anser att perceptioner är något 

man har med sig undermedvetet eller automatiskt som pedagog. De framgår vid intervjuerna att 

även leken ses som ett betydelsefullt moment i utvecklingen av perceptioner. Perceptionens 

betydelse ses också som viktig för hur barnen klarar av att koncentrera sig utifrån flera olika 

aspekter. Dels framkommer det att man som pedagog behöver stimulera dem hos barnen för att de 

ska kunna fokusera sig på det som ska göras här och nu genom till exempel ett förestående 

rörelsepass och dels framkommer det att man som pedagog måste stimulera dem för att barnen 

behöver träna sig att kunna ta emot och bearbeta olika intryck, annars kan svårigheter uppstå.  

 

5.2 Medvetenhet hos pedagoger i förskolans verksamhet om brister i perceptionen 

I intervjuerna framkommer begrepp som avvikelser eller svårigheter. Det är ofta här man som 

pedagog känner ett behov av kunskaper för att kunna möta barnen utifrån sina individuella 

förutsättningar. Här finns olika sätt att se på vilken medvetenhet en verksam pedagog bör ha. Några 

anser att en förskollärare själv bör besitta de kunskaper den behöver då svårigheter uppkommer och 

andra anser att det tillhör andra yrkesprofessioner såsom till exempel specialpedagog eller psykolog 

för att få råd och stöd.  

 

Det framkommer flera exempel på avvikelser och svårigheter i intervjuerna. Till att börja med barn 

som inte vill komma någon för nära rent fysiskt. Här menar en förskollärare att detta barn kan få 

svårt att vara stilla, till exempel när det ska stå i kö eller att sitta för nära någon vid samling och har 

svårt för att ta emot eller ge massage. Här kan vi se att det finns likheter och skillnader mellan hur 
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olika förskollärare tänker. Flera av dem lyfter fram brister i den taktila perceptionen 

                        ”dom är bara en stor känsla och fattar ingenting själva, när de  

gråter och skriker och så var det att du inte få sitta där med foten  

för att det är för nära.” 

  

”All utveckling är lärande om det sen är perceptioner eller vad det 

 än är… saknar du en perception, om man vänder på det, då är det  

jättetydligt. Sen har vi haft barn som inte ha kunnat stå i kö vid  

matvagnen och haft någon bakom sig som man upplevt kommit för  

nära. Det har ju med beröring och det taktila att göra. Vissa barn vill  

ju att man tar i dem hårt, inte att man gör dem illa utan rör dem med  

fasta rörelser.” 

Dessa barn kan gärna uppfattas som ”strulpelle”. Någon annan förskollärare tar upp barn som blir 

störda av för många synintryck om man i verksamheten till exempel har för mycket på väggarna 

eller i rummet och här nämns också hörselintryck och då barn som blir störda av att höra för många 

ljud samtidigt och därmed får svårt att koncentrera sig  

”Om det är någon som aldrig hör, så måste man ju kolla vad som  

är fel. Är det uppmärksamhet, fel på hörsel, det kan ju vara  

synen också. Det kommer ju automatiskt att vi som pedagoger kollar  

detta när det avviker.” 

En annan förskollärare talar om barn som inte klättrar och där man kan se att rörelsemönstret inte 

stämmer när det springer eller ska dela sin mat med kniv och gaffel. Slutligen nämner ytterligare en 

förskollärare avvikelser vad gäller balansen och då talar denna om barn som har svårt då det ska gå i 

kuperad terräng men även får olustkänslor när man gungar    

”Barn som har svårt att gå i kuperad terräng, det har ju med  

balansen att göra, då måste man träna detta”. 

 

5.3 Motorikens betydelse 

I intervjuerna framkommer att samtliga förskollärare anser att man genom att träna motoriskt också 

får möjlighet att träna perceptionerna, de kommer ”på köpet”. Genom att röra sig mycket tränar 

barnen flera perceptioner. Här lyfts grundrörelser inom grovmotoriken fram såsom att åla, hoppa, 

krypa, gå och springa men de nämner även att barnen behöver träna sin finmotorik.  

”man kan säga att i rörelsen får man in så mycket det här med  

att åla sig, att lära sig åla och hoppa och krypa och de här  

bitarna och gå och springa.” 
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Man använder sig också av rörelsesånger i verksamheten för att träna det motoriska och här blir det 

ju flera sinnen som används som till exempel visuell eller auditiv perception.  

”när man rör sig får man ju med sig mycket av de här bitarna.  

I rörelsen alltså, vi använder jättemycket rörelsesånger.”  

eller 

”Ja om man tränar motoriken så tränar man ju flera 

 perceptioner i det. Man tränar ju det kinestetiska och 

den taktila och allt sådant 

 

I intervjuerna framkommer också att man som pedagog kan använda vardagens bestyr för att träna 

barnens motorik och därmed även perceptioner. Som exempel på detta benämns av- och påklädning, 

användandet av kniv och gaffel vid matsituationer, handtvätt, hänga upp jackan på kroken eller att 

klättra upp på en stol för att hämta saker. Här gäller det dock att se det kompetenta barnet och att ge 

det tid att självt utföra dessa moment och inte hjälpa det för att spara tid 

”Vi vill ha självgående barn för att lyfta fram dem, för självkänslan. Vi  

har mycket fokus på av och påklädning. Genom att äta med kniv och  

gaffel tränar man ju öga-handkoordinationen”. 

 

5.4 Lekens betydelse 

Leken har stor betydelse för barns utveckling, detta framkommer i intervjuerna. Dels menar man 

som pedagog att det är viktigt att barnen får vara ute mycket då det finns goda möjligheter att röra 

sig på stora ytor och att de då får stor möjlighet till rörelse så som att till exempel springa eller 

klättra eftersom man som pedagog anser att rörelsen är kopplad till perceptioner 

”Att genom att använda sig av rörelse får man som sagt in 

 mycket av det här och i leken så uppnår man mycket sen” 

 Dels att barn lär på olika sätt och att de i leken lockas av att använda olika saker och olika material 

beroende på intresse och fantasi.  

”Det måste ju finnas ett utbud om de ska få med sig något 

 ut i livet. Bredden just att det finns olika sorter. Det är inget 

 fel med plastlastbilar och spadar så, men det måste finnas 

 kortare pinnar några barkbitar och kottar och sånt och en 

bit lurvig lav och det kunde bli ett får och vissa barn tyckte ju 

 blä, och vissa barn sa; javisst! 

 

Vad som också lyfts fram vid intervjuerna är vikten av att som pedagog vara närvarande i leken, här 
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kan man antingen vara en lyssnade observatör för att stötta barnen i deras sinnesupplevelser som 

finns i leken eller kan man som pedagog vara den som fungerar som inspiratör för att väcka lust.  

 

”Här är det viktigt att vi som vuxna är med barnen och inte bara står  

där och ser till att ingen slåss och att om man ser att någon har något  

mysigt på gång, att man försöker hjälpa dem vidare och försöker föra  

in något nytt”. 

 

”barn som har svårt att leka, dom får man stödja och uppmuntra till lek,  

att man är med dem och visar hur man leker.”  

Viktigt här också är pedagogernas möjligheter att skapa en miljö som inspirerar och lockar till lek. 

 

5.5 Miljöns betydelse 

I intervjuerna framkommer vikten av miljöns betydelse för barns utveckling. Här kommer också 

perceptioner in. Här benämns utemiljön respektive innemiljön. Förskollärarna anser att det är här 

man som pedagog måste tänka kritiskt och anpassa miljön efter barngruppen men också ta hänsyn 

till individens behov 

                         ”Det ska finnas skillnader både ute och inne. Det ska 

 finnas till exempel nivåskillnader… man ska få uppleva 

 rumsuppfattning, de ska lära sig rumsuppfattning genom 

 att uppleva det” 

 

Vad gäller utemiljön talar några av förskollärarna dels om vikten av att utforma förskolans gård och 

då om kompisgungans betydelse för balans och muskler och hur kanan är utformad för att klättra 

och träna balansen. 

”Varierad terräng, leksaker som stimulerar ex. 

 kompisgunga, stimulerar balans, men även hållning 

 och muskler” 

 Här talas också om att ge barnen ett rikt utbud av material, naturmaterial likväl som 

fabrikstillverkade som barnen kan leka med eller använda för att skapa, bygga och konstruera.       

Vad som också lyfts vid intervjuerna är vikten av att hitta naturliga miljöer som stimulerar genom 

att man med barnen ger sig ut utanför förskolan exempelvis i kuperad skogsterräng för att träna 

balans och kroppsuppfattning. 
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”att få vara i kuperade utemiljöer och få klättra, det är ju också  

ett sätt att få använda sina sinnen”. 

 

Vad gäller innemiljön talas det vid intervjuerna om att skapa en miljö som lockar, inspirerar och 

stimulerar sinnena. Genom att använda sig av speglar, bjällror, prismor och känseltavlor ger man 

barnen syn- hörsel- och känselupplevelser. Man talar också om doftpåsar man som pedagog i 

verksamheten kan använda för att stimulera luktsinnet. I resultatet framkommer också inredningen 

som beroende på hur den byggs upp kan förstärka eller dämpa olika intryck. Här ser man det också 

som betydelsefullt hur man som pedagog använder miljön för att stödja barn i verksamheten. 

 

”Vi här måste ju ta hänsyn till alla och allt, helheten måste vi ju ha  

hela tiden med oss när vi arbetar med barnen. Vi har ju barn som vi  

både ska höja och barn som vi måste sänka och då måste vi anpassa  

inredningen och verksamheten och synintryck och allt efter barnen”.  

 

Till exempel är det av stor vikt för ett barn som har svårt att koncentrera sig att man placerar detta 

barn med ryggen mot väggen för att undvika att det störs av ljud som kommer bakifrån. Innemiljöns 

betydelse belyses också som betydande för att barnen ska få träna sin rumsuppfattning. 

 

 

5.6 Perceptioners betydelse för lärandet ur ett långsiktigt perspektiv 

Här finns det olika uppfattningar om hur och om man som pedagog behöver ha ett medvetet bruk av 

sinnesupplevelser som stimulerar lärandet. En förskollärare nämner att om man tidigt övar upp 

perceptioner så har barnet lättare för att lära in, som till exempel när det börjar skolan. Med det 

menas att  

 

”i leken så uppnår man mycket, till exempel om barn kan organisera  

sin lek så kan de ju även organisera sitt skolarbete”.  

 

En annan förskollärare talar om hur brister i perceptioner kan skapa problem i framtida skolarbete, 

inte minst genom att man kan ha svårt att koncentrera sig och sitta stilla. En tredje förskollärare 

menar att genom att stimulera perceptioner så utvecklas de snabbare, dock  

 

”kommer alla att komma till den punkten när de är väl mogna för  

det på något sätt, även utan medveten stimulans”  
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Här menar denna förskollärare också att skolan skulle ha mycket att hämta inom detta område 

genom att använda sig av förskolans metoder i form av sinnesupplevelser. En annan uppfattning 

som finns är att barnet måste ha en balans mellan sina perceptioner.  

 

”Jag tror att de behöver utvecklas allihop på en jämn nivå. För att  

kunna ta in allting och att kunna lära sig”. 

 

Vidare talar denna förskollärare om att ju yngre barnet är desto mer naturligt tränas alla 

perceptioner genom att man använder sina sinnen, medan det ofta i skolåldern ska följa 

instruktioner som getts rent auditivt eller visuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28  

6. Analys 

 

Vi har valt att i vår analys använda samma rubriker som i resultatet. Detta för att skapa en tydlig 

struktur där resultatet analyseras gentemot de teoretiska utgångspunkterna. 

 

6.1 Medvetenhet hos pedagoger i förskolans verksamhet av perceptioners betydelse för barns 

utveckling och lärande 

Vi ställde frågan: Vad innebär begreppet perceptioner för dig som pedagog? 

I resultatet framkom flera olika svar, det fanns en bredd på hur medveten man som pedagog var om 

innebörden i begreppet. En förskollärare hade aldrig hört uttrycket perceptioner, en annan kände 

igen begreppet men behövde använda litteratur för att skapa sig förståelse. Det fanns några 

förskollärare som ansåg att hela verksamheten styrdes av perceptioner och att det är dessa vi som 

pedagoger utformar verksamheten efter. En annan förskollärare ansåg att man hade det medvetet i 

bakhuvudet, dock tänkte denne inte på det som just perceptioner. Slutligen ansåg någon av de 

intervjuade förskollärarna att det var viktigt och att vi som pedagoger måste stimulera och utmana 

barnen. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att de intervjuade förskollärarna i förskolans 

verksamhet är medveten om att perceptionerna finns, de använder inte begreppet perceptioner i 

vardagen utan kopplar det till sinnen och menar på att det är något barnen får med sig genom att 

träna motorik, rytmik och rörelse eller vid samlingar och olika vardagssituationer. Enligt Ellneby 

(2007) kan begreppet perception förklaras med förmågan att kunna uppfatta något via våra sinnen. 

”Det betyder att det barnet ser, hör och känner sammansmälts till en helhet, som bearbetas och 

tolkas utifrån tidigare erfarenheter, och som gör att barnet förstår. [...] Perception är tolkningen av 

ett sinnesintryck och det sker i hjärnan” (s.14).  

 

I resultatet framkommer att man som pedagog anser att kunskaper om perceptionerna är kunskaper 

en förskollärare ska besitta för att hjälpa barnen i deras utvecklande av sin självbild och självkänsla. 

Ellneby (2007) menar att för att få en bra självkänsla och självbehärskning behöver vi som barn 

utveckla olika förmågor som vi har nytta av i vår vardag och senare i vårt arbetsliv. Dessa har med 

sensorisk integration att göra, nämligen då hjärnan organiserar och sorterar sinnesintryck. Detta är 

en förutsättning för att skapa en god självbild. 

 

Det framgår i resultatet att man som pedagog anser att perceptioner är något man har med sig 

undermedvetet eller automatiskt. Här menas också att dels behöver man i verksamheten stimulera 

dessa för att barnen ska kunna fokusera på det de ska göra här och nu och dels menar man som 

pedagog att barnen behöver träna sig att kunna ta emot och bearbeta olika intryck, annars kan 
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svårigheter uppstå. Dock får vi ingen ingående beskrivning av någon enskild perceptions innebörd, 

varken på kort eller på lång sikt, inte heller någon djupare beskrivning utan det är mest perceptioner 

i allmänhet som man talar om vid genomförda intervjuer och här anser förskollärarna att genom att 

träna sin motoriska förmåga, genom att leka, genom att man som pedagog i verksamheten bygger 

upp en stimulerade miljö, skapar goda möjligheter för utveckling av perceptionerna.  

 

Vidare anser förskollärarna att perceptioners betydelse är viktig för hur barnen klarar av att 

koncentrera sig. Dels för att kunna fokusera sig här och nu, men även stimuli för att kunna ta emot 

och bearbeta olika intryck. Enligt Ellneby (2007) är koncentration en av de förmågor vi behöver i 

vår vardag och vårt arbetsliv. Detta kräver att vi har tränat upp en god sensorisk integration, utifrån 

alla fyra olika integrationsnivåerna som leder fram till en helhet där allting samverkar. Vidare menar 

hon att barn med taktilt försvar kan få svårigheter att koncentrera sig med rädsla för beröring. 

 

6.2 Medvetenhet hos pedagoger i förskolans verksamhet om brister i perceptionen 

Vad gäller bristerna finns olika sätt att se på vilken medvetenhet en verksam pedagog bör ha. 

Resultatet visar på alltifrån att man själv som pedagog behöver besitta kunskaperna till att man vid 

behov tillkallar specialpedagog eller psykolog för att få råd och stöd. Här anser man sig som 

pedagog ha ett behov av kunskaper för att kunna möta barnet utifrån dess individuella 

förutsättningar. Begrepp som framkommer är avvikelser eller svårigheter. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) menar att en av förskollärarnas uppgifter är att stimulera och motivera barnen i 

deras eget lärande och förena det med samhällets mål i ett långsiktigt perspektiv. I och med detta 

blir det också förskollärarnas uppgift att även stimulera perceptioner då det kan bli problem i 

lärandet vid brister i dessa, både på kort och på lång sikt. Skolverket (2006) instämmer med detta 

och menar att för att lärande ska ske behöver man utmanas där man befinner sig just nu. 

 

Även om man inte använder sig av perceptionsbegreppet utan använder sig av vardagliga 

beskrivningar framkommer vid intervjuerna avvikelser inom flera olika områden. Några 

förskollärare beskriver barn som inte vill komma någon för nära rent fysiskt, till exempel när de ska 

stå i kö, och menar att detta kan skapa svårigheter att vara stilla när man har någon nära sig. Detta 

nämner Ellneby (2007) i termen taktilt försvar och menar att det kan bero på brist i taktil 

stimulering men även ha psykiska orsaker, vilket kan resultera i obehag vid beröring eller 

svårigheter med att hämma dessa. Vidare menar hon att det kan skapa problem i sociala relationer 

så som ovanstående exempel. Detta kan leda till koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet och 

kan vara ett hinder för barnet i inlärningssituationer. 
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Något annat som framkommer vid intervjuerna är barn som blir störda av för många syn- eller 

hörselintryck och man menar här att även de kan få problem med koncentrationen. Enligt Ellneby 

(2007) bygger den sensoriska integrationen på fyra olika integrationsnivåer i en pågående process 

som leder fram till en helhet där allting samverkar. Här integreras visuell och auditiv perception 

med övriga perceptioner. Hon menar att om man har svårigheter med dessa störs också denna 

helhet. Ayres (1988) menar på att detta påverkar hjärnans effektivitet negativt vad gäller det 

sensoriska systemet och man får då problem vid bearbetning och organisation av sensoriska 

impulser. Detta kan försvåra inlärningen och i ett långsiktigt perspektiv resultera i en dålig självbild. 

 

Några förskollärare talar vid intervjuerna också om barn som inte tycker om att klättra och där 

rörelsemönstret inte stämmer när det springer eller har svårigheter med att själv dela sin mat. 

Ellneby (2007) talar om detta med att kunna känna anspänning i kroppen och att kunna uppfatta 

tyngden hos olika föremål. Har man inte tränat dessa förmågor kan det leda till ovanstående 

begränsningar och man får svårt att röra sig smidigt varpå inte heller rörelserna blir automatiserade. 

Detta har att göra med den kinestetiska perceptionen. Dock kan även svårigheter med att springa 

och klättra ha att göra med svårigheter i den vestibulära perceptionen som har med balansen att 

göra. 

 

Slutligen talar någon förskollärare om avvikelser vad gäller balansen och syftar på barn som har 

svårigheter med att gå i kuperad terräng eller får olustkänslor när de gungar. Enligt Ellneby (2007) 

är det av stor vikt att barn får stimulans vad gäller den vestibulära perceptionen. Här gäller det att 

låta barnen gunga, snurra, hoppa och klättra. Om det vestibulära systemet inte fungerar som det ska 

kan det påverka barnet negativt då det kan ge barnet osäker balans och svårigheter i att planera sina 

rörelser (Ellneby, 1994).  

 

6.3 Motorikens betydelse 

Enligt Skolverket (1998) lär vi med hela kroppen och inte bara med hjärnan och allt vi lär kan inte 

förmedlas verbalt. Man talar också om fyra olika former för kunskap. Dessa är fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Vidare belyses vikten av att själv aktivt delta i processen för att tillägna 

sig dessa kunskaper. 

 

Vad gäller motoriken framkommer det i resultatet att man som pedagog anser att genom att träna 

motoriskt får man perceptioner ”på köpet” och genom att röra sig tränar man flera perceptioner. 

Detta talar också Ellneby (2007) om när hon säger att motorik är allt som har med rörelse att göra. 

Även Mellberg (1993) lyfter detta när hon säger att rörelse alltid är svaret på någon upplevelse som 
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bland annat kan vara perceptuell och aldrig en isolerad företeelse.  

 

Några förskollärare talar också om grovmotorik och finmotorik, vad gäller grovmotoriken 

framkommer grundrörelser som att åla, hoppa, krypa, gå och springa. Detta talar också Ellneby 

(2007) om när hon talar om rörelseutvecklingens olika faser. Hon menar också att man här får in 

den vestibulära perceptionen så som balans, jämvikt och gravitation, vilket också hjälper oss med 

rums- och lägesuppfattning. Vad gäller den kinestetiska perceptionen tränas även denna genom 

grovmotoriken då kinestetisk perception, enligt Hause (1979), är uppfattningen genom muskler och 

leder. Här är det viktigt att den sensoriska integrationen fungerar då det är viktigt att kunna sortera 

och organisera våra sinnesintryck som vi får när vi rör på oss (Ellneby, 2007).  

 

Vad gäller finmotoriken framkommer det att man till exempel kan använda sig av rörelsesånger för 

att träna handmotoriken men också att man genom vardagens bestyr, som till exempel av- och 

påklädning, användandet av kniv och gaffel eller handtvätt, får möjlighet att träna öga-

handkoordination. Detta talar Ellneby (2007) om när hon beskriver den finmotoriska utvecklingen 

och menar att det är här koordinationen mellan de båda kroppshalvorna startar, just genom öga-

handkoordination. Även Holle (1987) menar att en god utvecklad handmotorik är en förutsättning 

för att barnet självt ska kunna klara av påklädning och personlig hygien.    

 

6.4 Lekens betydelse 

I resultatet framkommer att förskollärarna är överens om att leken har stor betydelse för barns 

utveckling. Detta håller även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) med om då de menar att det 

är genom leken barn erövrar världen och att den är en förutsättning för barns utveckling, både 

motoriskt, intellektuellt, känslomässigt och socialt. Detta påverkar också lärandet då det är i 

samspelet med allt runt omkring oss vi lär och erövrar världen med alla våra sinnen genom att 

kommunicera.  Vidare menar författarna att genom lek stimuleras också fantasin och inlevelsen och 

att detta väcker barnens intresse. I resultatet lyfts också barnets intresse fram som en produkt av 

stimulering av fantasin. Ellneby (2007) lyfter att leken är ett utmärkt verktyg att använda för den 

sensoriska integrationens utveckling. Här kan man tillgodogöra sig förmågor man behöver som 

vuxen så som till exempel organisationsförmåga och koncentration. Även Ayres (1988) instämmer 

med detta då hon menar att organisation av sinnesintrycken är en grundläggande princip som alla 

barn går igenom. 

 

Pedagogens närvaro i leken lyft också fram som en viktig aspekt i resultatet. Här kan man som 

pedagog stötta barnen i deras sinnesupplevelser genom att aktivt delta och observera för att se 
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barnets individuella behov och var i utvecklingen det befinner sig, men även för att fungera som en 

inspiratör för att väcka lust. Detta håller också Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) med om då 

man får tillfälle att hjälpa de barn som är på olika nivåer i sin lekkompetens och verka som en 

förebild.  

 

Även Ericsson (2005) talar om leken och då främst behovet av rörelselekar där barnen får använda 

sin kropp och för att träna sig motoriskt och utveckla sina perceptioner. Med detta menar hon att få 

leka lekar som tar plats och där man rör sig mycket. Detta framkom även i resultatet då flera 

förskollärare talar om tillgången till stora ytor som ger möjlighet till rörelse och här framkommer 

utevistelsen som ett viktigt moment. 

 

6.5 Miljöns betydelse 

Miljön har stor betydelse för lärandet. Man talar om miljöns betydelse för informella 

lärandesituationer som en interaktion utan ett förutbestämt syfte. Därför är det viktigt att bygga upp 

en miljö som stimulerar barnen till lärandesituationer i samverkan med andra men även enskilt 

(Nelson & Svensson, 2005). I resultatet framkommer att miljön har en stor betydelse för barns 

utveckling och därmed även dess perceptioner. Här är ett stort ansvarsområde för pedagogen att 

tänka kritiskt och anpassa miljön efter barngruppen men också individen. Detta lyfter även Ayres 

(1988) då hon talar om vikten av att anpassa miljön efter barnets behov då stimuli kan påverka barn 

både positivt och negativt.  

 

I resultatet framgår att man som pedagog ser innemiljön och utemiljön som komplement till 

varandra, där barnen kan få olika möjligheter att träna på olika sätt som främjar olika perceptioner. 

Vad gäller utemiljön talar någon förskollärare om utformandet av gården och det lekmaterial som 

finns där. En annan förskollärare talar också om hur man som pedagog kan främja olika 

perceptioner hos barnen genom att man tränar balans och muskler, vilka tillhör den vestibulära och 

kinestetiska perceptionen. Mellberg (1993) lyfter också fram detta med möjligheter till rörelse 

genom en gynnsam utemiljö och i denna rörelse får man med bland annat balans och muskelträning. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att en del av miljön är materialet. Detta lyfts också 

fram i resultatet då man som pedagog talar om att ge barnen ett rikt utbud av material, 

fabrikstillverkade och naturmaterial.  

 

Vad gäller innemiljön talas det i intervjuerna om att skapa en miljö som lockar, inspirerar och 

stimulerar barnens sinnen. Detta kan man som pedagog göra genom att exempelvis använda sig av 

speglar, bjällror eller känseltavlor. Här får barnen möjlighet att utveckla visuell, auditiv och taktil 
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perception. Enligt Hause (1979) är taktil perception uppfattning genom känsel, visuell perception 

uppfattning genom synen och auditiv perception uppfattning genom hörseln. Något annat som 

framkommer i resultatet är innemiljöns betydelse för att träna rumsuppfattning. Här får barnen 

möjlighet till att stimulera den kinestetiska perceptionen då även kroppsuppfattningen, 

rumsuppfattningen och riktningsuppfattningen utvecklas i samspel med den kinestetiska 

perceptionen då det här handlar om att förstå var i rummet man befinner sig (Ellneby, 2007). 

 

6.6 Perceptioners betydelse för lärandet ur ett långsiktigt perspektiv 

I resultatet framkommer att det finns olika uppfattningar om hur och om man som förskollärare i 

förskolans verksamhet behöver ha ett medvetet bruk av sinnesupplevelser för att stimulera lärandet. 

Här nämns att om barnen tidigt övar upp sina perceptioner har de lättare för att lära in som till 

exempel i skolan. Skolverket (2006) menar att vilket lärande det än handlar om behöver det vara 

lustfyllt och motiverande för att utveckling ska ske. Detta kan skapas genom ett medvetet bruk av 

sinnesupplevelser. 

 

Det framkommer att barnen i leken uppnår mycket, genom att organisera sin lek tränar de för att 

senare kunna organisera sitt skolarbete. Ellneby (2007) skriver om förmågor vi behöver i vår vardag 

och vårt arbetsliv och en av dessa är just organisationsförmåga. 

 

Vidare framkommer vid intervjuerna att brister i perceptionerna kan ge koncentrationssvårigheter. 

Detta bör ses även i ett långsiktigt perspektiv. Ellneby (2007) menar att koncentration är en av de 

förmågor vi behöver i vår vardag och vårt arbetsliv. Denna förmåga behöver vi också för att kunna 

organisera våra sinnesintryck fullt ut i den sensoriska integrationen. 

 

I resultatet menar man som pedagog att man i skolan skulle ha mycket att hämta inom området 

perceptioner och sinnesupplevelser genom att använda sig av förskolans metoder. En uppfattning 

som framkommer är att barnen måste ha en balans mellan perceptionerna och att ju yngre man är 

desto mer naturligt tränas alla perceptioner. Detta genom att barnen får tillfälle att använda sina 

sinnen medan barnen ofta i skolåldern ska följa instruktioner man får rent visuellt eller auditivt. 

Skolverket (1998) skriver om att vi lär med hela kroppen och inte bara med hjärnan och allt vi lär 

kan inte förmedlas verbalt. Detta lärande kan ske exempelvis genom att man läser och 

kommunicerar men även genom handling och då till exempel lek, musik, sång eller drama men 

också genom bilder och texter. Här talar man också om att kunskap är en förutsättning för lärande 

och menar att det finns fyra olika former för kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

För att tillägna sig dessa former måste man själv aktivt delta i processen (Skolverket, 1998). 
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7. Diskussion  

 

Vi ville i vårt arbete undersöka hur förskollärare i förskolans verksamhet förhåller sig till 

perceptioners betydelse för barns utveckling genom frågeställningen; Vilken medvetenhet finns hos 

förskollärare i förskolans verksamhet av perceptioners betydelse för barns utveckling och lärande?  

 

Det framkommer i vår undersökning att det finns en medvetenhet om begreppet perceptioner i sin 

helhet. Man anser som pedagog att man genom leken, motoriken och miljön indirekt tränar 

perceptioner. Till viss del finns det en medvetenhet om enskilda perceptioner. Exempel på detta är 

visuell, auditiv och taktil perception som genomgående nämns i alla intervjuerna, dock ej med sina 

rätta begrepp utan oftast som syn, hörsel och beröring. Vad gäller vestibulär och kinestetisk 

perception beskriver man dem i begrepp som rörelse och balans, dock framkommer de inte i 

samtliga intervjuer. Vad gäller den sensoriska integrationen var kunskapen om denna inte uttalad, 

men indirekt kan vi genom intervjuerna förstå att man som pedagog har en inblick i dess betydelse, 

någon av förskollärarna nämnde vikten av balans mellan perceptioner. Vad gäller miljön var alla 

förskollärare överens om att dess utformning har stor betydelse för barns utveckling och lärande och 

vikten av att man som pedagog är medveten om detta när man utformar den, både vad gäller ute och 

inne. 

 

Vad vi också ville undersöka var om och hur man som förskollärare arbetar för att stödja barns 

perceptionella utveckling genom att ställa frågan: Finns det ett medvetet bruk av sinnesupplevelser 

för att stimulera lärandet och hur stödjer förskollärare barnen i dess tolkningar av dessa 

sinnesintryck? 

 

Ja, det finns ett medvetet bruk av sinnesupplevelser, detta för att locka barnen och väcka nyfikenhet, 

men den medvetna tanken bakom kanske inte alltid är att stimulera lärandet. Här framkommer att 

det viktigaste som pedagog är att vara närvarande rent mentalt för att stödja barnen vid dessa 

tillfällen. Dock finns inte alltid medvetenheten om varje enskild perception vilket vi anser kan 

försvåra för pedagogen att verkligen ge det stöd som behövs. 

 

Som vi skrev i inledningen snurrar dagens kommunikationssamhälle på i ett allt högre tempo och vi 

matas ständigt med ny information i vår vardag. Detta skapar ett ökat krav på oss 

samhällsmedborgare att kunna tolka, bearbeta och förhålla sig till de intryck som omger oss. Från 

den dag vi föds socialiseras vi för att anpassas till det samhälle där vi lever. Detta innebär, enligt 

oss, att vi måste lära oss de sociala regler som förväntas av oss för att vi ska bli accepterade och ses 
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som ”normala”. I intervjuerna framkommer till exempel att perceptioner är något vi som individer 

utvecklar av oss själva, men genom att träna dessa kan man påskynda utvecklingen av dem. Den 

fråga som väcks hos oss och som man kan fundera över är om dagens samhälle har skapat krav på 

verksamma pedagoger att ha en medvetenhet för att kunna hjälpa och stötta barn i sin utveckling av 

perceptionerna? Har det socialiserande samhället fråntagit barnen rätten att träna sina perceptioner 

på för dem ett ”naturligt” sätt? Då vi förväntas till exempel skynda oss, fatta snabba beslut och att 

allt ska var effektivt eller att vi ska vara stilla, tysta och anpassningsbara. Om barn hade fått träna 

sina perceptioner utifrån sina egna förutsättningar, hade då medvetenheten hos pedagogerna 

speglats på ett annat sätt? Hade behovet varit ett annat och kan man se till varje barns enskilda 

behov i förskolan då det är en skola för alla vi strävar efter, när det ofta är en grupp på 25 barn man 

talar om? 

 

Det här är ju frågor som ingen på ett enkelt sätt kan svara på, man kan ju bara ana hur detta 

påverkar oss i vårt samhällsliv. Det ligger säkerligen en stor komplexitet bakom både dessa frågor 

och dess svar då det är flera faktorer som påverkar och på olika nivåer, det är kanske inget vi som 

pedagoger förväntas ha kunskaper om. Vad vi däremot vet är att man kan träna perceptioner i 

förebyggande syfte genom att man medvetet planerar den pedagogiska verksamheten och man kan 

stimulera genom att utforma miljön på ett gynnsamt sätt. Detta lyfts vid flertalet tillfällen då vi läser 

litteratur i ämnet men också vid flertalet intervjuer.  

 

Till att börja med behöver barnet många upplevelser vad gäller den taktila perceptionen för att få en 

god kroppsuppfattning (Ellneby, 2007). Detta, anser vi, bör en professionell pedagog vara väl 

medveten om för att kunna ta till vara och nyttja tillfällena som bjuds i vardagen. Genom att beröra 

skapar man kroppsmedvetenhet, avspänning, kontakt och kunskap om hur känselsinnet fungerar. Ett 

väl utvecklat känselsinne ger barnet en ökad förståelse för samspelet som sker inuti kroppen men 

även i relation till omvärlden, det tränar också muskelsinnet och ger en klarare uppfattning av 

kroppen (Hause, 1979). Tankar vi får här är att man som pedagog självklart ska planera sin 

verksamhet med detta i åtanke för att hjälpa barnen i sin utveckling då detta är något som gynnar 

alla barn, men framför allt de barn som har ett taktilt försvar. Den erfarenhet vi har säger oss att det 

ofta finns något barn som uppfattas som ”strulpelle” och som alltid ”går i motvind”. Frågan vi 

ställer oss är om man som förskollärare i verksamheten kopplar dessa barns problem till just 

perceptioner och tränar dem i syfte att de ska utvecklas eller tar man för givet att det är en fråga om 

fostran? Detta påtalar även Ellneby (2007) då hon menar att taktilt försvar kan bero på brist på taktil 

stimulering. Den som har ett taktilt försvar upplever beröring som obehagligt vilket kan skapa 

problem i sociala relationer. Barn med taktilt försvar kan få svårigheter att koncentrera sig och 
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uppvisa hyperaktivitet på grund av rädsla för beröring som då framkallar obehag. Detta kan i sin tur 

hindra barnet i inlärningssituationer. Ett barn som blir stimulerat taktilt har också ett mer utvecklat 

känselsinne. Till exempel gynnas ett barn som utvecklat handens känslighet av detta i sin 

skrivutveckling eftersom det då blir lättare att forma bokstäver och sammanställa ord. Detta gör att 

barnet kan koncentrera sig på innehållet då det slipper lägga onödig kraft på formen. 

 

Frågor vi ställer oss här är:  

Vad skulle hända om vi som pedagoger i förskolan var mer medvetna om den taktila stimuleringens 

betydelse och arbetade mer medvetet för att barnen ska få denna stimulans? Skulle antalet barn med 

diagnoser innehållande koncentrationssvårigheter eller hyperaktivitet vara den samma?  

 

Mellberg (1993) anser att barn percipierar bara de synintryck som fångar deras intresse och inte allt 

de ser. Därför behöver de tidigt stimuleras och få hjälp att utveckla förståelse för det de ser och bli 

uppmärksamma på. Detta tränar barnens visuella perception och tolkning av synintryck. För att 

barnet ska kunna tolka sin omgivning krävs en god koordination mellan syn och motorik då barnet 

relaterar denna till sin egen person. Genom att få möjlighet att undersöka olika föremål i sin 

närmiljö får man en grundläggande färdighet i att tolka synintryck. Detta ser vi också som en viktig 

kunskap att ha med sig som pedagog vid planering av verksamheten men också för att man ska 

kunna ta tillvara på olika tillfällen i barnens vardag, för att hjälpa barnen i dess utveckling men 

också för att undvika svårigheter. Ellneby (2007) talar om svårigheter vad gäller den visuella 

perceptionen och menar att dålig samsyn kan orsaka problem längre fram för barnet då det har stor 

betydelse för kommande läs-, skriv- och matematikinlärning. Har barnet svårigheter att samordna 

synintryck med kroppens rörelser som till exempel att kunna sparka boll, sätta sig på en stol eller 

kunna hälla upp vatten kan det få problem med att skriva och klippa då den här typen av övningar 

ställer stora krav på öga-handkoordination men även motorik och styrka. 

 

Skulle antalet barn med läs- och skrivsvårigheter vara lika många om vi som pedagoger i förskolan 

var mer medvetna om den visuella stimuleringens betydelse och arbetade mer medvetet för att 

barnen ska få denna stimulans?   

 

Auditiv perception är en del i processen som ligger till grund för språkinlärningen då man här lär 

sig ”uppfatta och urskilja stavelser, ord och delar av fraser och meningar på ett korrekt sätt” 

(Mellberg, 1993:32). Om barnen inte får möjlighet att träna hörseluppfattningen kan det på lång sikt 

leda till koncentrationssvårigheter men också andra problem med inlärningen. Detta kan ha att göra 

med brister i hörseluppfattningen som hade kunnat avhjälpas i förskolan genom träning (Ellneby, 
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2007). I och med detta kan man se hur viktig denna perception är för barnens utveckling. Här får vi 

uppfattningen om att man är medveten om dess betydelse ute i verksamheten då det talade ordet och 

förmågan att kunna ta till sig information ses som en grundläggande färdighet och något man måste 

klara av för att kunna hantera sin vardag, i och med det blir det, enligt oss, också lättare att se om 

man brister i denna perception.  

 

Vad skulle hända om vi som pedagoger i förskolan var mer medvetna om den auditiva 

stimuleringens betydelse och arbetade mer medvetet för att barnen ska få denna stimulans? Skulle 

antalet barn med diagnoser innehållande koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter vara 

den samma?  

 

Vidare har vi den vestibulära perceptionen. Stimulering av denna perception ökar hjärnans 

vakenhetsgrad och medför en högre koncentrationsförmåga hos barnet (Ellneby, 2007). Här kan 

brist på stimulering göra att sinnesintrycken inte når upp till hjärnans olika centrum för att tolkas, så 

att säga percipieras, vilket medför att kunskap går förlorad. ”Barn som tillåts röra sig mycket när de 

är små bygger upp hjärnans förmåga att organisera sinnesintryck, vilket är en god förutsättning för 

inlärning” (s.50). Om det vestibulära systemet inte fungerar som det ska kan det påverka barnet 

negativt. Till exempel kan det ge barnet osäker balans och svårigheter att planera sina rörelser 

(Ellneby, 1994). Här kan vi spontant känna att den så viktiga leken kommer in och att det är av stor 

vikt att vi som pedagoger inte hindrar barnen i dess utveckling genom att vi ska skydda dem från att 

slå sig. Det måste här finnas, anser vi, ett utrymme för barnen att få utvecklas genom olika 

balansövningar såsom att gunga högt, hoppa eller klättra. 

 

Vad skulle hända om vi som pedagoger i förskolan var mer medvetna om den vestibulära 

stimuleringens betydelse och arbetade mer medvetet för att barnen ska få denna stimulans? Skulle 

man kunna skapa bättre förutsättningar för inlärning? Skulle antalet barn med diagnoser 

innehållande inlärningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter vara den samma?  

 

Slutligen har vi den kinestetiska perceptionen och här handlar det om spänning, avspänning, 

viktbedömning och konsistens vad gäller muskelspänningens styrkegrad, men vad gäller lemmarnas 

inbördes ställning handlar det också om en hållningskorrigering som baseras på känsel- och 

muskelsinnet (Holle, 1987). Enligt Ellneby (2007) är det bra för små barn att bära på tunga saker 

eftersom de övar led och muskelsinnet, detta för att få förståelse för hur mycket kraft man behöver 

till olika rörelser. Här är det viktigt att man i förskolan har aktiviteter där barnen får lära sig de olika 

kroppsdelarna vilket ger en god kroppsuppfattning och självförståelse. När barn härmar rörelser 
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skapar detta en grund för att senare kunna kopiera siffror och bokstäver. Här lyfter Ellneby (ibid) 

fram vikten av miljön och då att det finns speglar där barnen kan studera sig själva och dagligen se 

sin kropp, hon lyfter även fram rytmiken som en viktig del för att träna rörelse, rytm och 

kroppskänsla vilket hjälper dem att skapa en god kroppsuppfattning. Man menar också (Holle, 

1987) att det ofta är ”lättare att minnas något som upplevts kinestetiskt än t ex visuellt eller rent 

tankemässigt” (s.111). Här anser vi att skolan skulle kunna lära av förskolan och låta barnen få 

kinestetiska upplevelser som stöd för lärandet men att även vi pedagoger i förskolan skulle kunna 

stimulera denna perception mer till exempel för att ge barnen en bättre kroppsuppfattning eller 

rumsuppfattning.  

 

Vad skulle hända om vi som pedagoger i förskolan var mer medvetna om den kinestetiska 

stimuleringens betydelse och arbetade mer medvetet för att barnen ska få denna stimulans? Skulle 

barnen kunna fokusera mer på innehållet i uppgifterna om de tidigt fått automatisera sina rörelser 

och genom det få en ökad koncentration? 

 

Vad gäller den sensoriska integrationen som är hjärnans sätt att organisera intryck och i och med det 

även olika perceptioner bör förskoleperioden berikas av sensoriskt stimulerande aktiviteter för att 

motverka brister i den sensoriska integrationen (Ellneby, 2007). Brister i den sensoriska 

integrationen förklarar Ayres (1988) med att ”Störningar i de sensoriskt integrativa funktionerna är 

samma sak för hjärnan som matsmältningsproblem för matsmältningsapparaten” (s.63). Med detta 

menar hon att det blir en störning som påverkar hjärnans effektivitet negativt vad gäller det 

sensoriska systemet. Här blir det problem vid bearbetning och organisation av sensoriska impulser, 

vilket enligt författaren skapar problem i beteendet. Dessutom försvåras inlärningen vilket kan 

resultera i en dålig självbild och de krav som ställs på individen blir för höga. 

 

Vad skulle hända om vi som pedagoger i förskolan var mer medvetna om betydelsen av sensorisk 

integration, vikten av att stimulera denna och arbetade mer medvetet för att barnen ska få denna 

stimulans? Skulle antalet barn med diagnoser innehållande inlärningssvårigheter vara den samma?   

  

Det ovan skrivna utgör enligt oss en stor del av barns utveckling och alla barn borde få samma 

möjlighet till stimulans. Baserat på detta anser vi att dagens pedagoger bör ha en god medvetenhet 

om vad perceptioner innebär, men också en god medvetenhet om hur och varför man medvetet bör 

stimulera dem. Här skulle vi vilja se att perceptioner lyfts fram som en viktig del i arbetet med 

barns utveckling och lärande och eftersöker en röd tråd vad gäller läroplanerna, från förskolan och 

hela vägen upp genom skolan, något som i dagsläget inte framgår med tydlighet. För att detta ska 
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fungera anser vi att det också är en självklarhet att detta ämne finns med i all lärarutbildning och 

även fortbildning av lärare. 

 

Ett begrepp som inte lyftes av någon av våra respondenter är kognitionen som Hwang & Nilsson 

(2003) i grova drag förklarar som allt som händer i hjärnan och som har med lärande, kunskap och 

tänkande att göra, där Piaget och Vygotskij står som tidiga representanter. Vi fick mer en ”känsla 

av” att man som pedagog såg ett samband mellan perceptionen och motoriken, leken och miljön då 

det framkom att flera av förskollärarna ansåg att barnen fick träning av perceptioner ”på köpet” vid 

motorisk träning, att de tränades i leken och att man som pedagog beroende på hur man utformade 

miljön i sin verksamhet kunde påverka barnens utveckling inom detta område. En fråga vi ställer 

oss då är om kognitionen har för mycket med psykologi att göra och att begreppet kognition i 

pedagogernas perspektiv har en närmare sammankoppling med psykologi än pedagogik. Det är 

kanske just detta som är ett hinder för att perceptioner ska uppmärksammas mer som ett viktigt 

inslag i den pedagogiska verksamhet som ska hjälpa våra barn att utvecklas. Kanske skulle vi som 

pedagoger behöva ha den här delen av psykologin med i den pedagogiska utbildningen för att vi ska 

kunna optimera förutsättningarna för varje enskilt barn i verksamheten? Just den del som handlar 

om perceptioner för att få en förståelse för vad den motoriska träningen, den så viktiga leken och 

miljöns utformning betyder för barns utveckling på lång sikt, både genom skoltiden och i sitt 

framtida vuxna liv.  

 

En fråga som tas upp av flertalet respondenter är vems ansvar det är, att se och stödja barn som har 

svårigheter. Bör man själv som pedagog besitta kunskaperna eller är det specialpedagogens eller 

psykologens uppgift? Som vi tidigare skrivit anser vi att man som pedagog behöver besitta 

kunskaper om perceptionernas betydelse för barns utveckling och lärande för att möta och stötta 

barn i den dagliga verksamheten, sen är det ju självklart att man som specialpedagog eller psykolog 

ska besitta djupare kunskaper där man har en kompetens som kan komplettera pedagogen vid behov 

och för att ge råd och stöd. 

 

I resultatet framkommer vikten av att man som pedagog besitter kunskaper om perceptioner för att 

hjälpa barnen i deras utvecklande av sin självbild och självkänsla. Vad respondenterna också lyfter 

fram är vikten av att man tar tillvara på vardagens bestyr så som av- och påklädning eller handtvätt 

som en möjlighet att träna sin motorik eller öga- handkoordination. Genom detta arbete skapar man 

en god självbild och självkänsla hos barnen då de upplever sig som kompetenta människor. Detta 

finner vi fascinerande, att man genom sin barnsyn och vilja att se det kompetenta barnet skapar 

möjligheter och förutsättningar att stödja barnet i sin träning av perceptioner. Lika skrämmande är 
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det att tänka tanken om vad man missar om man inte har denna barnsyn. Detta, anser vi, ställer krav 

om självinsikt hos oss som pedagoger.  

  

Något vi tänkt på och som blivit tydligt vid analysen av resultatet är att man som pedagog anser att 

perceptioner är något man har med sig undermedvetet eller automatiskt. Här känner vi att det kan 

bli lite ”farligt”. Det är lätt att man blir hemmablind och tänker att ”det här kan jag” vilket gör att 

man kan begränsas i sin egen utveckling som pedagog. En utveckling som vi anser är nödvändig för 

att varje barns behov ska tillgodoses, men också för att vi hela tiden ska ha en strävan till förbättring 

av vår verksamhet.   

 

Ett stratifieringskriterie i vårt urval var verksamma förskollärare med en stor åldersfördelning för att 

få en spridning på arbetslivserfarenheten. Detta är dock inget vi har kunna använda oss av för att se 

några skillnader och likheter vad gäller medvetenheten om perceptioner då vi inte har kunnat koppla 

mängden kunskap till vare sig ålder eller när man genomfört sin utbildning.  

 

Slutligen skulle vi finna det intressant att forska vidare om perceptioners betydelse ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv genom att intervjua specialpedagoger och se vilken syn de har på 

denna fråga. Intressant här är att få fram om de anser att en medvetenhet om perceptioners betydelse 

i förskolan skulle kunna förebygga svårigheter i skolan, till exempel svårigheter med koncentration 

eller inlärning och i sådana fall hur man anser att man skulle kunna gå tillväga för att stödja dessa 

barn. Andra frågor som väckts under detta arbete och som skulle kunna vidareutvecklas är om en 

medvetenhet om perceptioners betydelse är en del av skolans ansvar och bör detta i så fall vara en 

del i lärarutbildningens allmänna utbildningsområde? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

I Läroplanen för förskolan står det att ”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande”(Skolverket, 2006:8).  

Här är det meningen att vi som pedagoger ska vara med och stödja barnen i deras 

personlighetsutveckling; motoriskt, emotionellt, språkligt (kognitivt) och socialt. 

”För att ett barn ska utvecklas utan bekymmer behövs ett samspel mellan motoriken, språket och de 

olika perceptionsområdena”(Ellneby, 2007:15). Därför vill vi genom intervjuer med förskollärare 

undersöka dessa frågor. 

 

• Vad innebär begreppet perceptioner för dig som pedagog?  

 

• Hur anser du att man i förskolans verksamhet kan använda sig av/utveckla perceptioner? 

 

• Anser du att perceptioner påverkar barns lärande? På vilket sätt? Motivera. 

 

• Är någon perception viktigare att utveckla? Varför/varför inte? 

 

• Kan man medvetet stimulera dessa i förebyggande syfte? Hur och varför? 

 

• Är det viktigt att vi i förskoleverksamheten lägger fokus på att utveckla dessa eller kommer det 

”av sig självt”? 

 

• Alla är och lär inte lika. Hur kan man individuellt ta stöd i/förstärka lärandet med hjälp av olika 

sinnesupplevelser? 

 

Tack för din medverkan! 

 

// Mvh Sophia Hagblom & Anneli Sandberg 

 
 



Bilaga 2 

Etiska principer 

 
Tack för att du medverkar i denna intervju genom att delge oss dina tankar om de frågor som vi har 

skickat till dig. Syftet med arbetet är att få insikt om vilka tankar som finns runt perceptioner och 

dess betydelse i förskolan.   

De uppgifter som samlas in i det examensarbete som du deltar i genom denna intervju kommer 

endast att användas för forskningsändamålet. Inga uppgifter om namn eller förskola kommer att 

finnas med i arbetet. Uppgifterna kommer att vara konfidentiella. Denna intervju är frivillig, vilket 

innebär att du som intervjuperson har rätt att avbryta intervjun om du önskar.  

 

// Sophia Hagblom & Anneli Sandberg 


