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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var för oss att tydliggöra den syn på barns lärande som finns hos 
pedagoger inom förskolans verksamhet. Självklart är arbetet en begränsad studie då den utförs på 
en förskola med fyra pedagogers tankar om barns lärande. Vi gick in i detta arbete med frågorna; 
Hur resonerar pedagogerna kring barns lärande i förskolan? Hur ser pedagogerna på sin roll i barns lärande i 
förskolan? Hur arbetar pedagogerna med barns lärande i förskolan? Vilken barnsyn har pedagogerna? Frågor 
som vi hoppades få svar på via intervjuer och observationer. 

 
Studien byggdes upp av sammanställning av tidigare forskning där fokuset låg på det 
sociokulturella perspektivet, då detta perspektiv genomsyrar den svenska förskolans läroplan. Det 
sociokulturella kan ses utifrån det perspektivet att barnet skall ses som en stark och kompetent 
individ, genom ett samspel med sin omgivning inbringar barnet ny kunskap. Vi ville genom våra 
intervjuer föra ett samtal med våra informanter för att således få en så avslappnad miljö som 
möjligt där de kunde tala fritt utifrån detta ämne. Utifrån dessa samtal gick vi vidare i vår studie 
med att utföra observationer på våra informanter, då vi är väl medvetna att ord och handling inte 
alltid stämmer överrens. 
 
Efter genomförandet av vår studie kan vi dra slutsatsen att trots att det sociokulturella 
perspektivet länge har varit en del av de svenska förskolorna så finns fortfarande det 
utvecklingspsykologiska perspektivet kvar i en för hög grad. Då tre av våra fyra informanter 
belyste vid ett flertal tillfällen hur relevant barnets mognad är i jämförelse till kunskapsutveckling 
de kan uppnå genom en social inverkan. 

 
 

Nyckelord 

 Barnsyn, förhållningssätt, förskolepedagogik och lärande. 
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Inledning 

I dagens samhälle pågår många diskussioner gällande barn och barnens tid och utveckling i 
förskolan och skolan, något som även vi författare har uppmärksammat under såväl vår tid på 
lärarutbildningen men även inom privata sammanhang med familj och vänner.  Då samhället i 
stort genomgår stora förändringar sker även dessa förändringar och dess utveckling inom 
förskolans väggar. Med förändringar menar vi och vill diskutera kring, den läroplan som kom att 
förändra förskolans roll i barnens kunskapsutveckling. Utifrån att det i den utbildningspolitiska 
diskussionen framkommer en betoning av att kunskapsutvecklingen ska förstärkas redan i 
förskolan. Undersökningar och debatter har visat att svenska barn har försämrade 
ämneskunskaper och att detta måste åtgärdas. Ett uttryck för detta var den reviderade läroplanen. 
Detta leder i sin tur till att pedagogerna får större krav på sig, det krävs en bättre lärarutbildning 
och en behörighet för att bli anställd som förskollärare till skillnad för endast några år sedan då 
även obehöriga kunde inta rollen som förskollärare. I och med detta utbildningskrav kan statusen 
sakta men säker höjas och allt fler kvinnor och män tilltalas av att arbeta i förskolan. 
 
För oss som författare till denna studie har vi även lagt märke till att i och med denna förändring 
gällande kravet på behörighet hos förskollärare. Den reviderade upplagan av förskolans läroplan 
har lett till att diskussionerna om pedagogernas syn på lärande blivit alltmer en ”het potatis” inom 
verksamheten. Detta är något vi har märkt av egen erfarenhet under såväl praktiktid som 
arbetslivserfarenheter, och något vi båda har fastnat för. När personal inom förskolan diskuterar 
de olika perspektiven kring barns lärande har det visat sig vid flertal tillfällen att synen på barns 
lärande i många fall härleds till personernas syn på barn i allmänhet och att dessa uppfattningar 
snarare är privat erfarenhetsbaserade än baserade i pedagogisk forskning och teori. Att få ta ett 
djupare kliv in i det rum där pedagogers syn på lärande samt deras barnsyn tydliggörs är något vi 
är nyfikna på. 
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Bakgrund 

I detta kapitel ges en kort beskrivning över de förändringar som skett i den svenska förskolan utifrån tidigare 
relevanta perspektiv på barns lärande, till de som idag influerar förskolan. Dock bör det påpekas att denna del 
endast är en begränsad del av allt skrivet material som finns kring barns lärande i förskolan. 

 

Förskolans förändringar under 1900-talet 

Att samhällets syn på barns lärande har genomgått en förändring kan ses tydligt vid en 
tillbakablick över den utveckling som skett inom förskolans pedagogik. I början på 1900-talet 
influerades förskolan till stor del utav B. F. Skinners (1904-1990) starka ställning kring det 
behavioristiska synsättet. En metod där den vuxne styrde med stark hand genom straff eller 
belöning. Behaviorismens influenser hade en påtaglig ställning ända in på 1950-talet. (Säljö 2000).  
 
Forskare har under det senaste seklet påverkat förskolans pedagogik med nya teorier där 
perspektivet på barns utveckling och mognad fått stått i centrum. Fredriech Fröbel (1782-1852) 
tillhör en av de första som kom att ha en central roll för den svenska förskolan och den 
pedagogiska traditionen. Fröbel hade fått influenser från såväl Pestalozzi (1746-1827) som 
Rousseau (1712-1778) där deras gemensamma bildningsideal låg i ”den fria människans danande” 
(Pramling Samuelsson, Sheridan, 2006). Detta ideal bygger på den frihet människan uppnår 
genom upplysning och kunskap, således skulle detta ske enligt Fröbels teori genom inre kraft som 
människan besitter redan som barn genom att vara nyfiken och aktiv i sitt sökande efter kunskap, 
således i stöd av yttre. Fröbel tillhör den gruppen utav forskare som ansåg att människan var en 
biologisk varelse som i sin natur hade de drifter som behövdes för att kunna utmanas med nya 
kunskaper och danande, det skulle finnas en möjlighet för alla, speciellt för barnen (Pramling 
Samuelsson, Sheridan, 2006). I spåren av Fröbel utvecklade John Dewey (1859-1952) 
pedagogiken inom förskolan, detta med influenser från pragmatismen, den progressiva 
pedagogiken. Dewey var en amerikansk filosof som kom att påverka och förändra förskolan från 
början av 1900-talet fram till 1970. Det Dewey gjorde för pedagogiken var att ändra fokuset på 
barnens lust och vilja till aktiviteter och deras intressen. Tre nyckelord fanns i Deweys tänk kring 
den progressiva pedagogiken; individen, samhället och nyttan (Pramling Samuelsson, Sheridan, 2006). 
Med detta ansåg denne filosof att barnet utmanas och danas utifrån sina intressen men med stöd 
utifrån en organiserad handledning. Det fanns fyra behov i barns verksamhetslust som skulle tas 
tillvara av de erfarna; 1. ”the interets in conversation or communication, 2. the interest in making 
things, or constructions,3. the interets in inquiry, or finding things, 4. the interets in artistics 
expression” (SOU 1997:157 s. 14). Demokratin skulle med Deweys påverkan erhålla ett större 
utrymme i förskolan, utbildning blev ett verktyg till lärandet av den demokratiska människan 
(Pramling Samuelsson, Sheridan, 2006). Efter denne amerikanska filosof kom flera att följa, 
däribland Ester Hermansson samt Elsa Köhler och deras aktivitetspedagogik där likaså de 
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fokuserade på barnets intresse i utformandet av förskolans pedagogiska verksamhet. Lärande 
skulle ske genom aktivt handlande. 

 
En förändring kom dock att ske i början på mitten av 1900-talet då utvecklingspsykologin fick 
stöd utifrån följden av socialpolitikens intåg i förskoleverksamheten. Nu gick teorierna av barns 
lärande via ”den inre mognad” som erfordras i deras lärande, istället för barns intressen som 
tidigare varit grunden. Arnold Gesell (1880-1961) var filosofen vars teorier kring barns utveckling 
fick en stark inverkan i de svenska förskolorna. En av Gesells starkaste teorier var att barn under 
fyra år inte var mogna för ett lärande, detta kom att resultera i att pedagogerna nu erhöll en mer 
passiv roll i barnens lärande i väntan på deras inre mognad skulle vara redo för nya kunskaper. 
Gesell delade in den inre mognaden med utgångspunkt i de typiska beteendemönstren i fyra 
kategorier; 1. Motoriskt,  2.Adaptivt, 3.Språkligt, 4.Personligt – socialt (SOU 1997:157).  I dagens 
samhälle finns detta teoretiska perspektiv kvar men har dock en betydligt mindre roll än under 
tidigare decennier (Samuelsson, Pramling, 2003). Förändringen som skedde mellan 
utvecklingspsykologins perspektiv, den inre mognaden hos individen, tillbaka till ett mer 
progressivistiskt perspektiv. Att denna förändring kom att ske var utav således skäl 
Barnstugeutredningen som skedde i slutet på 1960-talet.  

Barnstugeutredningen – 1968, dialogpedagogiken 

Förskolans mål skall ge uttryck för samhällets syn på, och omsorg om, varje barn i dess rätt till 
goda utvecklingsmöjligheter. Målet skall ge uttryck för en framtidssyn. En sådan syn skall innebära 
att vård och fostran av barnet i hem och förskola måste relateras till den blivande vuxna 
människans utvecklingsmöjligheter i hennes ömsesidiga förhållande till samhälle och dess 
utvecklings förändring. (SOU 1997:157, s.24) 

 
1968 tillsattes en utredning som benämndes som Barnstugeutredningen, denna skulle komma att 
starkt påverka det demokratiska idealet inom förskolan, barnet skulle stå i centrum med lika 
uppväxtvillkor, en tanke som härleds från det progressivistiska perspektivet. Jean Piaget (1896-
1980), utvecklingspsykologi, skulle ha en betydande roll tillsammans med Erik Homburger 
Erikson (1902-1994), socialpsykologi, i Barnstugeutredningen. Modellen utgick från 
socialiseringsprocessen där förskolan skall stödja barnets jagutveckling, kommunikationsförmåga 
samt begreppsbildning, detta skulle ske genom att förändra synen på att ha aktiva lärare med 
passiva barn till att en samfälldhet av aktivitet hos samtliga, lärare/pedagog som elev/barn. 
Dialogpedagogiken tar form (Samuelsson Pramling, Sheridan, 2006), en pedagogik inspirerad 
utav George Herbert Meads (1863-1931) samt utav pedagogen Pablo Freire (1921-1997). 
Dialogpedagogikens tankar förklarades utifrån den frigörande faktorn den kom att inta. 

[…] Målet för detta slag av pedagogik kan sägas vara att individen successivt skall arbeta sig fram 
till de värderingar och normer som den så småningom vill hävda och själv uppleva. (SOU 
1997:157:26) 

Pedagogikens modell verkade om att de vuxna ämnade tillsammans med barnen utforma ett 
ömsesidigt förhållande där givande och tagande utav känslor, upplevelser samt kunskaper var 
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utav vikt. Dialogpedagogiken fick sitt stöd och ”genombrott” från denna utredning, en pedagogik 
som oftare benämns som ett förhållningssätt. Ett ömsesidigt möte mellan vuxna och barn var 
tyngdpunkten, detta skulle innebära att de allra yngsta barnen även de fick en möjlighet att kunna 
delta aktivt i den pedagogiska verksamheten och därmed utveckla sin sociala förmåga. Dock fick 
dialogpolitiken motstånd då denna pedagogik var komplicerad att anamma utifrån en rimlig 
balans mellan vuxna och barn, av således skäl blev konsekvensen att de vuxna blev alltför 
toleranta och barnen tog överhand (Samuelsson Pramling, Sheridan, 2006). Med detta faktum tog 
den progressiva pedagogiken åter ett steg in i Barnstugeutredningen, där den pedagogiska 
verksamheten grundas sig i ett vetenskapligt förhållningssätt med barnet i centrum.  

 
År 1998 efter snart ett sekel av stora förändringar inom internationella som såväl svenska 
förskolor framtogs den första läroplanen för förskolan, Lpfö98. En läroplan med dess influenser 
från psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) och det sociokulturella perspektivet.  Detta var det 
första steget till en gemensam målstyrd utbildningsverksamhet med kopplingar till skolans 
läroplaner. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa och analysera fyra pedagogers uppfattningar om barns 
lärande i förskolan. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

 
• Hur resonerar pedagogerna kring barns lärande i förskolan? 
• Hur ser pedagoger på sin roll i barns lärande i förskolan? 
• Hur arbetar pedagogerna med barns lärande i förskolan? 
• Vad har pedagogerna för barnsyn? 
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Forskningsläge 

Forskning om barns lärande finns i ett brett och stort omfång, där det bland annat tas upp om barns lärande ur 
flera perspektiv såsom ur ett utvecklingsperspektiv, lekperspektiv och barnsyn. Vi har valt att belysa en liten del 
av den mängd som finns, detta för att begränsa och tydliggöra både för oss som författare men även för läsaren 
utifrån den studie vi har med fokus på våra frågeställningar.  
 

Utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologin har varit en stor del inom förskolans och skolans utveckling och 
utformning kring barns lärande i många år tillbaka, till en viss del finns den fortfarande kvar hos 
många förskollärare och lärare. Den forsknings som finns kring detta begrepp tillhör den äldre 
forskning och kommer till stor del från Jean Piaget. Piaget beskriver människan som en levande 
och social organism, som handlar i en miljö. Han menar att människan föds social. Med detta 
menar Piaget att människan har en medfödd förmåga att vara nyfiken, och att kunna imitera för 
att leva med andra. Piagets utvecklingsteori är uppbyggd efter stadier, där stadierna förklaras 
utifrån de förändringar som utvecklas i de kognitiva strukturerna. Genom samma stadier ska alla 
barn utvecklas menar Piaget. När barnet är färdigt i ett stadium kan barnet gå vidare till nästa 
stadium. Således kan barnet inte hoppa över ett stadium, men varje barn tar sig igenom varje 
stadium på sitt individuella sätt (Jerlang, mfl, 1988).  

Piaget lägger vikt vid att teorin inte är en mognadsteori utan att det i första och främst är en fråga 
om utveckling av sättet att förstå via barnets egna handlingar i en uppfostrande miljö- om barnets 
egen ”konstruktion” eller ”erövring”(Jerlang, mfl, 1988, s. 244). 

 

Lekforskning  

Allt oftare poängteras att upplevelsen är oerhört viktig, både för barns lek och barns lärande. 
Upplevelsen representerar något av vad som ligger bakom uttryck som ”personlig investering i 
lärande.  ( Maehr & Midgley, 1996 taget ur Lillemyr, 2002) 

Ole Fredrik Lillemyr är en av många forskare som tar kopplingen mellan barns lek och barns 
lärande. Han menar att genom att som lärare och pedagog ge ett större engagemang mellan 
lärandet i koppling till kreativitet och fantasi ges barnen möjlighet genom leken ge ”näring” till 
lärandet. Att använda sig av forskning, experimenterande och bearbetning av material utvecklas 
relationen mellan lärandet och dess upplevelse med barnens lek på ett positivt plan (Lillemyr, 
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2002). Vidare beskriver Lillemyr fyra punkter som han anser att pedagoger inom såväl förskolan 
och skolan bör ställa sig i sambandet mellan att se på barns lek i relationen till barns lärande. En 
pedagogisk medvetenhet över barnens aktiviteter. 

• Vad är den huvudsakliga orsaken till aktiviteten? 
• Vad gör pedagogen för att ta sig in i (få kunskap om) barnens aktivitet? 
• Vad gör pedagogen för att få in engagemanget från aktiviteten till undervisningen? 
• Gör pedagogen något för att ”behålla” barnens engagemang i undervisningen över tid? 

(Lillemyr 2002, s. 34) 
Att använda sig av en denna medvetenhet som pedagoger kan få genom att observera barns lekar. 
Detta kan ge pedagogerna en möjlighet till en undervisning som går att sammankoppla mellan 
just barnens upplevelser och en engagerad och utvecklande lärandemiljö. Lillemyr har i sin ”LEK 
– UPPLEVELSE – LÄRANDE i förskola och skola” (2002) sammanställt det andra författare 
tidigare har beskrivit av vad som sker när barn lär och utvecklas genom leken. Den grund som är 
av stor vikt för barns utveckling sker genom lärande och kan ses genom: Leken stimulerar språket, 
leken stimulerar fantasi och kreativitet, leken utvecklar social kompetens, leken utvecklar identitet, leken ger 
barnet möjlighet till aktivt inflytande samt leken motiverar och inspirerar barnet. (ibib. s. 115) 

Lillemyr är en av, som vi tidigare påpekat, många forskare som lyft fram kopplingen mellan lek 
och lärande, dock finns det en forskare som långt före Lillemyrs tid beskrev lekens enorma 
relevans för barns utveckling och lärande. En psykolog som fått en stor och betydelsefull roll för 
den svenska förskolan och skolan, nämligen Lev Vygotskij. 
 
Lev Vygotskij har genom sin forskning visat hur lek och miljö påverkar barns utveckling, språk 
och identitet. Dolya har i sin ”The key ´to learning` curriculum” (2007) använts sig av just 
Vygotskijs teorier och tankar kring hur barns lek formar deras identitet och deras utveckling och 
språk. Vygotskij har genom sin forskning kommit fram till att människans utveckling kan ses via 
den proximala utvecklingszonen. Dolyas ord av Vygotskijs beskrivning kring den sociala 
utvecklingszonen är om var gränsen går mellan barnens egna möjlighet att klara sig i sina 
utmaningar och vart den vuxne bör bli delaktig: 

Vygotskij defined these limits av the Zone of Proximal Development, wich he described as the 
”difference between the level of solced tasks that can be performed with adult guidance and help, 
and the level of independently solved tasks”. The most effective teaching is aimed at the higher 
leve of the child´s ZPD, the edge of challenge. ( Dolya, 2007, s. 9)  

 
Genom leken sker något hos barnet och de kan genom fantasin ta sig till ”nya höjder”. Barnen 
känner att de kan klara av och utmana sig själva i lekens värld som de vid andra tillfällen inte 
skulle klara av. Det sker en mental utveckling hos barnen som är svår att komma åt utan lek och 
fantasi. 
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Barnsyn 

I den nya läroplanen har det skett en perspektivförskjutning från utveckling till lärande. 
Betoningen på lärande i den nya läroplanen ger även ett ställningstagande ifråga om vem 
förskolan är till för. Ordet ”daghem” har man tagit bort, vilket ligger i linje med den nya synen på 
lärande i förskolan. Förskolan är inte en serviceplats för föräldrar som är i behov av barnpassning 
utan en pedagogisk arena för barnen. Förskolan har ett uppdrag som handlar om en helhet, där 
lärandet är en grundpelare bredvid omsorg och fostran (Jonstoij, 2000). Även Skolverket (2010) 
har i sin sammanställning beskrivit vikten av förskolans och skolans uppdrag gällande 
förändringen av samhällets barnssyn. Idag ingår det i läroplanen att lärare och pedagoger måste 
beakta och ta del av barnens erfarenheter och perspektiv i utformningen och bemötandet av 
deras eget lärande. Barnen skall ses som egna individer med eget demokratiskt värde, något som 
leder till fokuset på lärarens/ pedagogens egna värderingar. Skolverket poängterar i kapitel fyra 
just hur lärarens förhållningssätt påverkar barns lärande och utveckling. Frågor kring barnens 
erfarenheter och perspektiv kan kopplas till de tidigare rubrikerna vi skrivit om där barns lek och 
erfarenheter utvecklar och formar identitet, språk och kunskap.  

Teoretiska utgångspunkter  

I kommande kapitel ges beskrivningen av den teoretiska utgångspunkt som denna studie kom att utgå från. 
Genom ett klarläggande utav den valda teorin kan således besvarandet lättare ses från det empiriska material som 
insamlats. Att utreda denna teori ger oss ett tydligt perspektiv inför de frågeställningar vi har i vår studie och hur 
vi därav skall förhålla oss till de resultat vi får.  

 

Sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet är kommunikationen av stor betydelse, då lärande sker genom 
interaktion. Vygotskij bygger inte sällan sina teorier runt kommunikationens roll på lärande, och 
delar av hans syn på lärande har influerat det sociokulturella perspektivet. Genom samspel som 
sker i specifika kulturella sammanhang skapas och bevaras människors kunskap, detta är 
utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet (Williams, 2006). Det är i samspel som 
lärandet sker ur ett sociokulturellt avseende och den som är mer kunnig vägleder och stöttar den 
som är mindre kunnig. Den som inhämtar kunskap är således beroende av den som är mer 
kunnig och så småningom övertar denne ett allt större ansvar och kan sedan hantera handlingen 
på egen hand (Säljö, 2000). Det som ligger i fokus för det sociokulturella perspektivet är 
samspelet mellan kollektiv och individ, där kommunikationen och samspelet är centrala delar för 
lärandet. Termerna redskap eller verktyg (Vygotskij, 1934/1986) har en speciell teknisk betydelse i 
ett sociokulturellt perspektiv. Med dessa termer (redskap och verktyg) menas de möjligheter, 
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såväl språkliga som fysiska, som vi använder oss utav och har tillgång till för att förstå vår 
omvärld och agera i den (Säljö, 2000).  

Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga om hur vi 
tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som delar av vår kultur och vår 
omgivning (Säljö, 2000, s 21). 

Kunskaper och färdigheter kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp i ett 
samhälle för att sedan föras vidare till andra människor genom interaktion . När man skall studera 
lärandet i ett sociokulturellt perspektiv, måste man uppmärksamma tre olika men samverkande 
företeelser: (1) utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap, 
(2) utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg), (3) kommunikationen och de 
olika sätt på vilket människan utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter 
(Säljö, 2000).  

Det kanske mest annorlunda och centrala antagandet i en sociokulturell tradition om man jämför 
den med anda teoretiska perspektiv är begreppet mediering.  

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 
färgad av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap(Säljö, 2000, s 81). 

Människans absoluta viktigaste medierande redskap är de resurser som vårt språk ger upphov till. 
Genom språket kan människan kommunicera erfarenheter med varandra, genom denna 
interaktion lär vi oss, inte bara om varandra, utan även om omvärlden vilket bidrar till att vi 
uppfattar den som meningsfull. Kommunikationen gör oss delaktiga i det sammanhang som vi 
befinner oss i samtidigt som den möjliggör att vi kan samspela med våra med människor i olika 
sammanhang (Säljö, 2000). 

  
Grunden för lärandet i ett sociokulturellt perspektiv kan indelas i tre beståndsdelar: språkets 
utpekande funktion, språkets semiotiska funktion, och språkets retoriska funktion. Det är i det 
närmaste självklart att språket, med dess ord och termer har en utpekande funktion. Genom språket 
kan vi peka ut och ge namn för olika saker i vår omgivning, så som när vi utrycker ordet eld avser 
vi just en eld, eller när vi säger varg avser vi en varg. Genom denna utpekande funktion kan vi 
göra våra medmänniskor inte endast uppmärksammad på t.ex. en varg, då fungerar pekfingret lika 
bra, utan vi kan även utpeka på vad som just är intressant med vargen, till exempel att den är 
farlig, vacker, stor, liten, rädd, arg et cetera. Genom språket kan vi således göra våra 
medmänniskor uppmärksammade på inte endast ett ting utan vad som väckte vårt intresse med 
just detta ting (Säljö, 2000). Med språkets semiotiska funktion menas bland annat att språkets kraft 
som medierande verktyg uppkommer genom den utvecklingsbara relation som finns mellan det 
som faktiskt uttrycks och de företeelser som förknippas med det sagda. Inom den sociokulturella 
uppfattningen anses att språkets semiotiska funktion innebär att relationen mellan det sagda och 
dess beteckning antas vara symbolisk till sin karaktär. Ett uttryck refererar inte endast objektivt till 
ett objekt, då det samtidigt signalerar en mening/innebörd. Hur vi använder oss av detta, det vill 
säga, vilken innebörd det sagda ska förmedla beror i mångt och mycket på vad vi för tillfället vill 
förmedla och påstå, situationen vi befinner oss i, vilken relationen vi har till samtalspartner samt 
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en mängd kontextuella faktorer (Säljö, 2000). Språket erbjuder inte endast utpekande och 
semiotiska möjligheter utan även en retorisk funktion. Genom språket kan vi beskriva omvärlden, 
såsom att vi ser en varg, vi kan genom olika sätt signalera en mening/innebörd med att vi ser en 
varg, men vi kan dessutom påverka våra medmänniskor omvärldsuppfattningar; – Titta en varg, 
vilken ynnest att få bevittna en varg, den som är så sällsynt och utrotningshotad.  
 

Att betona språkets retoriska karaktär är att se det som ett levande redskap för att skapa mening 
mellan människor som agerar i och genom språket i sociala praktiker. (Säljö, 2000, s 81). 

 
Genom språket/kommunikationen kan vi påverkas och påverka människor, dess moral och etik. 
Språket har således en utomordentlig retorisk funktion, genom språket kan vi ”move people to 
action” (Säljö, 2000).   
Kontentan av det sociokulturella perspektivet på lärande är således att kommunikationen är av 
största vikt och att språket har flera funktioner. Lärande är en process som innebär att man blir 
delaktig i en kultur (Williams 2006). För att bli delaktig i en kultur är främst språket den viktigaste 
redskapen, ty genom språket kan barnet anpassa sig till och lära sig om de handlingsmönster och 
den kultur som omgivningen består av (Säljö, 2000). 
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Metod 

I metodkapitlet ges en förklaring kring de metoder vi har valt samt vad som bör reflekteras över innan metodernas 
används. Vi redogör även i detta kapitel för de informanter som deltagit i vår studie samt hur genomförandet av 
insamling av det empiriska materialet utvecklades, samt validiteten av vad den ger. I analysbeskrivningen 
förklaras även valet av hur vårt resultat kommer att beskrivas i relation till vår analys och diskussion.  Det ges 
även en förklaring hur uppsatsen har delats upp mellan oss författare.  

Metodval 

Metoden som detta arbete vilar på bygger på att materialet från datainsamlingen ska utvärderas i 
sig och mot de ledande kunskapsteorierna såsom Vygotskij. De datainsamlingar som vi kommer 
att använda oss av är samtalsintervjuer samt observationer. Anledningen till att vi valde att bygga 
detta arbete på två metoder (samtalsintervjuer och observationer) är för att dessa metoder dels i 
sig lämpar sig bra som rena datainsamlingar för det valda ämnet men främst för att det går att 
följa upp samtalsintervjuerna med observationerna. Att använda dessa metoder som komplement 
till varandra ger oss möjlighet att bevittna hur ord blir till handling i praktiken (Esaiasson, m.fl. 
2007). Anledningen till att vi valde att använda oss av intervju som en metod var flera. Dels ger 
den oss en bättre möjlighet att få reda på pedagogens syn på lärande, än vad en enkät skulle ge 
oss. Vi kan styra samtalet så att vi får svar på de frågor vi ställer, samt att vi kan ställa 
kompletterande frågor om vi inte förstår svaren eller vill ha ett mer uttömmande svar. Att välja 
intervju som metod ger oss också stora möjligheter till uppföljning (observation). Där vi med 
egna ögon kan bevittna hur pedagogen i undervisningen arbetar med lärandet. Att säga en sak, 
och faktiskt utföra den kan skilja sig åt (Johansson & Svedberg, 2006). 
 

Intervjuer 

Det är viktigt att vi som arbetar med studien tänker över de etiska sidorna av undersökningen och 
att vi förklarar vad intervjun ska användas till. I vår intervju kommer intervjupersonen att berätta 
om sin personliga syn och åsikter. För att intervjupersonen ska känna sig bekväm med detta är 
det viktigt att denne känner förtroende för intervjuaren och respekterar syftet med intervjun 
(Johansson & Svedner, 2006). Vi kommer att spela in intervjuerna på band, självklart kommer vi 
alltid att fråga intervjupersonen om det går bra att intervjuas under inspelning (Kullberg 2004). 
Förskolan som vi genomförde intervjuer och observationer på är en förskola som ingen av oss 
har någon anknytning till. Vi har således intervjuat för oss obekanta personer, eftersom det kunde 
vara svårt att upprätthålla vetenskaplig distans till personer man känner sedan tidigare. Från 
intervjupersonens sida kan det vara lättare att öppna sig för personer man inte umgås med 
(Esaiasson, m.fl. 2007). I urvalssituationen har vi tagit hänsyn till hur mycket tid och arbete som 
vi kan lägga ner på varje intervju i förhållande till undersökningens tidsåtgång (Esaiasson, m.fl. 
2007). Vi valde att intervjua fyra pedagoger och följde upp intervjuerna med observationer. För 
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att få en maximal variation i urvalet har vi ”valt” pedagogerna efter olika antal år i förskolan 
(Esaiasson m.fl. 2007). När vi formade utkastet till intervjuguiden reflekterade vi på form och 
innehåll, för att skapa ett innehåll i samtalsintervjun knöt vi an till undersökningens 
problemställning och form för att då möjliggörandet av att denna dynamiska situation med 
samtalet fokus skulle bli levande. Det var viktigt att intervjupersonen kände sig trygg och 
motiverad för att kunna berätta om sina upplevelser och erfarenheter (Esaiasson, m.fl. 2007). När 
vi genomförde samtalsintervjuerna letade vi efter en plats där lugn och ro rådde. Vi hade 
informerat förskolan att våra samtalsintervjuer kommer att vara mellan 45-60 minuter. Det var 
viktigt att vi som intervjuare höll oss till de tidsramar vi hade satt upp (Esaiasson m.fl.2007). 
Användandet av samtalsintervjuerna gav oss inte endast möjligheter till en uppföljning, utan även 
möjligheterna till att registrera oväntade svar (Esaiasson, m.fl. 2007). Dessutom vilade valet av 
denna metod på att intervjun/samtalet skapade större interaktion än att användandet av blott ett 
frågeformulär. (Esaiasson, m.fl. 2007). Detta torde vara självklart då ett frågeformulär innebar 
endast en envägs kommunikation medan en samtalsintervju gav oss möjlighet till såväl 
tvåvägskommunikation som ifrågasättande och interaktion (Esaiasson m.fl. 2007). 
Samtalsintervjuerna gav oss möjligheten att få vetskapen om hur pedagogen uppfattade hennes 
yrkesvardag såsom hennes profession. (Esaiasson, m.fl. 2007) Genom nyttjandet utav 
samtalsintervjun som metod kunde vi som intervjuare få ett så uttömmande svar som möjligt var 
över det ämnet samtalet handlade om (Johansson & Svedberg, 2006). Men för uppnåendet av 
metoden kunde vi blott inte enbart följa våra förberedda frågor, av således skäl hade då ett 
enkätutskick fungerat lika väl. För oss som intervjuare var det av stor relevans att vi verkligen 
lyssnade till och förstod vad den intervjuade personen sade, för att vi skulle kunna hålla samtalet 
till det valda ämnet (Johansson & Svedner, 2006). 
 

Observationer 

Vi valde att göra våra observationer utifrån rollen som totala observatörer med detta menas att vi 
inte deltog i verksamheten då observationerna skedde. Valet av rollen som totala observatörer 
kändes för oss mest relevant då det är av stor betydelse att vi kunde se pedagogernas verkliga 
handlingar och möten med barnen, vi ville inte påverka deras naturliga vardag (Kullberg, 2004).  
 
Efter intervjuerna som vi lyssnat igenom och antecknat kring kände vi oss fokuserade på vad vi 
skulle observera. Pedagogerna hade samtalat, berättat och reflekterat över sina tankar och sitt 
arbete kring barns lärande. Vi ville observera om orden stämde med handlingen. Som ovan 
använde vi oss av metoden observation för att kunna studera lärande men samtidigt se det som 
en uppföljning från intervjuerna. Observerandet gav oss möjligheten att med egna ögon kunna 
iaktta hur pedagogen arbetade med lärandet. Vi fick med andra ord möjlighet att faktiskt 
observera de processer vi ämnade undersöka och vi behövde således inte till fullo förlita oss på 
vad den intervjuade personen sagt, eftersom det kunde finnas en skillnad mellan vad en person 
sagt och vad den faktiskt gjorde i praktiken (Esaiasson m.fl. 2007). Vi anser att genom våra 
samtalsintervjuer får den information vi behöver för att hitta fokus på inför observationerna, 
pedagogernas syn på lärande och hur de arbetade med detta i den verkliga kontexten. Att med 
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egna ögon få möjligheten att bevittna hur pedagogen arbetade och hur barnen formade sig efter 
detta är en av de största förtjänsterna för metoden observation, men dock bör vi vara 
uppmärksammade på att vår egna omtolkning av situationen lätt kunde ske, därför var det av vikt 
att vi under hela observationen utförde anteckningar över det som skedde där och då, annars är 
det lätt att vi i efterhand omtolkade den upplevda situationen (Esaiasson m.fl. 2007). Under våra 
observationer använde vi oss av löpande protokoll där vi med våra egna ord antecknade och 
beskrev det vi observerade (Johansson, Svedner, 2001 s.31), detta för att kunna beskriva de 
faktiska händelserna som skedde utan att vi skulle känna oss låsta vid förutbestämda kategorier. 
Vi valde att endast att använda få men breda kategorier för att kunna ge plats åt det icke 
förutbestämda. Kategorierna var: tid, plats, pedagogagerande samt barnagerande. 
 

Urval 

Förskolan ”Blåbäret” 
Blåbärets förskola är en förskola som är belägen knappt 1 mil utanför en mellanstor stad i södra 
Sverige. Den ligger i ett område där det mångkulturella gör sig tydligt. Förskolan har tillgång till 
naturen samt en stor gård som just nu är under uppbyggnad för att möta förskolebarnens lek och 
aktiviteter. Blåbärets förskola är en förskola med tre avdelningar där två avdelningar har barn 
mellan ett till fyra år och en avdelning som har barn mellan fyra till fem år, varje avdelning har ca 
16-17 barn. Förskolan har inriktning på en allsidig förskolepedagogik med fokus på utveckling och 
lärande. Således innebär detta att förskolan följer bl.a. Lpfö 98 samt med åtagande om att ge 
barnen en grund för ett livslångt lärande där varje barn möts med förutsättningar för utveckling, 
samt att förskolan anpassar verksamheten utifrån varje barns nivå och intresse. Målet för 
Blåbärets personal är att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. 
 
Förskolans personal har influerats av Veli Toumelas fem mål när det gäller språk och 
språkutveckling, detta utförs bland annat genom att använda sig av att varje barn har sin egen 
språklåda med ord som är specifika för just det barnet. De använder även mycket sång, rim och 
ramsor vid gemensamma samlingar.  
 
Förskolans normer och värden uttrycks genom att de inom personalen lagt fram åtaganden och mål 
som innebär bland annat att följa och arbeta med sin värdegrund, att arbeta med olikheterna i 
barngruppen där olikheterna ses som en tillgång samt att arbeta med jämställdhet mellan pojkar 
och flickor i en integrerad pedagogisk verksamhet. För att nå dessa åtagande arbetar pedagogerna 
med utgångspunkt i att: lyssna på och respektera barnens åsikter, tankar och funderingar och ta 
dessa på allvar. Att hjälpa barnen att prata samt lyssna på varandra, hitta lösningar i de 
sammanhang en konflikt uppstår. Att uppmuntra och förstärka de positiva beteendena hos varje 
barn. Att få barnen att förstå att alla inte är lika men har samma värde. Som ovannämnda arbetar 
pedagogerna med sin värdegrund och denna består utav bland annat: att alla barn blir bekräftade 
varje dag, alla är förebilder, alla har lika värde, alla behövs. Av värdegrunden vill pedagogerna få 
varje barn att utveckla sin sociala kompetens. 
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Blåbäret har även ett stående projekt som handlar om miljön och hur man kan förbättra miljön i 
framtiden, detta har lett till att förskolan fått utmärkelsen ”Grön Flagg”. 

Informanterna 
Vi har valt att samtala med fyra pedagoger. Informanterna har varierad bakgrund i syftet att få ett 
så brett perspektiv av pedagogernas syn på barns lärande i förskolan. Två av informanterna har 
förskollärarutbildning och två arbetar som barnskötare, deras erfarenheter i arbetslivet varierar i 
allt från ett år till cirka 30 år. Tre av våra informanter arbetar just nu med barnen ett till fyra år 
medan vår fjärde arbetar med barn som är i åldern fyra till fem år. 

 

Genomförande 

Innan vi begav oss iväg till förskolan där det empiriska materialet skulle insamlas hade vi mejlat 
till rektorn på förskolan i syftet att få ett godkännande från såväl pedagogerna som föräldrarna 
(då deras barn blir en del av observationerna är det viktigt att få ett godkännande även från dem). 
I våra samtalsintervjuer med våra informanter valde vi, att på grund utav brist på tidigare 
erfarenheter av intervjuer, att genomföra dessa tillsammans. Naturligtvis frågade vi våra 
informanter om det kändes okej för dem. Vår intervjuguide blev bred och kort och byggdes på 
endast två huvudfrågor, anledningen till valet av endast två frågor var att undvika att informanten 
skall känna sig förhörd. Valet byggdes även av det syftet att vi som intervjuare inte skall känna oss 
låsta vid förutbestämda frågor utan fokusera på det som sägs och därmed forma samtalet 
därefter. Samtalsintervjuerna skedde i ett enskilt rum där vi visste att vi inte skulle bli störda, detta 
av två anledningar. För det första använde vi oss av en diktafon och ansåg därav att 
ljudupptagningen av informantens svar krävde en tyst och lugn miljö, för det andra ville vi inte att 
den vi samtalade med skulle känna att de hamna i en obekväm situation med störande moment 
omkring sig, risken att ”tappa” sin tanke finns. Dock märkte vi utifrån insamlandet av vårt 
empiriska material att vi kunde ha varit betydligt mer förberedda. Det som inträffade var att vår 
diktafon var trasig, något vi tyvärr inte märkte förrän det var försent, detta resulterade i två 
informanter mindre då de ej var villiga att genomföra intervjun en gång till. Vi gick från att ha 
tillgång till sex pedagogers tankar kring barns lärande till endast fyra pedagoger.   

 
Vid observationstillfällena delade vi på oss när vi observerade, där Karin observerade Gunilla och 
Anna observerade Berith samt Pernilla. Tyvärr kände Nelli att observationerna var något 
obekvämt och obehagligt att delta i, något vi av forskningsetiska riktlinjer accepterar. 
Observationer byggdes utifrån ett observationsschema detta för att förenkla alla de intryck som 
mötte och därmed kunna fokusera på de händelser som kan relateras till vår studie.  

Forskningsetiska riktlinjer 

Denna studie bygger på individers berättelse, deras tankegångar och förhållningsätt, samt de 
observationer på dessa som vi kommer att använda oss av i slutprodukten. Därför måste ett antal 
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riktlinjer följas så att känslig information inte kommer i orätta händer. Detta individskyddskrav 
kan delas in i fyra huvudkrav. 

 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonen om deras uppgift i 
undersökningen och om de villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren ska upplysa om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst får avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 
2002).  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens 
godkännande/samtycke (Vetenskapsrådet 2002). I vårt fall måste vi även ha samtycke från 
barnens föräldrar/vårdnadshavare, eftersom barnen kommer att vara närvarande då vi observerar 
pedagogen i hennes arbete. 
 
Konfidentialitetskravet innebär i stort att de intervjuade personernas ska försäkras anonymitet, 
personuppgifterna ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet om enskilda personer endast får användas 
för vår studies ändamål. Det som kommer fram under intervjuerna får inte användas eller utlånas 
i andra syften, de tillhör strängt vår angivna studie allena (Vetenskapsrådet, 2002 

 

Relevans och giltighet 

Vi är väl medvetna om att vår studie kan ses ur ett starkt generaliserbart perspektiv då 
informanterna endast är fyra stycken samt att besöket skedde enbart på en förskola men således 
anser vi att eftersom bredden på erfarenhet och ålder ger oss en relativ bild av pedagogers syn på 
barns lärande. 

Analysbeskrivning 

Efter att alla intervjuer genomförts, transkriberades allt material. Detta för att vi lättare skall 
kunna läsa och tydliggöra gemensamma teman som våra informanter uttrycker. Tillsammans läser 
vi transkriberingen flertal tillfällen och stryker under med hjälp av färgkombinationer för att 
underlätta tydliggörandet av gemensamma teman. Fokus har hela tiden legat på våra 
frågeställningar om pedagogers syn på barns lärande i denna tematisering. Våra teman namngav 
vi själva och blev följande: Konkreta pedagogiska handlingar, pedagogernas förhållningssätt, pedagogernas syn 
på lärande, pedagogernas barnssyn, människosyn, då dessa var färdigställda utfördes observationer. När 
vi gjort denna uppdelning och skrivit ihop materialet med våra resultat, analys samt våra 
diskussioner utifrån det vi behandlat kände vi att de valda rubrikerna inte riktigt lockade till sig 
läsare och skapa en nyfikenhet hos dem som tagit del av uppsatsen som vi önskade. Vi tog 
därmed beslutet at ändra rubrikerna till följande just av den anledningen att skapa nyfikenhet och 
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intresse hos läsarna: Ett litet barn eller ett kompetent barn? Lärandet – en livslång process.  
Den sista rubriken har även fått underrubriker av den anledningen att det är stort kapitel som bör 
förtydligas genom en uppdelning både för oss som författare men även för läsarna. Dessa blev: 
Trygghet – grunden till lärandet, Att lära av varandra, Lek och lärande och Språket. 
 

Disposition av arbetet 

Av det skälet att vi är två författare i detta arbete och har vi därmed valt samarbeta till stor del. 
Vid insamlingen av de tidigares teoretiska perspektiven har Anna tagit ansvar för att sammanställa 
detta, Karin har under denna tid ansvarat för transkriberingen av de intervjuer vi tillsammans 
genomfört tidigare. Vid observationerna delade vi upp oss och ansvarade var och en för sin 
observation därefter sammanställde vi materialet tillsammans. Valet av att samarbeta är av det 
syftet att vi vill ha en enhetlig text som skall göra det enklare för läsaren att följa, samt ansåg vi att 
vi hade gott samarbete som gav ett lyft mer än ett hinder i skrivandet. 
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Resultat och analys 

I resultatdelen visar vi de tematiska svar vi fått från våra informanter. Vi har valt att redovisa våra teman i 
dialog med aktuell/tidigare forskning. Vår utgångspunkt i analysen är att se informanternas svar utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Till varje rubrik har vi sedan valt att ge en kort sammanfattning och diskussion. Vi 
har även valt att presentera vår intervjutranskript med stöd av blockcitat, detta för att göra resultatdelen tydligare 
för läsaren.  

Lärandet - en livslång process 

Då förskolan alltmer utgår ifrån barnets kompetenser och individualitet och därmed lämnar 
perspektivet över barnets olika stadieutveckling bakom sig, ser man nu människans lärande som 
en livslång process där det aldrig är för sent för att lära sig något. Det nya sättet att se på barn 
skapar nya chanser för såväl pedagoger som för barn (Jonstoij 2000).   
 

-  ja barns lärande det är ju en process kan man säga som pågår hela tiden. Att man på något sätt 
kommer varje barn nära, ja menar alla barn har ju olika behov, att man på något sätt kan plocka ut 
det som passar individen så att man inte bara buntar ihop alla utan man tar nån form av anpassad, 
vad ska man säga,, verksamhet. (Pernilla) 

 

Trygghet, grunden till lärande 

Samtliga informanter ingav ett enat intryck kring barn och synen på lärandet. I grunden handlar 
lärandet om trygghet, utan trygghet inget lärande menar informanterna. Nelli beskriver hur 
barnen måste känna trygghet i gruppen och tillsammans med de vuxna, för att ett lärande skall 
ske och vara utvecklande. 

…ja jag måste tänka ut… jag tänker så här att en av dom viktigaste sakerna faktiskt är som jag 
lärde mig när jag började här är och skolade in så många barn var att, utan trygghet så är det jätte 
svårt att å in ett lärande om ens det är möjligt. Det viktigaste är att barnen känner sig trygga i 
miljön, med pedagogerna, med dom personer dom är bland för att våga lära sig å vara nyfikna och 
så dära. Utan det så går det liksom inte vi fick jobba med det hela första terminen, det var det enda 
vi jobbade med. (Nellie) 

 
 I Skolverket (2010) lyfts kultursociologen Mats Trondman tankar kring det förhållande barn 
befinner sig i just nu i dagens samhälle. Hur barnen idag tillbringar alltmer tid ifrån sina familjer 
för tid på förskolan, krävs som Trondman uttrycker en grundläggande tillit. De vuxna måste vara 
vuxna och finnas där som stöd och förebilder för att barnens behov av skydd, omsorg, tillit och 
lärande skall främjas på bästa tänkbara vis (Skolverket, 2010).  Barn blir nyfikna av varandra så 
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länge pedagogerna är där och ger positiv uppmuntran. Genom att skapa trygghet kommer 
nyfikenhet och mod att lära och utmana sig själv som barn.  
 
Nelli möter barnen och deras lärande utifrån att barnen kan och vill och inte ser barnen utifrån 
ett bristtänkande perspektiv, hon vill ge dem en bra miljö att lära sig och utvecklas i så att det 
känns meningsfullt. 

Jag försöker hela tiden att se vad varje barn klarar av, vad han kan, det här kan han, å sen är det 
mycke om man tittar på den gamla skolan, han klarar inte av det, eller hon klarar inte va det här, 
men jag försöker se det barnen faktiskt klarar av och kan och utgå ifrån det där ser man mycke 
[…] Och utifrån allt dom kan å dom vet å så försöker vi göra en så bra vardag som möjligt för 
dom här barnen, så att det blir meningsfullt för dom. (Nellie) 

 
Detta resulterar i att barnen, enligt Nelli, känner sig trygga och vågar lära sig och vara nyfikna. 
Trygghet är grunden i lärandet anser Nelli, av den anledningen att små barn har svårt att förstå 
sina egna känslor och andras och tar därav lätt över andras som i sin tur kan leda till mycket gråt, 
känner barnet trygghet är det lättare för dem att hålla sig lugna och trygga i nya och ovana 
situationer. Genom att ha en god kontakt med föräldrarna visar även Nelli att barnen kan vara 
trygga hos dem. 
Även Berith anser, som ovannämnda Nelli, att lärande handlar om att i första hand få barnen att 
känna sig trygga och omhändertagna av de vuxna. Eftersom de barn som Berith har hand om är 
oroliga och ostabila (Beriths ord) behöver de en trygg och lugn miljö för att kunna fånga in nya 
intryck under dagen. För Berith handlar bemötande till barnen om hjärtat, att möta, se och lyssna 
på barnen.  

Jag tror att de inte lär sig någonting utan att känna sig sedda älskad och omhändertagen.. då blir 
det bara rädsla då blir det bara… (Berith) 

Att Berith har mycket känslor som är stor del av hennes arbete med barnen visas tydligt vid ett 
flertal tillfällen under våra observationer. Hon skrattar, kramar och myser ständigt med alla 
barnen. Då hon vid ett tillfälle under samlingen märker att ett av barnen är orolig, fnittrig och 
okoncentrerad uppmärksammar hon barnet. Berith lyfter fram och benämner barnets känslor och 
förklarar ibland kan man lätt bli lite fnittrig och att det är helt okej. Det hela slutar med att barnet 
sitter i Beriths famn, lugn och stilla och sjunger med ett glatt leende på läpparna.  
Att lyssna, se och att ta barnens tankar på allvar är även en del av utformandet i Pernillas 
förhållningssätt till barnen. 

…nä eller det är väl hur man ser på barn helt enkelt alltså, hur man ser på barnen att man alltid 
sätter dem i fokus och att det är för barnens skull vi är här dom är inte här för min skull […] det är 
ju det här att man ser dom, man lyssnar på dom liksom man tar vara på deras tankar och åsikter 
(Pernilla) 

 
 Dock är Pernillas relation i jämförelse med Beriths en mer avhållsam roll, hon samtalar och 
diskuterar med barnen lugnt och stilla utan att lägga in några egna värderingar eller åsikter över 
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barnens tankar. Då barnen vid en lunch diskuterar och reflekterar kring länder som är 
krigsdrabbade backar Pernilla, hon blir relativt tyst och iakttar barnens olika perspektiv på detta 
ämne. Några av barnen har råa tankar om hur kriget i deras hemlands möjligtvis ser ut men 
Pernilla håller en tydligt låg profil, ger barnen utrymme för de tankar som finns. Frågan för oss är 
om hon backar i denna diskussion för att visa respekt över barnens reflektioner eller om hon blir 
osäker över ett ämne som för många är väldigt känsligt och svårhanterligt. 

 

Att lära av varandra 

Nellis tankar kring lärandet knyter an utifrån Lev Vygotskij teorier och forskning, där barnen har 
möjligheten att få lära sig utav varandra. Vygotskijs teorier bygger bl.a. på relationen mellan de 
sociala sammanhangens påverkan på individens lärande (Egeberg m.fl. 1988). Barnen kommer 
med egna idéer och tankar, något som oftast utvecklas vidare tillsammans då de stöter på 
utmaningar och nya problemlösningar som pedagogerna ger dem, berättar Nellie vidare. Barnen 
influeras även av varandra vid de vardagliga situationerna såsom lunchen, de små ser hur de 
större använder bestick och då försöker de små anamma detta språk. 

…dom tittar på varandra å dom lär sig. […]Om man tittar på måltidssituationer å kanske har ett 
nyinskolat barn så tittar barnen på varandra när dom äter . det är mycket kasta å att sitta stilla på en 
stol kanske inte funkar, det går så fort… de tittar på varandra en kanske äter med sked och tittar 
på kompisen som äter med gaffel och sked och vill också ha en gaffel. Å sen går det över till kniv 
och gaffel, de tittar jätte mycket på varandra. Någon kanske vet hur man gör en kullerbytta å så 
tittar dom och försöker, dom är väldigt mycket att de vill göra som andra gör. (Pernilla) 

 
 Williams (2006) beskriver att många vardagssituationer i förskolan som måltiden är en stor 
betydelse för barns spontana lärande. I dessa vardagssituationer lär barnen av varandra och 
barnen utvecklas i den miljö som de är en del av. Måltiden är en viktig del i förskolan för fostran, 
identitet och gemenskap. 
 
Lärande hos ettåringar finns, berättar Berith, de lyssnar och iakttar av de äldre. Då vi samtalade 
om grupper, grupparbeten och hur dessa grupper blir till, talar vår informant Gunilla om den vikt 
som finns mellan samarbetet av olika åldersgrupper. Hon anser att de stora barnen kan hjälpa att 
lära och stötta de små barnen, dock kan Gunilla känna att barnen ibland behöver vara med bara 
sin åldersgrupp, för att få en jämn nivå på vissa grupparbeten.  

…å det finns ju ett lärande hos 1åringar också  men det får man absolut inte glömma det finns ju 
där och dom lär sig av de stora med man absolut inte gå för långt (Berith) 

…att man ska inte alltid vara indelad i grupper för det är ju det som är tanken med at det är sån 
ålderspridning att dom ska, att dom stora ska ta hand om dom små å att dom små ska lära sig av 
dom stora å så där, men att i vissa lägen är det bättre att man är med samma. (Gunilla) 

För att barn skall utvecklas och se sitt lärande har Gunilla tillsammans med sitt arbetslag börjat 
medvetet arbeta med reflektion, både för barnens men även för de vuxnas utveckling. Att lära av 
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varandra är något som nämns i tidigare stycke utifrån Vygotskij, detta kan således även ses utifrån 
det sociokulturella perspektivet ett perspektiv som den svenska läroplanen har sina influenser 
ifrån. Det sociokulturella beskrivs med Säljö (2000) att lärande och mänskligt tänkande sker med 
fokus på samspelet mellan individ och kollektiv. Lärandet ses som en del av olika kontexter som 
barnen har möjlighet att ingå i, frågan som pedagoger kan ställa sig är hur de relaterar till dessa 
kontexter, ser vi dem och kan vi möta barnen i dessa och därmed utmana dem ytterligare i deras 
lärande och utveckling? Som Säljö (2000. s 28) uttrycker sig, att valet står inte mellan att huruvida 
människor lär sig något eller inte, utan vad de lär de sig av de situationer de ingår i (Säljös egna 
ord).  
Vidare märks dock vissa avvikelser i informanternas reflektioner av att barn lär sig av varandra, 
samtliga beskriver hur flertal av deras aktiviteter är indelade efter ålder då ”allt inte passar” till 
alla. Nelli beskriver gruppindelningen vid att detta sker genom åldersindelning, en av 
anledningarna är den skillnad som finns mellan yngre och äldre barns utveckling inom bland 
annat lek. Vid temaarbeten och liknande känner Nelli att vissa av barnen är väldigt små och de 
därav inte kräver lika mycket som de större. De tröttnar fortare och känner sig nöjda av färre 
upplevelser.  
 

Dom små barnen gillar ju att ha sönder å kasta å såhära när de bygger…då blir det kanske att de 
”förstör” lite för de större barnen men då tittar man lite att okej att om vi delar in de större barnen 
och de barn som har kommit längre i sin lekutveckling och så delar man in så att de får leka i fred 
lite också. […]Det behöver inte vara så mycket för dom här små ibland räcker det, dom orkar 
kanske inte hålla på med samma aktivitet som dom här äldre barnen som kanske kan sitta en 
timme eller en halvtimme med samma aktivitet ibland kanske det räcker med 15minuter å sen 
känner man direkt att nu är det över… (Nellie)  

 
 
Pernilla tydliggör vikten i att komma varje barn nära, att alla barn har olika behov och det gäller 
att finna och använda dessa så att de passar just den enskilda individen. Som pedagog får man 
inte ”bunta ihop” alla i en stor grupp, berättar Pernilla vidare. Verksamheten är uppbyggd i att 
barnen är indelade i mindre grupper, dessa är delade i beroende av ”vilka som klarare sig lite mer 
och vilka som är svagare” (informantens uttryck). Därefter kan pedagogen anpassa nivån på 
arbetena.  

Att man på något sätt kommer varje barn nära, ja menar alla barn har ju olika behov, att man på 
något sätt kan plocka ut det som passar individen så att man inte bara buntar ihop alla utan man 
tar nån form av anpassad, vad ska man säga,, verksamhet […] ja vi kanske inte gör det för varje 
barn men vi gör det i små grupper då. Att man kanske plockar ihop de barn man tycker ligger på 
samma nivå, och så har man nån verksamhet för dom å så kanske man har en grupp som kanske 
klarar lite mer å då kan man liksom höja ribban lite , man gör kanske samma sak men lite svårare. 
(Nellie) 

 
 
Berith berättar även hon att åldersindelning är något som påverkar deras verksamhet och barnens 
lärande. Just nu känner Berith att deras barngrupp håller en ”väldigt låg nivå” av den anledningen 
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att de har många som är yngre än fyra år och då får dessa fyra åringar anpassa sig efter de andra 
barnen, dock hoppas Berith på fler fyra åringar till nästa år så nivån då kan höjas. 

Åldersgrupp å vi har 3 grupper inne hos oss å fröknar till dom till , å va har .. å de som är 2 och de 
äldre barnen 3 å 4.. så vi har små barn. Väldigt små barn. Så det är bara 3stycken 4åringar så den 
gruppen är på en väldigt låg nivå i år, för nästa år är det flera 4åringar å då kan de höja nivån , så 
det är så det är indelat med en fröken i varje grupp och den fröken har planering för den gruppen. 
(Berith) 

 
 Beriths arbetslag har en gemensam tanke att de yngre barnen skall få vara små, fram till tre år bör 
barnen få vara barn och inget annat.  
 
Att informanterna är påverkade av de utvecklingspsykologiska teorierna som tidigare har varit en 
stor del av den svenska förskolans verksamhet ses här tydligt. 

Vissa av dom när de är 3 år och absolut all när dom är 4år, men vi har ju barn vid 3 som man 
skulle tro var 4, det är någonting där vid 3 års ålder som gör dem mottaglig för lärande innan det är 
det utvecklandet.. tycker jag. när lär klä på sig när kisset kommer i pottan dom hoppar öpp å ner 
för de e ju helt enormt […]lyssnar gärna jag till för då blir de bra för dem också men öh jag tycker 
inte att barn 0 till 4 har kompetens att lägga upp sin egen dag nej de tycker ja inte å där kan man… 
(Berith)  

 
 Gesells teser kring barns utvecklingszoner influerade förskolan långt in på 1900-talet, dessa fick 
dock sitt motstånd i att progressivismen åter fick en stark ställning via Barnstugeutredningen 
(SOU 1997:157). Då utvecklingspsykologins avtagande skedde på 1970-talet känns 
informanternas tankar om syftet med deras åldersindelning svår att förstå, då såväl läroplanen 
som annan forskning visar tydligt att de sociala kontexterna har en stark och tydlig inverkan på 
barns lärande och utveckling. 

 

Lek och lärande 

Vi håller inte på så mycket med matte… såhär rena grejer utan vi försöker att allt ska vara genom 
leken det ska vara roligt mycke med betoning på lek… (Nellie) 

Att begreppet lek och lärande är ett känt begrepp för många som arbetar inom förskolan är 
tydligt, alla informanter anser att tillsammans med trygghet handlar leken om att vara en viktig 
pusselbit i barnens lärandeprocess. För Gunilla är det, tillsammans med sitt arbetslag, viktigt att 
barnen tycker att det är lustfyllt och roligt, då det är detta som resulterar i en lärandeprocess. Att 
Gunilla tillsammans med kollegor ser att lärande sker genom det lustfyllda tydliggör hon vid en 
samlingssituation. Barn håller på att träna på det kommande Luciafirandet, barnen ger en bild av 
inaktivitet och tristess. Ingen sjunger direkt högt utan det mumlas fram några enstaka fraser 
medan pedagogerna gör allt för att få igång sångerna. Plötsligt avbryter ett barn sången och frågar 
om de istället inte kan sjunga ”lille katt”, Gunilla svarar att vi ska bara sjunga klart de få sångerna 
vi har kvar inför Lucia uppträdandet sedan kan vi gärna sjunga andra sånger. Detta resulterar i att 
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barnen accepterar detta och börjar sjunga för fullt, då det är dags för ”andra sånger” skrattar de 
alla tillsammans och rösterna från barnen överröstar pedagogerna genom glädje och energi.  
Gunilla berättar även om andra situationer där lärandet för henne sker på ett lustfyllt sätt. 

Intervjuare- jaaa, du pratade i början om att ni jobbade genom att det skulle vara roligt å lustfyllt, 
hur jobbar ni då? 

 …tillexempel vid matematik, det har ni väl redan hört men det är ju många sånnahär utbildningar 
med mattematik, men när man är ute i skogen att man, det är ju jätte mycket som man kan göra 
som man inte tänker på att det är mattematik som när man samlar grejer å man jämför å man ser 
vilken som är störst och vilken som är minst å yngst å det är ju så mycket ord man kan lära sig 
samtidigt å begreppen också å då liksom, föräldrarna tycker det är jätte konstigt när man säger att 
man jobbar med förberedande mattematik, hur kan man göra det? Eller när man sitter å äter, att 
man delar en potatis å så får man två halvor, ja två halvor är lika mycket som en, alltså hela tiden å 
då mär man förklarar det för föräldrarna men oj det låter ju jätte spännande, för många dom tror 
ju bara att när man är här så leker man och har kul, och det gör man ju också men man lär sig 
mycket samtidigt. (Gunilla) 

 
Att det ska vara lekfullt och lustfyllt att lära sig är något som Nelli har anammat i sin planerade 
verksamhet. Lärandet är en ständig process, något man upplever ständigt som pedagog beskriver 
hon vidare. Inom planerad verksamhet anser Berith att de skall finnas variation gällande 
grovmotorik samt finmotorik, något hon förankrat i hennes sångsamlingar. Samlingarna är en 
stor del av Beriths arbete, dessa utformas med hjälp av olika artefakter såsom handdockor och 
flanobilder, hon anser att det är viktigt att göra samlingen rolig och inte bara en stund för barnen 
att sitta still.  Vid fria situationer där barnen får leka fritt utan planerade aktiviteter anser Berith 
att barn behöver få utrymme att bestämma själva och använda sin egen fantasi. Det ska vara 
barnen som styr helt och hållet. 

…älskar ju samlingar där ser man även att våra 1åringar, det är där är deras grej musik är deras 
grej, men det betyder inte att de ska sitta på en prick hela tiden…Samlingar ska vara intressant den 
sa ha en början en mitten och ett slut de ska ha finmotorik och grovmotorik de ska inte bara sitta 
där på golvet hela  tiden, eller halvtimmen eller vad det blir.. de ska få röra sig, det ska vara 
innehållsrikt, vi har alltid hand dockor fingerdockor, flanobilder, saker som kommer ut från en 
påse som tillhör sången, vi sjunger aldrig sången rakt upp och samlingen är anpassad till årstider 
allt som händer… (Berith) 

 
Inom förskolan såväl som skolans verksamhet sker ständigt förändringar inom perspektiv och 
teorier inom begreppet barns lärande, vilket medför kravet att pedagoger måste vara flexibla och 
öppna för de förändringar som sker i samhället (Pramling Samuelsson, 2003). Gunilla talar om 
hur hon förhåller sig till de förändringar som sker i samhället. Synen förändras med tiden, dock 
talar hon om att hennes grundsyn är den hon alltid har haft trots förändringarna. Jonstoij (2000) 
talar om de teorier vi har om barn påverkar det praktiska arbetet med barn. Det är våra 
erfarenheter om barn som våra teorier bygger på och dessa erfarenheter generaliserar vi till ett 
synsätt. Att generalisera våra erfarenheter kan vara en fara då barns lärande ska bygga på barnets 
unika erfarenheter. Det är därför viktigt att våra föreställningar om barn inte står i vägen för det 
enskilda barnet.  
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Alltså det som jag känner och det som jag jobbar efter, alltså jag har jobbat i många år, jag har 
jobbat i 30 år som förskollärare och innan dess har jag jobbat 12år som outbildad och jag känner 
att jag har väldigt mycket erfarenhet och så känner jag ändå att jag försöker å jobba i tiden på 
något sätt jag känner att man hela tiden försöker alltså det ändras ju hela tiden, synen ändras men 
det finns väl någon grundsyn som man har, men alltså det vet ju in också det är olika läror på 
något sätt som gäller olika perioder, men som vi jobbar nu och som vi tänker det är att när barnen 
är på förskolan så ska dom ha roligt, det ska vara kul, att man lär sig på det sättet liksom, det ska 
inte vara en hel massa krav men vissa krav ska det vara men samtidigt känner man så här att när 
barnen blir större och kommer till skolan då är det, då blir det mycket krav på ett annat sätt, och så 
tycker vi eller som vi vet att man kan lära sig så mycket genom att leka och ha roligt, så att det som 
vi har inriktat oss på eller som är speciellt för Blåbäret är att vi jobbar väldigt mycket medvetet 
med bans språkutveckling (Gunilla) 

 

 
Som tidigare har lust och lek setts som en stor del i barn lärande och det är något som är utav 
stor relevans för Gunilla i sitt arbete, detta sker bland annat genom att arbeta konkret och med 
närhet till barnens upplevelser. Gustavsson (2002) beskriver med stöd från Vygotskijs tankar om 
hur lek och fantasi har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Leken och fantasin ger 
barnen kunskap kring nya förmågor om empati för andra individers perspektiv och förmågan att 
se sitt eget handlade och de konsekvenser som blir. Gustavsson betonar att utan fantasi och 
inlevelse finns inget lärande. 

Språket 

Säljö (2000) lägger stor vikt vid språket betydelse och uppbyggnad utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Han benämner språket betydelse som en av de mest exklusiva beståndsdelarna i 
människans kunskapsbildning, språket ger oss en förmåga att kommunicera och samla 
erfarenheter med andra individer något som leder till lärande och utveckling. Med hjälp av 
språket skriver Säljö vidare hur språket får människan att bli delaktig till den värld hon lever i, den 
får människan att fungera i samspel med andra i olika former av kontexter.  
Pernilla berättar, då vi i samtalet frågar henne om hennes arbete kring barns lärande med fokus 
på språk, att förskolan arbetar mot samma mål där värdegrunden är en del av detta, dock är det 
stora fokuset i arbetet på språket då förskolan har cirka 90% ”invandrarbarn” (Pernillas uttryck). 

 
Pernilla berättar att det är viktigt att hon som vuxen bör vara ett gott exempel och en förebild 
inför barnen, detta sker genom att bland annat arbeta medvetet med språket då detta är viktigt del 
av deras verksamhet. Hon förklarar vidare att hon hela tiden arbetar medvetet med att byta ut 
tomma ord mot de verkliga, exempelvis ”lägg den där” blir ”lägg boken på bordet”. ”Det ska sitta 
i ryggmärgen” som Pernilla uttrycker sig.  

Vi jobbar hela tiden med det där, både medvetet och av sig självt om man säger så. Det är sagor, 
det här med att man tänker på hur man pratar, läser sagor, samtalar om allt benämner vid 
påklädning vid matsituation, att man säger liksom inte bara stövlar, utan man säger gummistövlar, 
eller vinter stövlar, fingervantar alltså att man använder hela språket, och byter ut dom här tomma 
orden då, dom här och där och hit och dit, att man säger istället – lägg boken på bordet istället för 
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– lägg boken där, ja det gör vi och det är faktiskt något vi har i ryggmärgen, det känner jag, hela 
huset. (Pernilla) 

 

Dock känns Pernillas uttryck inte lika självklara vid observationerna av henne. Då tillfällena fler 
än färre där hon benämnde och tillrättavisade barnen med just ”tomma ord”. När barnen skulle 
ta på sig och gå ut frågade ett av barnen var hennes vantar var svarade Pernilla snabbt ” de ligger 
nog där borta nånstans..”, självklart kan man som pedagog inte ständigt vara alert i sin 
pedagogiska hållning inom språkutveckling men som vi tidigare påpekar är tillfällena fler än färre 
där ”tomma ord” får ta plats.  
 
I frågan om hur de konkret arbetar med barnens språkutveckling berättar Gunilla att i deras 
arbete med språkutveckling arbetar de väldigt mycket med ”tecken som stöd”. Bland annat har de 
veckans tecken där barnen får lära sig allt från tecken på frukter, mat, till olika sånger. De barn 
som är svaga i språket får genom detta arbetssätt ett enklare sätt att kommunicera med sin 
omgivning, vilket Gunilla ser som positivt. 

För här finns det så många barn som kommer från så många olika kulturer, och som har, och som 
pratar väldigt dålig svenska, sen på min avdelning har vi dessutom barns som har svenska föräldrar 
men som ändå har väldigt eller som är sena i språkutvecklingen och det är flera stycken som är 3år 
som inte har något språk […]därför så jobbar vi väldigt mycket med tecken som stöd, har ni hört 
talats om det? […] Det är att man använder tecken, att barnen får lära sig tecken så att de kan 
uttrycka vad de känner om dom vill, och i början när jag hörde talas om det och tänkte jag oj 
liksom och jag trodde att det skulle hämma barnets språkutveckling då, att dom då använde tecken 
istället å inte börjar prata, men tydligen så har forskningen visat att det är inte så och att det 
stimulerar språkutvecklingen istället. (Gunilla) 

 
 Vid en uppföljningsfråga till Gunilla om hennes matematiska temaarbeten (ett temaarbete som 
utförs i skogen) i relation till språkutveckling, ställer vi frågan hur hon reflekterar och bemöter 
just de barn som hon anser som språkligt svaga i just dessa sammanhang. Hon svarar där att det 
finns konkret material som kan relateras till ämnet utan att det inte alltid medvetet reflekteras och 
relateras till matematik, så som att jämföra och väga stenar. Begreppsinlärningen blir tydlig för de 
barn som har svårt med språket. Även matsituationer är del av matematiken för Gunilla då hon 
benämner och räknar då hon till exempel delar en potatis i två halvor som tidigare var en hel. För 
Gunilla handlar lärandet om att hela tiden vara så konkret som möjligt. Pramling, Samuelsson, 
Sheridan (2006) beskriver att i kommunikationen mellan barn och vuxen skapas mening där 
språket även är nyckeln till matematisk förståelse. Då pedagoger använder matematiska begrepp 
som en del av barns erfarenhetsvärld utvecklar barn matematik som språk.  

 

Ett litet barn eller ett kompetent barn? 

För flera av informanterna uppdagades det relativt tydligt deras perspektiv över barn och deras 
förhållningssätt i utformandet av planerad som såväl ”fri verksamhet”. Då tre av de vi samtalade 
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med arbetade med de yngre barnen i åldrarna ett till tre togs omsorgsbiten upp till diskussion vid 
flertal tillfällen. Nelli, som arbetat inom förskoleverksamheten kortast tid av informanterna, 
skildrar sina upplevelser med tankarna att barn mellan ett till tre år är väldigt små och kräver en 
enorm tid av omsorg, mer än vad Nelli trott innan hon började sitt arbete som förskollärare. Hon 
uttrycker följande. 

[…] man måste komma ihåg att de är så små och då är det mycket omsorg. Omsorgsbiten tar 
mycket tid, det var någonting man inte visste när man läste […] men så mycket går ut på omsorg 
och att trösta och så vidare…(Nellie) 

Omsorgsbiten beskriver Nelli och Berith som den del där barnen skall tröstas, byta blöjor, klä på 
sig, kramas och så vidare. Den del av livet anser Berith är något som håller på att glömmas bort, 
då fokus alltmer handlar om ett lärande med faktarelaterad utgångspunkt, såsom matematik och 
fysik. Hon poängterar tydligt den skillnad som finns mellan barn som är i åldern ett till tre mot 
barn i åldern fyra till fem. Berith anser att barn mellan ett till tre är väldigt små, de klarar inte av 
samma sorts lärande som de äldre är mottagliga för. 

…på barns lärande framförallt små barnen o små barn menar ja 1 fram till fram till de är 3år ja 
tycker de har blivit så mycke tryck på…saker de som de inte e klara för så som matte i förskolan 
teknik i förskolan öh förut fick dom barn i de åldern de barnen svara i där deras utveckling vara 
nära dom när de kissa på pottan o när dom stoppade ner foten i skon själv och alla såna hära 
naturliga utvecklingsstadier som dom går på o nu ser jag ser jag en väldig tryck på annat som jag 
personliga inte gillar ja tror att när dom är 3 ser man en jättestor skillnad vissa är mer mottagliga 
och lätt för ett annat sorts lärande sånt lärande med huvudet. (Berith) 

 Dock visade sig det under vår observation av Berith att hon ständigt utmanade barnen i såväl 
matematiska problem där hon vid flertal tillfällen benämnde matematiska begrepp, exempelvis 
räknade de barnen högt i samlingen, visade och förklarade en rund boll och en fyrkantig låda. 
Berith fortsätter vidare i vårt samtal att hon anser att barn i denna ålder inte har vissa 
kompetenser än, däribland förmågan att vara med och påverka utformningen av verksamheten. 
Hon vill att små barn ska få vara små, kraven har gått ner i åldrarna och det är något Berith inte 
uppskattar. Lärandet som sker i ett till tre årsåldern handlar mer om utvecklingsstadier, såsom att 
kissa på pottan (hitta muskler i kroppen) och att kunna klä på sig själv. Vid tre årsålder ser Berith 
en stor förändring i barns lärande, nu visar de att de är mer mottagliga för ”ett annat sorts 
lärande, lärandet med huvudet”. Eftersom Berith anser att lärandet handlar om mognads - 
utvecklingsstadier önskar hon att åldersavdelningar var att barn mellan ett till tre år går för sig 
och barn mellan fyra till fem år för sig. Tankarna som förs fram här utifrån Beriths reflektioner 
kan tydligt relateras till såväl utvecklingspsykologiska teorier som sociokulturella. I relation till 
Gesells teorier där han ansåg att barns beteende var påverkad av dens inre mognad. Gesell delade 
in barnets utveckling i fyra olika aspekter; motorisk, adaptiv, språklig och till sist personlig (SOU 
1997:157). Utveckling och lärande sker genom att pedagogen passivt inväntar barnets ”inre 
mognad” inför nytt lärande (Samuelsson Pramling, Sheridan 2006). Teorier/förhållningsätt som 
fortfarande influeras inom vissa förskoleverksamheter såsom Waldorf och Montessori. I kontrast 
med de utvecklingspsykologiska ställs det sociokulturella perspektivet. Ett perspektiv där 
människor oavsett ålder lär sig genom hans/hennes omgivning, de resurser och de krav som 
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finns i samhället (Säljö, 2000).  Det finns tre särdrag kring lärandet inom det detta perspektiv som 
Säljö beskriver närmare i sin text; utveckling och användning av de intellektuella redskapen, 
utveckling och användning av fysiska redskap samt kommunaktion och de olika sätt på vilket 
människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000, s.22). 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns således inga tydliga gränser där utvecklingen av 
lärandet börjar eller slutar, då detta är ett perspektiv som är en relevant tyngdpunkt i den svenska 
läroplanen för förskola bör därav Beriths, som många andra pedagogers tankar ses med kritiska 
ögon. Samuelsson Pramling (2003) beskriver i sin text att vi vuxna bör inta ett bredare perspektiv 
kring barnets möjligheter att anta och erövra ”sin värld”. En fråga vi författare ställer oss är om 
denna tanke är något som Blåbärets verksamhet bör beakta och reflektera över.  

Vidare i samtalet mellan oss och Berith tar hon upp att hon ändock tror på begreppet ”det 
kompetenta barnet” och försöker arbeta och utveckla verksamheten därefter. 

Dom lär sig hela tiden å man måste hela tiden utgå från det kompetenta barnet, det är innehållet i 
lärandet som är som man måste tänka för det är innehållet man måste tänka på […]Mm men det, 
jag vill också har sagt att att man måste säga att barn är kompetenta dom är kompetenta å dom lär 
sig, och det är gänget som blivit tre år i början av terminen var grejen här att titta jag fick på mig 
min sko själv, det var deras lärande, och att de hamnade på rätt fot var ju en enorm bonus (Berith) 

 

 Således ställer vi oss följdfrågan nu i efterhand ur vilket perspektiv hon ser kring detta begrepp? 
Samuelsson Pramling formulerar frågeställningar som kan vara utav vikt att reflektera kring som 
lärare/pedagog. 

Vilka innebörder kan då läggas i begreppet det kompetenta barnet i förskolan? Handlar det främst 
om att forma duktiga barn som växer upp till välutbildade vuxna för att garantera en fortsatt 
samhällsutveckling. Eller handlar det om något helt annat? Är barnet kompetent av naturen eller 
ska det utvecklas och bli kompetent? […]Användandet av begreppet det kompetenta barnet kräver 
att vi reflekterar över dessa frågor och vilka konsekvenser våra svar får för det som händer i 
praktiken.(Samuelsson Pramling, 2003, s.55). 

Utifrån författarens ord kan Beriths barnssyn ses som något tvetydigt, ser hon barnets kompetens 
eller inväntar hon barnets inre mognad i relation till sin planerade verksamhet? 
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Sammanfattning av resultat och analys 

Att utvecklingspsykologiska perspektivet fortfarande hägrar innanför Blåbärets förskola märktes i 
våra samtal med samtliga av våra informanter. Samtliga utformar sin planering till en viss del 
utifrån ålder och mognadsnivå. Dock känns det som att informanterna inte riktigt har reflekterat 
över betydelsen av det utvecklingspsykoligiska begreppet, då de vid flera tillfällen lägger stor vikt 
vid att berätta hur viktigt det är att barn måste få möjlighet i att lära sig av varandra, ett mer 
sociokulturellt perspektiv. I grunden hade de dock ett enat perspektiv över hur lärandet utvecklas, 
trygghet och lek verkar vara, utifrån vår analys, grundbegreppen för informanterna. Genom att 
vara vuxna med god förebild där skapandet av lugn och tillitsfull relation lockas barnen in till ett 
lekfullt lärande. 

…jag tänker så här att en av dom viktigaste sakerna faktiskt är som jag lärde mig när jag började 
här är och skolade in så många barn var att utan trygghet så är det jättesvårt att få in i ett lärande 
om ens det är möjligt. Det viktigaste är att barnen känner sig trygga i miljön med pedagogerna med 
dom personerna dom är bland för att våga lära sig å vara nyfikna och så dära.. (Nelli)  

Berith tillhörde den informant som hade tydligast åsikter om barns utveckling och deras 
möjligheter till. Hon belyste vid ett flertal tillfällen den faktorn att barn under tre år inte vara 
mottagliga för ett visst sorts lärande, ”lärande med huvudet” som hon uttryckte sig.  Att som 
Berith gjort, delat upp barns lärande kan utifrån Loriz Malaguzzi (citerat ur Jonstoij s.45, 2000) 
välkända ord i dikten Ett barn har hundra språk; ”skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud” reflekteras över. Då barn i yngre 
åldrar använder alla sina sinnen i nya upptäckande känns Beriths, likväl som flera av sina 
kollegors, tankar tagna ur en dåtid som den samtida förskolan försöker komma ifrån. Trots 
Beriths något hårda tankar visade det sig under observationerna att hon inte riktigt höll sig till 
sina ord. För oss kändes Berith som en varm person med mycket känslor som hon mer än gärna 
delade med sig av till både vuxna och barn, ständigt höll hon en pedagogisk roll och utmanade 
barnen med nya begrepp och problem. Såväl matematik som fysik fanns som en naturlig del av 
verksamhet något som Berith vid ett flertal tillfällen inte riktigt tyckte var något som dessa barn 
skulle hålla på med. Beriths ord sätts hårt emot hennes verkliga handlingar, att för henne 
reflektera över den verkliga roll hon intar känns spännande då orden talar om något helt annat. 

Pramling Samuelsson (2003) tar upp just den konflikt som uppstått mellan den rådande 
läroplanen där målen är tydliga över att barnens lärande ständigt skall ske i sociala verksamheter 
medan utvecklingspsykologin vidhåller det faktum att den vuxne bör vänta barnets ”inre 
mognad”. Genom att få tagit del av informanternas tankar över just dessa fenomen finns 
funderingarna över hur deras diskussioner ser ut personal emellan. Att ständigt reflektera över sin 
barnsyn och barns lärande och utveckling bör vara av stor relevans inom såväl förskola som 
skola, utan reflektion anser vi att det är nästintill omöjligt att ta till sig nya erfarenheter och ny 
kunskap, en sociokulturell inverkan.  
 
Att barnsyn är ett brett perspektiv märks tydligt, att ställa sig reflekterande frågor som pedagog 
kan te sig vara av relevans att för egen förståelse av detta begrepp. Kring våra informanter känns 
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detta något oklart då de i vissa delar av våra samtal relaterar till kompetens, där barnet med sin 
nyfikenhet tar sig an nya utmaningar i förskolan. Pernilla talar om pedagogens roll i barnets 
vardag och hur deras förhållningssätt i en utvecklad verksamhet bör fungerar, hennes ord är; 

I grunden handlar det hela om den synen man har på barnen, att sätta dem i fokus och visa att 
pedagogerna är där för dem och inte tvärtom.(Pernilla) 

Frågan är dock som tidigare påpekat som Pramling Samuelssons frågor visar: är barnet 
kompetent av naturen eller utvecklas barnet att bli kompetent? Ett förhållningssätt som verkar 
”krocka” vid flertal tillfällen. Nelli, Berith och Pernilla, tillsammans med flera av sina kollegor ser 
omsorgsbiten som en egen del av verksamhet där barnsynen är helt annan en den de har vid 
planerad verksamhet. Omsorgstiden känns starkt relaterad till utvecklingspsykologin där de ser 
barnet som liten och i stort behov av den vuxne, medan de i andra sammanhang påverkas och 
influeras av det sociokulturella perspektivet. 

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet (Lpfö98, s. 4)  

 



 
 

 
 
 

33 
 

Avslutande diskussion  

 
Att synen på barns lärande i förskolan Blåbäret är av varierad form märks i våra samtal med 
informanterna. Informanternas utsagor belyser såväl lärandets ständiga process som till barns 
utveckling i förhållande till mognad och etnisk bakgrund. Att dessa fyra pedagoger ser sig själva 
och sin roll i barnens utveckling och lärande benämns utifrån vid flertal tillfällen i uttryck som; 
”att vuxna måste vara förebilder, genom vårt förhållningssätt lär sig barnen att känna trygghet 
och lust att lära sig”.  Frågan vi ställer oss vid flera tillfällen är om dessa perspektiv är i relation till 
den verklighet som de befinner sig i på förskolan? Informanterna ger oss tvetydiga svar som får 
oss att reagera på de väl valda ord och begrepp som de lägger stor vikt och betoning på. Genom 
studien märks influenser från de utvecklingspsykologiska teorier där pedagogerna väljer att forma 
verksamheten utifrån barnets ålder och inte utifrån barnets egentliga utveckling, den utveckling 
som sker i samhörighet med sociokulturella sammanhang. Gång på gång benämns barnen som 
väldigt små och att de därav blir ett resultat av ett försvårat arbete för pedagogerna, 
informanterna gör således en skillnad mellan omsorg och pedagogisk verksamhet. Att omsorg 
skall ses som en del i det pedagogiska arbetet tar en rad olika författare upp, som bland annat 
benämns i vår resultatdel som såväl läroplanen för förskolan väcker tanken om detta är något att 
diskutera vidare kring, relationen och samhörigheten mellan omsorg och lärande? 
 
Under insamling av det empiriska materialet synliggjordes föreställningar kring sambandet mellan 
det mångkulturella och deras människosyn i mötet med barns lärande. Informanterna ingav en 
negativ inställning kring den utmaning det mångkulturella gav dem. Ett bristperspektiv var något 
vi vid några tillfällen började spekulera kring. Vi fick känslan av att de såg barnen som offer som 
behövde stöd och hjälp istället för att se dem i en utmaning utifrån deras professionella roll som 
pedagoger. Informanterna beskrev de hinder som fanns i planerandet och utförandet av 
pedagogisk verksamhet eftersom barnen kom till förskolan med ett svagt språk och ”ostabila 
hemförhållanden”.  Då en av våra frågeställningar bygger på pedagogernas egna roll i barnets 
lärande kan deras tankar över dessa barn som offer diskuteras vidare, har informanterna tappat 
sina pedagogiska tankar och istället fokuserat vardagen på förskolan utifrån förutfattade meningar 
om barnens hemförhållanden? Hur vet informanterna att alla dessa barn kommer från sådana 
familjeförhållanden som de beskriver i våra samtal? 
 
Informanter ser barns lärande som en ständig process, något som sker hela tiden. De ger exempel 
av lärandet där sker i samspel med barnen i spontana situationer såsom lunch och på- och 
avklädning. Gunilla ser att lärandet skall vara så konkret som möjligt och väl förankrat i barnens 
verklighet, en tanke som även Berith och de andra kollegorna medstämmer i. Detta kan dock 
härledas tillbaka till tidigare stycke om barns mognad och utveckling, då pedagogerna delar upp 
barnen i grupper beroende på åldrar känns deras uttalande som att det endast går att relatera 
barns läroprocess i samspel med andra, i de spontana situationerna.  Denna tanke förs till grund 
av de beskrivanden som görs kring deras planerade verksamhet, informanter anser och formar 
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dessa teman utifrån egna förutbestämda mål i hopp om att få med barnen ”på tåget”. De lockar 
in barnen i dessa teman, det skapas en nyfiken och undran men återigen ställs frågan om det sker 
för verksamheten och pedagogens skull eller för barnen? ”Barnet i fokus” känns som ett och 
något oreflekterat, inpräntat begrepp hos flertalet av personalen på förskolan. Självklart skall det 
beaktas att våra egna tankar, reflektioner och vår syn av barns lärande påverkar vår tolkning kring 
informanternas svar. 
 
Sammanfattningsvis känns vår studie som en liten del av ett otroligt komplex ämne. Att samtala 
och diskutera kring synen på barns lärande med informanterna gav oss en bild att detta var något 
som de ansåg som självklart till en början men som sedan visade oss i analysen en mer 
tvetydighet än vi reflekterade över under samtalets gång. Med hjälp av observationerna förstod vi 
att ord och handling inte alltid går hand i hand. Vid flertal tillfällen krockar informanternas tydliga 
tankar om deras roll och påverkan samt deras syn på barnen mot deras verkliga handlingar, 
Självklart är vi väl medvetna om att ingen är perfekt och att vi alla har dagar som inte ger oss en 
rättvis bild av oss själva. Synen på barns lärande ÄR ett svårt begrepp att ge ett verkligt tydligt 
svar det förstår även vi, dock känns det förståeligt att personalen emellan inte riktigt har stannat 
upp och diskuterat detta begrepp ordentligt. Starka fraser och begrepp har de enats om men den 
verkliga underliggande meningen i dessa lämnar oss frågande.  
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Bilagor    

Bilaga 1 

Brev till föräldrar 
 

Hej 
Vi är två studenter från Uppsala universitet som läser sista terminen på lärarutbildningen. Under 
vecka 45-46 kommer vi att observera pedagogerna i deras arbete till vår C-uppsats. Utifrån 
forskningsetiska riktlinjer måste vi ha ert godkännande för att vi ska kunna genomföra dessa 
observationer. Observationerna är på fokus på pedagogerna och inte på barnen. All vår 
observation och forskning kommer att vara anonymt i studien, där varken namn på förskolan, 
pedagoger eller barn kommer att visas med deras riktiga namn. Vi hoppas på erat svar så snart 
som möjligt, då tiden är knapp.  

 
 
Jag ger mitt godkännande 
_______________________________________________________ 
Namn, datum 
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Bilaga 2 

Till förskolechefen, 

 

Hej! 

Vi heter Karin Altin och Anna Spångberg och går på lärarutbildningen vid Uppsala universitet. 

Under denna termin ska vi skriva vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att belysa och 

analysera förskolepedagogers arbete med barns lärande. Vi undrar nu om vi kan få komma till er 

förskola och genomföra ett antal individuella intervjuer med de pedagoger som har tid och lust 

till det samt deltagande observationer i deras arbete med barnens lärande. Intervjuerna tar ca 45-

60min/var och observationstiden är på ca 4-8 timmar. För att vi lättare ska kunna koncentrera 

oss på intervjuerna kommer vi att spela in intervjuerna. Vi kommer självfallet att göra vårt yttersta 

för att andra inte ska kunna identifiera förskolans, pedagogernas och/eller barnens identiteter. 

Således kommer vi att använda oss av fingerade namn när vi redovisar vårt arbete.  Tidsperioden 

för intervjuerna och observationerna är vecka 45-46. Exakta tider är vi naturligtvis villiga att 

diskutera med er.  

Vi är mycket tacksamma om vi kan komma till er förskola för att genomföra våra intervjuer och 

observationer och ser fram emot ett positivt besked från er sida.  

 

Med förhoppningar om ett snabbt svar! 

Karin och Anna 

Tfn. 070-2262644 (Karin) 

070-9599583 (Anna) 

Mail: Anna.Spangberg.8270@student.uu.se 

             Karin.sundstrom.2070@student.uu.se 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.Spangberg.8270@student.uu.se�
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Hur ser du på barns lärande i förskolan? 

 

 

Finns det någon speciell pedagogik som du är influerad av?  
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Bilaga 4 

Observations schema  
 
Plats/tid  Händelse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Barns agerande   Pedagogens agerande 
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