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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i 

förskolans tambur. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: ”hur riktar förskollärare 

barnens uppmärksamhet för ett visst innehåll i tamburssituationer?” och ”hur kommer olika 

undervisningsstrategier till uttryck i förskoans tambur?”. I Lpfö 18 (Skolverket 2018) betonar 

de vikten av undervisning i förskolan och att undervisning kan ske i alla situationer i förskolan 

inklusive vardagliga rutiner. Förskolans tambur är en plats som präglas av att ge omsorg till 

barnen i form av på- och avklädnad samt en plats där det offentliga möter det privata 

(Johansson 2011; Pihlgren 2017; Markström 2007). Undervisning är en målstyrd process som 

syftar till att stimulera och utmana barnen (Sheridan & Williams 2018b). Studien har utgått 

ifrån en kvalitativ forskningsansats och använder sig av videoobservationer för att synliggöra 

de sex deltagande förskollärares undervisningstillfällen i tamburen. Följande 

undervisningsstrategier som de sex förskollärare använder sig utav för att rikta barnens 

uppmärksamhet mot ett visst innehåll är: synliggörande med kroppen, stöd av bildpedagogik, 

utmanande och stöttande frågor, och vägvisande och stöttande förklaringar. Studien kommer 
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fram till att undervisning i tamburen kan förstås som en relation mellan förskollärare och de 

yngre barnen där de båda delar samma uppmärksamhet på ett visst föremål.  

Ämnesord  

Undervisning, undervisning i förskola, undervisningsstrategier, utvecklingspedagogik, tambur
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1 Inledning och problembeskrivning 

Tidigare forskning kring barns lärande visar att förskolan har en betydande roll i barnens liv 

då den påverkar barnens livslånga lärande och framtida välmående. Detta beror på att barnen 

inhämtar och utvecklar mer kunskaper och kompetenser under sina första levnadsår än vad de 

gör i senare delen av sitt liv (Sheridan & Williams 2018a; Sheridan & Williams 2018b; 

Persson 2015). Detta visar hur betydelsefull utbildning i förskolan är för barnens framtida 

välmående vilket har fått en tydligare roll i den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18 

(Skolverket 2018).  

Förskollärarna ska enligt Skollagen (2010:800) ansvara för utbildningen i förskolan vars syfte 

är att barnen ska kunna lära sig och utveckla kunskaper och värden i förskolan (Skolverket 

2018). Begreppet utbildning handlar om en process som har en början och ett slut där det 

finns förutbestämda mål som studenten, efter att ha genomgått processen, ska uppnå (Vallberg 

Roth & Tallberg Broman 2018). Inom begreppet utbildning ingår begreppet undervisning som 

är en målstyrd process som syftar till att stimulera och utmana barnen. Trots att utbildning och 

undervisning är nya begrepp i Lpfö 18 är dessa begrepp inget som är nytt för förskolan. 

Begreppen har funnits som tradition i förskolan sedan Fröbels barnträdgårdar i form av 

trädgårds- och hushållsarbete, och i form av temaarbete (Sheridan & Williams 2018b). 

Arbetssätten har handlat om att försöka rikta barnens uppmärksamhet och intressen mot ett 

visst innehållsområde genom lek, omsorg och fostran (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014). Enligt Skolinspektionens (2018) slutrapport brister förskolans undervisning i 

att uppfylla läroplanens intentioner. Detta antas bero på att personalen i förskolan inte har en 

klar uppfattning om hur undervisningens form och innehåll ska implementeras i deras 

verksamhet. Detta kräver, enligt Skolinspektionen (2018), insatser för att tydliggöra 

undervisningens roll i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Lpfö 18 belyser att alla vardagliga rutiner och aktiviteter kan ses som föremål för 

undervisningstillfälle för barnen vilket gör att tamburen blir en intressant plats att studera 

(Skolverket 2018; Sheridan & Williams 2018b). Enligt Johansson (2011) är tambursituationer 

en omsorgsituation som oftast präglas av stress och hög koncentration vilket skapar 

situationer där det pedagogiska åsidosätts. Utifrån en inspektion genomförd av 

Skolinspektionen (2016) använde knappt hälften av de inspekterade förskolorna 

tambursituationen som en undervisningsmiljö. Enligt Sheridan och Williams (2018b) är 
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undervisning i förskolan sparsamt studerat och avsikten med denna studie är att bidra till ökad 

förståelse för hur undervisningen i tambursituationer kan se ut i svenska förskolor.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande studie är att studera kring hur förskollärare skapar undervisningstillfällen 

i förskolans tambur. 

Frågeställningar: 

 Hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för ett visst innehåll i 

tambursituationer? 

 Hur kommer olika undervisningsstrategier till uttryck i förskolans tambur?  

1.2 Avgränsningar 

Följande studie kommer enbart att studera förskollärare då de ska enligt Skolverket (2018) 

ansvara för undervisningen i förskolan. Studien syftar till att ge en liten inblick kring hur 

undervisning i tamburen kan se ut i praktiken och kommer därför inte kunna generaliseras till 

alla förskollärare. Studien kommer enbart att fokusera på- och avklädnadssituationer i 

tamburen och kommer inte inkludera de övriga tambursituationer som kan förekomma i 

förskolans verksamhet. 

1.3 Disposition 

Följande studie kommer i kapitlet “Tidigare forskning och litteratur” att presentera tidigare 

forskning och litteratur kring undervisningens innebörd i förskoleverksamheten och samspel 

mellan förskollärare och barnen i tamburen.  

I nästkommande kapitel, ”Teoretisk referensram”, kommer studiens teoretiska referensram, 

utvecklingspedagogik, att presenteras. Utvecklingspedagogikens betydelse och innebörd i 

förskoleverksamheten samt betydelse av förskollärarens roll kommer att belysas. 

Avslutningsvis kommer Doverborg, Pramling och Pramling Samuelssons (2013) sju 

undervisningsstrategier att beskrivas.   

I kapitlet “Metod och material” kommer arbetets valda metod och material att beskrivas och 

tydliggöras. Inledningsvis kommer studiens valda forskningsansats och dess relevans för 

studiens syfte och frågeställning samt studiens tillförlitlighet att presentera. Studiens valda 

insamlingsmetod, videoobservation, och urvalsprocess kommer att presenteras. Den andra 
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delen av avsnittet kommer en genomgång av studiens urvalsprocess och tillvägagångssätt att 

beskrivas och motiveras samt hur studien har beaktat de vetenskapliga etiska principerna. 

Avslutningsvis kommer en beskrivning kring hur data har generats av det empiriska 

materialet att redogöras. 

I empirikapitelet kommer studiens empiriska material att presenteras utifrån Doverborg et als. 

(2013) sju undervisningsstrategier: introducera variation, inramning, möte och samordning 

mellan lärarens och barnets perspektiv, skillnaden mellan ett lokalt och expansivt språk, att 

utmana och stötta barn, vad innebär det att kunna något och hur kan man se på utvecklingen 

av barns kunnande inom ett kunskapsområde och synliggöra mönster. 

Studiens analyskapitel kommer att utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv analysera och 

presentera de olika mönster och kategorier som har synliggjorts i det empiriska materialet. De 

olika kategorierna kommer att även knytas an till tidigare forskning.  

I studiens avlutande del ”Slutdiskussionen” kommer studiens slutsats att presenteras och 

diskuteras. I detta kapitel kommer även förslag till framtida studier att presenteras. 

2 Tidigare forskning och litteratur 

I följande avsnitt kommer innebörden av undervisningsbegreppet att inledningsvis 

presenteras. Därefter kommer en genomgång av aktuell forskning kring undervisning i 

förskolan att lyftas upp. Avslutningsvis kommer tidigare forskning och litteratur kring 

samspelen mellan förskollärare och barnen i tamburen att redovisas.  

2.1 Undervisningsbegreppets innebörd i förskolan 

Undervisningsbegreppet innebär ett mer medvetet val från förskollärarna sida i deras 

aktiviteter med barnen, där förskolläraren medvetet riktar barnens uppmärksamhet mot ett 

visst innehåll i en aktivitet och inte enbart göra aktiviteten för stunden. Det positiva med 

undervisningen i förskolan är att den tar tillvara på det som barnen upplever meningsfullt 

samtidigt som barnens intressen riktas mot specifika innehåll (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017). Pramling, Doverborg och Pramling Samuelsson (2017) betonar att 

undervisning kan vara ett sätt för förskolläraren att gå in i barnens perspektiv och 

meningsskapande genom att förena barnets tidigare erfarenheter med förskollärarens 

intentioner för att vidga barnens perspektiv. Att förskollärare skapar strategier för att närma 

sig barnens perspektiv i olika situationer är betydelsefullt för att skapa en nära relation mellan 
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den vuxne och barnen (Johansson 2011). En relation som är väsentlig för att göra 

undervisning möjlig i förskolan då undervisning handlar om att två eller fler personer delar 

uppmärksamhet på ett och samma fenomen (Doverborg et al. 2013; Pramling et al. 2017). I 

Perssons (2015) forskningsöversikt lyfter fram vikten av en nära relation mellan förskollärare 

och barn där relationen har en positiv effekt på barnens livslånga lärande. 

 

Barnett (i Doverborg et al. 2013) påpekar att undervisning har två utmärkande egenskaper. 

Den första egenskapen handlar om att det sker en förändring hos barnet och där den andra 

egenskapen handlar om att stanna kvar i innehållet men att förskolläraren förändrar metoden 

tills barnet förstår eller behärskar innehållet. Utifrån dessa egenskaper kräver undervisningen 

en dialog mellan förskolläraren och barnen där förskolläraren är uppmärksam för de signaler 

som barnen uttrycker och anpassar undervisningen utifrån dem tills ett lärande sker. 

Undervisning i förskolan kan därmed förstås som en dubbelriktad kommunikation där både 

förskolläraren och barnen är aktiva med att bidra till undervisningssituationen (Doverborg et 

al. 2013).  

2.2 Undervisning som en relation mellan förskollärare och barn 

I Melkers, Mellgrens och Pramling Samuelssons (2018) studie, lyfter de fram hur ett 

”ömsesidigt delat fokus” är en nödvändighet för undervisning med de yngre barnen i 

förskolan. Det handlar om att förskolläraren och barnen delar samma uppmärksamhet på ett 

och samma innehåll. Melker et al. (2018) betonar vikten av att förskolläraren använder sig av 

relevanta begrepp för innehållet, för att barnen ska kunna lära sig om innehållet. Forskarna 

påpekar att begreppsanvändning kan vara ett redskap för förskollärarna att fånga upp barnens 

idéer och erfarenheter kring innehållet. Genom att beakta barnens röster och uttryck kan 

förskollärarna synliggöra var barnen befinner sig i sin förståelse och därmed utgå ifrån den för 

att vidga barnens förståelse (Ibid.). Undervisning kan därmed förstås som en relation där 

förskolläraren uppmärksammar barnets perspektiv och utgår ifrån detta för att föra barnet 

vidare i sitt lärande (Thulin & Jonsson 2018). Thulin och Jonsson (2018) betonar att barnens 

perspektiv inte ska ses som en enskild faktor i att beskriva undervisning utan kräver en 

förskollärare som skapar kopplingar mellan barns perspektiv och ny kunskap med hjälp av en 

ömsesidig kommunikation. Utifrån Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) studie 

betonar de vikten av att förskollärarna inte enbart ansvarar för att skapa miljöer som 

stimulerar barnens lärande utan också att förskolläraren aktivt stödjer barnen i deras lärande. 

Säljö (2011) lyfter fram att kunskap inte är objektiv utan får mening och betydelse i samspel 
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mellan människor. Han menar att för att barnen ska få erfarenheter av ett visst innehåll krävs 

det att förskollärarna för pedagogiska samtal med dem. Förskollärarna ska vara lyhörda och 

fånga upp innehållet som spontant dyker upp i barnens aktiviteter som barnet inte kan 

synliggöra själv (Björklund et al. 2018; Persson 2015).  Undervisning kan enligt Nilsson, 

Lecusay, Alnervik och Ferholt (2018) förstås som en iscensättning av ett tidsrum där både 

förskollärare och barn upplever, erfara och lär tillsammans. Detta innebär att förskolläraren 

behöver vara lyhörd för vad som är och kommer bli meningsfullt för barnen. Det handlar om 

att förskolläraren bekräftar och svarar på de uttryck som barnen ger uttryck för (Nilsson et al. 

(2018). 

2.3 Tambursituationer i praktiken 

Johansson (2011) visar exempel på tambursituationer som är konfliktfyllda och har en hög 

ljudnivå vilket kan resultera i att förskollärarna kommunicerar mindre med barnen. 

Konfliktfyllda situationer medför att pedagogerna har svårigheter med att möjliggöra sin 

medvetna planering kring ett visst innehåll (Johansson 2011; Jonsson et al. 2017). Pihlgren 

(2017) belyser att ju större barngrupperna desto mindre uppmärksamhet får barnen och barnen 

förväntas att göra samma sak på samma tid som alla andra barn. Detta resulterar i att 

kommunikationen mellan barnen och förskollärarna ofta blir enkelriktad i form av tillsägelser 

och förmaningar.   

 

I de tambursituationer som är stödjande, tryggt där barnen bemöts på ett positivt sätt har 

förskollärarna en tydlig plan kring hur situationen ska fortgå och som underlättar lärandet. I 

Pihlgrens (2017) studie lyfter hon upp hur förskollärarna organiserar barngruppen i mindre 

grupper för att underlätta möjligheten att fånga upp lärandetillfällen. I en förskola, som 

Pihlgren (2017) observerade under sin studie, har förskollärarna haft en genomtänkt, 

specificerad och planerad tambursituation där alla pedagoger i verksamheten blir involverad i 

undervisningen. Avsikten är att kunna erbjuda barnen möjligheter till lärande samt att 

bibehålla en god omsorg för barnen. I den studerade förskolan har förskolläraren lagt kläderna 

på en rad, ett system som visar visuellt för barnen en ordning som barnen kan följa för att klä 

på sig själva. Systemet fungerar som olika steg för barnen samt stöd för barnet i sin 

påklädnad. Systemet blir ett verktyg för förskollärarna för att synliggöra var barnen befinner 

sig och kan därmed tydligare synliggöra var barnen behöver stöd med (Pihlgren 2017). 
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3 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer utvecklingspedagogiken, som är studiens teoretiska referensram, att 

presenteras. Inledningsvis kommer utvecklingspedagogikens grunder och dess innebörd i 

förskolan att presenteras. I avsnittets andra del kommer Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelssons (2013) sju undervisningsstrategier att beskrivas. 

3.1 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken är en pedagogik som handlar om att systematiskt arbeta för att 

utveckla och utvidga barnens förståelse och erfarenheter av sin omvärld (Pramling 

Samuelsson 2011). Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) kan barnen 

utvidga sin förståelse genom att förskollärarna erbjuder barnen möjligheten att synliggöra sin 

upplevelse och uppfattning som både pedagoger och andra barn kan få ta del utav. 

Utvecklingspedagogiken bygger mycket på att låta barnen erfara ett visst innehåll, lärandets 

objekt, med varierande uttrycksformer och arbetsätt, lärandets akt. Det är genom variation 

som barnen får möjligheten att kunna urskilja, erfara mångfalden och ha beredskap för att 

möta nya situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Sammanfattningsvis 

utgör lärandets objekt och lärandets akt en helhet för barnens utveckling och lärande om sin 

omvärld (Pramling Samuelsson 2011).  

3.2 Doverborg et al (2013) sju undervisningsstrategier 

Med utgångspunkt i utvecklingspedagogiken har Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) lyft fram sju undervisningsstrategier. Dessa strategier bygger på att skapa 

förutsättningar för undervisning och främja barnens lärande. Dessa sju undervisningsstrategier 

är: (1) introducera variation, (2) inramning, (3) möte och samordning mellan lärarens och 

barnets perspektiv, (4) skillnaden mellan ett lokalt och expansivt språk, (5) att utmana och 

stötta barn, (6) vad innebär det att kunna något och hur kan man se på utvecklingen av barns 

kunnande inom ett kunskapsområde och (7) synliggöra mönster (Doverborg et al. 2013). 

 

Den första undervisningsstrategin att introducera variation innebär att förskolläraren riktar 

barnens uppmärksamhet mot något som är förgivettaget genom att erbjuda barnet en variation 

av fenomenet samt något som är konstant för att barnens ska kunna urskilja ett visst fenomen 

från ett annat. Den andra undervisningsstrategin är inramning som handlar om att 

förskolläraren tydliggör ramarna för en aktivitet för barnen. Det handlar om att introducera 

vad lärandet med aktiviteten handlar om samt tillvägagångssättet för att rikta sig mot det 
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lärandet. Mötet med samordning mellan lärares och barnets perspektiv handlar om att både 

förskollärare och barn fokuserar på samma sak. Det mest betydelsefulla i denna strategi är att 

få med barnen på samma plan som förskolläraren där båda parterna kan förstå varandra.  

 

Undervisningsstrategin “Skillnaden mellan ett lokalt och expansivt språk” handlar om hur 

barnen och förskollärare pratar om något. Det lokala språket är ett språk som används i ett här 

och nu situation och enbart de närvarande personerna kan förstå innebörden av berättelsen. Ett 

expansivt språk är ett språk som en person kan använda i flera andra situationer och att 

utomstående personer kan förstå innebörden av berättelsen. Den femte undervisningsstrategin 

handlar om att kunna utmana och stötta barnen i deras lärprocesser. Det viktiga i denna 

strategi är att kunna ge barnen nya material för att kunna utvidga och utmana deras perspektiv 

samtidigt som de utgår ifrån barnets tidigare erfarenheter för att stötta deras lärprocesser.  Den 

sjätte undervisningsstrategin “vad innebär det att kunna och att utveckla ett kunnande?” 

handlar om att förskolläraren har klart för sig vad det handlar om att kunna något. 

Förskollärarens medvetenhet kring vad kunnande innebär fungerar som utgångspunkt för att 

synliggöra barnens kunnande och därmed utveckla den vidare. Den sista 

undervisningsstrategin, att synliggöra mönster, handlar om vissa handlingar och agerande är 

något som vi tar för givet och det är när vi stöter på något som varierar som vi synliggör 

handlingsmönstret. Syftet med strategin är att kunna synliggöra olika handlingsmönster för 

barnen att de får möjligheten att ta del av varandras handlingsmönster och reflektera kring 

dem. 

4 Metod och material 

I kommande avsnitt kommer studiens forskningsmetod att presenteras. Inledningsvis kommer 

en kort beskrivning av studiens forskningsansats, dess relevans för studien och hur studiens 

tillförlitlighet stärks att presenteras. Den andra delen av avsnittet kommer en genomgång av 

studiens urvalsprocess och tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras samt hur studien har 

beaktat de vetenskapliga etiska principerna. Avslutningsvis kommer en beskrivning kring hur 

data har generats av det empiriska materialet att redogöras. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsansats då studien är intresserad av att synliggöra 

hur förskollärare agerar och handlar i ett visst sammanhang. Studien syftar till att skapa en 
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förståelse för hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i förskolans tambur. Den 

kvalitativa forskningsansatsen utgår ifrån att kunskapen utvecklas i ett sammanhang vilket 

kräver att forskaren behöver sätta sig in i den undersöktes livsvärld (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1991; Bryman 2008). Denscombe (2016) skriver att kvalitativ forskning ligger bra 

till när det kommer till komplexa sociala situationer.  

4.1.1 Studiens tillförlitlighet  

För att göra studien mer tillförlitlig har studien beaktat dem olika delkriterier inom begreppet 

tillförlitlighet. Inom begreppet tillförlitlighet ingår delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. För att säkerställa studiens trovärdighet har jag personligen 

besökt de olika deltagarna och filmat förskollärarnas undervisningstillfälle i tamburen. 

Underlaget kommer att tolkas utifrån mitt eget perspektiv med stöd från 

utvecklingspedagogiken. Genomförandet av empirinsamlingen kommer att tydligt redogöras 

och beskrivas för att en eventuell omstudie också genererar liknade svar som kan öka studiens 

pålitlighet. För att stärka studiens konfirmering kommer studenten att förhålla sig objektivt 

och göra medvetna val och sträva efter att inte låta personliga känslor påverka studiens 

resultat.   

4.2 Urvalsprocessen  

Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval där verksam förskollärare har varit ett 

kriterium. Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagarna har valts ut beroende på deras 

tillgänglighet till forskaren (Bryman 2008) i detta fall studenten. Studiens deltagare har 

kontaktats via telefonsamtal och som fått ett missivbrev med samtyckesblankett skickade till 

sina e-postadresser och som delat ut missivbrev med samtyckesblankett till barnens 

vårdnadshavare. 

4.2.1 Lista av deltagande förskollärare och barn 

Studiens har sex deltagande förskollärare och 27 deltagande barn. I studien kommer samtliga 

deltagare att ha fiktiva namn de kommer benämnas som i denna studie. De fiktiva namnen har 

generats med hjälp av en webbsida för namngenerering. Följande sex förskollärare och 27 

barn från fem olika förskolor i Skåne har deltagit i denna studie: 

Förskola 1: En av de verksamma förskollärarna och åtta barn mellan ett till tre år har deltagit 

i följande studie och har fått följande fiktiva namn: Maria (förskollärare), Greta, Peter, Emma, 

Hasse, Anna, Lisa, Kajsa och Kim. 
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Förskola 2: Två verksamma förskollärare och fyra barn mellan tre till fem år har deltagit från 

denna förskola. Deltagarana har fått följande fiktiva namn: Raven (Förskollärare), Ylva 

(Förskollärare), Hassan, Liping, Sonja och Olive. 

Förskola 3: En av de verksamma förskollärarna och fyra barn mellan tre till fem år har 

deltagit i följande studie. Två av barnen var frånvarande under en av mina två fältdagar i 

förskolan. I studien kommer de att benämnas med följande fiktiva namn: Justine 

(förskollärare), Levi, Sky, Misha och Toby. 

Förskola 4: En förskollärare och fem barn i åldrarna ett till två år har deltagit i denna studie. 

Tre av barnen var närvarande på den första fältdagen på denna förskola. I studien kommer de 

att benämnas med följande fiktiva namn: Robin (förskollärare), Tommy, Montana, Alexie, 

Mikaela och Lynn. 

Förskola 5: En förskollärare och sex barn mellan fyra till fem år är deltagande i denna studie. 

I studien kommer de att benämnas med följande fiktiva namn: Kyle (Förskollärare), Paulina, 

Edgar, Brandon, Sean, Lovisa och Susanne. 

4.3 Tillvägagångssätt: videoobservation 

Deltagarna har meddelats om att de kommer att bli videoobservera vilket kan öka risken till 

att påverka deras agerande, forskareffekt. Forskareffekt innebär att deltagarna kan påverka sitt 

beteende och agerande på grund av vetskapen av att det finns en forskare i närheten (Lalander 

2015). En annan anledning till den öppna observationsroll är att studien syftar till att studera 

kring hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i tamburen. Genom deltagarnas vetskap 

om studiens syfte har det insamlade materialet fått ett bättre fokus på undervisningen. 

Ytterligare en anledning till en öppen observation är att undvika de risker som dolda 

observationer kan medföra som exempelvis etiska problem (Magne Holme & Kroh Solvang 

1997).  

Studien har med hjälp av videoobservationer synliggjort hur förskollärare skapar 

undervisningstillfällen i förskolans tambur. Enligt Eidevald (2015) kan videoobservationer 

medföra en djupare analys av de olika interaktioner som sker i sammanhanget än vad typiska 

fältanteckningar kan medföra.  Med hjälp av videoinspelning har undervisningen i tamburen 

synliggjorts bättre för analysarbetet då den visar större delen av situationen än vad 

fältanteckningar har varit. De inspelade filmsekvenserna har varit till stöd för att få en 
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tillbakablick på vad och hur undervisningstillfället såg ut. Filmsekvenserna har spelats upp för 

att synliggöra hur de olika undervisningsstrategierna har kommit till uttryck. De 

undervisningstillfällen som kommer till uttryck i insamlade filmsekvenserna har transkriberats 

där kommunikationen och handlingarna tydliggörs. Eidevald (2015) betonar att det är 

omöjligt att kunna överföra och beskriva allt från en hel filmsekvens och betonar vikten av att 

beskriva och tydliggöra de viktigare delarna i sekvensen, då filmsekvenser inte enbart fångar 

upp tal och kommunikation men även handlingsmönster som kan vara relevant för studien.  

Inför videoobservationerna har tamburen studerats för att identifiera en bra placering av 

kameran för att fånga upp större delen av tambursituationen. De 14 videoobservationerna har 

skett i respektive deltagande förskolors tamburer och har varit cirka tre till tio minuter långa. 

tio av de 14 videoobservationer har fångat upp påklädnadssituationer och de resterande 

videoobservationer har fångat upp avklädnadssituationer. Studien har haft två bortfall på 

grund av icke-närvarande författare och att kamerans batteritid tog slut mitt under en 

avklädnadssituation på en av förskolorna.  

4.4 Etiska principer: 

För att ingen av studiens deltagare ska komma till någon form av skada, psykiskt eller fysiskt, 

har följande studie beaktat de fyra etiska principerna. Dessa är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). Innan empirinsamlingen har 

samtliga förskollärare och vårdnadshavare (till barnen som deltar i studien) fått information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt i form av ett missivbrev med en inkluderad 

samtyckesblankett. I missivbrevet har deltagarna och vårdnadshavare informerats att 

deltagandet är frivilligt och att de kan när som helst under studieperioden avbryta sitt eller sitt 

barns deltagande. I missivbrevet försäkras deltagarna att de kommer att vara anonyma i 

studien där varken namnen på förskola, förskollärare och barn kommer att nämnas. De har i 

studien fått fiktiva namn. Det insamlade underlaget från förskolorna kommer att förvaras i 

författarens dator som enbart är åtkomligt för författaren och kommer enbart användas till 

studien och inte till något annat.  

4.5 Bearbetning av data 

I analysarbetet har begreppen från utvecklingspedagogiken och Doverborg et als. (2013) 

undervisningsstrategier använts för att beskriva undervisningstillfällena som har synliggjorts i 

det empiriska materialet. I studien har en tematisk analys-metod använts för att genomföra 

studiens analys. Det handlar om att synliggöra olika teman i det empiriska materialet som 
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utgör studiens data (Bryman 2008). I analysarbetet har ett observationsschema som har utgått 

ifrån Doverborg et als. (2013) sju undervisningsstrategier där varje undervisningsstrategi 

utgör ett tema i analysarbetet. För att underlätta bearbetningen av de insamlade 

filmsekvenserna har varje tema fått varsin färgkod där data färgmarkerats beroende på vilket 

tema det tillhör som exempelvis har undervisningsstrategin ”att synliggöra variation” fått 

färgkoden ”orange” (se bilaga 3). Data har genererats från de insamlade filmsekvenserna från 

empiriinsamlingen genom att spela upp och studera filmsekvenserna flera gånger och de 

kritiska momenten som lyfter upp undervisningsstrategierna i förskolornas tamburer har 

transkriberats. Följande datakategorier synliggjordes i filmsekvenserna: synliggöra variation, 

inramning av på- och avklädnadssituation, att använda ett expansivt språk, samordning av 

förskollärares och barnens perspektiv, utmana och stötta barnen, synliggöra handlingsmönster 

och vad innebär barns kunnande och hur utvecklar de sitt kunnande vidare.  

5. Empiri 

I följande avsnitt kommer studiens empiriska material att redovisas utifrån vilka 

undervisningsmetoder och -strategier som de olika deltagande förskollärarna använder sig 

utav under sina undervisningstillfällen i tambursituation.  

5.1 Synliggör variation 

Maria (förskollärare): Vad behöver jag ha på mig? [Sträcker sig mot Peter för att få 

hans uppmärksamhet]. Peter, vad behöver jag ha på mig? [Handgesterar över sin 

överkropp].  

Peter: [Tittar på Maria] Tröja. 

Maria: Tröja och… mer? Tröja har jag [Visar sin tröja genom att dra i den nedre 

delen av tröjan flera gånger]. Vad behöver jag mer? [Klappar på sina ben och 

gesterar med händerna mot sina ben]. Vad behöver jag ha på benen? 

Greta: Överdrags. 

Maria: Ett par överdragsbyxor [nickar]. Vad behöver jag mer? [Gesterar framför 

överkroppen]. 

Kim: Jacka 

Maria: Jacka och..? [Klappar sig på huvudet]. 

Kim: Mössa! 

Maria: Ja! Det behöver jag! [Med entusiasm]. 

     [Filmsekvens 5] 

I följande scenario synliggör Maria en variation där hon visar att förskolläraren, den vuxne, 

också behöver ta på sig kläderna. Hon introducerar sammanhanget med att säga att hon måste 

ha kläder på sig och därefter ställer en fråga till barnen. Maria använder sig av frågor och 

kroppspråk för att utmana, vägleda och stötta barnens förståelse för påklädning vilket är 

lärandeobjektet i detta sammanhang.   
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I en annan förskola synliggörs undervisningsstrategin ”att synliggöra variation” i 

förskolläraren Kyles undervisning kring påklädnadssituationen. Kyle beskriver och genomför 

en variation av en påklädnadsituation där han börjar med att introducera vilka kläder som 

gäller och därefter ska barnen och han skapa sina egna gubbar av sina ytterkläder på golvet. 

Kyle: Jag tänkte att vi skulle lägga upp våra kläder så här roligt. Precis som Susanne 

gjorde där. Vi lägger upp det (Tar sina ytterkläder och lägger dem på golvet) Jag ska 

lägga upp mina byxor så. 

Susanne: Jag har luva på min 

Kyle: och så lägger jag upp jackan så här. Titta. Så snyggt. Sen lägger jag  

Brandon: Överdrags… 

Kyle: Precis som när man klär en gubbe. Kan ni lägga ut det på golvet? […] Nu får 

ni ställa er vid er grejer. Vi fixar detta tillsammans. Hör ni, jag vill nu att vi om en 

annan kompis behöver hjälp med grejerna så kan vi hjälpas åt om till exempel Edgar 

om du är supersnabb nu när vi sätter på oss kanske byxorna. När du är klar så får du 

inte sätta på dig någon annan grej utan du kanske kan hjälpa nån kompis om det är 

någon som har problem.  

     [Filmsekvens 11] 

Avsikten med följande undervisningstillfälle är att barnen och Kyle ska bygga sina egna 

gubbar av sina ytterkläder för att synliggöra ett nytt sätt att ta på sig kläderna. När barnen och 

Kyla har lagt ut sina ytterkläder på golvet introducerar Kyle lärandeobjektet att ta på sig 

kläderna tillsammans där Kyle försöker göra påklädningssituationen mer socialt genom att 

både förskollärare och barn ska ta på sig ett ytterplagg i taget och hjälpa andra kompisar om 

de har problem.  

I följande situation synliggör förskolläraren Robin för Montana att det går att ta av hängslena 

på ett annat sätt. 

Robin: Kan du knäppa? [Tecknar knäppa] 

Montana: Nej. 

Robin: Kan du knäppa av dem? [Montana försöker dra av dem] Kom så får jag se. 

Annars kan man dra av dem så här [Visar med sin egen kropp att Montana kan dra 

av hängslena från axeln och neråt] Ta av hängslena. Titta man kan göra såhär [Visar 

med Montanas hängslen] Ooh [Montana försöker dra av sina hängslen där de sitter 

ihop] eller du vill knäppa? Vi ska se om det går funkar. Ska jag hjälpa dig knäppa 

med?  

Montana: Mm. 

Robin: Man trycker så här. Trycker. Tryck. [Tycker av ett av hängslena]. Och man 

trycker där [Pekar var Montana kan trycka för att trycka av det andra hängslet]. 

[Filmsekvens 13] 

Här riktar förskolläraren Robin Montanas uppmärksamhet till att ta av sig hängslena på 

hennes regnbyxor genom att både använda sig av det verbala språket och TAKK-tecken för 
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knäppa. Robin synliggör en variation av språkanvändning av ordet ”knäppa” ytterligare 

synliggör hon en variation av hur Montana kan ta av sig sina hängslen genom att först få upp 

Montanas uppmärksamhet mot Robin själv och där Robin visar ett alternativt sätt Montana 

kan göra för att ta av sig sina hängslen där Robin visar med sin kropp hur Montana ska göra. 

Förskolläraren Robin gör det tydligare för Montana genom att visa med Montanas kropp men 

Montana har sitt fokus på att dra av hängslena vilket Robin stöttar henne igenom att visa 

henne hur hon ska göra med det första och därefter visar var hon ska trycka för att knäppa upp 

det andra hängslet. 

5.2 Inramning av undervisningssituationen 

Maria: Kommer ni ihåg vad ni behövde ha på er? [På väg in till tamburen] 

Peter: Nej stopp [Gör en massa ljud]. 

Maria: […] kommer ni ihåg vad ni behövde ha på er? [Går till barnen som har 

samlat sig på bilmöbeln] 

Peter: de ee min bil. De ee min bil. Stopp. [Puttar undan Kajsa] 

M: Det var inte din bil och det var inte det vi skulle göra. Vad var det vi skulle göra? 

Vad behövde man klä på sig? [Riktar frågan till Kim som också sitter i bilmöblen] 

Kim: Kläder 

Maria: Mm, vad var det för väder ute? Vad sa jag att det gjorde? 

Greta: Tog dem! [Visar upp och viftar med sina regnbyxor] 

Maria: Ja! [Tittar på Greta] Jag sa att man skulle ta på regnkläder, helt rätt. [Nickar 

mot Greta]. Kom. [Riktar sig mot Peter och håller honom i handen och leder honom 

mot hans fack].  

Peter: Regnkläder!  

     [Filmsekvens 5] 

Maria samtalar med barnen innan påklädnadsituationen vilket väder det är ute vilka kläder 

som barnen behöver ha på sig. I följande situation riktar förskolläraren Maria barnen tillbaka 

till påklädnadssituationen genom att ställa frågor kring vilka ytterkläder som barnen skulle ta 

på sig för att gå ut.  

I filmsekvens 8, 9 och 10 använder sig förskolläraren Justine sig av ett bildpedagogiskt 

schema som hon tillsammans med barnen har konstruerat upp innan tambursituationen, vilket 

hon under undervisningstillfället använder sig utav för att rikta barnens uppmärksamhet på 

deras påklädnad. I ett scenario från filmsekvens 8 uppmärksammar förskolläraren Justine att 

barnet Levi har börjat ta på sig skorna först innan barnet har tagit på sig överdragsbyxorna. 

Hon riktar barnets uppmärksamhet tillbaka till bildschemat genom att säga ”Oj. Oj. Titta du 

på lappen (schemat) nu?”. Samma sak sker med det andra barnet Sky som var närvarande i 

filmsekvensen 9 där hon säger till Levi att han inte behövde byxor.  

Sky: Du [Levi] behöver inte ha regnbyxorna.  

Justine: Du [Sky] ska också ha byxor. [Sky tittar förvånat på Justine] Titta på lappen 

[Pekar på schemat på dörren]. 



 

18 

 

Sky: Du sa att vi inte behövde ha! 

Justine: Jo titta på lappen. Det är ni själva som har satt upp den. 

[Filmsekvens 8] 

I filmsekvens 10 synliggörs följande ”inramning”. 

Justine: Sen får vi gå bort och kika på lappen [pekar på schemat på dörren] vad du 

behöver mer för någonting nu då. Vad är nästa? 

Toby: Jacka! 

Justine: Ja har du någon jacka på ditt fack? 

Toby: Jaa! [vänder sig mot sitt fack] 

Justine: Ja vad bra då tar vi den. 

Toby: Jag tycker inte om den där svarta. 

Justine: Vilken skulle du vilja ha? 

Toby: Denna. Jag tycker om blåa. 

 [Filmsekvens 10] 

I filmsekvens 9 använder sig Justine av det bildpedagogiska schemat igen för 

avklädnadssituationen i tamburen men barnen tycker inte att den stämmer. 

Justine: Stämmer det [bildschemat med ytterplaggen] inte? 

Sky: NAJ! [ändrar om schemat] 

Sky & Levi tillsammans: Så! 

Justine: Ja vad bra ni möblerade om den. Det var ju jättebra ju! Då får vi se om det 

stämmer nu. Vad spännande. Stövlarna först ja! […] Vad kom sen då efter 

stövlarna? 

Sky: Jackan! [Tittar på schemat] 

Justine: Gjorde det? 

Levi: Neeje! 

Sky: Jag har redan tagit av mig (byxorna). 

Justine: Ah! Du har redan tagit av dig byxorna. Vad bra. […] 

Sky: Och sen mössa! 

Justine: Ja, och vantarna då? Du får låtsas ta av dem. 

Sky: Scho, schoo [”tar av sig vantarna” på låtsas] 

[Filmsekvens 9] 

I alla tre filmsekvenserna använder förskolläraren Justine sig av det bildpedagogiska schemat 

för att introducera både påklädnads- och avklädnadssituationen för barnen. Schemat används 

under processen för att synliggöra och tydliggöra för barnen vilka kläder som gäller och i 

vilken ordning. Barnen kan även återgå till den för att synligöra var i processen de är och när 

de är klara. 

Förskolläraren Kyle använder även sig av bilder för att rama in påklädningssituationen där 

Kyle och barnen tillsammans går igenom vilket väder det är idag och vilka kläder som passar 

bra till vädret. Kyle försöker rikta barnens kunnande kring vilka ytterkläder som passar till 

dagens väder. Avslutningsvis går de igenom bilderna igen för att dubbelkolla att alla har fått 

på sig alla sina kläder. 

Kyle: Du, Edgar, du kom precis. Var det kallt? [Pekar på bilden ”kallt”] […] 

Edgar: Ja! 

Kyle: Ja det stämmer kanske ja. Vi ska ha…[Pekar på bilden med överdragsbyxor] 
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Barnen: Överdragsbyxor. 

Kyle: Överdrags. [nickar och pekar på jackan] 

Barnen: Jacka 

Barnen: [Kyle pekar på skor] Vinterskor 

Barnen: [Kyle pekar på mössa] Mössa! 

Barnen: [Kyle pekar på vantar] Vantar! 

Kyle: Och vantar så vi inte fryser.  

[Filmsekvens 11] 

En annan undervisningsstrategi kan synliggöras i förskolläraren Kyles samspel med barnen är 

att barnen utmanas till att använda sitt expansiva språk för att benämna de olika ytterkläderna 

som Kyle pekar på. 

5.3 Utveckla ett expansivt språk 

Större delen av de observerade förskollärarna använder sig av ett expansivt språk när de pratar 

med barnen. Som i den första filmsekvensen synliggörs flera tillfällen där Maria använder sig 

av undervisningsstrategin för att utveckla barnens lokala språk till ett mer expansivt språk. I 

detta exempel agerar Maria samtidigt som hon berättar för barnen henne handlingar med ett 

expansivt språk. 

”Maria: Nu tar vi fram dina (Gretas) överdragsbyxor. Här tar vi fram dina 

överdragsbyxor”.  [Tar fram Gretas överdragsbyxor från Gretas fack och lägger dem 

på golvet]. Varsågod. [Samtidigt som Maria öppnar upp och rättar till byxorna och 

lägger dem på golvet] Där kan du få ta i dina (Gretas) ben. Emma, ska du få din 

regnoverall [tar fram Emmas regnoverall från hennes fack] 

Emma: AIE! [Tittar på sin regnoverall som placeras på golvet]. 

Maria: Varsågod, kan du få ta i dina ben [både Greta och Emma börjar sätta sig ner 

för att ta i sina ben i respektive ytterkläder]  

[Filmsekvens 2] 

Vid ett annat tillfälle använder Maria sig av expansivt språk för att utveckla barnets språk från 

det lokala till det expansiva vilket synliggörs i denna stund. 

Maria: Vad behövde du ta på dig? 

Peter: Den där! (pekar på sina ytterkläder som hänger på sitt fack) 

Maria: Vill du ha overallen eller vill du ha byxor? 

Peter: lallen [overallen] 

     [Filmsekvens 1] 

I denna situation fångade Peter upp ordet overall när Maria frågade vilket ytterplagg som 

Peter menade när han pekade och sa ”den där”.  
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Förskolläraren Robin använder sig av ett expansivt språk i kombination med bilder och 

TAKK - tecken för de olika ytterplaggen.  

Robin: Ska vi se vad jag har här. [Tommy tittar på bilderna som Robin håller i och 

går mot henne för att titta närmare på dem]. Du har inte såna byxor idag? [Visar en 

bild på regnbyxor]. Du har en overall. [Tommy nickar]. Detta är regnbyxor […]. Det 

är stövlar [Visar en bild med stövlar]. Stövlar [tecknar]. Och skor [tecknar]. Har du 

några såna? 

Tommy: Nej [tittar på bilden]. 

Robin: [Bläddrar bland bilderna och Tommy tar på bilden]. Det är en jacka 

[tecknar]. En regnjacka. 

Tommy: [säger tyst] Regnjacka. 

[Filmsekvens 12] 

I samspelet mellan förskolläraren Robin och Tommy synliggörs undervisningsstrategin ”att 

utveckla det lokala språket till expansivt språk” där Robin benämner de olika ytterplaggen 

som finns på bilderna samtidigt som hon visar en annan uttrycksform för att benämna de olika 

ytterplaggen med hjälp av TAKK-tecken.  

5.4 Samordning mellan förskollärare och barn 

Förskolläraren Justine använder sig av undervisningsstrategin ”samordning mellan 

förskollärare och barn”. Detta uttrycks i följande samspel mellan Justine och barnet Levi. 

Justine: Mössan har du glömt ju! 

Levi: [Pekar på sin mössa i facket med ett leende]. 

Justine: Den som sitter där ju, du får låtsas [Klappar sig på sitt huvud]. 

Levi: [Fnissar och gör samma gest som Justine och lägger handen på huvudet för att 

gripa tag i den osynliga mössan och tar av sig den] Vantar! 

Justine: Ja vantarna också, ska vi se. [Levi tar av sig sina osynliga vantar]. 

     [Filmsekvens 9] 

Justine ville påminna Levi att han har glömt mössan som enligt schemat ska av efter jackan. 

Levi använder sig av kroppspråk för att visa för Justine att han redan har tagit av sig den 

genom att titta på Justine och mössan flera gånger och pekar slutligen på mössan på facket. 

För att samordna deras perspektiv försöker Justine återigen påminna honom om mössan 

genom att tillägga ordet ”låtsas”. Detta fångade Levi upp och deltog i aktiviteten som Justine 

introducerade genom att ta av sig mössan på låtsas men samtidigt utvecklar aktiviteten vidare 

genom att ta av sig vantarna på låtsas. 
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Förskollärare Robin använder sig av bilder på ytterkläder för att synliggöra för Tommy, 

Montana och Alexie vilka ytterkläder som Robin pratar om. På sätt och viss använder sig 

Robin av bilderna för att samordna hennes och barnens perspektiv för att de ska dela samma 

uppmärksamhet kring ett visst objekt. 

Robin: Här Montana kom. [Montana sitter kvar på andra sidan rummet och borstar 

grus med benen] Här. Montana. Kom. Kom ska du få titta på mina bilder här. [Viftar 

lätt på bilden med regnbyxor]. Kom ska du få titta här. [Montana fokuserar på Robin 

och reser sig upp samtidigt som hon tar på sig sin gula regnmössa]. Jag skulle vilja 

att du tog några byxor [Visar bilden med regnbyxor]. Har du några? [Montana tittar 

på bilden med regnbyxor och håller den tillsammans med Robin]. 

[Filmsekvens 12] 

I följande scenario visade Montana ett intresse för gruset på golvet genom att borsta det med 

benen för att rikta tillbaka Montanas intresse till påklädnaden använder sig Robin av bilder. 

Hon visar upp dem och försöker få Montanas uppmärksamhet genom att kalla på henne och 

synliggöra bilderna som hon har i handen och viftar lite lätt på dem för att visa att det är dessa 

bilder som Robin vill att Montana ska titta på.  

5.5 Utmana och stötta barn 

I tambursituationen med förskolläraren Ylva som riktar sin uppmärksamhet på Sonja som 

försöker ta på sig sin tjocktröja med dragkedja använder sig av undervisningsstrategin ”att 

utmana och stötta barn”. 

”Ylva: Kan du knäppa med?  

Sonja: Nä. 

Ylva: Kan du prova knäppa? [Sonja försöker dra ihop tröjan för att knäppa] 

Sonja: ”ohörbart” 

Ylva: Men om du, håll kvar den och sen ska ju den, silvriga, den ska i där, i den lilla 

jacket, då får du också hålla där så att, […], nej inte i där, den (pekar), ska vi, där 

blir det rätt, där ju, så, och sen drar du där ja, så håller du kvar där, du måste hålla 

här fortfarande, se där du kan ju! 

Sonja: Ja! 

Ylva: Ja, nu vet du hur man gör” 

[Filmsekvens 3] 

I följande exempel synliggörs hur Ylva försöker utmana Sonja genom att fråga henne om hon 

kan testa sin förmåga att knäppa. Sonja försöker att ta sig an uppgiften och har svårt med att 

hantera uppgiften vilket Ylva uppmärksammar och stöttar henne igenom processen genom att 

beskriva för Sonja hur hon ska gå tillväga samt visar henne hur hon ska göra. En liknande 

situation skedde mellan förskolläraren Maria och Greta.  
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Maria: Försöker du knäppa Greta så kommer jag och hjälper dig.  

Greta: Titta! [Sätter ihop bitarna på den undre delen av dragkedjan] 

Maria: Bra Greta! Och sen dra dra dra! Dra! Vänta! [Uppmärksammar att 

blixtlåset har fastnat] Vänta den har hakat ihop sig lite! [Rättar till blixtlåset] 

Nu! […] [Greta drar upp sitt blixtlås]. Bra jobbat Greta! 

    [Filmsekvens 2] 

Här försöker förskolläraren utmana Greta till att försöka knäppa jackan själv. Greta klarar av 

att sätta ihop bitarna vilket förskolläraren uppmärksammar och utmanar henne till att dra i 

dragkedjan. Dock observerar Maria att dragkedjan hade hakat upp sig och stödjer Greta med 

det. Efter att ha löst problemet uppmuntrar Maria Greta till att dra i kedjan vilket hon lyckas 

och Maria bekräftar henne.  

Ytterligare en situation där förskollärare Ylva använder sig av undervisningsstrategin för att 

utmana och stöta barnen när barnet Sonja har tagit på sig sin overall. 

Ylva: Vad ska du mer ha? 

Sonja: Inget. … eh en vante [Går till sitt fack] 

Ylva: Nåt mer?  

Sonja: Kan du hjälpa mig? [Ger vantarna till Ylva] 

Ylva: Vad ska du ha mer än vantar då? 

Sonja: Jag har inget mer. 

Ylva: Har du inget mer? Har du inget du kan ha på huvudet? 

Sonja: [Pekar med båda pekfingrarna mot huvudet] 

Olive: Mössa har hon! [Sonja vänder sig till sitt fack för att hämta sin mössa] 

[Filmsekvens 3] 

I följande scenario synliggörs hur Ylva försöker utmana Sonja kunnande om sina ytterkläder 

vidare genom att fråga vad hon mer behöver ta på sig innan hon ska ut.  

5.6 Synliggör handlingsmönster 

Maria: Bra Peter, ska du också ta i dina armar (Observerar var överdelen av 

overallen för att stödja Peter i att ta på den delen). Oj vet du vad som har hänt 

nu Peter? […] Hoppa upp [Peter lyfts upp på Marias knän]. Vet du vad det 

här benet [Drar loss overallsärmen från benet] har hamnat i en arm. Vi får 

flytta det hit [Tar benet och flyttar det till ett byxben]. 

Peter: Mm. 

Maria: Så, det kunde inte du veta 

Peter: Nej! 

 [Filmsekvens 1] 
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Förskolläraren har uppmärksammat att Peter har dragit på sig overallens ärm på ett av sina 

ben vilket synliggörs i förskollärarens uttryck ”oj vet du vad som har hänt nu”. Förskolläraren 

synliggör barnets handlingsmönster genom att dels förklara med ord vad som barnet har gjort 

och visar med händerna för att tydliggöra sitt verbala språk.  

Förskolläraren Maria använder sig av att synliggöra ett handlingsmönster i sitt samspel med 

barnet Anna som Maria stödjer för att klä på Anna sin overall. Hon använder sitt verbala 

språk på ett lekfullt sätt för att synliggöra och beskriva handlingsmönstret att trä på sina ben i 

overallen. Maria säger följande till Anna samtidigt som hon klär på benen på Anna: ”Och så 

sticker vi in foten. Var är foten? Titta nu, nu kommer den. Nu kommer foten. Tittut! Där var 

foten!”.  

Justine: [Uppmärksammar att Toby har svårt med att ta på sig byxbenen]. Ska jag 

hjälpa dig? Det ser lite besvärligt ut, tycker jag här. De har nog snurrat ihop sig vid 

fodern, tycker jag. Har du fått ut något ben? Ska vi se här så du inte behöver gå 

baklänges ut. Ska vi se här. 

Toby: Baklänges. 

Justine: Ja. Ska vi se, knäppa upp här lite också så. Jag tror du var rätt på det bara 

det foten var lite jobbigt här.  

[Filmsekvens 10] 

I samspelet mellan förskolläraren Justine och barnet Toby använder sig förskolläraren Justine 

av undervisningsstrategin ”att synliggöra handlingsmönster”. Hon uppmärksammar att Toby 

har svårt med att ta på sig byxbenet då det har snurrat ihop sig vilket Justine synliggör för 

Toby. Hon visar med sina händer samt förklarar med verbalt för Toby vad som gör det svårt 

för honom att ta på sig byxbenen på regnbyxorna.  

Liknande scenario där barnet får svårt med att ta på sig eller klä av sig är i samspelet mellan 

barnet Sonja och förskolläraren Ylva. Sonja har svårt att knäppa upp jackan vilket Ylva 

genom verbalt tal och visar Sonja vad som gör att det är svårt att dra av dragkedjan. 

Sonja: Jag kan inte [Har svårt att knäppa upp sin kofta] 

Ylva: Men du, den har fastnat, titta den sitter [visar upp dragkedjan som har fastnat i 

koftan]. Då får man dra upp den igen och så får man prova. Kan du prova igen?  

[Filmsekvens 4] 
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En annan variant av undervisningsstrategin ”att synliggöra handlingsmönster” är när 

förskolläraren Maria använder sig av sig själv för att rikta barnens uppmärksamhet kring hur 

de ska ta av sig sin jacka. 

Maria: Titta här! [Riktar sig mot samtliga barn i tamburen och alla vänder sig för att 

titta på Maria] Nu har jag knäppt upp min jacka, då gör jag såhär, drar jag med 

armen [jackans ärm] och så kommer armen ut och så drar jag med andra armen och 

så kommer den ut. Ibland är det lite klurigt men om du provar nu Peter och så drar 

du med ena armen först så ja, dra, dra här, ja det är lite klurigt.  

[Filmsekvens 6] 

5.7 Vad innebär barns kunnande och hur utvecklar förskollärare den vidare? 

Greta: Kim har glasögon! 

Kim: Ja, det har jag! [Tar på sig sin mössa] 

Maria: Ja, Kim har sina solglasögon ifall hon tycker att ljuset blir for jobbigt.  

[Kim försöker sträcka på sig för att hämta sina solglasögon] […] 

Kim: Nej, jag kan inte ta mina glasögon!  

Maria: Men du behöver inte dem vännen för det regnar där ute. Det är ingen sol nu. 

Kim: Men det kan regna på mina ögon! 

Maria: Ja det kan det faktiskt. Det gör det kanske? Du får känna om det kommer. 

 [Filmsekvens 5] 

Förskolläraren har observerat att Greta har sett Kim solglasögon när Greta tittar mot 

solglasögonen samtidigt som hon berättar att ”Kim har glasögon”. Greta visar här sitt 

kunnande om glasögonen vilket förskolläraren fångar upp och utvecklar vidare genom att 

bekräfta och samtidigt utveckla Gretas och Kims kunnande om solglasögon vidare. 

Förskolläraren bekräftar att det är solglasögon och hur och när de används. 

Olive: Dom är inte blöta! [visar fram fötterna] 

Ylva: Naje. Det är jättebra. 

Olive: Vi hade såna regnbyxor. 

Ylva: Ja. 

Olive: Det är toppen. 

Ylva: Det är toppen. Det med regnkläder, gummistövlar. 

Olive: När man inte tar ner dem 

Ylva: Så slipper man bli blöt om fötterna 

Olive: Tummen! [Visar tummen upp] Den var inte blöt! 

Ylva: Nej du blir inte blöt när du har regnkläder och gummistövlar  

[Filmsekvens 4] 
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I ovanstående scenario synliggörs ett samspel mellan förskolläraren Ylva och barnet Olive där 

de samtalar om hon inte har blivit blöt om strumporna på grund av att hon hade på sig 

regnbyxor. Förskolläraren lyssnar in och bekräftar Olives förklaringar genom att sätta ord på 

det hon förklarar samt utvecklar hennes förklaring där även regnkläder och gummistövlar har 

en bra funktion att hålla en torr.  

Kyle: Nej, nu är det här med knäppandet tycker ni är ganska svårt. Kan vi försöka 

hjälp varandra om det någon som kan? 

Susanne: Jag kan. 

Brandon: Lätt som en plätt […] 

Kyle: [Ser att Lovisa står och väntar på hjälp] Brandon, ska du hjälpa Lovisa? 

[Brandon går fram till Lovisa och hjälper henne med dragkedjan]  

[Filmsekvens 11] 

I förskolläraren Kyles undervisningstillfälle med barnen synliggörs att Kyle har en förståelse 

för att vissa barn upplever att knäppa jackan är svårt medan vissa har förmågan att knäppa. 

För att rikta barnen till att hjälpa varandra föreslår Kyle att de barn som kan knäppa kan 

hjälpa de andra barn som inte kan knäppa. På så sätt utvecklar Kyle de barn som har förmågan 

att knäppa till att hjälpa sina kompisar till att knäppa och att barnen som inte har förmågan än 

kan ta hjälp av andra kompisar och inte enbart hjälp av en vuxen.  

6. Analys  

I följande avsnitt kommer studiens resultat och tidigare forskning att analyseras med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar: Hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för 

ett visst innehåll i tambursituationer? och Hur kommer de olika undervisningsstrategier till 

uttryck i förskolans tambur? 

6.1 Undervisning i tamburen 

Undervisning i förskolan har inneburit att förskollärarna gör medvetna val kring hur de ska 

rikta barnens uppmärksamhet mot ett visst innehåll (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017). För att göra undervisning möjlig i förskolan krävs det enligt Doverborg et 

al. (2014) och Pramling et al. (2017) att två eller flera personer delar samma uppmärksamhet 

på ett och samma innehåll. Enligt tidigare forskning och litteratur är tamburen en plats i 

förskolan som präglas av omsorg samt en plats där det privata möter det offentligta 

(Johansson 2011; Pihlgren 2017; Markström 2007). I samtliga videoobservationer har 

tambursituationer präglats av att ge omsorg i form av att barnen ska ta på sig rätt ytterkläder 

för att kunna vara ute under en längre tid.  
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Sett utifrån utvecklingspedagogiken har lärandeobjektet i de flesta videoobservationer handlat 

om lärandet om sina ytterkläder och utveckla sin motorik men att lärandets akt har skett på 

olika sätt. De studerade förskollärarna har använt sig av olika strategier för att rikta barnens 

uppmärksamhet mot exempelvis läran om sina ytterkläder, på- och avklädnad eller socialt 

samspel. Att skapa strategier för att närma sig barnens perspektiv är viktigt för att skapa nära 

relationer mellan den vuxne och barnen som är en avgörande faktor för undervisning med de 

yngre barnen (Johansson 2011; Doverborg et al. 2014; Pramling et al. 2017). Följande 

strategier synliggjordes i de insamlade videoobservationerna: Synliggörande med kroppen, 

stöd av bildpedagogik, utmanande och stöttande frågor, och vägvisande och stöttande 

förklaringar. 

6.2 Synliggörandet med kroppen 

Sett utifrån utvecklingspedagogiken ska förskolläraren erbjuda barnen möjlighetera att 

synliggöra sin upplevelse samt utveckla och utvidga deras förståelse (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014). I studien använder sig tre av förskollärarna sig av sin egen kropp för 

att synliggöra lärandeobjektet att klä på sig och klä av sig sina kläder. För att stötta och 

utmana barnen visar förskollärarna konkret med sin egen kropp hur barnen till exempel ska ta 

av sig sin jacka eller hängslen på sina överdragsbyxor. Förskollärarna använder sig av 

kroppen för att kommunicera och därmed skapa en gemenskap kring lärande objektet. 

Kommunikation och gemensam fokus på lärandeobjekt är enligt Pramling Samuelsson (2011) 

en av de tre faktorer för att för att skapa ett framgångsrikt utvecklingspedagogiskt arbetssätt. 

Det är genom kommunikation och gemensamt fokus som förskollärarna kan utmana och stötta 

barnen i deras lärande.  

6.3 Stöttning med bildpedagogik 

Tre av de deltagande förskollärarna har använt sig av bildpedagogik i form av enbart bilder på 

ytterkläder, bilder på ytterkläder beroende på dagens väder och ett bildschema med 

ytterkläder som barnen själva får konstruera upp. Förskollärare Robin använder sig av bilder 

på ytterkläder för att synliggöra för Tommy, Montana och Alexie vilka ytterkläder som Robin 

pratar om. Sett utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv används bilderna för att 

synliggöra vilka föremål som förskolläraren försöker rikta barnens uppmärksamhet kring och 

utifrån det utvidga barnens perspektiv. Förskolläraren Robin använder sig av bilderna för att 

samordna hennes och barnens perspektiv för att de ska dela samma uppmärksamhet kring ett 

visst objekt samt ett sätt för att expandera barnens lokala språk.  
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På liknande sätt som förskolläraren Robin använder sig förskolläraren Kyle av bildpedagogik 

för att samordna sitt perspektiv och barnens perspektiv mot ett och samma lärandeobjekt. 

Förskollärare Kyle använder sig ett bildpedagogiskt schema på vilka ytterkläder som gäller 

för dagens väder. Han använder sig av undervisningsstrategin ”inramning” för att rama in 

situationen där han tillsammans introducerar för barnen vilka kläder det gäller och avslutar 

med att gå igenom bildschemat där alla barnen får bekräfta att de har de ytterplagg som 

förskolläraren Kyle. Både förskollärare Robin och Kyle använder sig av bilder på 

ytterplaggen för att dela ett gemensamt fokus med barnen. Något som Melker et al. (2018) 

kallar för ”ömsesidigt delat fokus”. De betonar att ett delat fokus utgör en nödvändighet för 

att göra undervisning med de yngre barnen. Med hjälp av dessa bilder kan förskollärarna 

använda sig av relevanta begrepp som exempelvis regnjacka, regnbyxor, overall för att 

utveckla barnens expansiva språkanvändning. Melker et al. (2018) betonar att relevant 

begreppsanvändning kan bidra till att förskollärana kan synliggöra barnens tidigare 

erfarenheter kring innehållet och därmed grund till att utveckla detta vidare.  

Förskolläraren Justine använder sig av ett bildschema med bilder på ytterkläder som kan 

arrangeras på olika sätt. Förskolläraren Justine använder sig av följande lärande akt för att 

utmana och stötta barnens kunskaper och erfarenheter kring att ta på sig ytterkläder. Justine 

utmanar barnens kunskaper vidare genom att låta barnen arrangera bildschemat samt låta dem 

testa deras uppsättning vilket kan förstås som undervisningsstrategin om ”vad innebär barns 

kunnande och hur utvecklar man den vidare”. Björklund, Pramling Samuelsson och Reis 

(2018) betonar att förskollärare inte enbart ansvarar till att skapa miljöer för lärande utan 

också aktivt stödjer barnen i deras lärande. Förskollärare Justine är lyhörd för de uttryck som 

barnen ger och stöttar och utmanar barnen med hjälp av bildschemat. Barnen ger uttryck för 

att bildschemat som arrangerades för påklädnad inte fungerar för avklädnad vilket de 

arrangerar om. Förskolläraren Justine är tillåtande och låter barnen testa på sitt arrangemang 

och för pedagogiska samtal med barnen kring deras val. Något som Björklund et al. (2018) 

och Persson (2015) lyfter fram är viktigt att förskolläraren är lyhörd och fånga upp de uttryck 

som spontant dyker upp i barnens aktiviteter.  

6.4 Utmanade och stöttande frågor 

Barnett (i Doverborg et al. 2013) lyfter fram att undervisning har två utmärkande egenskaper. 

Den första handlar om att det sker en förändring hos barnet och den andra handlar om att 

förskolläraren stannar kvar i innehållet och förändrar tillvägagångssätt tills barnet har förstår 

eller behärskar innehållet. För att stötta och utmana barnen i deras lärprocesser kring lärande 
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objekten påklädnad och avklädnad har alla deltagande förskollärare använt sig av olika 

utmanade och stöttande frågor för att stöta barnens lärprocess. Som exempelvis i samspelet 

mellan förskolläraren Ylva och barnet Sonja där hon utmanar och stöttar Sonja i vilka kläder 

som Sonja behöver ha mer på sig. Förskolläraren Ylva förändrar sitt sätt att ställa frågor för 

att stötta Sonja i sina tankegångar där hon först ger en öppen fråga till att rikta frågan mot det 

innehåll som förskolläraren Ylva hade avsikt att Sonja skulle utveckla ett kunnande kring.  

6.5 Vägvisning och stöttande beskrivningar med barnen 

Ett annat sätt som de deltagande förskollärarna använder sig av är att fysiskt visa samt verbalt 

förklara handlingsmönster i deras samspel med barnen. Det kan vara från att förklara hur ett 

barn ska göra för att klä på sig till att förklara vart som gick snett i deras på- och avklädnad. 

Ett exempel mellan förskollärare och barnet Sonja där förskolläraren förklarar hur Sonja ska 

kunna knäppa sin jacka där förskolläraren förklarar samt visar med handen vart det är Sonja 

ska få kunskap om. I scenariot får Sonja själv prova på att knäpp medan hon får vägledning 

och stöttning av förskolläraren Ylva. I samspelet mellan förskolläraren Robin och barnet 

Montana, uppmärksammar Robin att Montana har svårt med att ta av sig sina hängslen. 

Förskolläraren föreslår för Montana att hon kan dra av dem från armarna vilket hon först visar 

på sin egen kropp men därefter med Montanas hängslen. Montana är mer intresserad av att 

dra av sina hängslen där de sitter ihop vilket Robin fångar upp och frågar Montana om det är 

knäppa upp dem som Montana vill. Förskolläraren ändrar riktning men fortsätter att verbalt 

förklarar samt stöttar Montana med visande med handen för att rikta Montanas 

uppmärksamhet mot knapparna för att knäppa upp hängslena. I detta scenariot är Robin 

lyhörd för de signaler som Montana ger och utgår ifrån Montanas perspektiv för att föra henne 

vidare i sitt lärande. Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) lyfter fram vikten av 

att beakta barnens röster och uttryck för att förskolläraren kan synliggöra var barnen befinner 

sig i sitt lärande och utgå ifrån detta för att föra barnen vidare.  

Andra scenarion där förskollärarna använder sig av vägvisning och stöttande förklaringar är 

när barnen har svårt med sin påklädnad. Som exempelvis i samspelet mellan förskoläraren 

Justine och barnet Toby. Toby har kämpat länge med att ta på sig sina regnbyxor vilket 

förskolläraren Justine uppmärksamar och förklarar vad det är som har gjort det svårt för 

honom att ta på sig genom att dels förklara och stötta sin förklaring genom att konkret visa 

Toby hans tillsnurrade regnbyxor. I samspelet mellan förskolläraren Maria och barnet Peter, 

har Peter råkat få på sig sin ena overallsärm i ett av sina ben vilket Maria noterar och förklarar 
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med ord ”[…] Vet du vad det här benet har hamnat i en ärm. Vi får flytta det hit [till 

byxbenet]” samtidigt som hon visar Toby att benet har hamnat i en ärm och flyttar det till ett 

byxben. 

7. Slutdiskussion 

I följande avsnitt kommer studiens slutsats att presenteras och diskuteras. Syftet med följande 

studie är att studera kring hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i förskolans tambur 

och utgått från följande frågeställningar ”hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för 

ett visst innehåll i tambursituationer?” och ”hur kommer olika undervisningsstrategier till 

uttryck i förskolans tambur”.  

Enligt Skolverket (2018) kan alla vardagliga rutinmässiga situationer ses som föremål för 

undervisning och tamburen i förskolan är en vardaglig plats som präglas av omsorg 

(Johansson 2011). Studiens empiri visar att de deltagande förskollärarna använder sig av olika 

strategier för att undervisa barnen i tamburen kring olika lärandeobjekt så som lärande om 

sina ytterkläder, språkutveckling, det sociala och motoriska färdigheter. Följande strategier 

som har synliggjorts ur studiens empiri: synliggörande med kroppen, stöd av bildpedagogik, 

utmanande och stöttande frågor, och vägvisande och stöttande förklaringar. De olika 

strategierna har använts för att komma närmare barnens perspektiv något som Johansson 

(2011) betonar är en viktig del för att skapa en nära relation mellan förskollärare och barn. 

Det är med hjälp av denna relation som gör att undervisning blir möjlig i förskolan. För enligt 

Doverborg et al. (2013) och Pramling et al. (2017) handlar undervisning om att två eller flera 

personer delar samma uppmärksamhet på ett och samma innehåll. Detta är något som 

synliggjordes i de olika undervisningstillfällen mellan förskollärarna och barnen där det har 

varit att förskolläraren och barnen delar samma uppmärksamhet mot ett visst lärande objeket 

som exempelvis när förskollärare Ylva vill utmana barnet Sonja i sitt knäppande av jackan. 

Som tidigare forskning handlar undervisning inte enbart om en enkelriktad kommunikation 

utan snarare en dubbelriktad kommunikation. Det handlar om att både förskollärare och barn 

är aktiva med att bidra till undervisningssituationen (Doverborg et al. 2013). Det handlar om 

att förskolläraren också ska vara lyhörd för de uttryck som barnen ger under situationen 

(Melker et al. 2018; Thulin & Jonsson 2018). Nilsson et al. (2018) betonar även att 

undervisning är ett tidsrum som både förskollärare och barn tillsammans upplever, erfarar och 

lär tillsammans. Detta kräver att förskollärare bekräftar och svarar på de uttryck som barnen 
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ger (Ibid.). Undervisningstillfället mellan förskolläraren Robin och barnet Montana när 

Montana skulle ta av sig hängslena synliggör en sådan dubbelriktad kommunikation. 

Förskolläraren Robin synliggör en variation av ta av sig sina hängslen men som hon ändrade 

på då Montana gav uttryck för en annan variation. Denna variation blev grund för 

förskollärarens fortsatta undervisning för att utmana och stötta Montana i det som Montana 

fann meningsfullt.   

Följande studie visar att det finns flera olika metoder och strategier för att undervisa i 

tamburen. Det som de alla metoder och strategier har gemensamt är att det fungerar som stöd 

för kommunikationen mellan förskollärare och de yngre barnen. Kommunikationen handlar 

om att samordna förskollärarens och barnens perspektiv för att de båda ska dela samma 

uppmärksamhet på ett och samma innehåll. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt är 

kommunikationen viktigt för att kunna ta reda på samt synliggöra barnens förförståelse och 

som sedan fungerar som grund för att utvidga barnens förståelse vidare. I min studie har det 

hänt att en undervisningssituation har varit under tidspress vilket har orsakat att förskolläraren 

inte hade möjlighet att ta sin tid och medvetet rikta barnens uppmärksamhet mot något. Detta 

är något som även lyftes fram i tidigare forskning och litteratur samt skolinspektionen upp att 

ibland åsidosätts det pedagogiska på grund av vissa omständigheter. Det hade varit intressant 

att studera kring hur förskollärare uppfattar undervisningen i tamburen och hur de upplever 

hur olika omständigheter kan påverka deras möjligheter för att skapa undervisningstillfällen i 

tamburen.  
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Bilaga 1 Missivbrev till förskolan 

 

Hej förskollärare på förskolan ……………….. ! 

 

 
Jag, Sandra Lu, läser min sista termin på förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Jag 

håller på att skriva min kandidatuppsats som handlar om undervisningstillfällen i tambursituationer 

(hallen). Syftet med studien att studera kring hur förskollärare möjliggör undervisningstillfällen i 

tambursituationer. Jag undrar om det finns möjlighet att du skulle vilja delta i min studie?  

 

För dig som tackar ja till deltagandet i studien kommer jag som observatör att komma till er förskola 

en till tre dagar under veckorna 42-43 för att göra cirka tre videoobservation på cirka 10-15 min där 

jag kommer att fokusera på dig som deltagare i tambursituationen. Jag kommer att främst observera 

hur du skapar möjligheter för undervisningstillfällen i tamburen det vill säga hur du försöker rikta 

barnens uppmärksamhet mot ett visst innehåll.  
 

Studien är helt frivillig och du kan när som helst under studien avbryta ditt deltagande. Alla deltagare 

kommer att vara anonyma och allt material som samlats in kommer endast att användas för min studie. 

Efter att studieperioden har avslutats kommer jag att ansvara för att allt filmat material som lämnar 

förskolan raderas. Som deltagare i er förskola har ni rätt till att ta del av studien när som helst under 

och efter studieperioden och detta kan ni göra genom att kontakta mig.  

 

Har ni frågor kring studien är ni välkomna att kontakta mig via mejl. Jag vill gärna få ett svar kring ert 

medgivande i slutet av vecka 41. 
 

Med Vänlig Hälsningar 
Sandra Lu 
Förskollärarstudenter 
Högskolan Kristianstad 
2019-10-08 
 

Våra kontaktuppgifter: 
Sandra Lu: 0704-65 99 31, vattenmoln@gmail.com  
Handledare: Agneta Jonsson, agneta.jonsson@hkr.se  
  

mailto:vattenmoln@gmail.com
mailto:agneta.jonsson@hkr.se
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Samtycke till mitt deltagande i studien undervisning i tamburen 

 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till deltagande i studien undervisning i 

tamburen i enlighet med missivbrevets information 

 

 

Förskola  ……………………………………………….. 

 

Avdelning ……………………………………………….. 

 

Datum …………………………. 

 

Förskollärares namnteckning 

 

..................................................................................... 

Namnförtydligande 

 

..................................................................................... 
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Bilaga 2 Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej vårdnadshavare till barnen på ……….. förskola! 
 

Jag, Sandra Lu, läser min sista termin på förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Jag 

håller på att skriva min kandidatuppsats som handlar om undervisningstillfällen i tambursituationer 

(hallen). Syftet med studien att studera kring hur förskollärare skapar möjligheter för undervisning i 

tambursituationer. Jag undrar om ert barn kan delta i min studie? 
 

I deltagandet av studien kommer jag att sitta vid en plats i tamburen där jag kommer att göra en 

videoobservation med fokus på hur förskollärarna fångar upp möjligheter för undervisning. I samband 

med att det är ett undervisningstillfälle som jag observerar så kommer ert barn att synas i mina 

videoinspelningar i form av deras uttalande och deras sätt att uttrycka sig. Genomförandet av 

observationerna kommer att ske under veckorna 42-43 beroende på tillgänglighet och möjlighet. 

 

Studien är helt frivillig och ni kan när som helst under studien avbryta ert barns deltagande. Alla 

deltagare kommer att vara anonyma samt att allt material som samlats in kommer endast att användas 

till min studie. Efter att studieperioden har avslutats kommer jag att ansvara för att all material som 

lämnar förskolan raderas. Som vårdnadshavare i er förskola har ni rätt till att ta del av studien när som 

helst under och efter studieperioden och detta kan ni göra genom att kontakta mig.  
 

Har ni frågor kring studien är ni välkomna att kontakta mig via mejl. Jag vill gärna få ett svar kring ert 

medgivande i slutet av vecka 41. 

 

Med Vänlig Hälsningar 
Sandra Lu 
Förskollärarstudent 
Högskolan Kristianstad 
2019-10-08 
 

Våra kontaktuppgifter: 
Sandra Lu: 0704-65 99 31, vattenmoln@gmail.com  
Handledare: Agneta Jonsson, agneta.jonsson@hkr.se  

 

 

  

mailto:vattenmoln@gmail.com
mailto:agneta.jonsson@hkr.se
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Samtycke till vårt barns deltagande i studien undervisning i tamburen 

□ JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn videofilmas i samband med studien undervisning i 

tamburen 

  

  

Barnets namn ……………………………………………….. 

  

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensam vårdnad krävs bådas underskrift)  

 

Datum …………………………. 

  

  

Vårdnadshavares Namnteckning                                   Vårdnadshavares Namnteckning 

  

.....................................................................................  ..................................................................................... 

 

Namnförtydligande                                                         Namnförtydligande 

 

.....................................................................................  ..................................................................................... 
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Bilaga 3: Observationsschema - Stödmaterial till analysarbetet 

Detta observationsschema har använt som stöd i det första analysarbetet där följande 

undervisningsstrategier har fått en varsin färgkod (se nedanför).  

 

 Introducerar förskolläraren barnen någon variation? (ORANGE) 

 

 Ramar förskolläraren in situationen - tydligt intro och avslut? (BLÅ)  

 

 Utvecklar förskolläraren barnens lokala språk till expansivt? På vilket sätt? (GUL) 

 

 Utmanar och stötar förskolläraren barnet? (GRÖN) 

 

 Synliggör förskolläraren ett handlingsmönster som barnet möjligen inte har synliggjort 

tidigare? (LILA)  

 

 Finns det en samordning mellan förskollärarens och barnets perspektiv? (BRUN) 

 

 På vilka sätt visar förskollärarna vad barnens kunnande är och hur utvecklar barnen 

det? (RÖD) 

 


