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Abstract 

The purpose of this study was to obtain more knowledge about pre-school 

teachers thoughts about the stimulation of childrens five senses when exploring 

the preschool enviroment and how it looks when practiced at the preschool. 

This study is based on semiconstructed interviews of four preschool teachers.  

The result of this study shows that these preschool teachers consider that the 

stimulation of childrens senses is important when children explore their 

enviroment at the preschool but it is to a high degree based on the preschool 

teachers unawareness. The five senses are stimulated but it is mostly 

spontaneous when moments emerge during the day.  

Keywords: Senses, children, preschool, Piaget 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien vara att få mer kunskap om förskollärarens tankar 

om stimuleringen av barns fem sinnen vid utforskning av förskolemiljön och 

hur det ser ut i praktiken i förskolan.  Studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer av fyra förskollärare.  

Studiens resultat visar att dessa förskollärare anser att stimulering av barns 

sinnen är viktigt när barnen utforskar sin omgivning i förskolan men arbetet 

byggs i hög grad av förskollärarnas omedvetenhet. De fem sinnena stimuleras 

till stor del när spontana tillfällen uppstår under dagen. 

Nyckelord: Sinnen, Barn, Förskola, Piaget  
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Förord 

Jag vill tacka min handledare för alla råd, tips och stöd under alla dessa veckor. 

Jag vill också tacka de förskollärarna som tog tid från sina viktiga planeringar 

för att svara på mina frågor.  

Jag vill också tacka min familj för allt stöd.  
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1 INLEDNING  

Under en av mina VFU – perioder så gjorde jag ett experiment med en 

barngrupp där de exempelvis skulle fundera tillsammans hur de skulle 

identifiera vad som var i burkarna jag hade ställt framför dem. De tittade och 

kände på brukarna men kunde inte gissa vad som var där i. Sedan tog ett av 

barnen en av burkarna och luktade på den. ”Det luktar starkt”. Jag frågade vad 

barnet gjorde för att ta reda på vad som fanns i burken och barnet svarade ”Jag 

använde näsan”. Den upplevelsen gav mig ytterligare inspiration till att göra 

en studie om barns sinnen i förskolan.  

I Läroplanen för förskolan (2010) står det att förskolan ska hjälpa barn att 

känna tilltro till sin förmåga utifrån olika aspekter där den sinnliga uttrycks. 

I Skolverkets nya Läroplanen för förskolan som kommer att träda i kraft 1 juli 

2019 uttrycks det sinnliga aspekten med en annan formulering som förtydligar 

förskolans uppdrag:  

”Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. 

Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetss-

ätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” 

(Skolverket, Läroplan för förskolan, 2018, s. 10) 

När jag sedan fick egna barn och kunde observera dem under de första åren så 

uppfattar jag det som att småbarn utforskar mycket genom att använda sina 

fem sinnen: hörsel, syn, lukt, smak och känsel. Under min utbildning så har jag 

funnit intresse för hur framförallt barn i yngre åldrar utforskar och upptäcker 

med kroppen. Förskolan för många barn är en främmande värld och under 

inskolningsperioden så kan barnet bli överrumplad av nya intryck och 
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inlevelser. Ny miljö, främmande vuxna, andra barn. Därför har jag av mina 

erfarenheter tyckt att det är bäst om barnet får utforska själv, se sig omkring, 

känna på nya leksaker, lukta på den kanske delvis nya maten, smaka av den 

maten.  

1.1 Bakgrund 

I en artikel skriven av Karin Tellström (2015) berättar hon om en förskola i 

Resarö som hade en möjlighet vid en renovering av förskolan att göra 

inomhusmiljön mer anpassad för temat sinnena som beslöts året innan. 

Pedagogerna skickade en ansökan om projektbidrag till kommunen som skulle 

förbättra lärandemiljön i inriktning mot sinnena. Förskolan är mycket 

inspirerad av den italienska förskolepedagogiken Reggio Emilias filosofi. Det 

innebär att det kompetenta barnet står i centrum och pedagogerna är 

medforskare. Efter bidraget skapades två lekhallar, där det ena blev 

Sinnelabbet och det andra rörelserum. Barnen som vistas i Sinneslabbet får ta 

del av mycket material som väcker sinnena till liv. Färger är den röda tråden, 

och här finns tyger, lampor, ljusbord, föremål som låter, rinner, är mjuka och 

hårda, håriga och släta. Här finns tunnlar, mattor med spännande mönster för 

tårna att känna på, kryddor och stenar att lukta på (2015). Eftersom jag vill 

undersöka hur förskollärare arbetar med att stimulera barns sinnen i förskolan, 

så beskriver artikeln ett sätt hur pedagogernas arbete med sinnena kan se ut i 

verksamheten. Hur inomhusmiljön i förskolan kan utformas för att stimulera 

barns sinnen. 

Barn är nyfikna redan från första början. De undersöker sin omgivning och 

med sina sinnen får de kunskaper om sin nya tillvaro. Det är mycket 

information som barnet tar till sig under de första levnadsåren som är grunden 

till den fortsatta inlärningen. Sinnena är barnets viktigaste verktyg för att kunna 

uppfatta den informationen som ska bearbetas och omvandlas till kunskaper 

och erfarenheter. Redan innan födseln har barn lärt sig en hel del – med hjälp 

av sinnena (Anna Kreutz Wirfelt, 2011). Här beskriver författaren hur barns 

beroende av sinnena utgör grunden till det fortsatta lärandet. Beskrivningen 
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visar tendenser till Jean Piagets stadieteori som beskriven av Katri Cronlund 

(2010) om barns utveckling som jag går mer inpå längre fram i studien.  

Løkken, Haugen och Röthle beskriver enligt Daniel Sterns teori att det nyfödda 

barnet har sinneskapaciteter som gör det kapabel att uppfatta omvärlden genom 

alla sinnen, även om alla inte är färdigutvecklade. Utifrån detta skapar barnet 

ett sammanhang, helhet som Stern kallar för amodal perception. Det handlar 

om förmågan att synkronisera sinnesupplevelserna menar Stern (Løkken, 

Haugen, & Röthle, 2006). Vidare beskrivs förskollärarnas arbete med sinnena 

i en artikel i tidningen Förskolan, där beskriver Tora Villanueva Gran (2015) 

en förskola där förskollärarna upplevde skillnad i barngruppen när de började 

arbetet med sinnena tillsammans med barnen. Förskollärarnas berättar i 

artikeln hur arbetet skapade mer medvetenhet i barngruppen om allas olika 

egenskaper och hur barnen blev mer måna om varandra.  

Sinne, förmåga att omvandla fysiska eller kemiska retningar till syn-, hörsel-, 

känsel-, lukt- eller smakupplevelser (Nationalencyklopedin, u.d.). 

Jag kommer nu att beskriva våra fem vanligaste sinnen så som de beskrivs av 

Algotson och Östrom (2011).  

Synsinnet: när vi tittar kommer ljusstrålar in i ögat. Väldig likt en kamera, 

samlas ljusstrålarna ihop och förvandlas till en upp och nedvänd bild. Den 

bilden hamnar näthinnan som är längst in i ögat.  

Känselsinnet: genom huden, muskler, senor och leder registreras allt från lätt 

beröring till svår smärta.  

Smaksinnet: är vårt första kemiska sinne som sitter i munnen, främst i tungan 

men också i gommen och i svalget. Vi har fem klassificerade grundsmaker 

som är salt, surt, sött, beskt, umami.  

Luktsinnet: här kommer näsan till användning. Luktsinnet är vårt andra 

kemiska sinnet som ger oss information på avstånd.  
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Hörselsinnet: bemästras med öronen. Vi kan höra ljud men det är även viktig 

för att vi ska kunna lära oss att tala. Hörselsinnet består av tre delar: ytterörat, 

mellanörat och innerörat. 

Även Livsmedelsverket tar upp sinnenas betydelse för hälsan i en broschyr 

om metoden Sapere:  

”Allting utgår från våra fem sinnen. Sinnena hjälper oss att utforska vår 

omvärld och skyddar oss från fara. Vi överlever, uppfattar, lär oss, njuter 

och kopplar av med våra sinnen. Ofta utan att vi ens är medvetna om det.” 

(Livsmedelsverket, 2015) 

”Sapere – att uppleva med alla sinnen” (Algotson, 2011) Sapere – metoden, 

utvecklades först i Frankrike. Metoden uppmärksammades i Sverige år 2000 

med handboken Mat för alla sinnen – sensorisk träning enligt Sapere-

metoden som var avsedd för skolbarn. Handboken väckte intresse i Finland 

där man började testa metoden på allt yngre barn i dåvarande barnträdgårdar 

samt barnklubbar som motsvarar den svenska fritidsverksamheten. 

Handboken tillsammans med det materialet från Finland ligger som grund för 

Sinnenas Skafferi. I boken finns det ett citat som jag fastande för:  

”Vi begränsar oss inte till mat och måltid, det går ju fint att ta 

med Saperetänket ut i naturen också” (Algotson, 2011, s. 137) 

 Denna metod har tillämpats i de förskolor jag har varit verksam i. Jag 

uppfattade först att Sapere bara handlade om att smaka, vilket det till stor del 

gör. Att våga smaka på någonting nytt. Genom erfarenhet och framförallt 

efter att ha läst boken så upplever jag att det handlar om så mycket mer. Att 

uppleva och utforska med sina sinnen omfattar så mycket mer än bara 

smakupplevelser.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva hur förskollärare resonerar kring 

arbetet med att stimulera barns sinnen när barn utforskar förskolans olika 
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miljöer och på vilket sätt det pedagogiska arbetet påverkas av barngruppens 

ålder.  

1.3 Frågeställningar 

Vad säger förskollärare om hur stimuleringen av barns olika sinnen sker i 

praktiken i deras vardagliga verksamhet?  

Vilka skillnader i arbetssätt beskriver förskollärare beroende på barngruppens 

ålder? 

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Kroppens betydelse  

I artikeln “Sensory Pedagogy: Understanding and encountering children 

through the senses” (Johansson & Løkken, 2013) siktar båda författarna på 

att utforska länken mellan Merleau-Pontys filosofi om människans kropp och 

Johansson och Løkken har valt att kalla sensorisk pedagogik. Den sensoriska 

pedagogiken kopplar författarna till den sensorisk etnografi som presenterad 

av S. Pink. Båda författarna lyfter pedagogernas utmaning att möta barn via 

deras införlivande mentalitet och sinnen. De diskuterar hur arbetet med de två 

sätt att tänka kan tillämpas i arbetet med småbarnspedagogik.   

I studien förekommer observationer beskriven av Johansson från tidigare 

studier, där hon observerade barn i två nordiska förskolor, diskuterar hon i 

artikeln om betydelsen av förkroppsligande anslutningar blir till erfarenheter. 

Med andra ord, Johanssons och Løkkens studieupplevelser börjar från att bli 

placerad i två olika förskolor i Norden, avslutas med att de betonar påverkan 

hur den sensoriska kunnigheten föregår det akademiska kunnandet. Merleau-

Ponty enligt Johansson och Løkken  (2013) uttrycker hur kroppen står i 

centrum för lärandet, att den mänskliga kroppen är i centrum för alla våra 

erfarenheter. Det som man ser och sett men även det som man hör och hörde 

på samma gång. Man talar om att pedagogik som bygger på denna teori 
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belyser pedagoger om av att avvisa inre motsättningar och utmanar 

pedagogerna till att skapa lärande sammankopplad med erfarenhet genom 

våra sinnen. Hur barns kroppsliga och existentiella erfarenheter har betydelse 

för deras lärande (Johansson & Løkken, 2013).  

 

2.2 Identifiera sinnena 

I en studie av Daniela K. O’Neill and Selena C. F. Chong “Preschool 

Children’s Difficulty Understanding the Types of Information Obtained 

through the Five Senses” (O´Neill & Chong, 2001) gjorde man experiment 

med barn i två delar. Barn som deltog bestod av tjugo 3 åringar och tjugo 4 

åringar. Syftet med experimentet var att få mer kunskap kring barns förståelse 

hur de fem sinnena leder till olika typer av kunskap. Den första delen av 

experimentet gick ut på att barnen fick delta i fem scenarion där de bara 

använda ett sinne i taget för att identifiera egenskapen av ett objekt. 

Exempelvis för känselsinnet så användes en miniatyr swimmingpool av plast 

som var fylld med iskallt vatten och barnen skulle doppa sina fingrar och 

avgöra (med två val) om vattnet var kallt eller varmt. Ett exempel till är 

luktsinnet som man använde en flaska med badtvål med jordgubbsdoft med 

några små hål. Barnen skulle lukta och avgöra vad innehållet luktade som 

(jordgubbe eller citron). I luktexemplet så ställdes frågor till barnen. ”Här har 

vi en flaska badtvål. Den doftar alltingen jordgubbe eller citron. Vi tar reda på 

det. Gör som jag” Sedan placerades flaskan framför munnen. Efter att barnen 

imiterat experimentaren så ställdes en kontrollfråga ”luktar flaskan jordgubb 

eller citron?” Flera av barnen sa att de inte visste eller svarade inte alls.  

Efter identifieringen skulle barnen förklara hur de kom till svaret och fick visa 

hur de gjorde för att komma fram till svaret. Det första testet gick ut på att 

svara på ”Hur” och ”Visa”, som exempel att ”hur visste du att det är badtvålen 

doftar jordgubb” och ” visa mig hur du kom fram till att flaskan doftar 

jordgubb”. Sedan fick barnen visa hur de kom fram till svaret. Barnen visade 
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genom att upprepa det de hade gjort, utryckte att de hade luktat på flaskan eller 

svarade ”jag vet inte”. 

Vid andra testet så tog man fram en leksak, Mr. Potatohead som gick att ta isär 

ögonen, munnen, näsan, öronen och händerna. Nu gjordes testen igen fast med 

dockan som verktyg. 

 Barnen fick först namnge alla sinnesorgan. Sedan skulle dockan användas som 

ett redskap för att visa vilket sinnesorgan som skulle användas för att komma 

fram till svaret, vad använder man för att känna doften av badtvålen? Dockan 

användes för att peka på eller ta isär det sinnesorganet som behövdes vid testet.  

I den andra delen användes samma redskap med några modifikationer och man 

lade till några moment. Exempelvis en leksak som barnen skulle identifiera 

ljudet på, om den var en bjällra eller skallra. Vid Mr. Potato Head delen så 

användes fem likadana dockor med ett sinne representerat i varje docka.  

Man hade förhoppningar att när man använde fem Mr. Potato Head skulle göra 

det lättare för barnen att identifiera sinnen eftersom man isolerade sinnena 

genom dockorna. Det förekom inge skillnad i svaren mellan den dockan med 

alla sinnen och de fem dockorna med varsitt sinne. De 3 åringarna som deltog 

i båda testerna visade generellt sämre resultat än 4 åringarna men man var 

förvånad över hur barnen utförde mycket sämre i Mr. Potato Head testet i del 

2 än i del 1. Man undrar om det var förvirrande med fem stycken dockor och 

att det distraherade barnen. Det som uppfattades som väldigt intressant med 

studien var att trots barnen inte kunde ange vilken sensorisk del skulle ange det 

efterfrågade egenskapen, visade de deltagande barnen ingen svårighet med 

parningen av sensoriska organen med dess förknippande sensoriska funktion.  

2.3 Studie om autism och sinnena 

I början av 2018 gjordes en studie ledd från Uppsala Universitet med 10 

månader gamla barn som är syskon till barn med diagnosen autism. I en artikel 

av Anneli Waara beskrivs studien kortfattat (2018).  
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Man följde barnen från det att de var 10 månader gamla upp till 3 års ålder då 

en diagnostisk bedömning gjordes. I utförandet av studien så lät forskarna de 

deltagande spädbarnen att titta på en datorskärm där den ena sidan visade 

föremål som rörde sig synkront med ett ljud, medan den andra sidan visade 

rörelse som inte hade något samband med ljudet. Det visade det sig spädbarn 

som vid tre års ålder uppfyllde kriterierna för autism tittade lika mycket på 

båda sidor. Barn med normal utveckling visade en kraftig preferens för 

audiovisuell synkroni, det innebär när föremålen ändrade hastighet samtidigt 

som ljudet ändrade volym. Studien antyder att spädbarn med nedsatt förmåga 

att integrera det man ser och hör kan ha ökad risk att senare i livet bli 

diagnostiserad med autism.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så är fokusen i samtliga studier hur barnen uppfattar sina 

sinnen och förstå sinnenas olika funktioner och vilken kunskap de kan ge oss. 

Hur enligt Løkken och Johansson den sensoriska pedagogiken har kopplingar 

till Merleau-Pontys filosofi om kroppens betydelse för lärandet. Man försöker 

studera en koppling mellan den filosofin och Sarah Pinks sensoriska 

etnografisk som belyser sinnenas betydelse för lärandet. Vidare i forskningarna 

så uppkommer vikten av att barn kan identifiera sina sinnen och förstå vilken 

kunskap de fem sinnena kan förmedla till barnen. I den sista forskningsstudien 

där man studerar barn med autistiska syskon och deras samordning av sinnena.   

Forskningsstudierna bidrar med mer kunskap till mitt syfte då man belyser 

vikten av sinnenas betydelse för barns lärande. Jag upplever att har man 

förståelsen för sina sinnen, skapar man förutsättningar till att förstå den egna 

kroppen.  
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3 TEORI 

I det här kapitlet kommer jag presentera den teori jag har valt att utgå ifrån i 

min studie. Jag kommer att använda mig av den valda teorin i resultatdelen av 

min studie. Några begrepp som jag kommer att utgå ifrån i teorin är 

anpassning, organisering och stadieteori.  

3.1 Den kognitiva utvecklingen enligt Piaget 

Jag har utgått ifrån Jean Piagets utvecklingsteori eller stadieteori om barn. Jag 

använder Katri Cronlunds (2010) beskrivningar och tolkningar av Piaget.  

Piaget var en barnpsykolog och var väldigt intresserad av barns tänkande. Med 

hjälp av barnobservationer studerade han hur barns tänkande utvecklades. Han 

kom fram till ett mönster i barns utveckling. Han använde ofta sina egna tre 

barn för hans systematiska studier, något som han ofta blev kritiserad för. Jag 

kommer att beskriva två tendenser som är medfödda hos människan, 

anpassning och organisering. Detta beskriver jag mer utförligt längre fram i 

texten.  

Syftet med den valda teorin är att få kunskap om Piagets perspektiv uttrycks 

hos förskollärare idag. Avdelningarna i förskolorna som mina informanter är 

verksamma i har åldersindelat till en viss grad, 1–2, 3–4, 1–3 beroende på 

förskola. I analysen kommer jag att använda mig av begreppen anpassning och 

organisation, hur barngruppens ålder kan spegla förskollärarnas beskrivningar 

om arbetet med barns sinnen i den dagliga verksamheten.  

Jean Piaget är en referenspunkt inom studien för kognitiv utveckling hos barn. 

Hans syfte var att finna en teori som skulle förklara barns generella utveckling. 

Idag vet man att hans teori lämnar för många icke-utvärderade belysningar, 

vilket resulterar i att den inte går att acceptera som en teori för generell 

utveckling. Däremot så kan denna indelning vara en användbar guide för att 

förstå hur vi utvecklar vår logisk-aritmetiska förmåga under barndomen 

(Utforska sinnet, 2018). I Pedagogiska Magasinet (Bjärvall, 2018) beskriver 

man hur Piaget har influerat skolor och förskolor idag men med ett kritiskt öga. 
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Exempelvis de fyra stadierna där enligt Piaget barn inte kan utveckla 

färdigheter som ligger bortom den fas de befinner sig förtillfället. Bjärvall 

(2018) skriver också i artikeln hur barn utvecklas bäst genom erfarenhet. De 

pedagoger som följer hans pedagogik lyfter i artikeln att: 

”Piagets följarskaror bland pedagoger lyfter fram att hans pedagogik gör 

elevernas nyfikenhet till en drivkraft i lärandet. Och det är där hans betydelse 

ligger: i hans förtroende för att barn utvecklas bäst genom att utnyttja sina 

egna erfarenheter.” (Bjärvall, 2018) 

Krogsmark (2011) beskriver hur vårt är skolsystem konstruerad efter hans 

stadieteori och hur innehållet i de olika skolstadierna också är direkt 

relaterade till hans påstående om vad barn klarar i en viss ålder eller inte 

klarar av. Den uppdelningen av skolstadier har vi i Sverige än idag. Tidigare 

bestod det av förskola, låg-, mellan – och högstadium. Nu har vi förskola, 

grundskola och gymnasium.  

3.2 Stadieteori  

Här kommer jag gå mer ingående på det första stadiet i Piagets begrepp 

stadieteori (2011) som innefattar sinnena och sinnesintryck men kommer att 

beskriva kort om de andra stadierna. 

Som Krogsmark (2011) beskriver Piaget, bygger stadierna på att barnet har 

medfödda reflexer och etablerar ur de särskilda förmågor i förhållande till de 

olika objekt som finns i barnets närhet. De är enkla men de är förutsättningen 

för det sätt varpå barnet undersöker sin omvärld. Det är ur den här 

reflexstrukturen som det uppstår nya strukturer. Dessa handlingsmönster eller 

uppfattningsmönster benämner han schema. Han menar enligt Krogsmark 

(2011) att det är i enlighet med dessa scheman som barnet tar an sig 

omvärlden.  

Enligt Aroseus (2013) börjar Piagets kognitiva utvecklingsteori med den 

senso-motoriska stadiet som sker mellan 0 till 2 år. Tänkandet i detta stadiet 

är helt beroende av sinnesintryck och motoriska färdigheter. I början är 
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barnet helt beroende av vad sinnena kan ta in. Piaget enligt Cronlund (2010) 

beskriver att barnet i början undersöker sin omvärld och försöker få ordning 

på den med hjälp av sina sinnen och rörelser. Spädbarnet skriker för att 

påverka sin omvärld och då uppstår det en kommunikation mellan barnet och 

dess omvärld. Barnet använder munnen som verktyg genom att stoppa saker i 

munnen. Där sker en sortering, det som smakar bra samt det som smakar 

mindre bra.  

Det preoperationella tänkandets period som sker från ca 2 år till 6 år.  Barnet 

är fortfarande bunden till omedelbara sinnesintryck. Tänkandet är egocentrisk 

och intuitivt (Krogsmark, 2011). Cronlund (2004) beskriver det här stadiet 

som en lång period och mycket händer med barnets sätt att tänka. Barnet 

börjar förstå symboler, förståelse för den egna spegelbilden och mot slutet av 

perioden får förståelse för siffror som symboler. Här börjar även barnet att 

bilda begrepp som används för att organisera sina erfarenheter och 

upplevelser.  

De konkreta tankeoperationernas period som sker ca 7 år till 11 år. I det här 

stadiet beskriver Cronlund (2010) att enligt Piaget att ett barn tänker ungefär 

som en vuxen men mer konkret. Barnet har erövrat konstans begreppet att 

saker kan vara oföränderliga även om de har ändrat form. Barnet börjar också 

bli mer sociometrisk än egocentrisk.   

Det abstrakta tänkandets period sker ca 11 år till 16 år. Barnet börjar tänka 

mer och mer abstrakt beskriver Cronlund (2010) enligt Piaget. Det behövs 

inget konkret underlag för tänkandet. Barnet förstår begrepp som den inte kan 

ta på som exempelvis demokrati och frihet.  

3.3 Anpassning och organisering 

Jag kommer att beskriva dessa begrepp enligt Cronlunds (2010) 

beskrivningar.  

 Piaget grundar sig anpassning det som han kallar för assimilation och 

ackommodation. Assimilation innebär att människan anpassar nya 
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erfarenheter i våra gamla tankemönster/schema. Hon ger ett exempel där ett 

barn får modersmjölksersättning i nappflaska och en dag får barnet 

blåbärssoppa i nappflaskan. Smaken blir en ny erfarenhet men barnet kan 

använda sig av det gamla tankemönstret/schemat, samma sugteknik för att i 

sig soppan. Barnet assimilerar.  Vidare beskriver Cronlund hur barnet en dag 

får fast föda, ingen nappflaska, potatismos för första gången. Nu är det en ny 

erfarenhet och det behövs en ny teknik. Barnet måste ändra sitt 

tankemönster/schema för att få i sig maten. Denna process kallas för 

ackommodation som innebär att vi måste bryta våra gamla mönster för att 

kunna ta till oss nya erfarenheter. De båda begreppen sammanfattas som 

anpassning.  

Med begreppet organisation menar Piaget att människan har behov av att 

organisera sina erfarenheter och upplevelser så att det blir ordning i den 

omvärld som från början ter sig kaotisk. Människan utvecklas från kaos till 

ordning. Människan har ett behov av att benämna och klassificera alla 

upplevelser och erfarenheter så att vi kan placera de på rätt plats i vår 

tankevärld. Så att man vet var de finns så att vi kan finna de när det behövs. 

Krogsmark (2011) beskriver båda begreppen som adaption, som är Piagets 

term för vad som i sammanhang kallas inlärning.  

I resultatdelen av min studie, kommer jag att försöka att finna kopplingar 

mellan Piagets teori om barns utveckling och det som förskollärarna uttrycker 

i intervjuerna. Jag kommer att använda mig av begreppen anpassning, 

organisation och stadieteori för analysen av data som jag fick fram från 

intervjuerna. Jag undersökte om förskollärarna idag uttrycker sig på ett sätt 

som kan kopplas till barns stadieteori enligt Piaget.   
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4 METOD 

Här presenterar mitt val av metod för datainsamlingen till min studie och hur 

jag gick tillväga. Jag beskriver två intervjumetoder, hur jag gjorde mitt urval 

samt forskningsetiken.  

4.1 Forskningsintervju 

I boken Examensarbete i lärarutbildning (B. Johansson & P-O Svedner, 

2010) tar man upp fyra metoder som anses vara lämpligaste för ett 

examensarbete. De metoderna är: enkät, intervju, observation och textanalys.  

Syftet med min studie är att få mer kunskap om hur förskollärare tänker kring 

barns sinnen och jag ville höra deras upplevelser. Därför valde jag att göra 

kvalitativa intervjuer för att uppnå mitt syfte. Jag vill ha så mycket 

information som möjligt och enligt Christoffersen och Johannessen (2015) så 

kan kvalitativa intervjuer ge informanterna större frihet att uttrycka sig än vad 

som är möjligt med exempelvis enkäter.  

Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer vilket innebär fasta frågor 

som är bestämda i förväg och godkända av min handledare. De frågorna 

ställs till alla respondenter som deltar. Svaren till frågorna var öppna med 

några bakgrundsfrågor med fasta svarsalternativ. 

En semistrukturerad intervju eller en delvis strukturerad intervju som 

beskriven av Christoffersen och Johannessen (2015) innebär att man har 

fasta, öppna frågor som ger plats för egna tankar och formuleringar. Eftersom 

jag är intresserad av förskollärarnas tankar och idéer så ansåg jag att 

intervjuer var det bästa tillvägagångsättet för att få svar på mina 

forskningsfrågor.   

4.2 Urval 

Jag gjorde min studie i en medelstor ort i Västra Götaland och intervjuade 

förskollärare på olika förskolor. Jag valde att höra av mig till tre förskolechefer 
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för tre olika förskolor för att få en variation i arbetssätt, likheter och skillnader 

i förskollärarnas arbetssätt. Jag valde att intervjua två förskollärare från varje 

förskola för att få olika perspektiv från olika åldersindelade avdelningar. I min 

studie var jag intresserad att veta mer om förskollärarna uttrycker sig på ett 

sådant sätt som kan kopplas till Piagets stadieteori.  

I Lpfö 98 (2010) beskriver man förskollärarnas ansvar och arbetslagets ansvar 

för arbetet med barnen. Eftersom jag var intresserad av förskollärarnas 

perspektiv så jag valde att enbart intervjua utbildade förskollärare då de har, 

enligt min uppfattning, det yttersta ansvaret för barns lärande och omsorg i 

förskolan. 

Av sex frågade förskollärare så fick jag fyra samtycken. Samtycke som 

beskrivs av Christoffersen och Johannessen (2015) krävs enligt 

personuppgiftslagen. Om informanten kan identifieras ett samtycke inhämtas 

innan deltagning i en undersökning. Samtycket ska vara frivillig, uttrycklig 

samt informerad deklaration från den personen i frågan att man accepterar 

behandling av uppgifter om sig själv. Samtycket innebär för informanten att 

man har fått de nödvändiga upplysningarna om undersökningen.  

För att skydda informanternas identitet så har jag valt att använda olika 

beteckningar namn i min analys:  

Förskollärare 1 arbetar med yngre barn (1–3 år) 

Förskollärare 2 arbetar med äldre barn (3–4 år) 

Förskollärare 3 arbetar med äldre barn (3–4 år) 

Förskollärare 4 arbetar med yngre barn (1–2 år) 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Jag beskriver några av principerna som man måste förhålla sig till som forskare 

när man utför sin studie.  
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Den myndighet som formulerar och reglerar forskningsetiken är 

Vetenskapsrådet. Dessa riktlinjer och regler utvecklas och uppdateras 

konstant. Det tas upp fyra stycken huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn 

till för att skydda individen: 

”Informationskravet: Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. 

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. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål.” (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 46) 

Innan jag började med intervjuerna så gav jag en informationsblankett som 

förklarade syftet med min studie, hur intervjuerna kommer att gå till samt vem 

som får ta del av intervjumaterialet enligt informationskravet. 

Samtyckesblanketten enligt samtyckeskravet skrevs på av samtliga 

informanter innan intervjuerna påbörjades.  Jag förklarade för informanterna 

hur de kunde avstå och avbryta närsomhelst under intervjuns gång. Att 

deltagandet var helt frivilligt trots att de hade skrivit på samtyckesblanketten.  

Jag förvarade de inspelade intervjuerna på min privata mp3-spelare som endast 

jag hade tillgång till. Jag valde att inte använda min privata mobiltelefon för 

inspelning då jag ansåg att det inte var säkert nog enligt konfidentialitetskravet. 

Genom att ha inspelningarna på Mp3-spelaren som inte har varken 

internetkoppling eller Bluetoothkoppling så fanns det inte möjlighet för någon 

utomstående att kunna ta del av informationen.  

Innan intervjuerna kunde börja så talade jag om igen för informanterna att 

intervjuerna kommer bara att användas till min studie. Detta förklarade jag 
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även i informationsblanketten men jag ville vara väldigt tydlig med vad jag gör 

med intervjumaterialet som beskrivs enligt nyttjandekravet.  

Dessa krav innebär att informanten har rätt till självbestämmande och 

autonomi. Den som delar eller har deltagit bestämmer över sitt deltagande. 

Som forskare har man plikt att respektera informantens privatliv, att personer 

som deltar i en undersökning inte kan identifieras. Underökningen får inte 

heller orsaka någon skada till deltagaren (Christoffersen & Johannessen, 

2015).   

Detta enligt Vetenskapsrådet (2017) gör att kontroll av forskarnas uppgifter 

blir svår eller omöjlig då anonymiteten är vissa fall en förutsättning till att 

studien kan godkännas. Exempelvis kan det ske genom att personuppgifter 

eller namn på insända enkätsvar tas bort så att det sedan blir svårt eller i 

praktiken omöjligt att hänföra ett visst svar till en bestämd individ. Dessutom 

kan ju en hel grupp stigmatiseras eller diskrimineras genom publicering av 

vissa forskningresultat, även om ingen enskild person i gruppen kan 

identifieras.   

Genom att inte uppge några namn på informanterna eller namn på staden eller 

kommunen jag valde att göra mina intervjuer, förblir mina informanter 

anonyma under hela studien. Citaten i min resultatanalys kan inte förbindas 

med en viss individ.  

4.4 Genomförandet 

Jag hade det lite svårt med att finna forskning som riktades mot enbart sinnena 

(syn, hörsel, smak, lukt, känsel) eller barn sinnen och hur man arbetar aktivt 

med dessa i förskolans verksamhet. Jag lyckades att finna några 

forskningsartiklar som jag ansåg vara relevanta för min studie.  

För att göra mina intervjuer, gjorde jag en intervjuguide med fasta frågor med 

möjlighet till följdfrågor. Intervjuguiden godkändes av min handledare innan 

jag började ta kontakt med förskolecheferna angående eventuella intervjuer. 

Jag tog kontakt med tre förskolechefer via e-post där jag skickade ett 
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informationsbrev (se Bilaga 1) där jag beskriver syftet med min studie samt 

hur jag kommer att gå tillväga.  

Jag fick svar från samtliga förskolechefer via e-post och fick samtycke till att 

kontakta deras respektive förskolor. Några av cheferna var chefer för flera 

förskolor och då fick jag samtycke till att kontakta samtliga eller en specifik 

förskola.  

Jag hade kontakt sedan innan med två förskollärare och frågade personligen 

om de var intresserade att delta i min studie. Båda förskollärarna tackade ja till 

att vara informanter. De fick samtyckesblanketten (se Bilaga 2) som de kunde 

läsa en dag respektive två dagar innan intervjuerna.  

Ytterligare två förskolor ringde jag till. Jag väljer att kalla de för förskola Röd 

och förskola Grön. Pedagogerna på båda förskolorna jag ringde till kunde inte 

bestämma på en gång. Till pedagogerna på förskolan Röd bad jag att de skulle 

ringa tillbaka eftersom pedagogerna ville diskutera sinsemellan först. Till 

förskolan Grön, bad pedagogerna som svarade i telefonen att jag skulle lämna 

mitt namn och telefonnummer. Jag skulle bli kontaktad lite senare när det var 

lugnt i verksamheten. Till förskollärarna på förskolan Grön skickade jag även 

e-post till för att kanske få svar. Jag valde att göra det för att det kanske kunde 

vara lättare att svara på mejl istället för att prata över telefon. Då mejlade jag 

även med samtyckesblanketten till de samtliga. 

Då jag inte fick svar, valde jag att kontakta en av förskolecheferna igen för att 

få samtycke till att kontakta en förskola till. Jag fick tillstånd och jag tog 

kontakt med personalen på den förskolan via telefon och två förskollärare från 

två olika avdelningar som kunde ställa upp.  

Innan intervjuerna så bad om samtycke till deltagandet (se Bilaga 2) där jag 

beskrev vad jag ville undersöker samt att jag ville spela in intervjuerna på en 

mp3-spelare. Syftet var att jag ville registrera allt som sades under intervjuns 

gång och för att sedan kunna transkribera orden och meningarna exakt som de 

sades. Alla informanter skrev på samtyckesblanketten innan intervjun kunde 

börja.  
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Bryman (2014) lyfter att som oerfaren intervjuare så kan man begå många 

misstag eftersom man underskattar det arbetet som krävs. Även Johansson och 

Svedner (2010) beskriver att man bör ha gjort förintervjuer och undersökt om 

svaren verkligen belyser frågeställningarna. Jag gjorde ett aktivt val att inte 

göra förintervjuer. Mycket berodde på tidsbrist men jag hade gjort intervjuer 

förut och kände mig ändå bekväm med att utföra intervjuerna.  

Jag utförde intervjuerna på plats på respektive förskola. Jag blev guidad till ett 

avskilt rum där jag och informanten kunde sitta ifred utan att bli störda. 

Samtliga förskollärare som ställde upp för intervju tog tid från sina 

arbetslagsplaneringar vilket jag uppskattade oerhört mycket. Intervjuerna tog 

mellan 20–38 minuter. Intervjuerna spelades in på min privata Mp3-spelare 

och inspelningarna gjorde det enklare för mig att transkribera ordagrant av det 

som informanterna berättade.  

Jag talade om för alla informanter att ingen annan förutom undantagsvis min 

handledare eller examinator kommer att höra på inspelningarna som kommer 

att förstöras efter att intervjun är bearbetade och resultatet redovisad. Karlstads 

universitet är personuppgiftsansvarig som följer dataskyddsförordningen som 

började gälla från och med 25 maj 2018.  

4.5 Validitet och reliabilitet  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) handlar validitet om den 

insamlade data är relevant för det fenomenet den ska representera. Data är inte 

verkligheten utan bara representationer av den. Så validitet handlar om att 

finna samband mellan det generella fenomen som ska undersökas och konkreta 

data. Bryman (2014) beskriver validitet som en av de viktigaste 

forskningskriterium. Validitet går ut på att bedöma om de slutsatser som har 

framställts från en undersökning stämmer överens eller inte. Det innebär också 

att bedöma om studiens syfte har uppnåtts.  

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2014) om tillförlighet, om resultatet blir 

desamma om studien görs på nytt eller om den påverkas av slumpmässiga 

betingelser. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att reliabilitet har 
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med hur noggrant och exakt undersökningens data är. Det finns olika sätt att 

testa datas reliabilitet. Ett sätt är att genomföra samma undersökning med 

samma informanter vid skilda tidpunkter. Förslagsvis att man upprepar 

undersökningen med 2–3 veckors mellanrum. Om resultatet förblir detsamma, 

visar data tecken på en hög reliabilitet. Ett annat tillvägagångsätt är att låta 

flera forskare göra samma undersökning. Om flera forskare får fram samma 

resultat, tyder även det en hög reliabilitet.  

För mina intervjuer använde jag mig av semi-strukturerade frågor men 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det innebär att svaren på frågorna kan ha 

påverkats av de följdfrågorna jag ställde. Studiens resultat består av 

informanternas beskrivningar och kan skilja sig ifrån varandra. Informanterna 

har olika erfarenheter och beskrev utifrån sina upplevelser. Vissa frågor från 

min intervjuguide svarade informanterna ganska lika men skulle 

undersökningen upprepas så kan svaren bli annorlunda. Jag bedömer 

informanternas beskrivningar som relevanta för min studie och tillförlitliga. 

4.6 Databearbetning  

Efter intervjuerna började jag med att transkribera de till text för att underlätta 

analysarbetet. Bryman (2014) lyfter fördelarna med inspelade och 

transkriberade intervjuer då det underlätta analysarbetet och man får ett 

noggrant underlag för sin analys. En fördel till som han lyfter är att som 

forskare kan man upprepa genomgångarna av intervjuerna flera gånger för att 

vara säker på att man har fått med allt som sagts. Han påpekar också att man 

ska vara medveten om att det tillvägagångssättet är tidskrävande.  

När jag blev klar med transkriberingarna, läste jag igenom materialet för att 

hitta centrala teman för att skapa ett helhetsintryck. Christoffersen och 

Johannessen (2015) beskriver denna typ av analysering som en del av en 

fenomenologisk tradition. Det innebär att man utforskar och beskriver 

människors erfarenheter av och förståelse av ett fenomen. 

I de här teman började jag samla material som jag ansåg vara relevanta för 

mina frågeställningar och studien syfte. Jag läste transkriberingarna flera 
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gånger under analysens gång för att vara säker på att jag hade valt de rätta 

teman. Vidare började jag med kodning (Johansson & Svedner, 2010) som 

innebär att sätta namn på delar av texten. Jag såg ett ord eller en mening som 

upprepades av några eller alla informanter och samlade text som berörde en 

specifik kod. Koderna var skapade av mina tolkningar av informanternas 

upplevelser och erfarenheter. Sedan började jag sammanställa texterna och 

hitta kopplingar till min valda teori. Jag sammanställde texterna flera gånger 

och var väldigt noga med att citaten från informanterna var korrekta.  
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5 RESULTAT/ANALYS 

I det här kapitlet presenterar jag analysen av de intervjuerna som jag har 

genomfört och kopplar det till min valda teori.  

5.1 Omedvetenhet och spontanitet 

” Sen musik, det kan ju vara planerade aktiviteter, det är också en upplevelse 

tillsammans när vi sjunger och när vi spelar eller bara sätter på nån musik.  

Men inte sådär så att vi har satt oss ner den här terminen sagt ne, vart får vi 

in sinnena nu? Det kan jag säga att vi inte har gjort.” Förskollärare 3 

Omedvetenhet var ett ord som kom upp under alla intervjuer. Informanterna 

beskrev hur sinnena inte tog plats vid planering av verksamhet utan 

stimuleringen skedde till stor del omedvetet och spontant under den dagliga 

verksamheten. Med spontaniteten menade informanterna av man tog vara på 

ögonblick som skedde under dagen, exempelvis att man kände på sanden i 

sandlådan eller man satt tysta för att försöka lyssna på fläkten uppe i taket. 

Med dessa exempel beskrev informanterna att man tar tillfällen i akt för att 

stimulera barns sinnen i förskolans vardag.  

”Jag vet inte om jags skulle säga att jag...alltså vid varenda situation eller tex 

när man utformar miljöer eller aktiviteter eller vad et nu kan vara att jag alltid 

tänker att just sinnena ska stimuleras. Sen är väl kanske någonting man 

undermedvetet att det är klart att när man bygger en miljö så vill man ju alltid 

att det ska vara inbjudande.” Förskollärare 2 

Även om arbetet beskrevs av informanterna som omedvetet, så uppfattar jag 

en medvetenhet i deras beskrivningar av hur exempelvis miljön utformas i 

förskolan. Det förekom ingen tydlig skillnad i informanternas tankar kring 

varför arbetet skedde till en hög grad omedvetet. Det kan uppfattas som att 

det inte finns någon skillnad tankemässigt kring sinnenas stimulering mellan 

förskollärarna. Även om sinnenas spelar en mer central roll då barn är i det 

första stadiet, beskriven av Cronlund (2010) menar jag att oavsett åldern på 

barnen så sker arbetet mer omedvetet än planerat.  

”Det var en svår fråga. Återigen så tror jag att det är omedvetet så tror jag 

att vi får in det när vi möblerar om till exempel eller hittar på saker eller nåt 



Uppsatsens titel  Författarens namn 

22 

 

sånt det är ingenting som jag själv planerar utan jag tror att det följer med 

omedvetet. Sätter man sig ner och börjar granska och titta efter så då tror jag 

att man får med ganska så mycket faktiskt.” Förskollärare 1 

 

5.2 Material till sinnenas stimulering 

”Vi har ju ett rum som kan utvecklats ännu mer men där har vi ju lagt på 

golvet lite mattor med olika strukturer som man kan känna på. Vi har lite 

böcker med olika strukturer på om man vill använda känseln. Vi har en 

discolampa som stimulerar synen och upplevelsen var att det rörs sig och hur 

det förändras på väggarna” Förskollärare 3 

Informanterna beskrev materialet som inriktade specifikt till barns sinnes 

stimulering som tillgängligt på samtliga förskolor. Ett material som två av 

förskollärarna nämnde var balansplattor, dom beskrivs som runda plattor med 

olika strukturer på som stimulerade känselsinnet. Förskollärare 2 specifikt 

kallade en del materialet som Sensoriskt material och ett exempel var bollar 

med strukturer på som även dom stimulerade känselsinnet. Just för att 

stimulera synsinnet och även hörselsinnet så var projektorn ett verktyg som 

nämndes av förskollärarna.  

Förskollärare 3 berättade också om ett ljusbord som användes för stimulering 

av synsinnet i deras Sinnesrum. Förskollärare 4 berättade om en så kallad Kub 

av träd där de hade satt upp tyger och riktade projektorn på den för att skapa 

exempelvis ett tredimensionellt snöfall inomhus. Här beskriver informanterna 

ingen skillnad på material oavsett åldersgrupp som Piagets stadieteori som 

Cronlund (2010) beskriver, att den senso-motoriska stadiet sker vid 0 till 2 års 

ålder som sedan utvecklas till ett mer tänkande och begreppsbildande period. 

Jag uppfattar materialet är anpassad för alla åldersgrupper. Det är 

förskollärarnas tillämpning av materialet som skapar skillnader i arbetssättet.  
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5.3 Matsituationer 

”Jag tror inte medvetet att jag gör det men det blir nog omedvetet. När man börjar 

tänka efter sådär så och det blir det nog mest att man kopplar det till 

matsituationerna först och främst.” Förskollärare 1 

Matsituationen var ett moment av dagen då stimuleringen av sinnen var mest 

aktuell. Matsituationerna beskrivs som ett naturligt tillfälle att ta till sinnena. 

Det sker oftast spontant men förskollärare 2 nämner hur man har köpt i varor 

för just i syftet att stimulera smaksinnet och uppmuntra till att prova något 

nytt. Informanten också pratade om Sapere-metoden som hade varit aktuellt 

ett tag innan hen hade börjat som förskollärare.  

Vi har jobbat med det vet jag och då var det just med provsmakning. Det var 

i samband med hälsoprojektet. Så det arbetet hade ju börjat innan jag 

började så jag har inte varit med på hela det arbetet. Men då var det mycket 

provsmakning och konsistenser och sött salt beskt umami. Hur det kändes på 

tungan var det kändes på tungan. Så ett tag jobbade vi ganska intensivt med 

just provsmakning tex vi provade olika rotfrukter, grönsaker och frukter. Sen 

så vet jag att det fanns ännu mer som man kunde ha gjort som tex vid 

matsituationer liksom att man kunde jobbat mycket med hur maten smakar 

och varmt och kallt. Men det var innan min tid också så att lite har jag 

jobbat med det men inte fullt ut.” Förskollärare 2 

Det förekommer i flera av intervjuerna att stimuleringen sker spontant, särskilt 

vid maten då man kan få in våra fem vanligaste sinnen samtidigt. Att smaka på 

maten, känna på maten, lukta på maten, hur ser maten ut.  Matsituationerna 

kopplar jag till det första utvecklingsstadiet som Cronlund (2010) beskriver 

utifrån Piagets teori, hur barnet använder munnen som verktyg genom att 

stoppa saker i munnen. Genom smaksinnet sker en sortering, om sanden 

smakar bra och mindre bra. Här kan det även ske en organisering, vad smakar 

gott och vad smakar mindre gott.  

”Och smaken, det är också en sak som är viktig att ge barnen respekt för att 

vi kan känna olika och vi kan tycka olika om smaker och det är helt ok.” 

Förskollärare 3 

Här kom även in att respektera att barnen ibland inte vill smaka alls. Även 

om samtliga förskollärare uppmuntrar till att smaka på maten eller prova nya 
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smakupplevelser så tvingar dom inte på barnen att smaka när dom inte vill 

utan en av förskollärarna beskrev det som att man kanske lägger lite på 

tallriken och barnen får själva välja om dom vill smaka eller inte.  

Som jag nämner i inledningen så är har jag stött på metoden Sapere. Jag ställde 

som följdfråga angående just den metoden till samtliga informanter. Det har 

varit aktuellt på förskolorna under en tid som en del av ett projekt. Den 

metoden kopplades till just matsituationerna där man skulle uppmuntra barn 

till bland annat att smaka och lukta.  Förskollärare 1 har arbetat med metoden 

dock inte med den aktuella barngruppen utan med äldre barn. Metoden var 

tillämpad under 3 år i samband med ett projekt som alla förskolorna hade under 

den perioden.  

”Vi smakade genom att ha mössan neddraget framför ögonen och så fick dom smaka 

på kanel och socker bland annat och det smakade jätteannorlunda tyckte dom ju när 

man inte såg vad det var.” Förskollärare 4 

 

5.4 Utforskning av utemiljön 

”Utomhusmiljön kan vara mer föränderlig på det sättet. Det kanske finns 

olika saker man utforskar som trädet tex att löven ändrar på sig och allt 

sådant där att det bli mer stimulerande för sinnena.” Förskollärare 2 

Alla förskollärare berättade att de gått ut med barngrupperna varje dag. Det 

kunde bli några dagar då man inte hade gått ut alls men då handlade det om 

extremväder eller exempelvis under julen då det kunde vara färre barn på 

avdelningen eller att barnen hade en bra lek som man inte ville bryta. Annars 

gick samtliga barngrupper ut varje dag enligt informanterna. Det 

informanterna beskriver kan antas som att möjligheterna till 

utomhusutforskning sker varje dag undantagsvis under de omständigheterna 

som beskrevs tidigare.  

Den fria leken beskrevs av samtliga förskollärare som en stor del av 

utevistelsen på förskolorgårdarna. Det beskrivs som en möjlighet för barnen 

att själva välja den aktivitet de vill göra under utevistelsen. Cyklarna på 
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gården av en populär val av aktivitet bland barnen. Förskollärare 2 beskriver 

hur en utevistelse på förskole gården kan se ut:  

”Ofta så låter vi ju barnen ha fri lek. Så att måndagar, onsdagar och fredagar 

så tar vi fram cyklar så dom får cykla. Och sen på tisdagar och torsdagar så 

har vi, ja vi kallar det för cykelfritt. Just för att, vi såg ett tag att dom blev så 

väldigt bundna till cyklarna och det blev mycket konflikter kring cyklarna så 

då tog vi bort dom under två dar. Annars är det mycket fri lek dom är vid 

gungor och vi har ju sandleksaker spadar och hinkar och allt sånt där.” 

Förskollärare 2 

Förskollärare 3 beskriver hur barnen har blivit utmanade under utevistelsen 

och att det har följts under terminens gång. Hur barnen har enligt 

informantens perspektiv, tagit till sig nya erfarenheter och får till sig ny 

motoriska kunskaper.  

”Jo men de gör dom ju genom att testa sina, vad dom klara av. Det har vi ju på 

klätterställningarna. Det kan ju jag se hur det har utvecklats under terminen hur 

barnen har vågat att göra vissa saker, kanske att hoppa ner, att klättra upp och sitta 

på och sen ta sig ner själva, klättra upp på taket på det här lilla huset utanför. Det 

är också en utmaning. Vi finns till hands men vi, dom får liksom ta den utmaningen 

att prova.” Förskollärare 3 

Så som informanten beskriver har barnen utmanats i utomhusmiljön genom att 

klättra upp och komma ner utan hjälp från en vuxen. Som Cronlund (2010) 

beskriver enligt Piagets teori kan det som sker beskrivas som en del av 

anpassning, mer specifikt ackommodation. Enligt som innebär att man måste 

ändra på de gamla tankemönstren för att kunna ta till sig nya erfarenheter. Det 

behövs en ändring av mönster för att komma ner från taket.  

” Många barn dom är ju…  ganska många barn, om vi tar dom mindre, dom 

utforskar ju mycket med sina händer just. Just det här med sanden och dom 

vill gärna känna, ta och har det varit regnigt ute, då är det blött och extra 

roligt. Och slänger av sig vantarna och så bara känna. En del stoppar 

sanden i munnen. Det är ett sätt att utforska.” Förskollärare 1 

Genom händerna och munnen beskrev förkollärarana i de yngre åldrarna att 

barn utforskar utemiljön på förskolan utegårdar. Lek i sandlådan där man 

sitter och gräver, bakar sandkakor och smakar på sanden.  
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” Dom smakar på sanden, känner på gruset och känner med händerna, ser 

vad som händer, hör vad som händer. Det kan vara jättejobbigt att ta i 

sanden om den är våt eller om den är torr.” Förskollärare 4 

Smakandet av sanden som beskrivs av förskollärare 4 tas upp av Cronlund 

(2010) att det sker en sortering av smakupplevelser. Detta beskrivs som en 

del av den senso-motoriska stadiet i barns utveckling. Att smaka är ett sätt att 

undersöka och förstå sin omvärld.   

” Nej, vi har inte haft det eftersom vi har en helt ny barngrupp. Så kan jag 

inte säga att vi har planerat utan att vi har ”bara” varit ute. I med att vi har 

haft inskolningar så har det varit att lära känna barnen mer och gett dom 

tryggheten.” Förskollärare 4 

Förskollärare 4 berättade att de planerade aktiviteterna inte har stått i 

centrum, i alla fall under höstterminen. Att tryggheten har haft mer fokus i 

den nya barngruppen, där många barn var nya på förskolan.  De informanten 

beskriver, tas upp av Piaget enligt Cronlund (2010) som handlade om att 

skapa mönster för en erfarenhet och bryta mönster för att ta till sig nya 

erfarenheter. De nya barnen måste ta till sig nya rutiner som skiljer sig ifrån 

den rutinen de kanske har haft tidigare.  

För dom äldre barnen handlade det mer om att undersöka utomhusmiljön och 

göra nya upptäckter i sin omgivning.  Informanterna beskrev hur barnen, 

särskilt under vår och sommaren, gjorde upptäckter av småkryp och blommor 

ute på gården. Förskollärare 2 beskrev även hur under hösten barnen 

upptäckte hur löven på trädet på gården hade ändrat färg. Där berättade 

informanten att sinnena kom in spontat. Vidare beskrev Förskollärare 3 hur 

dessa upptäckter av utemiljön ofta var kopplade till spontaniteten i den fria 

leken.  

”Det är klart att när vi går ut och vi upptäcker” ah det är alldeles blått på 

himmelen eller oj nu regnar det hur känns det idag eller nu snöar det?” 

Dom upplevelserna gör man ju sinnesmässigt när man är tillsammans med 

barnen när vi går ut och möter utemiljön.” Förskollärare 3 

Barnen hade fått välja aktivitet själva och förskollärarna fanns där till hjälp 

vid behov. Vidare beskrev Förskollärare 3 några lekar som Rött ljus eller 
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Kom alla kycklingar som ofta förskollärarna tog initiativet till och har varit 

väldigt uppskattat av barnen. En helt annan sorts organisering kan ske med de 

äldre barnen. Det smakas inte på sanden men det upptäcks enligt 

informanterna hur vädret ändras. Vad som händer med barnens omgivning 

när årstiderna ändras. Som Cronlund (2010) beskriver utifrån Piaget, så 

organiserar människan sina upplevelser för att skapa förståelse.  

 

 

 

 

5.5 Utforskning av inomhusmiljön  

”Spontant som det bara dök upp i huvudet så tror jag att det sker mer inomhus. 

Varför kan jag inte svara på. Jag tror nästan det. Att det är mer inomhus än utomhus 

tror jag.” Förskollärare 1 

Sinnena kommer naturligt in här vid utforskningen av innemiljön på 

förskolan beskriver förskollärarna. Förskollärare 1 talade om hur arbetet med 

sinnena kom mer enklare inomhus då det upplevs lättare att dela upp barnen i 

mindre grupper och kan konversera och få fram barns tankar på ett annat sätt 

än när dom vistades utomhus. Samt att de mer styrda aktiviteterna skedde 

mer i inomhusmiljön. Förskollärare 4 beskrev många fler aktiviteter som var 

både spontant och planerade där barns sinnen stimulerades.  

Förskollärare 2 beskrev att inomhusmiljön på avdelningens var utformad 

efter barnens intresse. Mycket färger och att man alltid försöker göra miljön 

inbjudande för barnen. Informanten beskrev barnen som framåtgående och 

aktiva som gillade att prova nya saker. Så att introducera nytt material hade 

varit lätt just för den här barngruppen. Just nu var det aktuellt med mycket 

musik, dans och konstruktion av Lego.   
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Förskollärare 1 beskrev också hur inomhusmiljön på avdelningen bestod av 

mycket färg och former. Möbleringen av avdelningen gjordes med 

omedvetna tankar kring sinnena. Att när förskolläraren tänkte efter och kom 

fram till att miljön på avdelningen gav möjligheter till utforskning med 

sinnena.  

”Möjligheterna finns ju alltid i inomhusmiljön. Där kan man ju alltid förändra efter 

barnens intresse och sådär så att där kan man ändra om ganska så mycket 

egentligen. Ser vi att barnen, ja inte har nåt intresse å leka med vissa saker eller så 

kan vi ju möblera om och ställa fram nya grejer sådär. Eller helt enkelt bara byta 

plats så blir det nytt intresse för dom. Upptäcka dom på nytt, alla leksakerna som vi 

har. Men jag tror också på att byta ut att inte ha för mycket framme.” Förskollärare 1  

Däremot så talade två av förskollärarna om att de har ett sinnesrum, där 

materialet är utvalt för att kunna inspirera och stimulera barns sinnen. 

Rummen var under utveckling. Förskollärare 4 beskrev hur sinnesrummet 

kom till användning utifrån barns intressen.  

”Dom, kan gå till olika rum och uppleva olika saker. Det gör dom ju.  Och 

det är deras frihet vart dom vill vara. Oftast så stannar dom inte så länge i 

samma rum men...och i det där sinnesrummet så har vi mycket musik. I början 

satt dom bara och tittade men nu gör dom även rörelserna till olika sånger 

som sätter i gång på projektorn. Sen har vi en discolampa som dom tycker om 

att titta på.” Förskollärare 4 

5.6 Barnen utforskar själva 

”Det jag ser med den (inomhus) miljön nu, det som är bra, det är att jag ser barnen 

fördelar dom självständigt går och söker sig jag vill rita det gör jag ju här, jag går in 

hit och sätter mig, jag vill pärla dom finns här.” Förskollärare 3 

Förskollärare 3 beskriver hur miljön inomhus har utformats till att barnen kan 

komma fram till själva vad och var de vill utforska. Det sker anpassningar 

kopplade till organisation (Cronlund, 2010). Barn tar till sig nya intryck och 

erfarenheter som organiseras för att skapa ordning i våra upplevelser. Miljön 

sorteras och erfarenheterna skapar ordning, vad som ska ske i dom olika 

rummen.  
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Förskollärarna beskriver hur olika sinnesintryck sker hela tiden i den dagliga 

verksamheten. De beskriver även barnens sätt att utforska med sinnena sker 

på barnens initiativ.  

”Dom efterfrågar om att ha musik, det finns specifika låtar som dom gärna vill höra 

och så ska dom dansa, dansa och greja.” Förskollärare 2 

 

5.7 Utmaningar 

”Så det är också någonting som jag önskar att vi ska börja baka lite frallor till 

mellan mål av överbliven gröt och sånt där. Men det är också sådana där utmaningar 

som, det är så mycket man vill ska man hinna med allt också.” Förskollärare 1 

Sinnenas betydelse och stimulering av dessa sade alla fyra förskollärare att 

det var viktigt för barns lärande. Förskollärare 4 berättade hur man lärde sig 

mer om man upplevde genom alla sinnen. Dom tankarna fanns inte där innan 

informanten utbildade sig till förskollärare. Så jag upplever att informanten 

beskrev hur det skedde en organisering (Cronlund, 2010) av sina upplevelser 

och erfarenheter från sin studietid och kunde tillämpa de kunskaperna när 

informanten sedan blev verksam som förskollärare.  

”För att när man har läst och när man har upplevt det själv, så ser ju jag att 

man lär sig mer och kommer ihåg mer när man får lära med alla sina 

sinnen. Fast det var inte självklart innan man läste tycker jag att man tänkte 

så. Innan jag läste tyckte jag till förskollärare så tänkte nog inte jag att man 

ska uppleva med alla sina sinnen.” Förskollärare 4 

Tiden för barns sinnen nämndes också av förskollärare 4 som en av 

utmaningar i den dagliga verksamheten. Förskollärare 1 nämnde också i 

frågan om Sapere-metoden kunde vara aktuellt i den nuvarande barngruppen 

så nämndes tiden även där.  

”Tiden framförallt, måste man ju ha. Men i läroplanen så står det att vi ska 

göra det så man hitta möjligheter och utmaningar till dom. Sen tycker dom 

att det är roligt, upplever jag i alla fall.” Förskollärare 4 

Arbetet med sinnena beskrivs av förskollärarna som en eller flera spontana 

aktiviteter som skedde under dagen men som inte består av planerade 
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aktiviteter just nu. Arbetet kring sinnena berättade tre av fyra förskollärare att 

det uppfattades lättare i inomhusmiljön än utomhusmiljön.  

En av utmaningarna som några av förskollärarna berättade om var att 

respektera barns vilja. Om de verkligen inte ville exempelvis smaka, eller 

känna så skulle man som förskollärare respektera det.  

”Respektera barnen då om de verkligen inte vill så det kan också vara lite 

utmanande i det.” Förskollärare 3 

Utmaning som förskollärare 4 tog upp var just hur arbetet med exempelvis 

Sapere-metoden upplevs svårare att tillämpa i den aktuella barngruppen då de 

är yngre.  

”Jag tror att det är svårt för min barngrupp men det är klart att dom måste 

få känna på maten och kladda och greja och ha sig och lyssna. Det är klart 

dom gör. Men där hade vi planerat att vi ska göra si och så. Men det är 

svårt att göra det med dom här små. Men sen finns det saker som att man 

kan bara visa röda saker, bara smaka på röd mat. Klämma och känna, det 

är klart att det går men det är svårare faktiskt tror jag.” Förskollärare 1 

Det planerade aktiviteterna var inte aktuella just för denna barngrupp men det 

informanter beskrev visar att stimulering av sinnena fanns i tänket. Att den 

senso-motoriska stadiet (Cronlund, 2010) beskrevs vara viktig då informanten 

berättade om hur man kan anpassa metoden för barngruppen.  

En utmaning beskrevs av Förskollärare 4, som handlade om barns sätt att 

kommunicera med talspråket. Många av barnen i barngruppen har inte språket 

och därför sker utforskningen oftast genom sinnena.  

”Det ser man ju och dom kan ju inte prata med ord så, mina små, utan dom måste ju få 

känna. Dom har ju aldrig känt på färg, knappt någon målar med penseln utan dom 

känner ju med färgen.” Förskollärare 4 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

I praktiken så beskrev förskollärarna att stimuleringen av barns sinnen sker till 

stor del omedvetet. Materialet som informanterna beskrev visar en tydlighet i 

hur sinnena kan stimuleras. Att det var inköpt material som specifikt inriktar 

sig på sinnenas stimulering. Sättet som materialet beskrevs gav ett intryck av 

en medvetenhet om materialets syfte som exempelvis balansplattorna med 

olika strukturer för att stimulera känselsinnet. Som Johansson och Løkken 

(2013) sin studie utgår ifrån Merleau-Pontys filosofiska teori om kroppen. 

Kroppen är central då man erfar med sina sinnen genom kroppen. Som 

Förskollärarna 3 och 4 beskrev ett rum så kallade Sinnesrum, där mycket av 

det sensoriska materialet var placerade, fanns det en kunskap om de fem 

sinnena i deras arbete med utformningen av miljön i förskolan.  

De fyra förskollärarna är enligt min uppfattning medvetna om hur stimulering 

av sinnena kan bidra till lärandet men arbetet kan skilja sig beroende på ålder 

på barnen. Ingen av informanterna talade om att barnen inte kan eller klarar av 

utmaningarna som arbetet med sinnena kan ge i en viss ålder men åldern 

hamnade i fokus i frågan om planerade aktiviteter där sinnena står i centrum. 

Vid följdfrågan om Sapere-metoden som beskrevs av några förskollärare som 

att metoden kan vara för svår att tillämpa till de yngsta barnen. Det tas upp i 

Johanssons och Løkkens (2013) studie där syftet är att uppmuntra pedagoger 

att släppa de inre motsättningar och få mer kunskap kring sammankopplandet 

av erfarenheter genom sinnena. Jag uppfattar tendenser till den kritiken som 

Piagets utvecklingsteori har fått och får än idag. Att barn vid en viss stadiet i 

sin utveckling, kan inte utveckla nya färdigheter utanför det stadiet.  

 Den kritiken beskrivs av Krogsmark (2011) att Piagets teori bygger på att barn 

utvecklar sig i samma takt, att alla barn är lika. De påståenden är relevanta idag 

då i skolan så har alla barn samma mål som ska uppnås på lika lång tid. Detta 

uppstod i mitten 1990-talet men då växte det fram ett nytt sätt att tänka. 
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Individualiseringstanke, att varje barn utvecklas i sin egen takt och på sina 

villkor.  

Det finns även exempel på att Piagets tankar och teori har under årens lopp 

stundtals missbrukats. Det har använt för att skapa standardiserade 

utvecklingstest för små barn, något som går stick i stäv med Piagets 

övertygelse att barns normala utveckling kan gå framåt i mycket olika takt 

(Bjärvall, 2018). 

Spontaniteten i arbetet med sinnena beskrevs av förskollärarna. Hur arbetet 

inte direkt planeras och utvärderas utan det handlar mer om upplevelser och 

upptäckter som skapades under dagens gång. Man tar vara på upplevelserna 

där och nu. Det kan bero på årstiden, särskilt när det gäller arbetet med sinnena 

utomhus. Som i artikeln Anneli Waara (2018) förklarar studien där barn från 

10 månader upp till 3 år studerades i syftet av att upptäcka om det fanns tecken 

för autism. Om arbetet i förskolan bara sker omedvetet och spontant, kan det 

finnas en risk att man som förskollärare missar om det brister i barns sinnliga 

utveckling. Jag menar att om det inte utvärderas så finns det ingenting att följa 

upp. Sedan är min studie bara baserad på ett fåtal förskollärare så det går inte 

att säg att alla verksamheter fungerar på detta sätt.  

Flera av förskollärarna beskrev hur vid matsituationer det ofta uppstod 

tillfällen för spontana och oftast omedvetna sinnliga upplevelser inomhus. 

Förskollärare 3 beskrev en medvetenhet i sin beskrivning av arbetet med 

Sapere-metoden. Även om informanten inte hade arbetat mycket med metoden 

så beskrevs det exempel på hur man kunde ha utvecklat arbetet exempelvis 

med varmt och kallt.  

Vid utforskning av de olika miljöerna i förskolan så uppfattar jag det som att 

inomhusmiljöerna är mer utformade till att inspirera och stimulera barn till att 

utforska. Mycket färger, former, lagom med material framme. Som Johansson 

och Løkken (2013) talar om sin studie att enligt Merleau-Ponty står kroppen i 

centrum av allt lärande. Så beskriver förskollärarna hur de hade tänkt till vid 

utformning av innemiljöerna att det skulle vara utifrån barns intresse, utifrån 
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barns sätt att utforska som beskrevs med synsinnet, smaksinnet och 

känselsinnet som dominerande vid utforskningen.  

Utomhusmiljön på förskolorna beskrevs som mer motoriskt inriktad miljö med 

möjligheter till senso-motoriska upplevelser. Sandlådan var en populär 

mötespunkt för barn och förskollärare för att med sinnena utforska utemiljön. 

Sanden som beskriven av de förskollärarna på de yngre barnen hamnade ofta i 

munnen. Det grävdes och kändes mycket i sanden. Precis som syftet med 

experimentet som O ´Neill et al.(2001) var att få mer kunskap kring barns 

förståelse hur de fem sinnena leder till olika typer av kunskap.  

De äldre barnen utforskade utemiljön som beskriven av förskollärare 3 som ett 

sätt att utmana sig själva. Både förskollärare 2 och 3 beskrev de äldre barnens 

utforskning genom sinnena som upptäckter de gjorde särskilt under vår och 

sommar. Då småkrypen kom fram och blommorna slog ut.  

6.2 Slutsats 

Som slutsats så uppfattar jag i den forskningen och teorin jag har valt, hjälpte 

mig att besvara mina frågeställningar. Syftet var att få mer kunskap om vad 

förskollärare säger om stimuleringen av barns sinnen när barn utforskar 

förskolans olika miljöer och om arbetssättet skiljer sig åt i förhållande till 

barnens ålder. Barn, enligt informanternas beskrivningar, utforskar förskolans 

inomhusmiljöer och utomhusmiljöer genom självständig utforskning där 

förskollärarna har utformat miljön utifrån barnens intressen.  

Det enda skillnaden som syftar på Piagets stadieteori som Cronlund (2010) 

beskriver mellan förskollärarnas arbete med sinnena, är hur Sapere-metoden 

inte var aktuell just nu. Detta berodde på att barngruppen uppfattades som för 

små. Däremot så fanns det en medvetenhet i att barn utforskar med sina sinnen 

och det förekom särskilt mycket stimulering kring matsituationerna. Det är i 

de momenten som Sapere-metoden förekommer mest (Algotson, 2011). Så till 

en viss del så arbetar informanterna utifrån Sapere-tänket men inte som en 

planerad aktivitet. Annars kunde jag inte uppfatta några tydliga skillnader i 

förskollärarnas arbetssätt beroende på barngruppens ålder. Informanterna 



Uppsatsens titel  Författarens namn 

34 

 

uttryckte inte några tydliga skillnader i varken frågorna om barns utforskning 

av olika miljöer. Användningen av materialet användes på ungefär samma sätt 

oavsett åldern på barnen.  

Däremot så består vårt skolsystem av att barn börjar i förskolan och fortsätter 

sedan till grundskolan och gymnasiet. Så en åldersindelning på skolstadierna 

är direkt relaterade till Piagets stadieteori om vad barn i en viss ålder klarar av 

(Krogsmark, 2011).  

 

6.3 Metoddiskussion  

Syftet med min studie var att undersöka förskollärarnas tankar om 

stimuleringen av barns sinnen när barn utforskar miljöer på förskolan. Utifrån 

syftet valde jag att göra semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor där 

informanterna kunde ge mer utförliga svar och att jag hade möjligheten att 

ställa följdfrågor. Resultatet av metoden jag valde är att jag hade fått de utvalda 

förskollärarnas beskrivningar kring barns sinnen, stimuleringen av dessa i den 

dagliga verksamheten och hur arbetssättet med barns sinne kan se ut när barn 

utforskar förskolans miljö.  

Jag upplever att jag valde rätt metod för att uppnå syftet då exempelvis bara 

observation inte hade gett mig förskollärarnas tankar kring vissa aktiviteter 

som kunde uppfattas som sinnestimulerande. Med enkäter upplever jag att 

jag säkert hade fått svar men svaren hade blivit väldigt kortfattade och inte 

lika omfattande som de svaren jag fick från intervjuerna.  

Om jag hade haft mer tid till studien, hade jag gärna kompletterat intervjuerna 

med observationer. För att även få en inblick i hur förskollärarna stimulerar 

barn till att använda sina sinnen vid utforskning och vilket material som 

kommer till användning.  

Jag upplever att jag hade kunnat ställa bättre följdfrågor. De följdfrågorna jag 

ställde hade säkert kunnat vara mycket mer genomtänkta och jag hade fått ännu 

mer utförligare svar än med de följdfrågorna jag ställde.  
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6.4 Förslag för vidare forskning 

Jag hade svårt att finna forskning kring mitt syfte där barn sinnen står i 

centrum. Den forskning jag fann har fokuserat mycket på just sinnen och 

kopplingen till barn samt utomhusmiljön men inte i förskolans olika miljöer. 

Min förhoppning med denna studie är att bidra med mer kunskap om barns 

sinnen, hur man kan stimulera barns sinnen när de utforskar den befintliga 

förskolemiljön. Hur stimuleringen av barns sinnen vid utforskning av 

förskolans olika miljö sker spontant under barns vistelse i förskolan. 

Förskollärarna som bidragit med kunskap till min studie ger en bild av 

spontanistens roll genom att fånga tillfällen då sinnena kan komma till 

stimulering.  

Förslag på vidare forskning kan vara att hur arbetet med barns sinnen kopplas 

specifikt till samspel i förskolan. Det kan vara väldigt intressant att höra 

förskollärarnas tankar kring sinnenas betydelse för kommunikation och 

samspel mellan barn samt mellan barn och vuxna i förskolan.   
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8 BILAGOR 

8.1 Informationsbrev till förskolechef  

Hej, mitt namn är Anette Petersson och jag ska göra färdigt mitt 

examensarbete på Karlstads Universitet. Jag skriver ett arbete om 

förskollärarens syn på barns stimulering av sinnena ur ett didaktiskt 

perspektiv. Jag läser på distans och har examensarbetet kvar av min 

utbildning.  Jag har tänkt mig att göra intervjuer med 6 förskollärare på 3 

kommunala förskolor. 

Varje intervju kommer att ske enskilt, mellan 30–45 minuter. Jag kommer att 

be om tillstånd att få spela in varje intervju på min Mp3-spelare för att vara 

säker på att transkriberingen blir rätt. Inspelningarna kommer bara höras och 

läsas av mig, min handledare samt examinatorn. Ingen utomstående kommer 

att ha tillgång till inspelningarna. Efter att mitt examensarbete har blivit 

godkänt, raderar jag inspelningarna samt transkriberingarna.  

Respondenterna kommer att bli informerade om att de kan välja att delta eller 

avstå från intervjun samt att de får avsluta intervjun när som helst under 

intervjuns gång.  All information jag samlar in för examensarbetet får endast 

användas i forskningssyfte.  

Jag hoppas att jag kan få Ert tillstånd att be Er personal för deltagning.  

Om Ni har fler frågor eller funderingar, kontakta mig gärna via mejl: 

karita_88@hotmail.com   eller min handledare Magdalena Raivio : 

magdalena.raivio@kau.se  

Mitt examensarbete är förhoppningsvis godkänd i slutet av januari 2019. Då 

kan alla som är intresserade ta del av studiens resultat.   

Med Vänliga Hälsningar, Anette Petersson 

mailto:karita_88@hotmail.com
mailto:magdalena.raivio@kau.se
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8.2 Samtycke till deltagande av forskningsstudie  

Jag skriver ett examensarbete på Karlstads Universitet. Jag läser på distans och 

har bara examensarbetet kvar av min utbildning till förskollärare.  

Jag skriver ett arbete om förskollärarens syn på barns stimulering av sinnena 

ur ett didaktiskt perspektiv. Jag är intresserad av förskollärarnas perspektiv 

kring arbetet med våra fem sinnen med barnen, hur som förskollärare 

stimulerar barns sinnen i förskolans vardagliga verksamhet. Jag undersöker hur 

arbetet skiljer sig beroende på inomhus/utomhusmiljö samt åldern på barnen i 

barngruppen. Jag har tänkt mig att göra intervjuer med 6 förskollärare på 3 

kommunala förskolor i Skara Kommun.  

Varje intervju är ca 30–45 minuter långa. Jag kommer till förskolan och gör 

intervjun på plats för att Du ska kunna ha möjlighet att delta samt att återgå till 

arbetet efter intervjun. Jag kommer att spela in intervjun på min Mp3-spelare. 

Anledningen är att kunna citera rätt samt att det underlättar vid renskrivningen 

av det Du har sagt under intervjuns gång.  

Inspelningarna kommer bara höras och läsas av mig. Vid behov så kan min 

handledare samt examinatorn ha tillgång till materialet. Ingen utomstående 

kommer att ha tillgång till inspelningarna. Efter att mitt examensarbete har 

blivit godkänt, raderar jag inspelningarna samt transkriberingarna. Resultatet 

av intervjuerna kommer att presenteras i mitt examensarbete om godkänd i 

slutet av januari 2019. Då kan Du ta del av arbetet om så önskas. Du som 

respondent kommer att kunna tacka nej till deltagande samt avsluta intervjun 

närsomhelst under intervjuns gång. Intervjun avslutas omedelbart.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med 25 maj 2018) har du rätt att gratis ta del 

av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se  

Elev: Anette Petersson 0704332671 el. karita_88@hotmail.com 

Handledare: Magdalena Raivio  

magdalena.raivio@kau.se  

Medgivande:  

• Jag har tagit del av informationen kring studien. 

mailto:dpo@kau.se
mailto:karita_88@hotmail.com
mailto:magdalena.raivio@kau.se
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• Jag förstår hur deltagandet kommer att gå till och hur länge det kommer 

att ta 

• Jag har fått tillfällen att ställa frågor och fått frågorna besvarade innan 

jag deltar i studien 

• Jag är informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag kan välja 

att avsluta deltagandet när jag vill 

• Jag är informerad om att ingen annan utom de knutna till studien 

kommer att få tillgång till materialet jag ger 

 

 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke 

 

Datum och Ort 

   

 

 

-------------------------------------                                            -----------------------

------------------- 

Namnteckning                                                                      Namnförtydligande             
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8.3 Intervjufrågor/ intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilken befattning har du?  

Hur många barn är det i din barngrupp?  

Vilken ålder består avdelningen av?  

Hur många förskollärare finns på din avdelning? 

 

Utomhus: 

Går ni ut med barngruppen varje dag? 

På vilket sätt är utegården anser du att utegården är anpassad för barngruppen?  

Kan du beskriva vad ni gör när ni har gått ut? (Följdfråga: vad tycker barnen 

är roligast ur ditt barnperspektiv)  

Kan du nämna några aktiviteter/lekar/moment? 

Kan du beskriva hur barnen utforskar utomhusmiljön? 

 

Inomhus:  

Kan du beskriva inomhusmiljön? Möjligheterna/utmaningar 

På vilket sätt utforskar barnen inomhusmiljön?  

Kan du nämna några aktiviteter/lekar/moment som Ni gör inomhus?  

Vad tycker barnen är roligast att göra inomhus ur ditt perspektiv?  

Hur upplever Du att miljön inomhus inspirerar till utforskning? 

 

Sinnen:  

Vad tänker Du på när du hör ordet sinnen?  

Tänker du på att stimulera de fem olika sinnen (syn, hörsel, lukt, smak, känsel) 

när barnen utforskar den miljön de befinner sig i?  
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Hur stimuleras användning av sinnen vid utforskning av 

inomhus/utomhusmiljön? (Följdfråga: Kan du nämna några aktiviteter som 

kan användas) 

Hur ser du på stimuleringen av sinnena ur ett lärande perspektiv? (följdfråga: 

Är det viktigt?) 

Har Ni tillgång till material som specifikt inriktar sig på stimulering av barns 

sinnen i förskolan? (Följdfråga: Kan du beskriva materialet?)  

Förskollärarens syn på arbetet med sinnena: 

Arbetar Ni med planerade aktiviteter som stimulerar sinnen eller sker det 

spontant? 

Hur viktigt är det att arbeta med att stimulera barn till att använda sina sinnen 

vid utforskning av sin omgivning?   

Vad ser du för möjligheter respektive utmaningar med barngruppen när man 

arbetar med sinnena? 

 

Följdfråga/spontanfråga: Känner du till Sapere-metoden? Följdfråga: Kan det 

vara aktuellt för just din barngrupp?  


