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Abstrakt 

Jag har upplevt under mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) att hallen 

är ett rum på förskolan som inte används så aktivt, mer än till på- och avklädning. 

   För att få en klar bild av användandet av hallen, gjorde jag en enkätundersökning med 

pedagoger på tre olika avdelningar. För att styrka pedagogernas tankar gjorde jag även 

observationer på en av förskolorna. Den insamlade empirin analyserades ur ett kvalitativt 

synsätt och resultatet presenterades ur ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet delades in i 

kapitel utifrån vad jag observerat och vad pedagogerna har svarat i enkäten. Kapitel jag lyft är 

”pedagogens syn och pedagogiskt synsätt”, där jag presenterar pedagogerna svar från enkäten. 

Jag har även ett kapitel där avdelningarnas hallar beskrivs av pedagogerna. Jag har även fyra 

kapitel ifrån observationerna och ett där jag jämför det jag sett och det pedagogerna svarat.        

    Studien kan användas av pedagoger ute i verksamheterna för att reflektera över sin egen 

miljö på förskolan och förhoppningsvis få nya tankar och idéer.   
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1. Inledning 

Under min tidigare verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och vid besök på olika förskolor 

har jag uppmärksammat att hallen/kapprummet på förskolor oftast används enbart för på- och 

avklädning, samt tamburkontakt. Hallen är inget rum man vistas i för lek. Jag har upplevt att 

dörren ofta är stängd under den aktiva verksamheten och pedagogerna uppmanar barnen att 

inte vara i hallen utan vistas i de andra rummen. Därför har jag valt att undersöka hallen som 

lärmiljö.  

 I den nya reviderade förskoleplanen står det att den pedagogiska verksamheten ska vara 

utformad så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara 

innehållsrik och inbjudande (Lpfö 98, rev 2010:8). Barnen ska kunna växla mellan olika 

aktiviteter under dagen och det ska finnas utrymme för deras egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek. Genom att ha en genomtänkt miljö på förskolan är det lättare som pedagog att 

utmana och stimulera barns lärande. Under dagen ska barnen kunna variera mellan planerade 

aktiviteter och fri lek. Alla som arbetar i förskolan ska samarbeta för att erbjuda en god miljö 

som utmanar och lockar till lek. Miljön ska inspirera barnen till att utforska sin omvärld 

(Björklid, 2005:37). Det finns olika faktorer som påverkar pedagogens synsätt på god miljö, 

som utmanar barnet. Innemiljön på förskolan kan också användas på olika sätt beroende på 

temat som avdelningen jobbar med den terminen, exempel naturvetenskap, genus eller 

matematik. Avdelningens mål speglar sig ofta i inredningen och i val av miljöer som lämpar 

sig för olika aktiviteter. 

  I min undersökning kommer jag studera användandet av hallen på förskolan. Jag kommer 

också genom observationer hur pedagoger och barn använder hallen i vardagen.  Genom en 

enkät till pedagogerna kommer jag ta reda på vad de hade för syn på och syfte med hallen.  

Jag är också intresserad av att jämföra hur pedagoger ser på hallen och hur pedagoger och 

barn i praktiken använder den. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att se hur hallen används som lärmiljö, en miljö som utvecklar och 

stimulerar barns lärande. Jag vill veta vad pedagogerna har för mål/syfte med hallen och hur 

de använder den i vardagen på förskolan. Jag vill också se hur barnen förhåller sig till 

rummet. Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:   

 

- Vad har pedagogerna för syn på hallen?  

-  Hur används hallen som lärmiljö? 

 

 

1.2 Disposition 

I Teori och tidigare forskning bearbetas tidigare litteratur och forskning kring området. Här 

redovisas hur hallen är utvecklad som rum och Vygotskijs teori i samspel. I Metodkapitlet 

visar jag vilken metod jag använt mig av för datainsamlingen och i material del presenteras 

och beskrivs det insamlade materialet. Resultatet har jag delat in i sex olika underrubriker där 

jag presenterar pedagogens svar och observationerna. Diskussionen knyts tidigare forskning 

och resultat samman för att skapa svar på mina frågeställningar. Här lyfts även mina slutsatser 

och förslag till fortsatt forskning.  

 

2. Teori och tidigare forskning  

Det finns forskning om samspel, pedagogens roll och självständighetsträning, vilket är 

relevant för användningen av hallen. Det finns även forskning som belyser ett rums utförande. 

  

2.1 Arkitektonisk uppbyggnad   

Miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten 

(Björklid, 2005:38- 39). Rummet bär på förväntningar, kunskap, erfarenhet och känslor. Alla 

får vi en upplevelse när vi går in i ett rum första gången.   

       Strandberg (2006:22) menar att rummets utformning har stor betydelse i barns lärande. 
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Han anser att det är viktigt att arbetslagen resonerar om sin miljö och hur den kan bli ännu 

bättre. Många faktorer spelar in för en bra miljö. Det är pedagogen som utformar 

verksamheten så den ska bli lärande, stimulerande och utmanande. De finns många olika 

faktorer för att miljön ska bli så bra som möjligt, bl.a. arbetslaget, pedagogens synsätt, 

barngruppen, placering av inredning och möbler. Genom att lyfta, diskutera och arbeta efter 

dessa olika faktorer kan rummet underlätta ett lärande (Strandberg, 2006:22).  

  God arkitektur ger bra förutsättningar för en välfungerande verksamhet (Björklid, 

2005:35). Om rummet är stort och har mycket öppna ytor förknippar barn detta med lek, 

spring och stoj. Även ett långsmalt rum som en korridor, är ofta inbjudande att springa fram 

och tillbaka i. Är rummet mindre och högre har barnen en instinkt att de vill klättra uppåt. 

Arkitekten Dorte Mandrup Poulsen menar att arkitekturen är speciellt viktig på förskolor då 

barn är väldigt impulsiva och behöver olika miljöer för att hitta utmaningar (Nöjd, 2011:28- 

31). 

  Många av de kommunala förskolorna är byggda under samma tidsepok och byggda på 

samma sätt. Förskolorna från 70- 80- och 90 -talet har ofta en lekhall i mitten som tillhör flera 

avdelningar, varsitt kök, ett målar rum med ett våtutrymme och några mindre rum som kan 

inredas för en speciell lek, exv. dockrum, legorum eller rum för konstruktionslek. 

Utvecklingen går framåt, pedagogiken har utvecklats sedan 80 -talet, men miljön på 

förskolorna har inte ändrats så mycket under dessa år. 

  Pedagogerna ”äger” (har bestämmanderätt över) miljön som den vardagliga verksamheten 

utspelar sig i, de möblerar om när de har nya tankar eller nya pedagogiska mål. Ofta sker detta 

på ett lov eller en studiedag och barnens delaktighet är ytterst liten. Läroplanen för förskolan, 

reviderad 2010, lyfter att barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande. Björklid (2005:39) 

menar också att det är viktigt att barnen får delta i utformningen av den fysiska miljön. 

Barnen ska ha möjlighet att använda samtliga utrymmen under dagen. De ska också ha 

möjlighet att avskärma, göra kojor, allt för att stimulera och utveckla barns lärande.   

  Det är lätt att möblera om eller utvärdera sin miljö på förskolan om man vet hur man ska 

uppmärksamma lärmiljön, genom en checklista kan man lyfta det positiva och förbättra det 

negativa. Utifrån Vygotskijs perspektiv har Strandberg (2006:23- 24) tagit fram följande 

aspekter: 

Interaktioner - vilka samspel är möjliga i rummet? 

Aktiviteter - vilka aktiviteter är möjliga i rummet? 

Artefakter - vilka artefakter, alltså verktyg har barnen att tillgå i rummet? 

Utvecklingshopp - finns det en förväntan på utveckling i rummet? 
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Kreativitet - är rummet ”färdigt” eller finns det möjlighet för barnen att förändra rummet i 

någon form?  

2.2 Lärande i samspel och självständighetsträning 

Lev Vygotskij menar att människor är födda sociala (Strandberg, 2006:47). Hans teori bygger 

på samspel med andra människor. Barn föds små och hjälplösa, men är från första stund 

sociala. Redan när det lilla barnet läggs på mammans bröst bildas sociala band och en kärlek 

som är svår att övervinna. Som liten behöver barnet mycket omsorg för att överleva, det blir 

ammat för att växa, buret för att uppleva världen. Första tiden i livet lever barnet genom sina 

föräldrar.  

  När barnet blivit lite större börjar det krypa och senare gå (Sandberg, 2006:51). Samspelet 

är ett stöd i lärandet och utvecklingen. Enligt Vygotskij leder social interaktion till stegvisa 

förändringar i ett barns tänkande och beteende. Kommunikationen mellan två eller flera 

personer utvecklar samtliga deltagares tankar. Våra tankar och idéer förändras när vi möter 

människor. I mötet utbyter vi tankar och idéer med någon annan, då förändras och utvecklas 

vår egen bild av världen. Själva tänkandet tycks starta och framför allt utvecklas genom 

möten och kommunikation. Det vanligaste sättet att kommunicera med varandra är genom 

språk och samtal. Vygotskij menar att språkutvecklingen är beroende av många faktorer, såväl 

biologiska som sociala (Säljö: 2000:34- 38). Alla barn som föds har en biologisk kraft som 

driver dem till att bli sociala. Vissa saker kan göra att det blir svårare för ett barn att lära sig 

ett språk ur social synvinkel. Språket är beroende av den kultur barnet lever i, och inte 

nödvändigtvis av den kognitiva utvecklingen.   

  Språket har enligt Vygotskij två funktioner, en innebörd för att socialt samordna 

människors verksamhet samt ett redskap för tänkande. De minsta barnen på en förskola har 

ännu inte något talat språk, men det lär sig genom att härma/ta efter äldre barn, på så sätt ökar 

deras ordförråd och de lär sig på så sätt att kommunicera med andra. Enligt Vygotskijs teorier 

är det viktigt att barnet få mängder av tillfällen att umgås med vuxna och barn i olika åldrar 

för att samtala och samspela med dem. Äldre kamrater eller vuxna som samspelar med barnet 

på en nivå som utmanar barnet bidrar till inlärning, vilket i sin tur leder till mognad och 

utveckling. Under hela förskoleperioden är språket viktigt för barnets begreppsbildning. I den 

reviderade läroplanen lyfter man strävansmålet ”att förskolan ska ge barn förutsättningar att 

utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktion” (Läroplanen, 



 

5 

2010:10).  

  Det finns symboler även i matematikens värld. Kommunikation, språk och 

matematikutveckling pågår hela tiden och det är svårt att dela upp dem. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007:109) tolkar att det grundläggande för skriftspråkande och 

matematik är att barnen ser det som meningsfullt, något som tillhör deras värld. Vissa 

forskare menar att helhetssynen är barnens självklara väg in i symbolernas värld. Symboler 

som till en början utgör en helhet och sedan differentieras ut i skriftspråks- och 

siffersymboler, som är två olika symboliska system. Barn lär genom att erfara, uppfatta och 

förstå olika ord och begrepp, några av dessa begreppsområden kan vara färg, form, storlek, 

antal. Dessutom behöver de få en idé om sortering och klassificering, man behöver jämföra 

för att förstå och uppfatta likheter och skillnader. Genom att uppleva, utforska och träna i 

många olika sammanhang stimuleras all utveckling (Säljö: 2000:34- 38). 

 

 

2.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är den närmaste zonen, utifrån vilken barnen själva kan, till 

exempel själv äta med gaffel eller ta av sig sina skor (Strandberg, 2006:51). Säljö (2008:120) 

definierar uttrycket utvecklingszon som ”avståndet” mellan vad individen presterar ensam 

utan stöd och vad man presterar med hjälp/ledning av en vuxen eller kompis som är mer 

kompetent. Här är tre olika områden där den proximala utvecklingszonen lyfts och lärande 

sker: 

Imitationsinlärning är man lär sig ett beteende genom att härma någon annan. Ett exempel 

är om man har samling, pedagogen sjunger och gör rörelser, så småningom gör barnen 

likadant. Vygotskij använder uttrycket ”more knowledgeable person”, där en person med mer 

kunskap kan hjälpa andra att förstå, utveckla och lära sig  

Instruktionsinlärning är när pusselbitarna faller på plats, man inser sammanhanget i 

informationen, man lär in "aha-upplevelser". Till exempel om pedagogen eller en kompis 

beskriver en lampa, får du gå och hämta en. Stämmer beskrivningen överens med saken, får 

du måla av den. Senare kan ni samtala om bilden du målat, instruktionen och originalet 

(Sandberg,2006:36-39). 

Samarbete är när flera personer eller en grupp gör en uppgift ihop. Exempel när man leker 

en rollek eller spelar ett spel. Genom samspel kommer barn i kontakt med det för dem 

okända, det som barn vill veta mer om, det som utvecklar dem i deras vardag (Sandberg, 
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2006:48). Både i den planerade verksamheten och i den fria leken använder sig barn av 

samspel.  

  Pedagoger, föräldrar och vuxna är en stor bidragande del i barns utveckling. Genom den 

proximala utvecklingszonen (se föregående sida) lär sig barn, med hjälp av de vuxna. Vuxna 

finns i barns vardag som med aktörer, med stöd och stöttning för att barn ska våga och lära sig 

(Ibid).  

 Barnet lär sig genom ”bredvidlek”, när de inte leker ihop med de andra barnen utan leker 

jämte några andra som samspelar. Genom denna lekform härmar de situationer och tränar på 

att kunna leka ihop med andra. När de blivit äldre, cirka 3år, börjar de istället leka rollekar. 

Här leker barn ihop med andra i sociala situationer. I rollekar leker barnen köns- och 

åldersneutralt. Lekarna handlar ofta om de upplevda vardagssituationerna, så som mamma, 

pappa, barn eller skola, doktor, bilar med mera. De kan också sväva ut i fantasin och bli 

monster, leva i rymden eller vara djur. Genom leken lär sig barnen att förstå och uppleva 

vardagen. Det hittar sitt inre jag och skapar sig en identitet (Ibid). 

 

3. Metod   

Eftersom syftet med studien var att låta pedagogerna sätta ord på sin verksamhet använde jag en 

enkät. Jag sammanställde enkätsvaren ur ett fenomenologiskt perspektiv. Denscombes 

(2009:205) beskriver att det fenomenologiska perspektivet handlar om att utgå ifrån deltagarnas 

synvinkel och beskriva på ett sätt som speglar deltagarnas tankar. Mina värderingar, tankar och 

idéer skall inte synas utan det är deltagarnas tankar, idéer och upplevelser som är i fokus.  

 

3.1 Urval  

Jag valde att dela ut min enkät till 10 pedagoger på tre förskolor inom Halmstad kommun. De 

tre avdelningar jag valde ut till enkätundersökningen hade jag viss förkunskap om, eftersom 

jag hade haft VFU på avdelningarna tidigare. 

  Avdelningarnas hallutrymmen är ungefär lika stora. Fördelningen barnskötare och 

förskollärare är ungefär densamma på de platser som undersökts. Pedagogerna fyllde i 

enkäterna enskilt, då jag ville veta pedagogens idéer och inte avdelningens gemensamma mål.  

 Jag utförde också observationer på en av de avdelningar som medverkade i enkäten. 

Observationerna utfördes på en syskonavdelning, där barnen var mellan 2-5 år. Där fanns 19 
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barn och 3 pedagoger. Avdelningen jag observerade ligger på en förskola med flera 

avdelningar.  

 

3.2 Enkät 

En fördel med enkätundersökningar är att man har en klar mall att jobba efter, men det tar lite 

längre tid att framställa den, det vill säga förarbetet. Det krävs en grundtanke och ett noggrant 

syfte med enkäten innan man gör frågor och lämnar ut den (Trost, 2003:12).                     

 Det är också viktigt att man gör enkäten greppbar, en lagom stor enkät för deltagarna, så att 

de inte tappar intresset och bara svarar för svarandets skull (Patel & Davidsson, 2011:86). Om 

det är flera som svarar är det bra att de kan göra det samtidigt eftersom det tar mindre tid för 

alla medverkande. En nackdel med enkäten kan vara att svaren blir korta och svåra att förstå, 

eller långa och svävar utanför ämnet. Det kan också påverka negativt att svaren inte går att 

utveckla efteråt, eftersom det inte är samma process som i en intervju. Vid En intervju kan 

man samtala ihop om frågorna och utveckla följdfrågor inom ämnet på ett annat sätt än vad 

man kan göra med en enkät.  

 Jag gjorde en ”enkät under ledning” (Patel & Davidsson, 2011:73), vilket innebär att jag 

var med ute på platserna där enkätdeltagarna befann sig. Jag ansåg att detta sätt var lämpligt 

då jag ville förklara syfte med enkäten och ge pedagogerna möjlighet att ställa frågor om det 

var något som var oklart.  

 Enkäten var framställd utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor (se bilaga 1). Enkäten 

var anonym. Pedagogens tankar och funderingar om hallen stod i centrum och frågorna var 

personliga på så sätt att pedagogerna inte svarade på enkäten ihop utan enskilt.  

     Jag tillfrågade pedagoger på tre olika avdelningar och varje pedagog fick själv avgöra om 

den ville medverka eller ej. Alla 10 ställde upp i enkäten, i och med detta hade jag inget 

externt bortfall. Jag hade heller inget internt bortfall då alla svarat på alla frågor.    

 För att undvika missförstånd besökte jag personalen på förskolorna en gång innan 

genomförandet för att förklara syftet och bestämma tid för enkäten. För att få in svaret lätt och 

smidigt bokade jag in att komma vid planeringstillfällena och låta dem fylla i enkäterna på en 

gång. På så sätt minskas tiden för genomförandet då pedagoger annars ofta känner att de inte 

har tid och på så sätt kanske avböjer till medverkan. Denna metod trodde jag var lätt och 

smidig, med såg ganska snabbt motsatsen. Pedagogerna hade mycket att göra på sina 
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planeringstillfällen och ville gärna ha mer tid än en stund på planeringen. De fick därför 

behålla enkäterna och vi bestämde en dag då jag skulle komma och hämta dem.  

 

3.3 Observation 

Jag valde att använda mig av en strukturerad observation, vilket innebär att man gör 

observationerna i utforskande syfte för att inhämta så mycket information som möjligt kring 

ett visst problem område (Patel & Davidsson, 2011:93–94). Jag använde mig inte av något 

uppritat schema under observationerna eftersom syftet med observationerna inte var att se hur 

många som gör något utan vad de gör. 

   Lundgren nämner Patty Sotirins fyra punkter som stöd i observationer (2009:88). Sotirins 

första punkt heter Territory, här beskriver observatören rummet och dess arkitektur och även 

hur människorna förhåller sig till utrymmet. Andra punkten heter Stuff, och handlar om hur 

man ser på föremålen i rummet, möblerna och hur folk använder sig av dem. Tredje punkten 

benämner man People, denna punkt handlar om kategorisering av människorna i rummet, 

ålder, kön, kropp, rörelser. Sista punkten heter Talk, här uppmärksammas samtalet, vad sägs, 

till vem och hur (Sotirin, 1999:20). I arbetet tar jag upp punkterna utifrån Lundgrens 

synvinkel och med hjälp av dessa punkter hoppas jag att få en så realistisk bild av den vanliga 

vardagen som möjligt. Genom att vara och observera flera gånger på förskolan var risken 

mindre att resultatet skulle bli missvisande, än om jag endast varit där en gång.    

 Det är viktigt att planera observationen och registrera informationen systematiskt (Patel & 

Davidsson, 2011:91). Observationerna gjorde jag med papper och penna och anteckningarna i 

löpande text. Det är också viktigt för observatören att veta vad man vill ha ut av observationen 

och vilka delar man ska fokusera på. Studiens syfte var att titta noggrannare på hur hallen 

används som en utmanande lärmiljö.  

  Jag såg också hur barnen förhöll sig till rummet, om det upplevs som lekrum, förvaring 

eller rum för på och avklädning. 

 Vid observationerna var jag känd på stället. Jag berättade också vad jag hade observerat 

(Patel & Davidsson, 2009:98- 101). Med lagom avstånd från hallen satt jag och var icke 

deltagande observatör (Ibid) för att inte påverka intresset för utrymmet. Vid aktivitet i hallen 

förflyttade jag mig så jag inte missade situationen. Genom observationerna betraktade jag 

verksamheten utan att lägga värderingar i det. Jag genomförde observationerna under de 

aktiva delarna av dagen då barn och personal var inne och hade fri lek, planering aktivitet, 

samling, påklädning/avklädning och vid hämtning/lämning av vårdnadshavare.  
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3.4  Etiska överväganden 

I arbetet har jag förhållit mig till de Forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet (2002). Här nedan följer en kort 

redogörelse för hur de fyra huvudkraven uppfylls vid min materialinsamling och analys. 

 1. Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:7) 

Innan jag lämnade ut enkäten till pedagogerna besökte jag avdelningarna och berättade hur 

den skulle genomföras och vad syftet med enkäten var.  

 2. Samtyckekravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:9) 

Samtliga pedagoger fick information om studien och fick själva bestämma om de ville 

medverka. 

   

 3. Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002:10) 

För att skydda personernas integritet valde jag att behandla informationen från 

observationerna konfidentiellt. Detta innebär att datainsamlingen inte hamnade hos någon 

obehörig och att det inte går att utläsa vem som sagt vad av sammanställningen i uppsatsen. 

   

4. Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

(Ibid) 

Jag har inte observerat enskilda personer, utan har observerat användandet av hallen. Inga 

uppgifter om enskilda personer har används i studien. Jag har även fått tillstånd att använda 

materialet i min studie och endast där.   
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4. Material 

Här beskriver jag enkätens uppbyggnad och innehåll, jag beskriver också observationerna.   

 

4.1 Enkät 

Enkäten pedagogerna fick svara på var utformad med tre öppna frågor, där jag ville veta deras 

syn på hallen, det pedagogiska syftet med rummet och hur de i verkligheten använder 

utrymmet. Högst upp på enkäten hade jag skrivit ett tydligt syfte med frågorna, jag hade 

skrivit i vilket sammanhang svaren skulle komma att användas och att jag ville veta 

pedagogens personliga tankar.  

  Efter att ha lämnat ut enkäten hade alla 10 pedagogerna svarat på den och tagit sig tid för 

att tänka igenom vad de själva tyckte. Svaren var långa och många hade fått vända på pappret 

och skriva vidare på baksidan. Varje avdelning hade svarat med samma penna, en röd 

bläckpenna på en avdelning och blyerts på de två andra avdelningarna. Detta vet jag inte om 

det är någon tillfällighet eller ett mönster för anonymitet. När jag började sammanställa 

enkäterna såg jag ett tydligt mönster vilken avdelning enkäten kom ifrån. Varje avdelning 

lyfte något gemensamt tema de jobbade för eller såg som ett problem. En avdelning hade haft 

hallen som tema innan och hade väldigt klar tanke om utrymmet, medan de andra skrev vad 

de själva tyckte.  

  Min första fråga var att få veta pedagogernas syn på hallen. Var det har för tankar om en 

hall, hur ser deras hall ut och deras syn på hallen. Här svarade många av pedagogerna att de 

ville att hallen skulle vara välkomnande, innehålla mycket dokumentation och barnens egna 

alster. Även hallen som mötesplats ansågs som en viktig del. Som en andra fråga ville jag veta 

om det fanns något pedagogiskt syfte med utrymmet. Här hade pedagogerna många tankar, 

allt som hände i hallen var pedagogiskt. Det var språket, matte, på- och avklädning, 

självständighetsträning, vänta på sin tur och mycket annat. Pedagogerna tyckte att det var 

deras ansvar att det skedde ett lärande i denna miljö. På Min sista fråga fick pedagogerna 

beskriva hur de använde hallen i verkligheten. Här beskrev pedagogerna hur hallen användes 

konkret.  
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4.2 Observation 

För att få en bild av hallens användande gjorde jag två observationer. I min observation 

använde jag mig av Patty Sotirins (Lundgren, 2009) fyra punkter för att hålla fokus (se kap. 2, 

tidigare forskning). Jag kommer beskriva observationen utifrån hennes punkter 

 

  1. ( Territory ) Rummet och dess arkitektur:  

Rummet är stort, ljust med mycket golvyta. I samband med hallen ligger ett rum som idag 

används som förvaring av regnkläder, stövlar, vinterkläder. Här finns också torkskåp och 

pedagogernas kläder. Det finns även två rum som ligger i samband med hallen som idag inte 

används alls. Ifrån hallen kommer man också till barnens toaletter och handfat (se bilaga 2). 

 

2. ( Stuff ) Möbler och föremål i rummet:  

Längs väggarna har de hyllor (fack) med barnens kläder och namn, här står även föräldrarnas 

namn. På hyllan ovanför sitt fack har barnet en låda med extra kläder. Skorna har de vid 

dörren, då det inte ska bli smutsigt innanför bänken som delar rummet. Väggarna täcks av 

information, BUNs prioriterade mål, avdelningens mål och annan information. De har även en 

hylla med barnens portfolio. På hyllan står en jordglob, miniatyrmänniskor i trä och flörtkulor 

som de själva har gjort då de jobbat med sin självbild och sitt jag. Det har också barnens 

rättigheter som barnen fick lära sig om då de gjorde sina avbilder. 

  

3. ( People )Människor i rummet:  

Rummet är en ”typisk” mötesplats, där pedagoger, barn och föräldrar/ vårdnadshavare möts 

och samtalar, både vid lämning och hämtning. Under dagen står ofta rummet tomt om inte 

barnen behöver gå på toaletten eller hämta saker. Vid utgång är både barn och vuxna i 

rummet, då flödar samtalet och hjälpsamheten. 

  

 4. ( Talk ) Samtalet i rummet:  

Samtalet i hallen är sällan spontant. I och med att rummets användningsområden , mestadels 

består i hämtning/ lämning och ut-/ ingång, formas samtalen utifrån detta. 

  Samtalet vid hämtning och lämning är ofta inövat eller från dag till dag, med frågor som 

har dagen varit bra, vad h-r ni ätit idag, har hon/han ätit bra, har ni varit ute. Föräldern vill ha 

en kort beskrivning av dagen och försäkra sig om att allt varit bra. Om pedagogen tar upp 
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samtal vid hämtningen är det ofta någon blankett eller schema som ska fyllas i eller något 

annat speciellt som hänt.    

 

5. Resultat 

I detta kapitel redogör jag för det resultat jag fann när jag sammanställde enkäterna från 

pedagogerna och mina genomförda observationer, varvat med mina analyser. I enkäterna 

förknippade pedagogerna hallen med en plats för samtal, tamburkontakt, men även en plats 

för lärande i samspel och självständigt. De tyckte också att det var en bra plats att sätta upp 

information och dokumentationer på.  

 

5.1 Pedagogernas syn på och pedagogiskt syfte med hallen 

Jag har i min studie lämnat ut en enkät till tre olika arbetslag på olika förskolor. I enkäten 

hade jag tre frågor. De två första löd ”vad har du för syn på hallen” och ”vad har du för 

pedagogiskt syfte med rummet”. Pedagogerna tyckte det var svårt att särskilja på frågorna och 

många pedagoger svarade på dem som en. Alla pedagoger ansåg att hallen var en viktig 

lärmiljö när det gällde på- och avklädning. De tyckte också att hallen skulle vara 

välkomnande. Hallen fick gärna innehålla dokumentation, information och mål. Många 

pedagogen såg hallen som en mötesplats, där tamburkontakt utspelas. I hallen skede även ett 

möte mellan pedagog- barn och barn- barn, där samspel uppstod. När barnen samspelade fick 

de träna på turtagning och själv försöka klä på sig.  

  Pedagogerna avsåg att man främjade både språk och matematik i miljön, genom symboler 

och begrepp. En pedagog svarade i enkäten att hon ansåg att det var pedagogernas roll att ett 

lärande skedde.         

 

5.2 Tre olika hallar, och sättet att se på användande 

En av mina frågor i enkäten var hur hallen användes i deras verksamhet.  De tre avdelningarna 

beskriver användandet av hallen på tre väldigt olika sätt, men alla lyfte språk, matematik, 

självständighetsträning och samspel, som viktiga områden. Saker som däremot skilde sig åt 

var användandet av utrymmet, attityd till rummet och synen på användandet.  
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5.2.1. Den farliga hallen  

På en förskola beskrev de sitt användande av hallen som en plast för på- och avklädning. En 

pedagog skrev i enkäten ”vi använder hallen enbart för på- och avklädning för vi vågar inte 

låta barnen utnyttja utrymmet, säkerhetsrisk med vagnarna i hallen, används som förråd”. 

Flera pedagoger på avdelningen ansåg att vagnarna var farliga att ha i hallen, men de hade 

ingen annan plats att ha dem. En annan skrev i enkäten ”jag använder hallen som en lärmiljö 

där barnen tränar sina färdigheter. Vi tränar vår motorik genom att kryssa mellan vagnarna”. I 

vissa fall ser således pedagogen det negativa med att ha vagnarna i hallen, för att barnen kan 

klämma sig eller göra sig illa. Annars gör pedagogen på förskolan det bästa av situationen och 

ser möjligheten med att ha vagnarna i hallen. Pedagogen ser det som en del i lärmiljön och 

gör det till något positivt.  

  Pedagogerna på förskolan skrev i enkäten att de jobbar mycket med barnen och språket, 

turtagning och samspel. I den dagliga aktiviteten i hallen, som vid på- och avklädning, uppstår 

naturliga situationer där många samtal uppkommer. Genom att vara flera i ett rum 

uppkommer alltid någon form av samtal, det kan vara att någon vill ha hjälp eller några barn 

som samarbetar. Hallen var även en plats där man kunde utmana barnen med matematik. 

”Genom att ha ett samspel med barnen vid på- och avklädningssituationerna kan man ställa 

frågor som utmanar barnen och utvecklar dem”, ansåg en pedagog.  Vidare skrev pedagogerna 

att barnen ska ta ansvar för sig själv och sina kläder. Pedagogerna på förskolan ansåg att 

hallen var ett rum där mycket lärande sker. En pedagog skrev ”det är pedagogens ansvar att 

lärande sker”. Hon ansåg att det är viktigt att se situationerna och lyfta dem, för annars missar 

man ett lärande.  

 

5.2.2 Den lekfulla hallen 

Ett av de andra arbetslagen hade haft hallen som tema, under en längre tid. De hade en väldigt 

klar bild över hur de ville att hallen skulle användas och hur de använde den. Pedagogerna 

hade frågat föräldrarna vad de tycker om hallen och hur de ville bli bemötta av miljön. 

Föräldrarna fick bestämma vad informationstavlan skulle sitta och vad som skulle sitta på 

den.  

  På morgonen spelades det lugn och skön musik och det var mysbelysning i hallen för 

barnen ska mötas av ett lugn. Senare på dagen övergick ofta musiken till lite ”tuffare” 

tongångar, barnen fick själva välja vad de ville lyssna på. Pedagogerna skrev i enkäten att 
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barnen dansade mycket i hallen och utvecklade rytmik och motorik. Genom musiken möttes 

barn i olika åldrar och hade roligt, de tränade på det sociala samspelet och proximal 

utveckling skedde. Förskolan hade även rummet som ett lekrum, en pedagog beskrev rummet 

så här ”man kan leka med bollar, bilar, ha pick-nick eller ha rummet som ett utflyktsmål från 

”dockvråsleken”.  

I hallen hade de också en soffa som barnen använder i sina lekar eller är i då de tittade på 

foton i fotoramen. Soffan användes även vid läsning, en pedagog beskrev situationen i 

enkäten ”vi har en läsgrupp (efter maten) som läser i hallen, detta är nytt för i år men det 

fungerar bättre och bättre”.  Hallen hade även stor betydelse vid på- och avklädning och vid 

självständighetsträning. 

 

5.2.3 Den mångkulturella hallen 

Pedagogerna på den tredje avdelningen ansåg att hallen var en plats för dokumentation, 

information och förvaring av portfoliopärmarna. Under min observation på förskolan såg jag 

att de jobbade de med vatten och hade det som ett av sina mål under hösten. I hallen satt 

målen uppe på väggen och ordet vatten stod på många olika språk. Avdelningen var 

mångkulturell och en pedagog berättade att de tagit hjälp av föräldrarna och låtit dem 

synliggöra orden tillsammans med barnen. Genom att ha hemspråksord synligt hjälpte man 

barnen att göra sig förstådda och utveckla det svenska språket på helt annat sätt. Hon 

berättade även att det var viktigt för pedagogerna på avdelningen att alla föräldrar skulle 

kunna vara delaktiga i sina barns lärande även om man inte är så duktig på svenska. Genom 

att synliggöra ord kunde föräldrarna prata med sina barn som kunde berätta vad de för 

tillfället gör på förskolan. Föräldrarna har rätt till ett visst inflytande inom ramen för målen i 

verksamheten (LpFö -10). 

   Avdelningen använde sig även av begreppet ”fiffig kompis”. Ett uttryck som de jobbade 

mycket med på hela avdelningen, men framför allt i hallen. En ”fiffig kompis” beskrev 

pedagogen i enkäten som ” ett annat barn som hjälper sin kompis som inte kan”, barnen lärde 

sig att hjälpa varandra, turtagning och samarbete. Vid på- och avklädningssituationerna ett 

brett lärande, pedagogerna ansåg att det är viktig att uppmana barnet att prova själv och bli 

självständig. Genom den proximala utveckling zonen stöttade pedagogen barnen och hjälper 

dem vid behov. Pedagogen samtalade med barnen och lyfte nya ord, som senare blir ett språk 

för barnen. Genom samtal tränar det även på matematiska uttryck. En pedagog beskrev 
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kontakten med matematik så här ”i samband med påklädning sorterar, räknar och parar vi 

ihop, det vill säga barnen kommer i kontakt med matematikens värld”. 

  

5.3 Den observerade hallens utformning 

Bara genom att höra namnet på rummet bygger vi förväntningar om vad rummet har att 

erbjuda. Hallen i hemmet kopplar det flesta till förvaring, man går in genom dörren, hänger av 

sig sina ytterkläder och går in i sin bostad. Denna bild av hallen beskriver inte pedagogerna 

som var med i min enkät. Det beror säkert på att de har en pedagogisk syn på hallen när de 

jobbar.  

  Den hall som jag utförde observationerna i var den som jag ovan kallar ”den 

mångkulturella hallen”. Under mina observationer använde jag mig av fyra punkter (se kap. 2, 

under tidigare forskning) för att hålla fokus på min uppgift. Två av punkterna har med hallens 

utformning att göra och två med samtal och aktivitet. I detta kapitel lyfter jag de två första. 

Punkt ett kallas för Territory. Här beskrivs rummet och dess arkitektur och den andra kallas 

för Stuff, här lyfts föremålen i rummet och möbleringen. För att förtydliga uppfattning om 

rummet har jag gjort en karta över den (bilaga 2), jag kommer också att beskriva den utförligt. 

  Som jag tidigare nämnt är hallen jag observerade stor och ljus, med mycket golvyta. När 

man kom in genom dörren möttes man av en bänk som visade var gränsen går, innanför den 

ska man inte gå med skor. Barnen och pedagogerna hade en skohylla där de ställde av sig sina 

skor. Varje barn hade en hylla och en låda med extrakläder i, på hyllkanten hade barnen sitt 

namn och sina föräldrars namn. Barnen hade även en bok hängandes på en krok under hyllan, 

boken hade barnen fått göra ihop med sina föräldrar. Bilderna kunde barnen titta på om de 

skulle sakna någon under dagen då där fanns bilder av bland annat familjen och eventuella 

husdjur.  

  I hallen fanns även ett antal dörrar som ledde till olika rum exempelvis toaletten. Under 

observationen på förskolan skulle alla barnen gå på toaletten innan maten, det kom en kille 

och sprang ut till toaletten. Han var snabbt klar, tvättade sina händer och tog ny fart igen. Men 

plötsligt stannade han vid en vägg, på den satt det en dokumentation. Han stod länge och 

studerade bilderna och rätt var det var sprang han in på avdelningen igen. Jag gick fram till 

dokumentationen efter barnet var klart i hallen och tittade. Det var hans syster som var med på 

bilden och som sedan i somras går i skolan, i en F-klass.  

  Där fanns också ett litet rum där barnens regnkläder hängde, dörren in till avdelningen och 

en dörr som leder in till två lekrum. I rummen fanns det inga leksaker och endast ett bord med 
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fyra stolar. Pedagogerna på stället jag var och observerade ansåg att hallen var en farlig plats 

som absolut inte var anpassad för lek. En pedagog beskrev hallen så här: ”hallen ligger lite 

avsides och med en dörr som går direkt ut till bilparkeringen. Detta är inte ett säkert rum att 

vara spontant i”. I och med detta synsätt har två rum på avdelningen blockerats, det används 

inte p.g.a. att pedagogerna anser att hallen inte bör användas och enda sättet att komma till 

rummen är just genom hallen.  

  Även dörren inne på avdelningen var ofta stängd just för att hallen inte var ett ställe att 

vistas i. Innan barnen gick på toaletten berättade de att de skulle gå ut dit. Var det någon i 

hallen gick pedagogen ut och frågade vad barnet/ barnen gjorde och bad dem avsluta detta och  

gå in på avdelningen igen. Genom observationerna såg jag tydligt hur de vuxna sätter upp 

regler och berättar för barnen att det inte ska vistas i hallen. Under en observation var det fyra 

tjejer ute i hallen och hoppade hage på mattan, som låg mitt på golvet. De räknade och 

hoppade ”ett, två, tre, hopp, hopp, hoppa hage”. Barnen samspelade och såg ut att ha roligt 

ihop, efter en stund kom det en mamma med sitt barn genom dörren. Pedagogen kom och 

välkomnade dem. Efter att barnet hade tagit av sina ytterkläder sa pedagogen till barnen att gå 

in på avdelningen igen. När de gått in stängde hon dörren och barnen lekte vidare inne på 

avdelningen.  

  I hallen fanns barnens portfolio och dokumentationer vilket jag upplevde som konstigt, att 

ha sådant viktigt material i ett rum där barnen inte får vistas. En förmiddag under 

observationerna kom det en mamma med två barn. Den äldre pojken klädde av sig sina 

ytterkläder och gick in, men flickan ville inte att mamman skulle gå.  Flickan tog fram sin 

pärm och mamman och flickan satt och tittade i den en stund, när boken var slut ställde 

flickan tillbaka den och gick in. Flickan hade glömt att hon inte ville att mamman skulle gå, 

hon tog en pedagog i handen och efter en stund var hon i gång och lekte. Lämningen blev 

odramatisk och alla blev nöjda. 

   Ville barnen ha sin pärm under dagen frågade de pedagogerna och då fick de gå och hämta 

dem. Under andra observationsdagen kom det två barn med varsin portfolio under armen. De 

satte sig vid ett bord och läste, de pratade glatt om bilderna och hade ett tydligt samspel i 

aktiviteten. Många barn uppskattade sin pärm och frågade ofta om de fick hämta den.  Barnen 

på förskolan studerade ofta dokumentationerna i sina pärmar, det är en viktig del i att barnen 

själva reflekterar över sitt lärande.             
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5.4 Den observerade hallen som mötesplats 

Redan när man kom in på förskolan möttes man av en varm och välkomnande miljö. Hallen 

var ren och städad, vilket gav ett trevligt första intryck. När föräldrarna och barnen kom på 

morgonen var det alltid någon som mötte dem, antingen en pedagog eller ett barn.  Jag anser 

att samtalet och bemötandet med barnen i hallen är viktigt, att varje gång man möter ett barn 

på morgonen säger man: ”Hej (namnet), vad kul och se dig!” Det måste kännas bra att få veta 

att någon ser mig och någon tycker det är roligt att just jag är här.  

  Tamburkontakten på en förskola är otroligt viktig enligt pedagogerna, då det är kontakten 

mellan pedagog – förälder, pedagog – barn, barn – barn, m.m. Ja, kontakten med personerna 

som vistas i hallen. Pedagogerna på stället som jag observerade upplever att den största 

kontakten mellan pedagog och föräldrar sker i hallen. Det är där föräldrarna hämtar och 

lämnar sina barn. Vissa föräldrar känner en osäkerhet inför avdelningen och väljer att hålla 

kontakten till hallen. Andra föräldrar är stressade och har inte tid att gå in på avdelningen. 

Tamburkontakten är där ”vardagssamtalet” flödar, ett naturligt samtal när barnen lämnas och 

hämtas. Pedagogerna jag observerat, tycker att det ska vara samtal kring verksamheten vid 

tamburkontakten. De tycker det är viktigt att det inte bara blir ”hur har mitt barn ätit” och ”hur 

har han/hon sovit”.  

  De flesta föräldrar frågar ”vad har du gjort idag?” och barnet svarar ”lekt.” 

- Har du bara lekt? undrar en del föräldrar.  

Då har vi ett utmärkt tillfälle att samtala om till exempel hur viktig leken är och om 

aktiviteterna, som är barnets ”lek”. Enligt läroplanen 98 (rev 10) skall vi föra fortlöpande 

samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande, och det går bra att göra på den ”ytliga” 

nivån som tamburkontakten är. 

  Pedagogerna på förskolan berättade också om hur viktigt det är att man har ett öppet 

förhållande till föräldrarna/ vårdnadshavarna och klara regler om hämtning och lämning. De 

tyckte inte att det är okej att hämta sitt barn utan att tala om det för någon personal. Det är 

heller inte okej att låta någon annan hämta ditt barn utan att informera detta.15-timmars barn 

på förskolan jag observerade, har valt att ha tiden 9.00- 12.00, fem dagar i veckan och hämtar 

då sina barn mitt i middagen. Detta bidrar till att tamburkontakten vid hämtning av dessa barn 

är minimal, föräldrarna kommer in och hämtar sina barn vid matbordet. Detta ser inte 

pedagogerna som något problem, de ger familjerna mer samtalstid på morgonen. Om det är 

något aktuellt som hänt under dagen, ser de till att någon kan hålla koll vid deras middagsbord 

och berätta det som hänt. Pedagogerna anser att det är viktigt att föräldrarna har inflytande på 



 

18 

förskolan, men verksamheten kan inte utformas efter barnens tider. Har avdelningen utedag 

på tisdagarna kan de inte vänta in ett barn som kommer kl.10.30, tiden blir då för kort för 

utflykt. Lämnar man sitt barn mitt i en aktivitet kanske inte pedagogen kan gå ifrån just i den 

stunden, med hänsyn till övriga barn. 

5.5 Aktiviteter och inlärning i den observerade hallen 

En del av sakerna som pedagogerna lyfte i enkäten görs varje dag på förskolorna och ofta 

flera gånger. Ibland medvetet och ibland omedvetet. Mycket av det som sker i hallen blir 

lärande för barnen då de får träna på dem gång på gång. Det finns olika inlärningsmetoder och 

utifrån mina observationer kommer jag lyfta vardagssituationer och koppla det till Vygotskijs 

olika metoder (se kap. 2, tidigare forskning). 

 

5.5.1 Imitationsinlärning 

Imitationsinlärning är en vanlig inlärningsmetod i förskolan. Vissa barn imiterar diskret eller 

ser en situation och en stund senare imiterar, medan andra imiterar någon väldigt tydligt. 

Imiterar man någon väldigt tydligt kan personen som gör saken i första hand tycka det är 

jobbigt och kalla den andra för ”härmapa, härmis” eller liknande (Sandberg,2006:36-39).   

  I ett samtal jag observerade såg jag tre flickor, en yngre och två jämnåriga, som satt i 

hallen och tittade i sina lådor med extrakläder. Den yngre flickan (nummer tre) satt en bit 

ifrån. Hon var inte aktiv i samtalet, utan observerade.  

 

Tjej 1: Jag har ett par byxor 

Tjej 2: Jag med 

Tjej 1: Jag har en Snobben (Visar en tröja) och en T-shirt 

Tjej 3: Sitter och iakttar, härmar och samspelar på sitt sätt 

De två andra flickorna tittar på flickan och fortsätter sedan sitt samtal 

Tjej 1: Jag har lite kläder och en påse, bara en påse. 

 

I denna observation ser jag tjejerna 1 och 2 som medaktörer till flicka nummer 3. De två 

tjejerna leker sin lek, medan flicka 3 tittar och härmar för att senare kunna delta i liknande lek. 

Flickan som är yngre och flerspråkig lär sig dolda regler för samspel och samtal, genom att 

sätta sig bredvid flickorna och leka sin lek.   
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5.5.2 Instruktionsinlärning 

Instruktioner förekommer på förskolan varje dag. Ibland kan instruktionerna användas på fel 

sätt och då bli tjatiga. Använder man däremot metoden rätt är den ett bra sätt att öva begrepp, 

plats, tid och form på. Instruktionsinlärning även bra för samspel och språkutveckling 

(Sandberg,2006:36-39).     

I en situation kom det ett barn med sin mamma på morgonen för att lämnas. Pedagogen kom 

ut i hallen och hälsade dem välkomna. Barnet hade med sig en leksak som hon gärna ville 

visa och situationen gick till på följande sätt: 

 

Föräldern: Får hon visa sin Skobidoo. 

Pedagogen: Hon kan visa den tills du går.  

 

Barnet tog fram alla saker, hunden och berättade för sina kompisar. Pedagogen och mamman 

samtalade. Mamman gick efter en stund och pedagogen bad barnet att plocka ihop sakerna 

och lägga upp det i sin låda. Flickan gjorde som pedagogen sa och de gick in på avdelningen. 

Det visar att flickan förstått instruktionerna. I observationen fick flickan ett val, hon fick visa 

saken om hon plockade iordning när mamman gick. Hon visade sin sak, mamman gick och  

flickan följde pedagogens instruktion. 

 

5.5.3 Samarbete 

Samarbete är något som förekommer i nästan alla situationer, inte bara på förskolan utan 

också i vardagen. Att kunna samarbeta är något man behöver träna på (Sandberg, 2006:48), 

exempelvis vad det gäller turtagning, samtal i grupp m.m. Vid en påklädningssituation 

observerade jag en pojke, som upplevde att han inte kunde klä på sig själv. Hans regnbyxor 

kom bak och fram, och han kunde inte. 

 

Pojke: Jag kan inte 

Pedagog: Jo, ta fram dina kläder och kom och sätt dig här.  

Pojken tog fram sina kläder och kastade dem på golvet. Pedagogen satte sig bredvid och sa att 

han kunde börja med att ta av sig regnbyxorna och ta på dem på rätt håll. 

Pojken: Det går inte 

Pedagogen: Ta av dig byxorna så ska jag hjälpa dig.  
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Efter en stund hade pojken fått av sig sina regnbyxor och satt sig jämte pedagogen. Hon 

hjälpte honom och gjorde påklädningen till en lek. Efter att byxorna var på bad hon honom ta 

på sig sin jacka, mössa, stövlar och ställa sig vid dörren. I observationen gjorde pedagogen 

situationen till en rolig samarbetsövning, hon gjorde påklädningen till en lärsituation istället 

för ett misslyckande.   

I observationerna såg jag pedagogernas olika roller, för de yngre barnen var pedagogen 

mer hjälpsam med påklädningen, medans de större barnen fick försöka själva och fick hjälp 

när de behövde. Vissa saker är svårare och andra lättare ex. att ta av sig själv är lättare än ta 

på sig, så det är bra att börja med att barnen ska ta av sig själv när det kommer in. När barnen 

kan det, kan de börja med att hoppa i sin overall, men kanske inte stänga dragkedjan. Med 

hjälp av träning och åter träning lär sig barnen och efter en tid kan det själva och börjar med 

nästa. Detta är livet och träningen till det självständiga. 

 

5.5.4 Dagens olika aktiviteter    

Under dagen används hallen aktivt vid flera tillfällen, exempelvis på morgonen. När jag för 

att observera första dagen var det mycket folk i hallen, barnen som kommit tidigt skulle till 

sina avdelningar, då de har sammanslagning på morgonen och efter mellan målet. Där var 

såväl vuxna som barn, som både kom och gick. När alla kommit på plats stängde pedagogen 

dörren. Barnen gick in och åt frukost och fortsatte sedan att leka. En bit in på förmiddagen 

kom det en flicka från en annan avdelning, hon hade glömt sina kläder på morgonen och nu 

skulle hon gå ut. Hon tog sina saker under armen och gick in på sin avdelning igen. I enkäten 

var det en pedagog som lyfte ”ansvar för sina saker”, detta observationsexempel anser jag 

visar stort ansvar av tjejen som glömt sina saker, men ändå kom ihåg var hon hade dem, hon 

gick och hämtade dem för att sedan gå ut igen.    

  På- och avklädning är en sådan sak som barnen gör varje dag och ofta flera gånger. På den 

förskolan jag var och observerade planerade pedagogerna situationerna vid på- och 

avklädning genom att inte ta ut hela barngruppen samtidigt. När de kom ut i hallen berättade 

pedagogen vad de behövde ha på sig. Barnen fick ta sina saker och klä sig på en ledig plats på 

golvet. Pedagogerna tyckte det var viktigt att barnen inte behövde trängas, att de fick tid och 

möjlighet att försöka själva. Kunde de inte själva fick de be om hjälp av en vän eller en 

pedagog. Genom att det var lugnt i hallen vid tillfället var det lättare att hjälpa varandra och 

samtala under tiden. Pedagogen kan utmana barnen genom att be dem att gå och hämta saker 

de ska ha på sig. Be dem att leta efter en sak med en speciell färg eller form. När pedagogen 
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ber barnet göra saker lär de sig nya begrepp, både språkliga och matematiskt. I ett 

observationstillfälle, bad pedagogen barnet hon hjälpte att hämta sina vantar på sin hylla. I 

denna observation sker ett samtal genom ett samspel. Samtalet innehåller en utmaning, att 

barnet skulle hämta sina vantar, för att klara utmaningen behöver barnet känna till lägesorden 

(matematik), i detta fall på hyllan. Genom träning och upprepning lär sig barnen. Innan 

barnen kan lägesorden får de lokalisera var vantarna ligger, det är då viktigt att pedagogen 

benämner uttrycken så barnen lär sig.        

  När de var klara med påklädningen gick de ut till dörren och tog på sig sina skor och 

väntade tills alla var klara. När de kom in senare på eftermiddagen hittade en pojke en 

strumpa. Pedagogen bad pojken att lägga strumpan i ”Kalles” låda. På stället jag observerade 

och många andra ställen har barnen sina namn på sin hylla. För att pojken ska kunna lägga 

strumpan i rätt låda behöver han kunna känna igen symboler. Pojken behöver inte kunna läsa 

för att hjälpa till, utan enbart känna till symboler. Det räcker att barnet vet strukturen på 

namnet eller vilken bokstav namnet börjar på, så brukar de klura ut var sakerna ska ligga. 

Även barnens bilder brukar sitta vid deras hylla. Detta är också en form av symbol. På 

förskolan som jag observerade blev stunden i hallen ett utmärkt lärtillfälle. 

 

 

6. Diskussion och slutsatser 

Utgångspunkten för undersökningen två frågeställningar. Frågorna handlade om pedagogens 

syn på hallen på hallen och användningen av hallen som lärmiljö. Utifrån det syfte jag hade 

och efter att ha analyserat materialet har jag kommit fram till vissa slutsatser. 

 

6.1 Pedagogens syn på hallen       

En del av syftet med studien var att undersöka vilken syn pedagogerna hade på hallen. 

De tio pedagogerna som var med i undersökningen hade verkligen tänkt igenom sina svar 

innan de lämnade ifrån sig pappret. Fråga ett och två hade pedagogerna svarat beskrivande. 

Pedagogerna såg hallen som en mötesplats. Flera av dem ville att den skulle vara 

välkomnande. Miljön skulle stimulera ett lärande, genom språk och matematik. Även 

motorikträning och självständighetsträning kopplade pedagogen till lärandet i hallen. Flera 

pedagoger ansåg att hallen var en bra plats att hänga information i, även dokumentation och 

mål. Pedagogerna lyfte att det var viktigt att föräldrarna fick inflytande i verksamheten, 
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genom att hänga ”alster” i hallen fick föräldrarna en uppfattning av vad barnen gjorde på 

förskolan.     

  Jag upplever utifrån enkätsvaren att pedagogerna har en positiv syn på hallen, generellt 

lyfte pedagogerna liknande saker i enkäten. Samtidigt har de dock ett begränsat synsätt då det 

ser på- och avklädning som huvudtillfället i lärandet. I tillfället får de både in språk, matte, 

socialt samspel och självständighetsträning.  

 

6.2 Användningen av hallen som lärmiljö   

En annan del av syftet var att se användandet av miljön genom observationer. 

På förskolan jag observerade var dörren ofta stängd för att barnen inte skulle vistas där ute. På 

en av de andra förskolorna, i enkäten, var dörren alltid öppen och hallen var en plats där 

barnen kunde dansa och leka olika lekar. Hallen var ett extra lekrum och barn i alla åldrar 

utnyttjade utrymmet.  Pedagogerna såg inte utrymmet som en typisk hall, utan mer ett rum 

som var anpassningsbart, beroende på artefakter de innehöll. I denna hall fanns även en liten 

soffa som användes i olika situationer under dagen, bland annat vid läsning eller vid ut och 

ingång. Soffan var även en liten mysig plats som baren kunde komma ifrån den stora 

barngruppen och läsa med en kompis, titta på bilderna i bildspelet eller bara vara. 

  En pedagog nämnde ordet alster i sin enkät under synen på hallen. Där blir hallen en form 

av ateljé. Man visar föräldrarna vad man har skapat på förskolan innan barnen få ta hem 

sakerna, exempel, vid jul då man gör tomtar eller julkort. För att föräldrarna ska få se vad 

deras barn har skapat ”pyntar” man hallen och barnen får visa sina alster. Hallen används 

också på förskolorna som ett informationsforum, där dokumentation, information och mål 

hänger uppe för att möta föräldrarna. 

  Läroplanen lyfter att miljön på förskolan ska vara lekfull och locka till aktivitet. I två av 

fallen gör den inte det. I ena fallet är det på grund av att hallen ser som ”farlig”. Miljön i 

hallen på avdelningen är inte skapt för aktivitet på grund av att den är full av vagnar. I det 

andra fallet är det pedagogernas syn på hallen som gör att den inte används för lek och 

aktivitet. I båda fallen är det pedagogen som gör att rummet inte används maximalt.  Enligt 

Björklid (2005:39)  ”äger” pedagogen (bestämmanderätt över miljön) miljön som den 

vardagliga verksamheten utspelar sig i och i dessa fallen lägger de negativa värdetinga i 

rummet då det inte använder det mer än till på- och avklädning.  
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6.3 Det finns likheter och skillnader på pedagogens synsätt och 

användandet    

I läroplanen lyfter man förskolan som ett komplement till hemmet. Miljön på förskolan ska 

vara trygg, samtidigt som den ska vara utmanade och locka till lek och aktivitet (Björklid, 

2005:37). Jag anser att förskolan är ett bra komplement till hemmet, föräldrarna jobbar eller 

studerar på dagarna nuförtiden och genom att ha kompetent personal på förskolan och 

utmanande miljö får barnen en lärorik vardag. Kontakten i hallen är viktig för att samarbetet 

mellan förskola och föräldrarna ska fungera på ett bra sätt.   Tamburkontakten upplevs första 

gången när barnet ihop med sin förälder eller vårdnadshavare kommer till förskolan och 

besöker den. Både pedagoger och föräldrar vet hur viktigt det första mötet är. Den första 

kontakten, att alla ska känna sig välkomna. Att första mötet blir en positiv upplevelse är 

viktigt för att få en bra fungerande relation. Det är den första upplevelsen som pedagogerna 

bygger vidare på och skapar en relation med tillit och förtroende.   

  Miljön i hallen ansåg flera pedagoger inte var trygg och åtgärdade det genom att ha dörren 

stängd. I och med att dörren stängd är det svårt att få en utmanande miljö. Även lek och 

aktivitet är svårt att uppmana barnen till i hallen, då det var få pedagoger som tyckte lek hörde 

hallen till.      

6.4 Vidare forskning 

De resultat som jag kommit fram kan inte ses som generaliserbara. Jag har endast genomfört 

observationerna på en förskola och enkätundersökning på tre avdelningar, med tio pedagoger. 

Däremot tror jag att undersökningen kan användas utav andra förskolor och avdelningar för 

att reflektera över sin miljö och väcka nya tankar. En av avdelningarna i enkätundersökningen 

använde sig av enkätsvaren för att själva reflektera över sin miljö på förskolan och ser hur det 

kunde förbättra miljön. 

  I en vidare forskning hade jag velat veta om hallen jag observerade ”den mångkulturella 

hallen”, hade kunnat utvecklas. Det hade varit intressant att veta om lärandet skedde i fler 

situationer är på- och avklädning, efter att pedagogerna fick ett annat synsätt på lärandet i 

hallen. Till exempel om hallen började användas i leksituationer som rollek eller annan 

verksamhet på förskolan. Det hade också varit intressant att göra undersökningen med en 

annan metod, så som intervjua pedagoger, barn och föräldrar och se om resultatet blivit 

annorlunda. 
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Bilaga 1. 

Enkät    

Enkäten går ut på att jag vill undersöka pedagogens personliga tankar om rummet 

hallen/kapprummet. I mitt examensarbete kommer jag sammanställa era tankar och jämföra 

det med observationerna jag gjort på en förskola.  

 

1. Vad har du för syn på hallen? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.  Har du något pedagogiskt syfte med rummet? 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Hur används hallen i er verksamhet? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för er medverkan! 

Anna Nilsson 
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Bilaga 2. ”Den mångkulturella hallen” 

    


