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Sammanfattning  
 

Syftet med den här studien är att belysa hur fem förskollärare bemöter barnen i hallen. 

Den här studien undersöker då vilken barnsyn fem förskollärare har. Studien berättar 

även hur de förskollärarna arbetar för att främja det kompetenta barnet och små barns 

självständighet i av- och påklädningssituationer. Den lyfter även fram de dagliga 

lärtillfällena som kan uppstå och vilken betydelse hallens miljöanpassning har för barns 

självständighetsutveckling. Metoden som används i studien är intervju.  

 

I intervjuerna framkom det att en barnsyn var dominerar hos förskollärarna, vilket 

visade sig vara synen på barn som medmänniskor. Alla förskollärare framhäver även 

synen på det kompetenta barnet och dess möjligheter till delaktighet i av- och 

påklädningssituationer. Förskollärarna berättar om olika strategier för att göra barnen 

självständiga och kompetenta i hallen. I hallen under av- och påklädning är alla 

förskollärare eniga om att det är en fördel om barnen klarar så mycket som möjligt 

själva och är självständiga, både för deras och förskollärarnas skull. Förskollärarna 

anser att när barnen är självständiga skapar det mindre stress vilket annars ofta 

förekommer i hallen.  En annan betydelsefull aspekt i studien är hur hallens anpassning 

och utformning kan hämma eller främja självständiga och kompetenta barn. Hallen ses 

av många förskollärare som en plats där det ofta blir ”kaos” vilket påverkar mötet 

mellan förskollärare och barn. En del förskolor hade möjlighet till att ha krokar och 

hyllor i barnens nivå medan andra inte hade det. Detta var något som påverkade barnen 

möjligheter till självständighet. Flera av förskollärarna önskar att de fick ha en hall där 

alla barn får plats och där det kan ske ett möte mellan hem och förskola.  

 

Engelsk titel:  
The preschool entrance a pedagogical environment 

Educational approach in dressing and undressing situation 

 

Nyckelord 
Det kompetenta barnet 

Barns självständighet 

Barns perspektiv 

Dagligt lärande 

Hall 

Pedagogisk miljö 
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1 Inledning 
      

Sofia, Lisa, Adam, Lotta och Erik kommer in i hallen tillsmammans med förskolläraren Marie. De 

har varit ute och lekt i snön hela förmiddagen. När de kommer in i hallen sätter sig Marie på golvet 

och säger åt barnen att ta av sina kläder. Lisa, Adam och Lotta kommer fram till Marie och ber 

henne hjälpa dem att ta bort gummibandet under foten. Marie hjälper dem och resten av kläderna 

tar de av sig själva. Sofia ligger på golvet och skriker att hon inte kan klä av sig. Marie ber Sofia 

komma till henne och berätta vad som är fel, vilket Sofia gör. Sofia får en hjälpande hand och snart 

har hon också fått av sig sina kläder. Erik är klar för länge sedan och hans kläder ligger utspritt i 

hela hallen. Marie kallar tillbaka barnen och ber de ställa skorna på sina hyllor medan hon själv 

hänger upp overallerna på krokarna och vantarna i torkskåpet. 

 

Detta är en observation som jag gjorde på min VFU. Egentligen är det en rätt vanlig 

observation som antagligen är förekommande i de flesta hallsituationerna i förskolans 

verksamhet. Det som gjorde mig så fascinerad och som inte framkommer i observationen 

ovan är att denna händelse sker på en småbarnsavdelning där tre av fem barn inte ens fyllt två 

år.  Förskolläraren i observationen visar på stor tillit till barnens förmåga då hon låter barnen 

komma till henne om de behöver hjälp. Efter att tagit del av denna observation och flera andra 

med samma förskollärare blev jag inspirerad av att undersöka hur andra förskollärare ser på 

små barns kompetens. Denna observation fick då bli starten på mitt examensarbete som 

kommer att handla om just förskollärares syn på små barn kompetens i hallen samt även 

miljöns betydelse för små barns självständighet i av- och påklädningssituationer. 

 

Idag är barns kompetens ett aktuellt ämne som bör belysas eftersom det berör likaväl 

förskolan, skolan som samhället. Synen på barn har förändrats och idag ses barnen som 

kompetenta och kan redan från födseln kommunicera och interagera med omgivningen för att 

uttrycka sina behov och åsikter. Barn ses idag som medmänniskor med rättigheter och 

skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Dessutom fostras barnen idag till självständiga 

demokratiska medborgare med rätten till egen åsikt. Detta har lett till att synen på barn som 

medmänniskor är den dominerande barnsynen i förskolan, skolan och samhället (Johansson, 

2003; Bjervås, 2011). Men som Johansson (2003) lyfter fram i sin studie finns det flera sätt att 

se och bemöta barn på. Andra barnsyner innebär bland annat om att en del vuxna ser barn som 

mindre kompetenta och har inte tillit till barnens förmåga.  

 

I förskolans verksamhet har det kompetenta barnet blivit ett vanligt begrepp för pedagogerna 

att använda när de ska förklara sin barnsyn, samt hur de ser på barns möjligheter till 

utveckling och lärande (Johansson, 2004). Under utbildningens gång har jag träffat flera 

pedagoger som använder sig av begreppet det kompetenta barnet i sin verksamhet. Det har då 

visat sig att pedagogerna har olika tolkningar på vad det kompetenta barnet är och innebär. 

Pedagoger har olika syn på hur de jobbar med barnen för att främja det kompetenta barnet i 

verksamheten. Begreppet det kompetenta barnet har under utbildningens gång lett till många 

intressanta och lärorika diskussioner med såväl pedagoger som kurskamrater. Det har 

dessutom visat sig att det är svårt att definiera begreppet. I denna studie ska jag därför 

undersöka hur fem pedagoger beskriver sin barnsyn och hur de ser på små barns kompetens i 

av- och påklädningssituationer. 
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2 Syfte 
 

Syftet men denna studie är att belysa hur fem förskollärare bemöter barnen i hallen samt att 

undersöka vilken barnsyn dessa förskollärare har på små barn. Studien ska även exemplifiera 

hur förskollärarna främjar det kompetenta barnet och små barns självständighet i av- och 

påklädningssituationer. Den ska dessotom ta reda på om hallen som pedagogisk miljö har 

någon påverkan på barns självständig, samt hur den gynnar barnens utveckling. 

 

 Vilken syn har förskollärarna på små barns kompetens i hallen? 

 Hur arbetar förskollärarna för att främja det kompetenta barnet och barns 

självständighet vid av- och påklädning?  

 Vilka lärtillfällen tror förskollärarna kan uppstå under av- och påklädning? 

 Hur beskriver förskollärarna hallens utformning och anpassning till barnens nivå? 
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3 Bakgrund  
I det här kapitlet redogörs för den tidigare forskning som finns inom området under fyra 

underrubriker förskolans läroplan, barnsyn, det komptenta barnet och miljöns betydelse för 

barns lärande. Dessutom beskrivs det i detta kapitel även vilket teoretiskt ramverk som 

användes i studien. 

 

3.1 Förskolans läroplan 
 

Idag är förskolan en plats som för många barn är starten deras liv. Förskolan är en plats som 

ska ansvara för att lek, lärande och omsorg bildar en helhet. I förskolan blir det då 

betydelsefullt att alla barn får delaktighet och inflytande i sin vardag, samt lär sig vilka 

rättigheter och skyldigheter samhället vilar på. Barnen i förskolan får lära sig att ta beslut 

både enskilt och i grupp och delta i demokratiska beslut. På förskolan lär barnen i lek och 

samspel med andra människor. Det handlar även om att ta tillvara på det dagliga lärandet som 

sker i förskolan i både planerad och i oplanerad aktivitet (skolverket, 2010).    

 

3.2 Barnsyn 
Alla människor har en barnsyn och sätt att se på barn/människor. Det har ingen betydelse om 

man jobbar inom förskolan eller inom något annat yrke. Det visar sig i bemötandet med andra 

människor och i samspelet dem emellan (Bjervås, 2011). Johansson (2004) och Stone (2013) 

benämner att samhället är en social konstruktion och barnen föds i en social och kulturell 

värld. Barnen kan redan från födseln kommunicera med sin omgivning och bör ses som 

kompetenta samhällsmedborgare, vilket är en stor skillnad från hur det såg ut förr. Förr sågs 

barn som inkompetenta och att de föddes som oskrivna blad och att det var omgivnings 

uppgift att fylla barnen med kunskap och lärande. Under de senare decennierna har dock detta 

synsätt förändrats och barn är viktiga aktörer och medskapare. Barn ses idag mer som 

medmänniskor med rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. De kan och bör 

få vara delaktiga och få inflytande i sin vardag samt få uttrycka sin egen åsikt (Johansson, 

2003; Bjervås, 2011). 

Pedagogers syn på barn och lärande är avgörande faktorer för verksamhetens kvalité. 

Sheridan (2007) skriver att för att uppnå en god pedagogisk kvalité behöver pedagogerna se 

lärande och omsorg som en helhet. Lärandet sker i möten och i samspel mellan barn och 

personal och barnen emellan. I sin rapport har hon gjort fyra empiriska studier och kommit 

fram till att kvalité i förskolan kan ses utifrån fyra dimensioner; samhället, barnet, pedagogen 

och lärandemiljön. Den första dimensionen som hon tar upp handlar om samhället och 

innebär att pedagoger idag måste vara medvetna om hur samhället påverkar barnen och vilka 

normer och värderingar som existerar. Detta för att kunna möta alla barn oavsett religion, 

ekonomiska förutsättningar och/eller sociala och kulturella erfarenheter. Den andra 

dimensionen av kvalité är barnet som även går ihop med dimensionen pedagogen. I 

dimensionen av barnet och pedagogen är det av stor vikt att pedagogen försöker förstå 

barnens tankar, idéer och avsikter. Johansson (2004) och Sheridan (2007) belyser vikten av att 

se barn som medmänniskor. Det innebär att pedagogerna behöver se barnen som kompetenta 

samhällsaktörer och att relationen bygger på ömsesidighet, tillit och respekt till varandra.  

Johansson (2003); Arnér (2009) och Bjervås (2011) lyfter att det är av stor vikt att försöka 

närma sig ett barns perspektiv. De beskriver att som pedagog i förskolan är det betydelsefullt 

att pedagogerna försöker förstå barnens tankar och erfarenheter. När pedagoger försöker 

närma sig ett barns perspektiv visar pedagogerna barnen att de är intresserade av att ta del av 
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deras livsvärld. En relation mellan pedagog och barn bygger på respekt och förtroende för 

varandras kompetenser och erfarenheter. Barnen blir sedda som individer med rätten till att 

delta i en demokrati där delaktighet och inflytande är betydelsefulla grunder. Barnen bemöts 

med tillit till deras förmåga. Bjervås (2011) benämner synen på barnen som being och som 

becoming. Hon beskriver barnet being som ett barn som lär här och nu och utvecklas i 

samspel med andra barn och vuxna. Barnet som becoming beskriver hon som ett barn där de 

vuxna ser barnen som inkompetenta och där vuxna vet bäst. Sheridan (2007) lyfter att det är 

av stor vikt att barnens första tid på förskolan blir positiv och präglas av en atmosfär där 

barnen får chans att växa som individer. Detta betyder att en negativ stämning på förskolan 

kan orsaka en negativ självbild för barnen och skapa en känsla av att inte kunna själv. I mötet 

med barnen blir det då av betydelsefull karaktär hur pedagoger bemöter barn i verksamheten 

för att forma en verksamhet där alla barn känner sig trygga och där lek, lärande och omsorg 

blir en helhet.       

 

3.3   Det kompetenta barnet 
 

Det kompetenta barnet är ett begrepp som ursprungligen kommer från pedagogiken Reggio 

Emilia. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som startade i provinsen Reggio Emilia i 

norra Italien. Grundaren till Reggio Emilia är en man vid namn Loris Malaguzzi. Han startade 

Reggio Emilia pedagogiken som en motståndsrörelse mot facismen som härjade i Italien 

under 1940-talet. Grundvärdena som växte fram i Reggio Emilias förskolor var demokrati, 

delaktighet och subjektskapande. Loris Malaguzzi hade en strävan om att få fostra 

självständiga och demokratiska barn i en föränderlig värld. Han menade på att barn skulle ges 

möjligheter till delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten. De skulle få vara 

med och påverka sin vardag samt lära sig hur det fungerar i ett demokratiskt samhälle, vilka 

rättigheter och skyldigheter som finns. Barnen sågs som medforskare i den pedagogiska 

verksamheten (Smidt, 2014).     

    

Nationalencyklopedin (2015-09-14) beskriver ordet kompetent som att människan är duglig, 

skicklig och kvalificerad inom ett specifikt område. Det har visat sig från tidigare studier att 

idag är ”det kompetenta barnet” ett begrepp som används i många förskolor och skolor runt 

om i världen (Smidt, 2014). Johansson (2003); Månsson (2008) och Bjervås (2011) framhåller 

att det är svårt att definiera begreppet ”det kompetenta barnet”, eftersom det har olika 

innebörd för att alla pedagoger. Alla pedagoger har olika tankar om hur man arbetar med ”det 

kompetenta barnet” och för det kompetenta barnet i verksamheten. En definition av ”det 

kompetenta barnet” beskriver Bjervås (2011) som ett förhållningssätt där pedagoger bemöter 

barnen i förskolan med respekt och tillit till barnens förmågor. Barnen får en betydelsefull roll 

i verksamheten och får möjlighet till delaktighet och inflytande. Barnen ses som ”rika” 

medmänniskor med rätt till att medverka i ett demokratiskt samhälle (Bjervås, 2011; Emilson 

och Pramling Samuelsson, 2012). 

 
3.4     Miljöns betydelse för barns lärande. 

En av dimensionerna i Sheridans (2007) kvalitetsbeskrivning handlar om vikten av en lärande 

miljö på förskolan. Hon förklarar det som en betydelsefull aspekt för barns lärande och 

utveckling. Barnen behöver vistas i en miljö där de kan känna trygghet och tillit till både 

pedagoger och material. Björklid (2005) beskriver vidare att miljön på förskolan ska vara 

stimulerande och utmana barnen i lek och aktivitet. Den är ständigt i en föränderlig process 

som förnyas i samförstånd mellan barn och pedagog. Nordin-Hultman (2004) beskriver att 

miljön på förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Detta är något som hon lägger stor 
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vikt vid i sin avhandling. I sin avhandling benämner hon miljön på förskolan som ”den tredje 

pedagogen”. Hon menar att miljön ska vara väl genomtänkt, tillåtande och lättillgänglig för 

alla barnen. Vidare lägger hon stor vikt på hur rum och material presenteras för barnen. Ett 

rum ger budskap om vad pedagogerna förväntar sig av barnen (a.a.). Miljön bör vara utformad 

så att barnen får möjlighet till att ta egna initiativ till eget utforskande i verksamheten 

(Björklid, 2005). Vidare beskriver Nordin-Hultman (2004) att miljön på förskolan kan skapa 

en maktsituation om material, hyllor och möbler inte är placerat på barnens nivå. Omedvetet 

eller medvetet kommunicerar miljön ett budskap till barnen och vilka förväntningar som finns 

på barnen i varje rum (Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 2004). Är miljön anpassad till 

barnens nivå så är möbler, hyllor, material, krokar i deras höjd. Då kommunicerar miljön att 

barnen kan vara självständiga och upptäcka och utforska på egen hand. Är det dock motsatsen 

att barnens nivå inte har prioriteras i utformningen av miljön kan det skapas en maktsituation 

mellan pedagog och barn. Detta kan leda till att barnen blir hämmade i sin lek och aktivitet, 

vilket kan leda till att barnen får en känsla av att inte kunna och en känsla av misslyckande 

(Månsson, 2008).      

 

Niss och Söderström (2006) beskriver synen på miljö ur en annan aspekt där rutiner är 

betydelsefulla faktorer för små barns trygghet. Författarna belyser rutiner som en 

betydelsefull del i att skapa trygghet för barnen på försokolan. Under rutinsituationer får 

pedagogerna möjlighet att skapa närhet och tillit till barnen. En klassik rutin som uppkommer 

är matrutinen. Niss och Söderström menar att det är en typisk omsorgssituation, men även en 

lärande situation. Författarna visar dock på en problematik som uppstår i de rutinbundna 

situationerna. I rutinsituationer kan lärande och utvecklingen både hämmas och stimuleras 

beroende på pedagogernas bemötande. Det är upp till varje enskild pedagog att ta till vara på 

de lärtillfällen som uppstår i den dagliga verksamheten. Det som bör påpekas är att dessa 

situationer oftast är tidspressande och tidsreglerade, vilket då påverkar mötet mellan pedagog 

och barn. Detta är även något som Nordin-Hultman (2004) problematiserar i sin avhandling. I 

hennes studie visade det sig att svenska förskolor är mer schemakontrollerande än engelska 

förskolor. Hon skriver att svenska förskolan har under dagen flera ”onödiga” schemalagda 

aktiviter. Resultat av det blir att barnen aldrig hinner komma igång med en aktivitet, leka den 

eller avsluta den. Det blir hela tiden avbrytande moment som fruktstund, toalettbesök, lunch, 

mellanmål, att gå ut osv… Nordin-Hultman har en teori om att verksamheten skulle påverkas 

positivt om den inte var så rutinbunden. Detta säger Niss och Söderström (2006) emot då de 

anser att små barn behöver rutiner för att känna trygghet i sin vardag.        

 

3.5 Teoretiskt ramverk 
 
I studien som gjordes var fokus på pedagogers samspel med barn i den dagliga verksamheten. 

När analys sker utifrån samspel blir sociokulturellt perspektiv centralt. Säljö (2014) beskriver 

att sociokulturellt perspektiv innebär att pedagoger ser att lärandet sker i samspel med andra 

människor. Barn lär hela tiden och kan lära ihop med både vuxna och barn. Inom detta 

perspektiv ses lärandet som en ständig pågående process som sker ihop med den omgivning 

barnet befinner sig i och med de människor som barnen har runt omkring sig. Johansson 

(2004) nämner sociokulturellt perspektiv som en ledande teori i dagens förskoleverksamhet. 

Det finns även starka kopplingar som visar att förskolans läroplan har sin grund i det 

perspektivet. Idag är det den dominerande synen på barn och det är av största vikt att utmana 

varje barn individuellt. Säljö (2014) lyfter vikten av att utmana barnen i den proximala 

utvecklingszonen. När pedagogerna utmanar barnen i den proximala utvecklingszonen ger 

pedagogerna barnen en uppgift som varken är för svår eller för lätt. Det ska vara en uppgift 

som utmanar barnen på deras nivå utifrån deras kunskaper och utveckling. Genom att utmana 
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barnen utifrån inom den proximala utvecklingszonen skapas en positiv känsla hos barnen och 

barnen utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar. 

 

I denna studie är empirin som samlats in bearbetad och analyserad med sociokulturellt 

perspektiv men även med Johansson (2004) tre barnsyner. De tre barnsyner hon beskriver är 

barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barns intentioner är irrationella.  

 
3.5.1   Barn som medmänniskor  

Den första barnsynen som Johansson (2004) beskriver är barn är medmänniskor. Den 

barnsynen innebär att pedagogerna ser barnen som kompetenta samhällsmedborgare med rätt 

till att kunna påverka sin situation. Pedagogerna är närvarande både psykiskt och fysiskt i 

barnens aktiviteter. Barnen är centrum för verksamheten och pedagogerna är vägledare till 

barnen för att de ska kunna erövra nya kunskaper. Ingen är för liten eller för dålig, alla kan 

vara delaktiga i verksamheten och pedagogerna involverar barnen i deras vardag. I denna 

barnsyn har pedagogerna ett förtroende för barnens kompetenser och de får bidra med sina 

erfarenheter och kunskaper i den dagliga verksamheten. Barnen är fyllda med individuella 

idéer, tankar och förmågor som pedagogerna utmanar och stimulerar. Inom detta perspektiv 

får barnen även möjlighet till integritet och pedagogerna finns med och stöttar och 

uppmuntrar barnen i sin självständighetsprocess. Pedagogerna försöker närma sig ett barns 

perspektiv och försöker förstå barns livsvärld. 
 

3.5.2   Vuxna vet bättre 

Den andra barnsynen som Johansson (2004) beskriver är vuxna vet bättre. Den innebär att 

pedagogerna inte tror på barnens kompetens och möjligheter att tillägna sig ny kunskap. 

Barnen blir ofta hämmade i sina initiativ vilket kan påverka deras utveckling till 

självständighet. Pedagogerna är ofta snabba med att hjälpa barnen att lösa problem samt att de 

tillrättavisar barnen. Barnens egna initiativ och möjligheter till egen upptäckt och lärande blir 

då ofta lidande då pedagogerna inte tar till vara på barnens egna och individuella kunskaper 

och erfarenheter. Dessa pedagoger är inte närvarande pedagoger utan härvarande. De finns 

där för barnen och lyssnar på barnen men de varken diskuterar eller reflekterar med barnen 

över innehållet i det barnen sagt. Pedagoger med denna barnsyn kan för barnen verka 

otrevliga, obehagliga, ointresserade och stressade. Detta påverkar givetvis deras relation och 

barnens utveckling.    

 
3.5.3   Barns intentioner är irrationella 

Den sista barnsynen som Johansson (2004) beskriver är barns intentioner är irrationella. 

Pedagoger med det synsättet vill ha kontroll på sin omgivning. Att ha kontroll behöver inte 

enbart vara negativt eftersom vissa aktiviteter faktiskt kräver kontroll. Oftast så handlar det 

även om en maktkamp pedagogerna emellan och mellan pedagog och barn. Ett kännetecken 

för pedagoger med denna barnsyn är att de inte visar särskilt mycket känslor varken negativa 

eller positiva. Detta gör att stämningen kan bli ”tråkig” och ostimulerande. Barnen får sällan 

någon stimulans till eget upptäckande och de blir inte involverade i de vardagliga situationer 

som uppstår i förskolan. Pedagogerna ser barnens mål som irrationella och ouppnåeliga. 

Pedagoger med detta synsätt kan tendera att använda sig av straff och belöning utifrån ett 

behavioristiskt perspektiv.   
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras vilken metod som användes i studien. Kapitlet är uppdelat i 

genomförande, urval, bearbetning av material, etiska aspekter och metoddiskussion.  

 

4.1 Genomförande 
I den här studien användes intervju som metod. Denscombe (2009) beskriver intervju som en 

metod som grundar sig på ett personligt möte mellan forskaren och den deltagande 

intervjupersonen. En av anledningarna till att metoden intervju valdes till den här studien 

beror på att jag som intervjuare ville ha en möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna 

(förskollärarna). Denscombe beskriver att det är en fördel med att göra personliga intervjuer 

eftersom då får både intervjuaren och respondenten möjlighet att ställa följdfrågor och på så 

sätt kan forskaren samla in en mer detaljerad och djupgående data. Den första kontakten med 

förskollärarna var via mail till deras förskolechefer. Efter en veckas tid ungefär då det inte 

kom något mail tillbaka ringde jag personligen upp de förskollärare som jag ville skulle delta i 

studien.  

 

Intervjufrågorna som valdes och bearbetades i den här studien var öppna frågor med några få 

planerade följdfrågor, om inte tillräckligt med svar skulle ges (se bilaga 1). När 

intervjufrågorna hade valts genomfördes en provintervju med en av förskollärarna. Dalen 

(2011) beskriver att genom att göra en provintervju får forskaren testa sina intervjufrågor och 

sina intervjukunskaper. När en provintervju har genomförts behöver forskaren ofta ändra 

något i sin intervjuguide och lyssna igenom sitt material. I studiens provintervju och vi satt i 

ett enskilt rum och intervjun spelades in. Därefter lyssnades materialet igenom för att ta reda 

på om något skulle göras annorlunda till nästa intervju. Det visade sig att informanten hade 

svårt att svara på vissa frågor och tyckte en del intervjufrågor var svåra att förstå. Dalen 

(2011) beskriver vidare att efter en provintervju har genomförts behöver forskaren ofta 

korrigera sina intervjufrågor vilket även gjordes i denna studie. När provintervjun var 

genomförd fortsatte arbetet och några intervjufrågor togs bort och andra arbetades om.  

 

När intervjufrågorna hade bearbetas om återstod nio huvudfrågor samt nio potentiella 

följfrågor (se bilaga 1).  Eftersom intervju grundar sig i ett personligt möte är det av stor vikt 

att intervjuaren och informanten kan sitta ostört i ett enskilt rum. Det är även betydelsefullt att 

som forskare lyssna in informanterna och visa intresse för det de har att säga. Forskaren ska 

inte ta över samtalet och komma med egna synpunkter utan försöka visa intresse genom 

ögonkontakt, icke verbalt språk och även någon kommentar ibland (Dalen, 2011). 

Intervjuerna i den här studien var på respektive förskola där förskollärarna arbetade. Det var 

förskollärarna som hade fått bestämma plats och tid för intervjun. Intervjuer genomfördes i 

avskilda rum och varade mellan 20 – 40 min beroende på hur mycket de hade att säga men 

även på grund av tidsbristen i deras arbete. Alla intervjuer spelades in på en mobiltelefon och 

lyssnades igenom och bearbetades i efterhand.   

 

4.2 Urval 
I studien var det fem förskolor som deltog med olika inriktningar. Förskolorna har olika 

pedagogiker och olika ålder på barnen. En av förskolorna som deltog är mycket inspirerade av 

pedagogiken Reggio Emilia. En annan förskola har profilen utomhuspedagogik och de andra 

tre är förskolor som inte arbetar utifrån någon särskild pedagogik. I studien blev det till slut 

fem förskollärare som deltog trots jag hade planerat att det skulle varit sex stycken. Men en av 

förskollärarna ville tyvärr inte delta. De förskollärarna som deltog har fiktiva namn och heter 

Sofia och Tina som arbetar med små barn i ålder 1-3 år. Maria, Eva och Berit arbetar med 
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syskongrupper där barnen är mellan 1-5 år. Alla förskollärna är olika gamla och har olika 

långa erfarenhet av arbetet i förskolans verksamhet. Genom att intervjua förskollärare med 

olika ålder och yrkeserfarenhet var min förhoppning att jag skulle få många varierande svar 

på mina intervjufrågor.   

 

4.3 Bearbetning av material 
 

Som tidigare nämnt spelades alla intervjuer in. Därefter lyssnades materialet noggrant igenom 

två gånger för att se om förskollärare svarat utförligt. Förskollärarnas svara transkriberades 

sedan noggrant för att kunna säkerhetsställa det förskollärarna svarade. När transkriberingarna 

skulle bearbetas fick förskollärarna fiktiva namn för att det skulle bli enklare att särskilja 

deras intervjusvar från varandra. Det framkom tydligt ur transkriberingarna att förskollärana 

pratade utifrån fyra teman. De fyra temana som framkom var barnsyn, arbetsätt, lärtillfällen 

och miljö. Utifrån dessa fyra teman valdes rubrikerna på temana till barnsyn, pedagogisk 

arbetssätt, lärtillfällen som kan uppstå och hallen som miljö. Det visade sig också att det i 

varje tema gick att kategorisera upp till flera underteman (se figur 4.1). 

 

Figur 4.1visar hur materialet bearbetades och hur det presenteras i resultatet. Den visar även 

vilka underrubriker respektive tema har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.4 Etiska aspekter 
 

När jag genomförde studien tog jag hänsyn till de forskningsetiska kraven som 

Vetenskapsrådet (2002) har skrivit. I studien användes informationskravet vilket handlar om 

att forskaren ska informera de medverkande om studien och vilket syfte den har. Innan jag 

gjorde min studie tog jag kontakt med respektive förskola för att informera dem om att jag 

skulle skriva mitt examensarbete och att det handlade om pedagogers syn på små barn. 

Samtyckeskravet innebär att den medverkande i forskningen måste ge sitt samtycke. I 

samband med starten av examensarbetet mailade jag till sex olika förskollärare och undrade 

om de ville ställa upp och delta i min studie, givetvis berättade jag även för dem att det var 

frivilligt att delta och att de kan gå ur studien när de vill. Det kravet är konfidentialitetskravet. 

Detta menas med att forskaren inte får avslöja den medverkandes identitet utan använda 

fiktiva namn. I samband med att jag mailade förskollärare berättade jag att deras namn inte 

Hallen som pedagogisk miljö 

Barnsyn  Pedagogiskt arbetssätt Lärtillfällen som kan 

uppstå 

Hallen som miljö 

Synen på barn 

som 

medmänniskor 

Synen på barn 

som vuxna vet 

bättre 

Strategier för 

att främja det 

kompetenta 

barnet 

 

Av- och 

påklädning 

i praktiken 

 

Motorik 

Matematik 
Kläder och 

väder 

Språkträning 

En 

välkomnande 

hall Ytan och 

anpassningen 

till barnens nivå 
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kommer synas i studien och att alla som medverkar kommer gå under fiktiva namn. Det sista 

kravet är nyttjandekravet som innebär att den information som samlas in endast får nyttjas till 

forskning. Även detta krav har jag tagit hänsyn till genom att berätta för de deltagande 

förskollärare att allt material som samlas in endast kommer användas i studien.  

 

4.5 Metoddiskussion  
 

I den här studien har intervju använts som metod. Det finns flera bakomliggande anledningar 

till att metoden intervju används. Det finns både för- och nackdelar med att använda intervju 

som metod. Som tidigare nämnt anser Denscombe (2009) att det är en fördel med att använda 

intervju som metod eftersom den grundar sig på ett personligt möte och respondenten har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Under intervjuerna som gjordes i den här studien skedde alla 

intervjuer i direktkontakt med pedagogerna och det ställdes flera följdfrågor under 

intervjutillfället. Det som i efterhand kan upplevas som problem under intervjutillfället var att 

det med vissa pedagoger tenderade till att bli en diskussion mellan intervjuaren (mig) och 

informanten (förskolläraren). Dalen (2011) nämner det som en svårighet som kan uppstå i ett 

personligt möte med informanten att intervjuaren kan ha en tendens till att ta över intervjun. 

Hon beskriver att intervjuaren behöver vara lyhörda på informantens svar och låta 

informanten tänka och vara tyst ibland. Hon fortsätter med att lyfta att som forskare är man 

ibland ”rädd” för att det ska bli tyst, men egentligen ska forskaren bara se det som betänktetid.  

En annan nackdel som beskrivs av Dalen (2011) och Denscombe (2009) är att vid en intervju 

kan intervjuaren inte var helt säker på att informanten talar sanning. Det blir därför 

betydelsefullt att intervjuaren har detta i åtanke under, efter och i bearbetningen av 

intervjuerna. Jag valde därför att intervjua förskollärare som jag sedan varit i kontakt med 

tidigare, då min förhoppning var att förskollärarna skulle känna sig trygga med mig och kunna 

berätta sanningen. 

 

När intervjuerna genomfördes användes en mobil som ljudupptagning. Efter att intervjuerna 

hade genomförts med respektive pedagog lyssnades materialet igenom och transkriberades 

ordagrant vad informanten (pedagogen) sagt.  Detta för att få med allt som informanten sa och 

berättade och för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger. Stukát (2011) beskriver 

att om intervjuaren enbart använder penna och papper kan viktig information gå förlorad. 

Stukát (2011) skriver om tillförlitlighet och trovärdighet som betydelsefullt för studiens 

resultat. I en kvalitativ studie innebär det att det kan finnas feltolkningar av frågor och svar 

hos intervjuaren eller informanten. Intervjuen kan även påverkas av yttre störningar och 

informantens dagliga form. Intervjuerna som gjordes i denna studie genomfördes i ett enskilt 

rum med informanten. I flera av intervjuerna var det dock andra pedagoger och barn som kom 

in och störde vilket gjorde att informanten förlorade lite fokus. Stukát (2011) beskriver även 

att forskaren kan göra studien mer tillförlitlig genom att låta flera personer analysera resultatet 

för att se om de kommer fram till samma resultat. I bearbetningen av intervjun var det 

dessutom bara en person som gjorde analysen vilket enligt Stukát (2011) minskar 

mätnoggrannheten. Det som har gjort denna studie mer tillförlitlig är att i resultatet används 

pedagogernas citat som referens till tolkningen. Genom att transkribera och använda citat 

styrks det pedagogerna sagt och därmed studiens trovärdighet.   
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit ur intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i 

fyra teman barnsyn, pedagogiskt arbetssätt, lärtillfällen som kan uppstå och hallen som 

pedagogisk miljö. I resultatet kommer de fyra temana delas upp i olika underrubriker (se figur 

4.1).   

 

5.1 Barnsyn 
 
Johansson (2004) skrev i sin studie fram tre barnsyner som hon tyckte sig se i sin forskning 

(se 3.4). I den här studien blev det tydligt att två av Johanssons barnsyner är representerade. I 

resultatet presenteras synen på barn som medmänniskor och synen på barn som att vuxna vet 

bättre.  

 

5.1.1 Synen på barn som medmänniskor 

 

Som tidigare nämnts var en av Johanssons (2004) barnsyner barn som medmänniskor (se 

3.4.1). I likhet med den barnsynen förklarade förskollärarna sin barnsyn på liknande sätt. Det 

framkom även i intervjuerna att alla förskollärare som deltog hade en snarlik barnsyn. Alla 

ansåg att barn har en hög kompetens och att de ansåg att barn kan och klarar av mycket mer 

än vad vuxna tror.  

 
Sen är det såhär att dom kan väldigt mycket, kan lära sig väldigt 

mycket och förstår väldigt mycket. Man behöver uppmuntra dom 

och pusha på dom i det dom gör. (Berit) 

 

I citaten ovan beskriver Berit att hon tror på barns förmåga att lära. Förskollärarna berättade 

att vuxna många gånger inte tror på barns förmåga utan de tror att barnen behöver ständigt 

behöver hjälp för att klara sin vardag. Vidare beskrev förskollärarna att barn är smarta och 

klarar mycket själva samtidigt poängterade de att det är betydelsefullt att finnas där som 

vägledare och uppmuntra barnen i de vardagliga aktiviteterna i förskolans verksamhet. Flera 

av förskollärarna berättade även att de ansåg att det var betydelsefullt att anpassa och bemöta 

barnen utifrån deras kunskapernivå och utvecklingsnivå. Eva berättade att en betydelsefull del 

i hennes arbete var att tro på barns förmåga. Hon fortsatte med att säga att som förskollärare 

behöver vi se till att ge barnen ”rätt” svårighet på en utmaning. 

 
/…/tror på barns förmåga att göra saker. Att man försöker, det här 

barnet kan det här nu, vad är nästa utmaning och vad är min uppgift 

att föra till för att komma vidare. Det är min uppgift tycker jag att 

stimulera den proximala utvecklingszonen. (Eva) 

 

Som citat visar lyfter Eva fram vikten av att tro på barn förmåga. Hon beskriver även att som 

förskollärare behöver hon se till att ge barnen ”rätt” svårighet på en utmaning. Detta för att 

barnen ska komma vidare i sitt tänkande, stimuleras och utmanas i sin utveckling och sitt 

lärande. Hon benämnde det som att utmana barnen inom den proximala utvecklingszonen.  

 

Alla de intervjuade förskollärarna visade på att de var väl medvetna om vad begreppet det 

kompetenta barnet innebär. Det visade sig att förskollärarna hade lite olika relation till 

begreppet men att grundprincipen var densamma. Alla var eniga om att det handlar om att tro 
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på barnens förmåga till att tillägna sig nya kunskaper och lärdomar. En förskollärare 

förklarade det så här:  

 
Alla barn är kompetenta tycker jag. En del barn på ena områden och 

en del barn på andra områden. (Maria)  

 

I citatet ovan blir det tydligt att förskollärarna ser barn som kompetenta. Det framkom även 

att alla barn inte kan vara bra på allt, men att alla är bra på något. Flera av förskollärarna 

pratade även om att en stor del i arbetet var att belysa för barnen att de är kompetenta. Detta 

gjorde förskollärarna genom att ge barnen positiv feedback och beröm när de gjort något bra. 

Vidare lyfte förskollärarna fram att barn blir kompetenta om de bemöter barnen med tillit till 

deras kompetens. De berättade även att de ansåg att det är stor betydelse för hur de bemöter 

barnen. De ansåg det var av stor vikt att vara en närvarande både fysiskt och psykiskt. 

Förskollärarna beskriv det så här: 

 
/…/och en personal som har tid och är närvarande. (Maria)  

 

Det är viktigt att ha ögonkontakt när man pratar med dom.(Berit) 

 

Genom att vara lyhörd, att jag lyssnar. (Maria) 

 

Som citaten ovan beskriver bemöter förskollärarna barnen genom att vara en närvarande och 

genom att lyssna på det barnen försöker förmedla och ha ögonkontakt med dem. Det är av stor 

betydelse för att kunna bemöta barnen på ett respektfullt sätt och visa på att barnen är 

värdefulla och har värdefulla tankar, idéer och åsikter. Det var flera av förskollärarna som 

även pratade om vikten av att vara lyhörd och lyssna på barnens åsikter. Genom att lyssna på 

barnen får de möjlighet att uttrycka sina åsikter och sina önskemål. Eva berättade att på 

hennes förskola arbetar de mycket med att ta beslut både enskilt och i grupp.  

 
Barn ska bli demokratiska medborgare, dom ska förstå hur vårat 

samhälle fungerar. Vi alla har en röst och har rätt till att tycka och 

tänka och sen får man göra ett gemensamt beslut som flest vill. Att 

öva sånt i förskolan tror jag är jätteviktigt. (Eva) 

 

I citatet ovan blir det tydligt att Eva anser att barn behöver lära sig att delta i en demokrati. 

Hon visade även på att hon måste se till att alla barn får göra sin röst hörd. Barnen måste 

dessutom få träna på att ta beslut, eftersom när barnen sedan blivit vuxna förväntar sig 

omgivningen att de ska kunna det. Två av de andra förskollärarna visade även på att de ansåg 

att det var betydelsefullt att barnen behöver lära sig att förstå vilka rättigheter de har som 

barn, men även vilka skyldigheter som finns i samhället, då samhället är uppbyggt på dessa 

demokratiska grunder. Många av förskollärarna visade även på att de pratade och diskuterade 

mycket med barnen för att de skulle försöka närma sig deras perspektiv. En av svårigheterna 

som flera av förskollärarna upplevde kan vara att kommunicera med de allra minsta på 

förskolan, eftersom de många gånger inte har ett verbalt språk. Maria påpekade då att det är 

extra viktigt att vara lyhörd på barnens signaler och kroppsspråk. Detta för att kunna upptäcka 

vad barnen är intresserade av. Hon fortsatte med att berätta att när de små barnen vill visa 

henne något kommer de och hämtar henne, tar henne i handen och tar med henne. I en sådan 

situation eller likande belyste hon hur viktigt det är att ta den tid med barnen som krävs och 

behövs för att kunna närma sig deras livsvärld. 
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5.1.2 Synen på barn som att vuxna vet bättre  

 

Den andra barnsynen som framkom ur intervjuerna var vuxna vet bättre. Denna barnsyn var 

inte lika starkt representerad som föregående men flera av förskollärarna nämnde i 

intervjuerna att även denna barnsyn ibland syntes i verksamheten. Tina beskriver det såhär: 

 
Det är ju inget man vill men så blir det ibland för att man dels har ett 

ansvar som vuxna. Jag har ett säkerhetsansvar som vuxen och då när 

man har många barn på få personal så blir det så att man måste vara 

mer auktoritär och man hinner inte lyssna in alla barnen. (Tina) 

 

Tina beskrev att pedagoger ofta har en vilja att bemöta barnen som medmänniskor i den 

pedagogiska verksamheten. Samtidigt påpekade hon att det kan finnas svårigheter att bemöta 

barnen utifrån det synsättet hela tiden. Hon berättade att i dagens förskola är det ofta väldigt 

stora barngrupper och många barn på lite personal och då kan bli svårt att få tid till att lyssna 

in alla barnen. Vuxna har ett ansvar och ett säkerhetsansvar för barnen och ska se till att ingen 

slår sig eller skadar sig på annat sätt. När det är få pedagoger på många barn ansåg Tina att då 

måste hon ha ett mer strikt förhållningssätt mot barnen just för att kunna se till så att inget 

”farligt” händer. Det var även många fler förskollärare som pratade om att stress kunde vara 

en faktor till att de inte alltid bemötte barnen som de önskade. En förskollärare förklarade 

stressen påverkan såhär:  

 
Det är absolut stor skillnad i bemötandet när det blir stress. Då blir 

det mer löpande band principen än det när man inte har stressen. Då 

måste man få ut dom och då har man kanske inte tid att vänta ut 

barnen. (Sofia) 

 

Sofia visar här på att det är stor skillnad i hur hon möter barnen i en lugn och i en stressad 

situation. Alla förskollärare delade samma erfarenhet om att av- och påklädning ofta sågs som 

en stressande situation. De menade att i hallen är det ofta för mång barn på för liten yta. I 

hallen upplevs det många gånger som rörigt och stökigt. Dessutom berättade förskollärare att 

med små barn är det många barn som behöver hjälp samtidigt och att i stressade situation blir 

det mer ”löpande band principen” eftersom det bli effektivas då. 

 

Flera av de deltagand förskollärarna pratade även om att barnens och personalens dagliga 

form kan påverkar mötet med barnen. De menade att personalen måste kunna läsa av barnet 

för att få en uppfattning om hur barnet mår och hur mycket utmaning barnen klarar idag. Tina 

beskriv sin upplevelse såhär: 

 
Bara för att du är kompetent betyder inte det att du klarar allt själv 

hela tiden. Även om jag vet att ett barn kan dra upp dragkedjan så 

kan det barnet ha en dålig dag och sovit dåligt på natten (Tina) 

 

Som Tina berättade ansåg hon att barn gör det bästa utifrån sin förmåga men att de inte kan 

vara kompetenta hela tiden eftersom det är situationsbundet. Det handlar både om hur barnen 

och personalen mår både fysiskt och psykiskt just den dagen. Ibland klarar barnen allting 

själva och ibland ingenting. Likaså som förskollärare har man också olika ork från dag till 

dag. 
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5.2 Pedagogiskt arbetssätt i av- och påklädning 

Det här temat är uppdelat i två kategorier. Den första kategorin är strategier för att främja det 

kompetenta barnet. Den andra kategorin är av- och påklädning i praktiken. 

 

5.2.1 Strategier för att främja det kompetenta barnet 

 

Alla förskollärare delade samma åsikt att de ansåg att det är betydelsefullt att främja det 

kompetenta barnet i av- och påklädningssituationer. Det visade sig att de använde sig av 

snarlika strategier och tillvägagångssätt för att göra barnen självständiga. Alla visade tydligt 

på att de ansåg att det var av stor vikt att de var uppmuntrande och stöttande i såväl av- och 

påklädning som i övrig aktivitet på förskolan. Två förskollärare förklarade det såhär: 

 
Det är genom stöd och vägledning. Man kan inte be någon göra 

något utan att berätta hur man gör exempelvis knäppa jackan. Vi kan 

inte bara säga ”knäpp jackan” utan vi måste visa hur man knäpper 

jackan, ta hjälp med deras händer, visa och göra det många gånger. 

(Tina)   

 

Jag ger dom positiv feedback och stöttar dom i det dom inte klarar 

själva och hjälper dom med det dom behöver hjälp med. (Sofia) 

 

I citaten ovan anser förskollärare att det är betydelsefullt att handleda barnen och uppmuntra 

barnen till att testa och göra saker själva. Enligt förskollärarna handlar det även om att ge 

barnen positiv feedback och beröm för det barnen klarar av. Detta för att barnen ska utveckla 

en positiv självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Alla förskollärarna berättade även om att 

det till stor del handlar om att ge barnen tid att prova själva och tid till att hjälpa till med det 

barnen behöver hjälp med. Maria berättade sin aspekt om hur tid påverkar mötet: 

 
Målet är ofta inte att alla barn ska komma ut på 10 min, utan målet 

är att alla ska göra så mycket som möjligt själva /…/ det är ändå 

viktigt att barnen är delaktiga i sin påklädning. (Maria) 

 

Det var flera av de andra förskollärna som också hade samma åsikt som Maria när det gäller 

tidaspekten. Det som framkom då var att om personalen på förskolan ville ha självständiga 

barn i av- och påklädning måste de ge barnen tid och engagemang. Likaväl som att det 

handlar om att personalen ska hjälpa barnen behöver de också få barnen till att ta hjälp av 

varandra. Genom att barnen hjälper varandra får personalen mer tid över till att hjälpa de barn 

som behöver mer hjälp. En förskollärare uttryckte sig såhär:  

 
Att dom hjälper varandra. Oftast hjälper barnen varandra rätt så bra. 

Vi ber ofta dom större hjälpa dom mindre, vilket även dom stora 

barnen tycker är kul att göra. (Eva)  

 

Det visade sig att alla förskollärare tyckte att det var av stor vikt att barnen kan hjälpa 

varandra. De berättade även att de försökte få de större barnen att hjälpa de mindre barnen. 

Som Eva uttryckte i citatet var hennes upplevelse att många gånger så tycker de stora barnen 

att det är roligt, samtidigt framhöll hon och flera av de andra förskollärarna att det var 

frivilligt att hjälpa de mindre barnen. Ingen av förskollärarna såg det som ett tvång men att de 

ändå försökte ”pusha” barnen i att hjälpa varandra. 
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Maria berättade att på hennes förskola har de en alldeless särskild strategi för att få barnen 

självständiga i av- och påklädning. Där arbetar de utifrån ett schema som de satt upp på 

torkskåpet så att alla barn kan se det. Såhär förklarade Maria det: 

 
Vi har satt upp det där schemat ute i hallen med vad man tar på sig 

först och vad man tar på sig sist. Det är en del i deras 

självständighet. Vi rättar inte, tar dom skorna på fel fot frågar vi 

”känns det bra” och känns det bra så får det vara. Det är inte det som 

är det viktiga för dom är helt överlyckliga när dom klarat och klä på 

sig. (Maria)  

 

Som citatet ovan beskriver har Maria och hennes kollegor satt upp ett schema i hallen. Det 

schemat satt så att alla barn kunde se det och var strukturerat så att det barnen skulle ta på sig 

först var första bilden och det som barnen skulle ta på sig sist var sista bilden. Vidare 

förklarade hon att hon och hennes kollegor arbetar med att de inte ”rättar” barnen när något 

har blivit fel. Istället brukar personalen fråga barnen om hur det känns och tycker barnen att 

det känns bra och är bekvämt låter de det vara så. En av anledningarna till att de arbetar på 

detta sätt är för att de upplever att barnen är så nöjda och glada när de klarat att ta på sig själva 

och därför vill inte personalen förstöra det för barnen.  
 
5.2.2 Av- och påklädning i praktiken 

 

Ett återkommande tema när förskollärarna berättade om hur de arbetar med barnen i en av- 

och påklädningssituation var att barnen ska få göra så mycket som möjligt själva. De ansåg att 

det var betydelsefullt att barnen på deras förskolor ska göra så mycket som möjligt själva, 

men att det är väldigt individuellt hur mycket barnen klarar av. En förskollärare förklarade det 

på detta sätt: 

 
Det som är viktigt är ju att alla får klara av så mycket som dom kan. 

Det är väldigt individuellt. En del klarar att klä på sig helt och hållet 

själva och behöver bara hjälp att dra över byxorna. (Sofia)  

 

Sofias syn på av- och påklädningssituationen är densamma som de andra förskollärarnas. Alla 

förskollärare var helt eniga om att de ska låta barnen göra så mycket som möjligt själva. 

Samtidigt berättade alla om att det är av stor vikt att se att alla barn är individuella och klarar 

av olika mycket. En del barn behöver mycket hjälp, en del barn behöver lite hjälp och en del 

barn behöver ingen hjälp. Om barnen behöver hjälp finns förskollärarna där för att hjälpa 

barnen, men som flera av förskollärarna även nämnde kan barnen mycket mer än vad vuxna 

tror. En faktor som kan ha betydelse för hur mycket barnen kan själva kan handla om vilken 

ålder det är på barnen. Berit berättade att om det handlade om att klä på små barn var det bra 

om hon hade gott om tid och inte behövde stressa.  

 
Oj det är ju väldigt olika beroende på vilken ålder det är hur det 

fungerar. Ett litet barn behöver ju hjälp med att klä på sig. Är man 

riktigt duktig så talar man om för barnet vad man gör, om man har 

tid med det. Sen när barnen blir större får dom ju öva, pröva själva 

och man får försöka lära dom. (Berit)  

 

Som citatet ovan visar har det enligt Berit en betydelse för vilken ålder det är på barnen. Hon 

menar på att mindre barn ofta behöver mer hjälp än stora barn. Dessutom anser hon att det 

även då handlar om hur mycket tid hon har och att hon försökte visa, berätta och prata med de 
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mindre barnen samtidigt som hon klädde av- och på dem. Hon berättade även att när barnen 

var små gjorde hon på ett sätt men när barnen sedan blev större la hon mer fokus vid att 

barnen skulle få träna på att klä på sig själva. Eva är också inne på ganska liknande 

resonemang som Berit. Hon talade om att situationen i hallen ser olika ut från dag till dag.  

 
Jag kan säga att här är det olika varje dag. Vissa dagar har barnen 

mer ork och då kan man kräva att ”du får försöka mer själv” och 

man kan hjälpa varandra. Medan andra dagar kan jag se att ett barn 

är helt slut. Just nu klarar barnet en sån här stor utmaning eller en 

sån här liten. (Eva) 

 

I citatet beskriver Eva att det är helt olika hur det fungerar i hallen från dag till dag. Barnens 

dagliga hälsa är en avgörande faktor för hur mycket barnen orkar just den dagen. Ibland kan 

barnen göra allt själva och ibland ingenting. Eva belyste då att de dagar då barnen inte klarar 

någonting finns det ofta en förklarande orsak. Alla förskollärarna påpekade även hur viktigt 

de ansåg att det var att barnen skulle öva på att bli självständiga i av- och påklädning. De 

menade på att barnen måste träna och öva på att klä på sig själva. Såhär förklarade en 

förskollärare varför hon ansåg att det var viktigt att få barnen självständiga i av- och 

påklädning. 

 
På ett sätt handlar det om att man ska lära sig det. Det är något som 

man måste lära sig i livet. Det är något man ska lära sig och då 

måste man öva. Det är viktigt att öva för när du börjar skolan sen 

måste du kunna klä på dig själv när du ska ut på rast. (Sofia) 

 

Alla förskollärana ansåg att det var av stor vikt att göra barnen självständiga i av- och 

påklädning. Detta för att när barnen sedan kommer till skolan förväntar sig lärarna att barnen 

ska kunna det. I skolan är det ingen lärare som har tid att hjälpa alla barnen och får barnen 

inte träna på det i förskolan kommer de heller inte kunna det i skolan. Förskollärarna visade 

också att de ansåg att just klä på- och av sig är något barnen måste lära sig för att de ska 

fungera i det samhälle vi lever i 

 

5.3 Lärtillfällen som kan uppstå 
I temat lärtillfällen som kan uppstå framkom det ur intervjuerna att förskollärarna var väl 

medvetna om vilka lärtillfällen som kan uppstå i en av- och påklädningssituation i förskolans 

verksamhet. Det var fyra ämnen och kategorier som framkom, motorik, matematik, 

språkträning och väder och kläder. 

 

5.3.1 Motorik 

 

Tre av förskollärarna ansåg att i av- och påklädning tränar barnen sin motorik. De tyckte att 

av- och påklädning i första hand handlade om motorisk träning. En förskollärare sa såhär:  

  
För det första är det ju motorik mycket både det att klä på sig och få 

allt rätt. Sedan är det ju även finmotorik så som knappar och 

dragkedjor. (Sofia) 

  

Som citatet ovan berättar blir det mycket motorisk träning i av- och påklädning. I av- och 

påklädning får barnen träna både fin- och grovmotorik. Som Sofia och flera andra förskollrare 

sa är det mycket motorik i att knappa knappar, dra upp dragkedjor och dra över byxorna över 

skorna.  
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5.3.2 Matematik 

 

Det framkom i intervjuerna att alla var helt eniga om att barnen lär sig matematik i av- och 

påklädningssituationer.  Förskollärare hade olika tankar om hur de hade matematik med 

barnen. Gemensamt för alla förskollärare var att de tränade matematik genom att räkna med 

barnen. Två av förskollärana svarade såhär: 

 
Det blir även matematik. Du kan räkna fingrar. Du kan räkna ben 

och armar. (Tina)  

 

Det är ju både räkna och matematik. Det är par, en och två och 

ordning. Vilken ordning ska man göra saker och ting i. (Berit)  

 

Citaten visar tydligt på att förskollärarna tycker de har matematik med barnen i hallen genom 

att de räknar med barnen. Berit belyser även att hon anser att matematik även handlar om att 

ordningstal och göra saker i rätt ordning. En annan förskollärare ansåg även att matematik 

även handlade om färger, former och figurer. Det är det barnen möter hela tiden i sin vardag 

och att det handlar om att belysa det för barnen. 

 

5.3.3 Språkträning 

 

Ett till ämne som var gemensamt för att förskollärare var att de tränade stråk med barnen i 

hallen. De berättade att i av- och påklädning kan förskollärarna träna språk med barnen 

genom att prata, berätta och diskutera med barnen medan barnen klär på sig. Förskollärarna 

arbetade med språkträningen på lite olika sätt i hallen. Här är två varianter:   

 
Jag tycker att det är mycket språk eller det kan bli mycket språk om 

du är verbal och pratar med barnen. Du kan diskutera massa saker... 

(Tina) 

 

Samtidigt är det mycket språkträning och ibland är det lite rim och 

ramsor.  (Maria) 

 

Som citaten ovan visar kan förskollärarna arbeta med språket på olika sätt. Det som är av stört 

vikt är att förskollärare är aktiva, engagerade och pratar med barnen. En annan förskollärare 

berättade att hon ibland inte alls pratade om själva av- och påklädningen utan något helt 

annat. Det kunde vara saker som barnen gjort eller upplevt tidigare. Hon såg hallen som en 

plats där hon fick möjliget att möta och samspela med barnen. 

 

5.3.4 Väder och kläder 

 

Flera av förskollärarana resonerade även kring att de i hallen brukade diskutera väder och 

kläder med barnen. Förkollärana ansåg att det var betydelsefullt att ha en diskussion med 

barnen om vilka kläder barnen behöver i ett visst väder eller en viss årstid 

 
En lärsituation är ju också att man pratar om vad man behöver ha på 

sig beroende på vad det är för väder ute. Exempel att man ska ha på 

sig regnkläder när det regnar ute och mössa när det är kallt. (Berit) 
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Förskollärarna visade på att de ansåg att barnen i hallen lär sig vilka kläder de behöver ha på 

sig när de ska gå ut i ett visst väder. Denna lärdom var de flesta förskollärara eniga om att det 

hade betydelse för barnens självständighet i av- och påklädning. Om barnen inte får lära sig 

att klä på sig ”rätt” sorts kläder kan de inte heller gå ut och leka. 

 

5.4 Hallen som miljö 
 

5.4.1 En välkomnande hall 

 

Eva och två andra förskollärare lyfte fram att de ansåg att det var av stor vikt att både barn 

och föräldrar känner sig välkomna när de kommer till förskolan. De menade att hallen är en 

plats där barn, föräldrar och pedagoger möts. I hallen ville därför förskollärarna visa för 

föräldrarna deras dokumentationer, pågående tema, samt vilka barn som går på deras 

avdelning.  

 
Jag tycker att det är viktigt att i hallen försöka presentera vår 

verksamhet för föräldrarna. När man kommer in i hallen tycker jag 

att det är jätteviktigt att visa att, det här är vi och dom här barnen går 

på våran avdelning och vad vi håller på med för projekt just nu. 

(Eva) 

 

Som Eva säger i citatet menar hon på att hon anser att hallen ska vara en välkomnande plats 

där hon får möjlighet att prestera de barn som går på avdelningen samt vilket projekt och tema 

som de arbetar med just nu. Hon som flera andra av förskollärarna belyser även att det är i 

hallen som hem och förskola möts. Det är i hallen som föräldrarna är och därför påpekade 

flera av förskollärarna att de vill ge ett positivt intryck på såväl barn som föräldrar. Flera av 

förskollärana skulle även önska att de fick ha en vägg i hallen där de kunde hänga upp 

dokumentationer och annat som de vill dela med föräldrarna. 

 

5.4.2  Ytan och anpassningen till barnens nivå  

 

Det visade sig att nästan alla förskollärare tyckte att deras hall är för liten för det antalet barn 

som gick där. Förskollärarna framhöll tydligt att de ville ha en hall där alla barn skulle få plats 

utan att det blev för trångt. De upplevde att deras hall inte alls var anpassad till barnantalet 

vilket ofta skapade kaos i vid av- och påklädning. En förskollärare sa: 

 
I en hall ska det inte vara så trångt som här där barnen knappt får 

plats. Det ska vara en stor yta där barnen känner att de får plats och 

inte går på varandra. (Sofia) 

 

Som citatet ovan beskriver tyckte flera av förskollärarna att de hade en för liten hall. En 

gemensam faktor var att de ansåg att de hade för mycket barn på för liten plats. Eftersom 

förskolorna hade för små hallar upplevde flera förskollärare att ofta blev det väldigt rörigt och 

stökig. Det visade sig att förskollärarna inte bara önskad sig en större hall utan även att de 

ville ha hyllor och krokar på som var anpassade till barnens nivå. På två av förskolorna var 

hyllor och krokar inte anpassade efter barnens nivå medan de andra tre hade det. På Sofias 

och Tinas förskolor var hyllor och krokar inte anpassade till barnens nivå. De berättade att för 

att göra barnen självständiga i av- och påklädning behöver barnen kunna nå sina kläder på 

krokarna och sakerna på hyllorna.  
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Det är ju meningen att dom ska kunna göra allt själva och det kan 

dom inte här eftersom hyllorna sitter för högt upp. Barnen har svårt 

att få ner lådorna och det går inte att ha dom lägre ner för då får alla 

barn inte plats. (Sofia) 

 

Som Sofia sa i citatet ovan ansåg hon att miljöns anpassning till barnen är betydelsefullt för 

att barnen ska kunna vara självständiga. Hon berättade även att på hennes förskola går det inte 

att flytta ner hyllorna så att barnen når sina saker, eftersom då får inte alla barnen plats. Detta 

var något både hon och Tina tyckte var frusterande samtidigt som de berättade att deras 

lokaler inte var anpassade till förskoleverksamhet och därför får göra det bästa av situationen. 

De andra fyra förskollärarna visade och berättade att i deras hall är krokar och hyllor 

anpassade till barnens ålder och längd. De ansåg att det är av stor vikt att barnens krokar och 

hyllor var anpassad barnens höjd. Berit, Eva och Maria berättade att de har anpassat hyllorna 

till barnens nivå eftersom de ansåg att det var av stor vikt att barnen skulle kunna hänga upp 

sina egna kläder. Det visade sig även att på deras förskolor får barnen byta hylla i takt med att 

de blir större. Berit förklarade det såhär: 

 
Vi har tänkt så här att till de barn som är mindre är deras hyllor lite 

lägre. Sen när barnen växer och vid varje ny hösttermin får barnen 

byta till en lite högre hylla. Jag upplever att när barnen får byta hylla 

känner dom sig större och viktigare och dom blir liksom stolta över 

att få byta plats. (Berit)    

 

Flera av förskollärarna berättade om liknande arbetssätt som Berit. Som Berit sa i citatet har 

hon och hennes kollegor anpassat hyllorna och krokar efter barnens nivå. Hon berättade även 

att varje hösttermin får barnen byta hylla och plats som är anpassad till barnens ålder och 

längd. Vidare beskrev hon att hon upplevde att barnen känner sig ”stora” och att det stärker 

barnens självkänsla och tillit till sin förmåga. Maria berättade om ett liknade arbetssätt och på 

hennes förskola hade de tänkt mer på att ha alla små barnen placerade på ett och samma ställe 

med de lägsta hyllorna. Likt Berits förskola får barnen på Marias förskola byta plats vartefter 

de växer.  
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6 Diskussion 
 

Diskussionskapitelet är uppdelat i resultatdiskussion, slutdiskussion och fortsatta studier. 

Resultatdiskussionen är den största delen och är uppdelad i fyra teman som är kopplat till 

resultat och syftesfrågor. De temana är barnsyn i den dagliga verksamheten, strategier för hur 

pedagoger främjar självständiga barn, lärandet i av- och påklädning och hallen som miljö. 

 

6.1 Barnsyn i den dagliga verksamheten 
 

Johansson (2004) beskriver i sin rapport tre barnsyner. I denna studie var två av dem 

representerade barn som medmänniskor och vuxna vet bättre. Det som framkom i intervjuerna 

att pedagogerna hade en vilja att forma verksamheten utifrån synen på barnen som 

medmänniskor.  En betydelsefull del i att behandla barn som medmänniskor handlar enligt 

Johansson om att förskollärare måste tro på barns förmåga. Ett förekommande begrepp i 

studien var det kompetenta barnet. Som tidigare nämnt har det kompetenta barnet sitt 

ursprung i den pedagogiska filosofin Reggio Emilia (Smith, 2014). De grundbyggstenar som 

Reggio Emilias vilar på är även representerade i förskolans läroplan (skoverket, 2010). Det 

visade sig att förskollärarna var väl medvetna om vad det kompetenta barnet betyder för deras 

verksamhet. Förskollärarna hade olika uppfattningar vad det kompetenta barnet innebär och 

hur de arbetar för det kompetenta barnet i deras verksamhet. Detta stämmer överens med 

Johansson (2003); Månsson (2008) och Bjervås (2011) syn att begreppet används på olika sätt 

och att det ofta skiljer sig mellan pedagogerna. En av förskollärarna beskrev det som att tro på 

barns förmåga. Gemensamt var också att alla förskollärare ansåg att alla barn är kompetenta, 

en del på vissa områden och en del på andra områden. En av förskollärarana berättade då om 

vikten av att utmana barnen inom den proximala utevecklingszonen. Säljö (2014) menar att 

genom att utmana barnen inom den proximala utvecklingszonen skapas en positiv känsla hos 

barnet av att lära sig nya saker. Förskollärarna ansåg att det handlade om att de inte kan ha för 

höga förväntningar och krav på barnen utan att de måste anpassa sig till barnens kunskapsbas 

och barnens dagliga form i planerad som oplanerad aktivitet 

 

Pedagoger och personal i förskolan har en vilja att forma verksamheten utifrån barnens behov. 

De deltagande pedagogerna i intervjuerna var eniga om att de försökte anpassa verksamheten 

utefter barnen. De ansåg att det var av stor vikt att möta barnen på deras nivå och stimulera 

barnens i deras utveckling och lärande. Som tidigare nämnt lyfter Johansson (2003); Arnér 

(2009) och Bjervås (2011) fram vikten av att försöka närma sig ett barns perspektiv. Det 

visade sig i intervjuerna att pedagogerna var väl medvetna om betydelsen av att möta och 

utmana barnen på deras nivå. Genom att möta barnen på deras nivå kan förskollärare försöka 

närma sig ett barns perspektiv. Att försöka förstå barns perspektiv och barns livsvärd ansåg 

både forskarna (Johansson, 2003; Arnér, 2009 & Bjervås, 2011) och förskollärarna var av 

största vikt. Detta för att verksamhetens syfte är att göra barn delaktiga och ge barnen 

inflytande i de dagliga aktiviteter som pågår i förskolan. Förskollärarna gav barnen 

delaktighet och inflytande genom att samtala, diskutera och resonera med barnen. Barnen på 

förskolorna fick även träna på att förmedla sin åsikt samt att göra demokratiska val. Flera av 

förskollärarna som deltog i studien berättade även om vikten av att vara en närvarande 

pedagog både fysiskt och psykiskt. De berättade även att som pedagog måste man vara lyhörd 

på barnens signaler. Johansson (2003); Sheridan (2007); Arnér och Bjervås (2011) beskriver 

som tidigare nämnt att det är av stor vikt att vara en närvarandra pedagog, då pedagogerna har 

en betydelsefull roll i barnens liv. 
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Förskollärana som deltog i studien var väl medvetna om sin egen barnsyn. En förskollärare 

berättade att hon ansåg att barnen kan mycket mer än vad vuxna tror. Detta är även något som 

de andra förskollärarna höll med om, men att barnen också behöver vägledning och en 

medforskare i sin vardag. I likhet med det förskolläraren berättade är min uppfattning 

densamma att det ibland visar sig att en del vuxna tror att barnen är inkompetenta och hela 

tiden är beroende av en vuxen. Detta synsätt på barn kan få negativa följder för barnen. En 

stor aspekt i barnens utveckling handlar om att bli självständig och när vuxna gör allt åt 

barnen blir barnen hämmade i sin självständighetsutveckling.  Precis som förskollärana och 

Johansson (2004) påpekade har vuxna ett ansvar för att barn utvecklas. Genom att finnas där 

som vägledare för barnen skapas positiva förutsättningar för deras lärande och utveckling.  

 

Johansson (2004) benämner vuxna vet bättre som en barnsyn där pedagogerna inte tror på 

barnens kompetens utan pedagogen gör det den tror är bäst för barnet. Förskollärarna 

berättade att de hade en önskan om att alltid bemöta barnen som kompetenta medmänniskor, 

men att det i verkligheten inte alltid går. I förskolans verksamhet finns det mycket som kan 

påverka bemötandet mellan barn och personel. Flera av förskollärarna berättade att det finns 

gånger då de inte bemöter barnen som de skulle önska att de hade gjort. De påpekade att i 

förskolans verksamhet kan det uppkomma stressade situationer och att det givetvis påverkar 

mötet med barnen. Pedagoger hanterar stressade situationer olika. En del blir inte alls 

påverkade medan en del bli mycket påverkade. I likhet med det en förskollärare beskrev har 

jag samma upplevelse kring att vara en övervakningspolis över barnen, eftersom man ibland 

är själv med 15 barn. När en sådan situation uppstår finns det ett säkerhetsansvar för att se till 

så inget barn slår sig eller råkar illa ut. Min uppfattning stämmer överens med det 

förskollärarna berättade om att oavsett om förskollärare vill eller inte tvingas man ibland att 

inta synen på barn som att vuxna vet bättre.    

 

6.2 Strategier för hur förskollärare främjar självständiga barn 
Det framkom att förskollärarna ansåg att det är en stor fördel att barnen är självständiga i av- 

och påklädning. Förskollärarna berättade om olika strategier för hur de formar självständiga 

barn. Gemensamt för alla var att de ansåg att barnen blir självständiga genom att personalen 

uppmuntrar barnen till att träna och prova själva. Flera av förskollärarna nämnde att de inte 

kan förvänta sig att barnen kan själva utan att de ha visat barnen hur man gör. Min upplevese 

av detta stämmer överens med det förskollärarna uttryckte. För att barnen ska lära sig vara 

självständiga krävs det att som pedagog vara där och visa barnen hur de ska göra. 

Förskolläraren kan inte bara säga exempelvis ”knäpp jackan” utan behöver då kanske visa för 

barnen hur man gör. Dessutom kan det vara bra att upprepa samma sak många gånger för 

barnen, samt även att visa genom att använda deras händer. En förskollärare påpekade att hon 

ansåg att det är en stor vikt att barnen är självständiga eftersom när barnen är självständiga 

växer deras självkänsla. Detta sätt att se på förskollärares strategier kan liknas vid det 

Johansson (2004) skriver om att främja barns självständighet. 

 

En strategi som alla förskollärare var eniga om var att barnen kan hjälpa varandra. Säljö 

(2014) beskriver att lärandet sker i samspel med andra människor. Den kontext som barnen 

lever i blir då betydelsefull för barnens lärande. Förskollärarna berättade att det är av stor vikt 

att främja samlärandet mellan barnen. Detta på grund av att barn behöver träna på att 

sammarbeta och lära av varandra. Alla pedagoger var även eniga om att det är en stor fördel 

om barnen kan hjälpa varandra. Detta för att de ska kunna ge mer fokus och hjälpa de barn 

som inte kan. Förskollärarna påpekade dock att situationen i hallen ser olika ut från dag till 

dag beroende på hur barnens och personalens dagliga form är. 
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Det var flera förskollärare som ansåg att det var av stor betydelse att göra de små barnen 

delaktiga i sin av- och påklädning, vilket de gjorde på olika sätt. En förskollärare berättade om 

att de arbetade efter ett bildschema för att göra barnen delaktiga och självständiga. 

Två av förskollärare påpekade att i förskolan borde de ge barnen tid, annars finns det en stor 

risk att de bara använder ”löpande band principen”. I enlighet med det förskollärarna sa 

visade Nordin – Hultmans (2004) forskning på att förskolan idag är starkt schemakontollerad 

och därmed tidreglerad och tidspressad. Mina efterenheter stämmer överens med det 

förskollärarna upplevt. Under en vanlig dag på förskolan är det mycket som ska hinnas med 

och göras, vilket ofta gör att barnens lek, aktivitet och tid blir lidande. Tiden med barnen är 

betydelsefull och jag anser i enlighet med förskollärarna att man inte ska ”stressa på” barnen 

ut. Tidsbristen är något förkommande i dagens förskola och stressande situationer i hallen 

visade sig vara vanligt förkommande. Men som en av förskollärarna sa borde det inte göra 

något om det tar 10 min eller om det tar 30 min för alla barn att komma ut. Det som betyder 

mest är att barnen får tid till att träna på att klä på- och av sig själva med stöd av en vuxen, om 

det behövs. Barnen behöver lära sig och vara självständiga i av- och påklädningen och därför 

blir det viktigt att ge dem tid. Förskollärarna ansåg att det var betydelsefullt att vara 

självständig i av- och påklädning eftersom när de börjar skolan förväntar sig lärarna det.   

 

6.3 Lärandet vid av- och påklädning 
Förskollärarna berättade om olika lärtillfällen som de ansåg kunde uppstå i av- och 

påklädning. Niss och Söderström (2006) beskriver att av- och påklädning kan ses som en 

typisk omsorgsituation i förskolans verksamhet. Samtidigt beskriver forskarna det också är en 

lärandesituation där barn får möjlighet att ta till sig ny kunskap. Förskollärarna som deltog i 

studien visade tydligt på vilka lärsituationer de ansåg kunde uppstå i hallen. Många av 

förskollärarna berättade även om liknade lärsituationer. Som en förskollärare berättade så 

finns det oändligt många lärsituationer i hallen men att det är hennes uppgift som 

förskollärare att ta tillvara på lärandet. Mina tankar stämmer överens om med det Niss och 

Söderström kommit fram till. De menar att allt handlar om pedagogers bemötande och vilja 

till att göra det till en lärande situation. Förskollärarna berättade att i hallen kunde barnen 

träna grov- och finmotorik, lära sig matematik, träna språk, och prata om väder och kläder. 

Flera av förskollärarna nämnde även att barnen tränar på att vänta på sin tur, sammarbeta och 

visa hänsyn. Dessa lärsituationer som förskollärarna såg i hallen är även en stor del av 

förskolans uppdrag. Som förskollärarna sa är allt möjligt om det finns tid och engagemang 

hos personalen som arbetar på förskolan. En av förskollärarna berättande att hon ansåg att 

lärandet i av- och påklädning är oändligt och att det handlar om att ge barnen den tiden som 

de behöver. Med det menar hon att pedagoger behöver vara öppna för alla lärtillfällen som 

ges. Som pedagog kan hon inte tvinga barnen till att lära sig något för är barnen inte 

intresserade kommer de heller inte lära sig. 

 

6.4 Hallen som pedagogisk miljö 
Sheridan (2007) beskriver i sin artikel att barnen behöver känna både trygghet och tillit i den 

miljö som de vistas i. Miljön bör även vara stimulerande och utmana barnen i lek och aktivitet 

(Björklid, 2005). Vidare beskriver Nordin – Hultman (2004) att miljön ska vara väl 

genomtänkt och tillåtande för att barnen ska få möjlighet till att ta egna initiativ. Ur 

intervjusvaren framkom att ingen av förskolorna fick vara med att påverka utformningen av 

hallen. Flera av förskollärarna ansåg att de hade för litet utrymme och att barnen inte fick 

plats. Detta resonerade förskollärarna kring och berättade att de ville förbättre sin hall för att 

skapa en känsla av trygghet och välkomnade. Förskollärarna var eniga om att barnen ofta 
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möts av i hallen är en plats med kaos och mycket barn. Likt förskollärarnas uppfattning kunde 

jag se brister i flera av hallarna på förskolorna som jag var på. En del förskolor hade det 

verkligen jättetrångt och barnen fick knappt plats. i likhet med forskarna (Nordin – Hultman, 

2004; Björklid, 2005; Sheridan, 2007) och förskollärarna tror jag att genom att ha en stor, 

rymlig och en välkommande hall kan barnen känna trygghet i den miljö de vistas i. Hallen är 

det första både barn och föräldrar ser när de kommer till förskolan och därför behöver den 

presentera och introducera den verksamhet som bedrivs, samt att ge en känsla av trygghet och 

meningsfullhet.   

 

Som tidigare nämnt är Nordin – Hultmans (2004) åsikt att miljön behöver vara anpassad efter 

barnen. Om miljö inte är anpassad efter barnens längd och/eller ålder kan det skapas en 

maktsituation mellan pedagog och barn. I den här studien framkom två sätt att se på miljön 

och anpassningen till barns nivå. På två av förskolorna var miljön i hallen inte anpassad efter 

barnens nivå. Här var krokar och hyllor placerat högt upp, så flera av barnen som inte var 

tillräckligt långa var tvungen att be personal om hjälp. Detta gör att barnen till viss del blir 

hämmade i sin självständighet i hallen. Förskollärarna på dessa förskolor berättade även att 

det inte kunde påverka miljön i hallen eftersom då skulle inte alla barn få plats. De andra tre 

förskollärarna berättade att de hade anpassat hyllorna till barnens nivå, för att de ville att 

barnen skulle träna på att klara sig själva. Dessa förskollärare berättade även att barnen får 

byta hylla varefter de växer, vilket förskollärarna upplevde att barnens självkänsla växte av. 

Min åsikt är givetvis densamma som både Nordin – Hultmans och förskollärarnas. Om hallen 

är anpassad till barnens nivå har barnen lättare för att träna på att bli självständiga. Detta 

betyder att om barnen inte når sina grejer kan det bli ett hinder. Nordin – Hultman menar att 

möbler och material i barnens nivå kommunicerar att barnen kan vara självständiga och 

utforska på egen hand. Är miljön anpassad stärks barnens självkänsla och självbild och barnen 

får möjlighet till självständighet där de kan vara oberoende av en vuxen.    

 

6.5 Slutdiskussion 
 

Slutsaten av denna studie att hallen på förskolan ska ses som en betydelsefullplats för möten 

och lärande. Förskollärarna som deltog tyckte det var ”konstigt” att jag skulle intervjua dem 

om hur de bemöter och arbetar med barnen i en av- och påklädningssituation. Som resultatet 

visade var förskollärarna medvetna om deras förhållningssätt i av- och påklädningssituationer. 

Förskollärarna var även eniga om att många gånger är hallen en plats som de upplever som 

stressande och jobbig. Det var även flera av förskollärarna som pratade om hur de i stressade 

situationer inte tänkte så mycket kring bemötandet med barnen utan att det blev mycket 

”löpande bandet principen”, i alla fall med de minsta.  I dagens samhälle blir den här studien 

högst aktuell då den berör det dagliga mötet och lärandet med barnen i förskolan. Lärandet 

finns i verksamheten hela dagen men pedagoger behöver ta till vara på de lärtillfällen som ges 

och bemöta barnen med nyfikenhet och en tro på barns förmåga. Min åsikt är att detta är 

betydelsefullt att belysa för såväl pedagoger som samhället, eftersom det handlar om det 

dagliga lärandet i barnens vardag. Jag tror att som både förskollärarna och forskarna sagt 

behöver pedagoger och vuxna se barns lärande ur andra perspektiv. Lärandet är inte bara det 

som sker i planerad aktivitet eller undervisning. Det finns runtomkring oss hela tiden och att 

vuxna behöver ta tillvara på de tillfällen som ges. Som en förskollärare berättade finns det 

situationer då hon måste inta en säkerhetskontroll över barnen. Detta eftersom hon har ett 

säkerhetsansvar som vuxen och att då kan hon inte lyssna in alla barn utan måste vara mer 

aktoritar i sitt ledarskap. Att inta olika roller beroende på vad det är för sorts situation anser 

inte jag är negativit, men jag tror det är av stor vikt att vara medveten om vilka val man gör 

och vad det kan få för konsekvenser för verksamheten. I förkolan ser alla dagar olika ut. Det 
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innebär att pedagoger alltid måste kunna läsa av barnet se till barnens dagliga form. Sheridan 

(2007) lyfter fram, i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010), att det är av stor 

vikt att barnens tid på förskolan präglas av en positiv atmosfär där alla barn känner glädje och 

trygghet i den pedagogiska miljön och med den personal som finns på förskolan. Vidare 

belyser hon att förskolan är starten på barns liv och bör vara av hög kvalité för att forma en 

verksamhet där barnen känner trygghet och där lek, lärande och omsorg bildar en helhet.     

 

6.6 Vidare studier 
 

Under studiens gång har det väckts nya tankar och kring det resultat som presenterades. Av 

det resultat som kom fram ur studien visade det sig att finns nya frågor att forska vidare på. 

En intressant ingång skulle kunna vara att göra observationer i hallen. Då det blir mer synligt 

hur pedagogerna bemöter barnen och om det är olika beroende på om det är en stressad 

situation eller inte. En annan intressant ingång skulle vara att forska vidare i hur pedagoger tar 

till vara på det vardagliga lärandet som uppstår i förskolan verksamhet. Lärandet finns inte 

bara i planerad aktivitet utan det finns i verksamheten hela dagen. Men hur tar pedagogerna 

tillvara på sådana tillfällen? 

 

  



  
 

I 
 

Referenser 
Arnér, Elisabeth (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjervås, Lise-Lotte (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Diss. Göteborg : Göteborgs 

universitet, 2011. 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/25731 

 

Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. 

 

Emilson, Anette & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Jakten på det kompetenta 

barnet [Elektronisk resurs]. Nordisk Barnehageforskning. 5:21, s. 1-16. 

 

Johansson, Eva (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers 

möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige. 8:1-2, s. 46-61. 

 

Johansson, Eva (2004). Learning encounters in preschool - interaction between 

atmosphere, view of children and of learning. International Journal of Early Childhood. 

36:1, s. 9-26. 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [ny, rev. utg] (2010). Stockholm: Skolverket. 

 

Nationalencyklopedin (2015-09-14).  

 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2006). Små barn i förskolan: den viktiga 

vardagen och läroplanen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Diss. Stockholm : Univ., 2004. 

 

Månsson, Annika (2008). The construction of "the competent child" and early 

childhood care: [Elektronisk resurs]: Values education among the youngest children in a 

nursery school. Educare. 3:3, s.21-41. 

 

Sheridan, Sonja (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. International 

Journal of Early Years Education. 15:2, s. 198-217. 

 

Stone, Jake E. (2013). A Vygotskian Commentary on the Reggio Emilia Approach. 

Contemporary Issues in Early Childhood. 4: 276-289. 

 

Smidt, Sandra (2014). Malaguzzi: grundare av Reggio Emilias förskoleverksamhet. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

http://hdl.handle.net/2077/25731
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Stone%2C%20Jake%20E.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Contemporary%20Issues%20in%20Early%20Childhood%22%7C%7Csl~~rl','');


  
 

II 

Säljö, Roger (2004). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl) Lund: 

Studentlitteratur. 

 
Bilagor 

Bilaga Intervjufrågor  
Intervjufrågorna är uppdelade i två delar. De första 4 frågorna handlar om hur hallen ser 

ut och är utformad. De andra 14 frågorna är intervjufrågorna kring barnsyn. Några 

frågor är fet markerade och är huvudfrågorna. De andra frågorna ska fungera som 

följdfrågor om förskollärarna svarar lite eller om jag vill ha mer förklarade och 

djupgående svar. 

 

Vi stannar i hallen för att titta på miljön. 

1. Berätta hur ni utformat hallen? 

2. Varför har ni utformat hallen på detta sätt? 

3. Vad vill ni förmedla till barnen i denna miljö? 

4. Hur vill ni att barnen ska vara här? 

Intervjufrågor med förskollärare  

 

1. Berätta hur din syn på barn ser ut? 

2. Vad är viktigt i arbetet med barn? 

3. Hur bemöter du barn? 

4. Beskriv hur det fungerar i en av och påklädningssituation? 

5. Hur arbetar du med barnen då?? 

6. Vilka lärtillfällen kan uppstå? 

7. Vilka hinder möter barnen i av och påklädningssituationer? 

8. Har tiden på dagen/tidstillgången/tidbristen någon betydelse för hur du bemöter 

barnen? 

9. Berätta varför tror du det är så? 

10. Berätta hur ser du på små barns kompetens? 

11. Vad innebär det att barnet är kompetent? 

12. Berätta hur gör du för att få barnen självständiga/komptenta? 

13. Vilken betydelse anser du att det är att barnen ska kunna vara 

självständiga i av och påklädning? 

14. Beskriv ett kompetent barn? 

 

 


