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Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för Pramling Samuelssons och Vygotskijs filosofi kring området 

lärande. De anser att lärandet ses som en process, där uppmärksamma pedagoger ska vara 

lyhörda över barnens intressen och erfarenheter som de visar i förskolan.  

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger i förskolan beskriver lärandeprocesser, 

vid vilka tillfällen lärandet sker och hur de skapar lärande situationer utifrån de förutsättningar 

som finns i verksamheten och i den miljö barnen befinner sig i.  

 

Metod 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Som redskap använde vi oss av self report, 

vilket innebär att vi med hjälp av skrivna frågor kan ta reda på vad pedagoger i förskolan har 

för syn på lärandet. Även observation har använts för att närmare studera lärandet i förskolan. 

Resultat 
Resultatet visar att många av de tillfrågade pedagogerna anser att det finns lärandesituationer i 

de flesta moment under hela dagen i förskolan. Det framgår även att det är viktigt att barnens 

inflytande, intresse och nyfikenhet ska styra verksamheten och att pedagogerna ska vara 

engagerade i sitt arbete. Det som kan försvåra lärandet är de stora barngrupperna där det 

enskilda barnet ska nås samt att störande moment såsom möten, telefonsamtal, kollegor och 

andra barn avbryter en lärande situation. 
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Inledning  
 

 

Plötsligt händer det att vi blir fängslade av en kollegas inlevelseförmåga när hon förmedlar sin 

kunskap bland barnen. Pedagogen tycks inneha en karismatisk förmåga och närheten till 

barnen gör att det gemensamma undersökandet blir ett ömsesidigt samspel som genererar 

intresse och lärande. Med det vill vi säga att den professionella pedagogen har förmågan att 

skapa något stort av det lilla. Med det lilla avses de vardagliga upptäckter och erövringar 

barnen gör på förskolan och funderingar som de har. 

 
Vi är tre blivande lärare i förskola och förskoleklass, som arbetar i förskolan sedan många år 

tillbaka. Vi har utfört en studie om hur olika situationer på förskolan kan bli till utvecklande 

lärandesituationer. Vi har haft med oss vår egen förförståelse inför undersökningen och ville 

fördjupa vår egen kunskap genom att ta del av andra pedagogers erfarenheter. På vår 

arbetsplats har vi sett att det uppstår ett flertal situationer som vi kan ta vara på och utveckla, 

exempelvis i matsituationen, i tamburen eller i den fria leken. Det kan handla om när barn ber 

om hjälp med att dela maten, knäppa knapparna eller att rita en bild. Med “learning by doing” 

menar Dewey (2004) som levde mellan 1859 och 1952, att barn lär sig genom att göra det 

som ska läras med vägledning av en vuxen eller tillsammans med ett annat barn.  

 

 I vår studie är vi intresserade av att ta reda på hur pedagoger använder sig av sina kunskaper 

på förskolan för att skapa lärandesituationer tillsammans med barnen som är i åldern 1-5 år. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) framgår det tydligt hur viktigt det är att 

stimulera och utveckla barns lärande på ett lustfyllt sätt. Enligt mål och riktlinjer gällande 

utveckling och lärande, ska barns erfarenheter och intressen tas tillvara på eftersom 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten i förskolan. 

Genom att vara en närvarande pedagog uppmärksammas ofta händelser som barnen kan ta 

lärdom av. Även om vi inom vårt yrke strävar efter att skapa ett lustfyllt lärande kan lärandet 

även handla om situationer som inte alltid upplevs så lustfyllda, som till exempel i turtagande, 

samspel och i demokratiska beslut i verksamheten. Pramling Samuelsson (1999) menar att en 

medveten pedagog ska vara lyhörd för barnens intressen och samtidigt skapa ett meningsfullt 

innehåll som gynnar barnens utveckling. Hon anser att det ger barnen en större förståelse för 

sin omvärld. 

 

Syfte 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur lärare i förskolan beskriver olika situationer för att 

skapa en utvecklande
1
 lärandeprocess. För att ta reda på det har vi använt oss av följande 

frågeställningar:  

Hur beskriver pedagoger lärandet i olika situationer och hur kan det se ut? 

Vilka begränsningar menar lärare i förskolan att det finns för att utveckla 

lärandesituationer? 

I vilka situationer är det lätt att utveckla lärandesituationer? 

                                                 
1
 Utvecklande: när barn gör fysiska och sociala framsteg i sin utveckling. 
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Bakgrund 
 

Under bakgrundsavsnittet kommer vi att redovisa relevant litteratur och forskning, som är 

betydelsefull för vår studie rörande pedagogens förhållningssätt kring området lärande.  Vi 

utgår också från den teoretiska utgångspunkt vi valt för vår studie där barns lärande och 

pedagogers förhållningssätt är i fokus sett från olika perspektiv.  

 

Enligt Pramling Samuelssons teori om barns utveckling, handlar lärande om att barns lär 

tillsammans med andra barn men också att lärande sker tillsammans med vuxna som 

medforskare. Det är viktigt att förankra läroplanen (Lpfö98, rev 2010) i förskolepedagogiken 

så att den pedagogiska verksamheten kan utvecklas. (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Pramling Samuelsson (1999) utgår bland annat från Vygotskij som menar att genom sociala 

och kulturella erfarenheter utvecklas människan i samspel med andra. Vårt val av teori 

grundar vi på att vi bedömer att Pramling Samuelsson är aktuell i dagens förskola på grund av 

att det finns mycket litteratur som skildrar den moderna förskolan i Sverige. Jensen (2011) 

beskriver att hennes inriktning inom pedagogik är att forska kring förskolebarns lärande med 

fokus på de didaktiska frågeställningarna när, vad och hur och varför.  

 

Vygotskijs teori om vårt valda område ger oss en utgångspunkt som vi anser är relevant för 

vår forskning. Han lyfter fram att de vuxna ska utmana barnet, vara medforskare och skapa 

dialog för att främja lärandet. Det här inkluderas i den proximala utvecklingen (Vygotskij, 

1930/1995). Upptäckten är att språket är det viktigaste sociokulturella redskapet människan 

har för att lära sig nya erfarenheter och bli delaktig i samhället. Många andra forskare har 

kommit fram till liknande resultat, men Vygotskijs teori definierar att språket är ett redskap 

mellan människor och även inom människor, ”språket är länken mellan individen och 

samhället” (Säljö, 2005, s.119). Teorin utgår från hur barn tolkar sin omvärld utifrån den 

kultur och de levnadsförhållanden som barnet befinner sig i. Barnens normer och värderingar 

formas av omgivningen och anpassas efter rådande kultur. Pedagogen kan iaktta barnet i dess 

utforskande för att förstå lärandets förlopp (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). 

Leken är fri bara om den är spontan, det vill säga om läraren går in och styr miljö, aktivitet, 

redskap och kamrater då är det inte fri lek. Leken är fantasifull och det bästa sättet att lära sig 

nya erfarenheter. Men leken behöver inte vara lustfylld med leksaker, utan vardagliga 

händelser, som exempelvis sjukhusbesök kan även locka barn till lek (Smidt, 2010). 

 

Vygotskij (Säljö, 2005) växte upp i Ryssland under svåra omständigheter, han föddes 1896 

och dog 1934. Hans liv präglades av bakgrund som jude, första världskriget, sjukdom och 

död. Eventuellt var det den rådande judeförföljelsen som väckte hans intresse för psykologi, 

hur människan påverkas av samhället och den egna familjen. Han ansåg att människans 

utveckling är intressant att studera. Vygotskij var en uppskattad vetenskapsman men fick 

anpassa sina föreläsningar efter den politiska situationen i landet. Hans verk blev senare 

förbjudna i Ryssland och en del av hans verk publicerades först långt efter hans död på 1950-

talet. I modern tid är Vygotskij en av de populäraste tänkarna om lärande, utveckling och 

pedagogik. Förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010) har paralleller med att reflektera med 

hjälp av konkreta handlingar för att skapa en större förståelse för sin omvärld. 
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Andra pedagoger som påverkat dagens förskola  

 

Det är flera olika faktorer som historiskt och politiskt påverkat synen på kunskap och på den 

svenska skolan och förskolan. Fröbel (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010) och 

Montessori (Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 2005) är två nyckelpersoner som det ofta 

refereras till när litteratur beskriver förskolan. Här nedan nämns delar av deras pedagogik.    

 

Friedrich Fröbel (1782-1852) 

 

Den tyske pedagogen Fröbel har påverkat dagens förskola i betydande utsträckning. Enligt 

hans livssyn är människan en del av naturen och föränderlig. Förskolans nuvarande 

läroplansgrund baseras till stor del på Fröbels pedagogik om att barnen ska fördjupa sig i att 

få harmoni med sig själva, familjen och naturen. Han ansåg att förskolepedagogerna behöver 

vara lyhörda och utmana barnens utveckling efter sin förmåga. Vuxna utvecklas genom arbete 

och barn genom lek ansåg Fröbel. Han menade att barn ska lära sig uppfatta matematik och 

religion i tidig ålder medan dagens pedagogiska inriktning är att utveckla förståelse för 

ämnena matematik, naturvetenskap och språk (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2010).  Meningen med den vuxnes nära samarbete är att handleda barnen till goda och 

effektiva samhällsmedborgare så som dagens läroplan förespråkar. En annan likhet mellan 

Fröbels pedagogik och med förskolans läroplan är att barn ska kunna bekanta sig med 

skolämnen redan i förskolan för att utveckla en större förståelse inom dessa områden (Lpfö98, 

rev 2010).  

 

Maria Montessori (1870-1952) 

 

Montessori (Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 2005) som var en italiensk läkare, grundade 

Montessoripedagogiken hundra år efter Fröbels bortgång. Montessori var präglad av Fröbels 

pedagogik och delar hans syn på att barn styrs av en vilja att skapa. Montessoris pedagogik 

bygger på att barn påverkas av biologi, det vill säga den naturliga, fysiska och psykiska 

utvecklingen. Forskningen visade att barns intresse för olika göromål har ett samband med 

barnets ålder. Dagens förskola (Lpfö98, rev 2010) bär spår av montessoripedagogiken genom 

att barngruppen ofta delas upp i smågrupper där barn utforskar tillsammans med andra barn. 

Undervisningen utgår ofta från barnens intresse där nyvunna erfarenheter reflekteras över 

tillsammans med läraren. Lärarens roll är enligt montessoripedagogiken mer avvaktande och 

att hålla sig i bakgrunden för att se hur barn löser problem som uppstår. Ett tydligt samband 

med Läroplanen (Lpfö98, rev 2010) är att lyfta fram individen och se barnet i den miljö det 

befinner sig i. Montessorimetoden har på senare tid blivit ifrågasatt eftersom resultaten 

baserades på barn med särskilda behov. Montessori menade även att barn inte är intresserade 

av leksaker utan föredrar riktiga redskap för att utveckla sina sinnen (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2010).  

 

Styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) beskriver hur grunden för det livslånga lärandet 

börjar i förskolan, där glädje och trygghet får en stor roll. I förskolan ska barnen möta vuxna 
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som ser varje barns möjligheter, ge stimulans och vägledning för att utvecklas i lärandets 

olika former. Pedagoger ska vara lyhörda för barnens intressen, ta tillvara varje barns 

erfarenheter och vidareutveckla kunskaperna. Att som barn få utmaningar som stimulerar 

glädjen att lära sig nya saker, få erfarenhet och därmed nya kunskaper är riktlinjer som lärare i 

förskolan ansvarar för. Läroplanen är inspirerad av Reggio Emilias pedagogik (Pramling 

Samuelsson, 2011), den menar att barn ska respekteras och få sin röst hörd. Grundskolan bör 

se till hur varje enskild individs livsförhållanden ser ut och anpassa barnets lärande utifrån 

dess behov. Samtidigt skall förskolan ge en demokratisk värdegrund för framtiden. Det som 

händer under vardagen i förskolan kan utnyttjas till barns lärande samt att pedagogen har de 

kunskaper som krävs i olika situationer för att möta barnen och stimulera deras lärande.  
 

 

Didaktiska redskap  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) får barn en större förståelse för sitt lärande 

när de själva genom konkreta redskap som till exempel att ta del av litteratur tillsammans med 

pedagog, får möjlighet att söka kunskap utifrån sitt intresse. Lärandet utvecklas även när barn 

använder sig av alla sinnen för att förstå utifrån deras perspektiv.   

 

Handdocka 

 

Forsberg-Ahlcrona (1991) menar att ett av förskolans viktigaste uppdrag är att erbjuda barnen 

flera olika möjligheter till inlärning. För att nå det enskilda barnet är handdockan ett konkret 

verktyg som hjälper barnet att sortera sina känslor och sin förmåga att fantisera. Barn 

upplever färg, form, rörelser, ord, ljud och olika roller genom handdockan och det gynnar 

deras förutsättningar för interaktion mellan människor.  

 

 

Pedagogisk dokumentation 

 

Lenz Taguchi (2011) beskriver att pedagogisk dokumentation, det vill säga att tydliggöra 

barnets individuella utveckling i bilder, fotografering och texter, är ett verktyg för att 

synliggöra barnens uttryck för deras upplevelser i förskolan. Genom kommunikation och 

reflektion kring dokumentationen lär sig pedagogen hur barn tänker och förstår det upplevda. 

Pedagogen visar barnens tidigare tankar och bilder för dem och utifrån det utvecklas det 

fortsatta lärandet. Wehner-Godée (2010) utrycker att pedagogisk dokumentation är ett sätt att 

förstå den pedagogiska praktiken och därmed öka kunskapen om hur barn tänker.  

 

 

Litteratur 

 

Chambers (2009) beskriver samtal kring böcker, lärare och elev emellan, och dess innehåll 

som ett värdefullt redskap. Han ser skönlitteratur som en oerhört viktig del av skolan och 

förespråkar för att barn och ungdomar ska ha tillgång till bra litteratur. Det han menar är att 

barn med boksamtalens hjälp lär sig att kunna samtala kring andra saker i livet, vilket 

Chambers (2009) hävdar är viktigt. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) ger förslag på 



 

 

9 

att bland annat söka kunskap genom att använda sig av barnens reflektioner som grund till 

faktasökande i litteraturen.  

 

Det lustfyllda lärandet  

 

Från det att barnen föds lär de sig hela tiden. En inspirerande miljö runt barnen skapar 

nyfikenhet och utvecklar lusten att lära (Carlgren, 1999). Granberg (2000) förklarar 

utomhusmiljö som pedagogiska laboratorium där barn får en naturlig koppling till miljölära. 

Hon anser att utomhusmiljön stimulerar barn till att vilja upptäcka och lära och menar att 

utemiljön därför blir en levande lärobok. I leken bearbetas sinnesintryck och barnen skaffar 

sig erfarenheter som leder vidare till nya kunskaper. En lärandesituation kan uppstå när en 

vuxen på ett lekfullt sätt fångar upp en situation i vardagen, som till exempel när ett barn ska 

lära sig att ta på sina byxor. Det viktiga är att barnens utveckling och framsteg blir synliga och 

att glädjen över den nya kunskapen ligger som grund för barnens lärande (Carlgren, 1999). 

Tanken med det lustfyllda lärandet är att hela barnet och dess värld ska ingå för att lärandet 

ska kunna genomföras på bästa sätt för barnet och dess utveckling. Tycker barnet att något är 

roligt och intressant är det också lättare att vilja lära och vara kreativ i lärprocessen. Det har 

stor betydelse för den pedagogiska verksamheten hur läraren förhåller sig till detta. När 

läraren deltar i leken tas barns nyfikenhet och upptäckarglädje tillvara på och utrymme ges till 

en lustfylld lärandeprocess där andra barn bjuds in att delta. Vuxna och barn integrerar i ett 

sammanhang, benämner lärandet och ger det en innebörd (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003). Barn söker sig i leken och lärandet till kamrater som är mest intressanta, kreativa och 

idérika (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010).  

 

Kunskapssyn 

 

Det är i första hand varje barns intressen som ligger till grund för hur läraren formar 

verksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  Barnet ses som en medskapare i 

den lärprocess där samspel och det sociala och kulturella sammanhanget står i centrum. 

Relationer och att skapa en känsla av sammanhang är viktiga för barnets utveckling och även 

en utmaning för läraren.  Det finns olika faktorer som kan påverka samspelet mellan 

pedagoger och barn, till exempel barnantal, lokaler och miljö samt vad det finns för 

möjligheter att förändra och utveckla verksamheten efter behov. Allt handlar om hur det 

enskilda barnet, andra barn och lärare möts i det sammanhanget de befinner sig i. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barns möjligheter, förutsättningar och att göra 

erfarenheter är viktiga för lärandet. Det är genom nya erövringar som barn skaffar sig 

förståelse och nya kunskaper om sin omvärld. Barn bygger på sina erfarenheter genom att 

använda alla sina sinnen i sitt utforskande av sin omgivning. Med de tidigare erfarenheter 

barn har och i ett kontinuerligt samspel med människor runt om kring skapas en förståelse för 

vår kultur och vårt samhälle. Åberg och Lenz Taguchi (2005) förklarar att barnsyn och 

kunskapssyn hör ihop och menar att vår bild av barnet styr utformningen av pedagogisk 

verksamhet. Vidare beskriver de mötet med det kompetenta barnet som ett ömsesidigt givande 

och tagande vad beträffar lärandet. Kunskap är något som skapas i ett samarbete pedagoger 

och barn emellan. Pedagogers tankar och förhållningssätt kring lärandet har stor betydelse för 

den pedagogiska verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Det är även avgörande för hur 

det enskilda barnet får möjlighet att utvecklas enskilt och i samspel med andra barn (Bjervås, 

2003). Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) poängterar att det har stor 
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betydelse hur pedagoger tänker kring lärandet. Barn gör små upptäckter mer eller mindre hela 

tiden och får större förståelse hur saker och ting hör samman.  

 

 

Metakognition 

 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) beskriver hur pedagoger lär barnen 

reflektera över sitt eget lärande. Med så kallade metakognitiv reflektion leder pedagogen 

samtalen hur barnen lär sig fokusera och fundera varför de gör som de gör och hur det 

kommer sig.  Det kan exempelvis vara situationer barnen har varit med om som de reflekterar 

om. Syftet med metakognitivt reflekterande innebär att barn ska utveckla sin tankeförmåga 

och att människor kan tänka olika utan att det behöver vara rätt eller fel. Samtal är länken som 

utvecklar barns omedvetna tanke till att vara medveten om sin egen förmåga och omgivning. 

Pedagogens frågeställningar gör det osynliga synligt för barnet. Med metakognitivt samtal 

menas att pedagogen ska få barnen att tänka, reflektera och kommunicera sina tankar, vilket 

medför att barn lär sig ifrågasätta och kritiskt granska det samhälle och den värld det lever i 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). 
 

 

Barns utveckling och lärande 

 
Rejler (2009) poängterar vikten av naturliga vardagssituationer för inlärning anpassat till 

barnens mognad. Hon menar att händelser i vardagen ska följas av följdfrågor som utvecklar 

en lärande situation. Alla frågor som leder vidare till nya frågor stimulerar och utvecklar 

lärandet. Barns nyfikenhet och lust att lära ska tas vara på och inlärningen sker då på ett 

naturligt sätt. När barn löser problem stimuleras också lärandet och deras uppfinningsrikedom 

leder dem till nya kunskaper. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att i 

en problemlösningsprocess framkommer det nya insikter och erfarenheter som leder till ny 

kunskap. Genom att vara en lyhörd och medveten pedagog som observerar hur barn löser 

vardagliga problem i förskolan, kan pedagogen få en insikt i hur barn lär och förstår olika 

fenomen. Barn provar olika strategier för att lösa problemet och på så sätt nå målet.  Jensen 

(2011) menar att allt lärande sker i olika sammanhang där frågorna vad, var, när, hur och 

varför spelar en viktig roll. Rejler (2009) hävdar att vuxna ska passa på att ta vara på barnens 

naturliga inlärningsvilja istället för att vänta tills barnet är äldre och mer moget. Varje enskilt 

barn kan då utvecklas i sin egen takt och behålla glädjen och nyfikenheten över att de kan. 

Barn behöver leka och upptäcka för att utvecklas. Tidigare i skolans värld har lärandet 

fokuserats på kunskap som går att mäta. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) 

lyfter fram skolans uppgift som beskrivs i styrdokumentet som ett lustfyllt och livslångt 

lärande. Pedagogens uppgift är att kunna se möjligheterna och utveckla barns intressen genom 

att vara kreativ, lära barnen att reflektera och lyfta fram barnens olika sätt att tänka. Barn lär 

sig av sina erfarenheter. Den vuxne fungerar som ett bollplank och bekräftar vad barnet ser 

och upplever (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). 
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Kvaliteten på förskolan och lärarnas kompetens 

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver lärandet som en utmaning för barnet. De 

menar att pedagogens roll i lärandet skall ses som stöttning för barnet då barnet försöker klara 

något själv. För att utmana barnet i sitt lärande skall pedagogen lägga undervisningen på en 

nivå över det som barnen klarar på egen hand. En yrkesskicklig pedagog tar inte över och gör 

momenten åt barnen utan visar hur barnen själva kan göra. De menar vidare att kvaliteten i det 

pedagogiska arbetet är beroende av pedagogens erfarenhet och teoretiska kompetens för att 

skapa en verksamhet som ger varje barn förutsättningar att lära och utvecklas i en strävan mot 

läroplansmålen (Lpfö98, rev10). När en pedagog ställer utvecklande frågor om det som 

intresserar barnen, bidrar diskussionerna till gemenskap och lärande för hela barngruppen. 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). En god grund för lärande enligt Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson är att ta reda på vad barnen vet, reflektera över ämnet och 

vidareutveckla det tillsammans. På samma sätt önskar författarna att pedagoger ska använda 

läroplanen och granska sitt pedagogiska arbete tillsammans med kollegorna (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). 

 

 

Barns perspektiv  

 

Barns perspektiv innebär att barn blir lyssnade på och tas på allvar. Barnets perspektiv är 

universellt och förespråkas såväl i Svenska förskolor som i förskoleprogram i 

utvecklingsländer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). Förskolan skall erbjuda 

barn en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Pedagogens 

uppgift är att utgå från barns perspektiv och låta lärandet ske efter barnets individuella 

förutsättningar och intressen, samtidigt som de ska göra barnen intresserade av den pedagogik 

som bedrivs och dess mål som eftersträvas i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999). Åberg och Lenz Taguchi (2005) såg i sina studier att det finns skillnader i hur barn och 

vuxna tänker och därmed måste vi vuxna sätta oss in i barnens tankevärld. Genom att utgå 

från barnens tankar kan vi hitta utmanande och medryckande situationer för lärandet 

tillsammans med barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det är 

pedagogens uppgift att kunna förstå och tolka barnets tankevärld om goda förutsättningar för 

barns lärande skall kunna ges. Vidare menar de att barn ska vistas i en miljö som ger dem 

tankemässiga utmaningar vilket skapar förutsättningar för dem att själva dra slutsatser och 

lära sig av eget aktivt deltagande.  

 

Delaktighet och inflytande 

 

Det är viktigt att som pedagog skapa möjlighet för delaktighet och inflytande. Att låta barnen 

bli lyssnade på och ge dem möjlighet att delta är en demokratisk rättighet. Barns inflytande är 

en pedagogisk utgångspunkt för barns lärande. Det är genom att kunna se och lyssna på 

barnen som pedagogerna kan skapa en lärande miljö utifrån barnens behov, menar Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009). Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) redogör för 

pedagogers ansvar att skapa en verksamhet där värdegrunden blir synlig i det pedagogiska 

arbetet. De anser att det är pedagogernas regelbundna reflekterande över sitt sätt att möta 
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barnen och lyssna på dem som utvecklar ett demokratiskt arbetssätt i verksamheten. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2010) beskriver att barn är fokuserade vid visst lärande i 

olika perioder. Barnet har upptäckt något nytt och tar tillfället i akt att utveckla sitt intresse i 

alla möjliga och omöjliga situationer. Barn och vuxnas syn på lärandet skiljer sig åt markant. 

Vuxna anser att barn lär sig av att se hur vuxna gör när de till exempel tar på sig en jacka. 

Barn i sin tur anser att när barnet själv kan ta på sig jackan har de lärt sig hur man gör. 

Författarna menar att erfarenheterna har förändrat barnets sätt att tänka och har nu lärt sig 

något nytt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2010) hänvisar till Martons forskning som beskriver hur barn lär sig 

lättast. Marton kom fram till i sin forskning att ju mer barn får uppleva desto större förståelse 

för olikheter får de. För att barn ska få djupare förståelse för sin omvärld, menar Marton att 

lärarens uppgift är att skapa en strukturerad och trygg miljö där nya erfarenheter kan 

upptäckas (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010). Dewey (2004) beskriver 

inlärningen som en bearbetning av den värld barnen befinner sig i. Det är i ett sammanhang 

mellan barnet och det som ska läras som något händer och ett lärande kan ske. Dagens skola 

är präglad av hans pedagogiska filosofi, han menar att genom aktivt arbete ökar elevens 

självständighet, självdisciplin och lust att lära.  

 

 

Barn med behov av särskilt stöd 

 

När det gäller barn med särskilda behov ansåg Vygotskij att det viktigaste är att finna rätt 

material och skapa gynnsam miljö för lärande. Läraren bör vara lyhörd och skapa 

förutsättningar för barnens individuella utveckling och inte hindras av eventuella 

funktionshinder (Smidt, 2010). En god lärandemiljö där varje enskilt barn deltar efter sina 

förutsättningar medför en möjlighet för de här barnen att lära och utvecklas i sin egen takt i 

förskolan. För att stödja barnen i deras utveckling har pedagogerna en bred kunskap för att 

kunna möta barnens olika behov (Skolverket, 2008).  
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Metod  
 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva kvalitativ metod med self report och observation som 

redskap. Vi förklarar urval och undersökningens tillvägagångssätt samt redogör för hur vi använt 

oss av de etiska forskningsprinciperna. Vi tydliggör även för reliabilitet och validitet i vår 

undersökning.  

 

Kvalitativ metod 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att ta reda på hur pedagoger beskriver sitt 

förhållande till lärandet och hur lärandet kan se ut i olika situationer på förskolan. Enligt 

Kvale (1997) används kvalitativ undersökning för att ta reda på någons livsvärld och sedan 

tolka det beskrivna resultatet.  

 

Self report  

 

Davidsson (2007) förklarar self report som ett redskap där skrivna intervjufrågor besvaras 

utifrån pedagogernas egna erfarenheter. Self report används när man vill veta hur någon 

tänker i olika situationer. Det finns inga givna svar utan tanken är att de medverkande ska 

förmedla sina erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att frågorna är tydligt formulerade 

eftersom följdfrågor inte kan ställas som i en vanlig intervju. Fördelen med Self report är att 

deltagarna kan formulera svaren individuellt i lugn och ro. Nackdelen under en vanlig intervju 

kan vara att en eventuell tystnad uppstår vilket kan kännas besvärande för bägge parter och 

därmed gå miste om djupet i intervjun.  

 

Observation  

 

Lökken och Söbstad (1995) anser att pedagoger genom observation kan ta reda på hur det 

sociala samspelet mellan barnen och mellan vuxna och barn visar sig och hur miljön har 

betydelse för samspelet. Kihlstöm (2007) menar att den som observerar får ett nytt synsätt till 

något man redan känner till och att genom observation lär sig att se vad som sker. Vidare 

menar Kihlström att det material man sedan fått fram av sin observation är påverkat av just 

observatörens eget seende. Med eget seende förklarar hon att den som är observatör alltid har 

egna värderingar och intressen med i undersökningarna och de påverkar därför resultatet.  

Genom att vara observatör kan man inta olika positioner, att vara öppen med sitt syfte eller 

dölja det, menar Lökken och Söbstad (1995). Inom förskolan arbetar man ofta med den öppna 

formen av observation, då man visar sin närvaro men inte i detalj talar om vad som ska 

observeras. Som observatör kan man också välja att vara aktiv eller passiv i observationen, 

man antingen deltar, deltar delvis eller passivt studerar en situation.  

 

Urval 

 
För att kunna se hur vårt material tolkas och uppfattas delades self report ut som pilotstudie 

till två personer som är verksamma i förskolan. Pilotstudien analyserades sedan för att 
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eventuellt ändra formulering eller frågeställning om det skulle visa sig att den inte fungerade 

som det var tänkt. Enligt Løkken & Søbstad (1995) bör man göra en pilotundersökning för att 

se om frågorna kan tolkas såsom det var avsett. Vi delade sedan ut de skriftliga frågorna till 

de nio pedagogerna, som alla är utbildade förskollärare, inom fyra förskolor. Observationerna 

gjordes under aktiviteter då lärande moment kunde förekomma inom de fyra förskolorna. 

Enligt Kihlström (2007) är observation ett sätt att knyta ihop teori och praktik för att få en 

helhetsbild, i detta fall av lärandet.  

 

 

Genomförande  

 

Enligt pilotstudien uppfattades en fråga något otydlig och formulerades därför om. Vår 

handledare godkände self reporten och dess frågeställningar och därefter fick nio pedagoger 

tre frågor (se bilaga 1) att utgå ifrån som skulle besvara vårt syfte. Vi informerade även om att 

vi eventuellt skulle behöva komplettera frågorna med en intervju i efterhand. Pedagogerna 

fick sedan beskriva i berättelseform sina erfarenheter och förhållningssätt om hur de uppfattar 

lärandet i olika situationer i förskolan. Innan undersökningen påbörjades informerades de 

tilltänkta pedagogerna om vetenskapsrådets etiska regler. Pedagogerna fick under en vecka 

utföra uppgiften som sedan samlades in via e-post, alternativt personligt överlämnande, för att 

bearbetas och analyseras. Davidsson (2007) hänvisar till Strömberg som belyser vikten av att 

pedagogerna får fundera över frågeställningen i lugn och ro vilket innebär att de inte blir 

störda av den som utför undersökningen. Vid överlämnandet gav vi både muntliga och 

skriftliga förklaringar till hur self report går till (se bilaga 1). Frågor som direkt uppkom var: 

hur utförlig ska rapporten vara och hur många lärandesituationer ska nämnas. Av de nio 

tilltänkta pedagogerna var det tre som direkt avböjde att medverka på grund av tidsbrist. 

Följande åtgärder blev att tillfråga tre nya pedagoger som tackade ja till att medverka i vår 

studie. De flesta av de nio pedagogerna påpekade en känsla av stress och att de egentligen inte 

hade tid till att ta sig an uppdraget men deltog ändå för att hjälpa oss i vår studie.  

 

Inför observationerna informerades föräldrarna med hjälp av ett missivbrev (se bilaga 3) 

vilken godkänts av vår handledare. Där vi tog upp syftet med observationerna, de etiska 

reglerna som gäller samt hur de kunde nå oss om de undrade något eller om deras barn inte 

skulle delta i observationerna. Det visade sig att alla barn kunde delta och det underlättade 

arbetet för oss. Observationerna utfördes med löpande protokoll där vi skrev upp korta 

kommentarer om det vi såg. I vår undersökning har vi valt att passivt studera två situationer 

samt att själva vara deltagande i en observation.  

 

 

Analys/ bearbetning 

 

Malmqvist (2007) menar att analys innebär en uppdelning av det insamlade materialet vilket 

ska ses från ett helhetsperspektiv. Han hänvisar till Starrin som anser att målet för kvalitativ 

analys är att urskilja ett mönster. När samtliga self reports var inlämnade gjordes 

sammanställningar av materialet. Först ansvarade var och en för analys och reflektion av sitt 

eget insamlade material. Därefter sorterade och kategoriserade vi svaren tillsammans för att 

systematiskt rubricera de områden som framkom utifrån syftets frågeställningar. Vi behövde 

inte utföra någon kompletterande intervju då vi fann resultatet tillräckligt beskrivande 

gällande vårt syfte. Observationerna renskrevs och analyserades först av var och en för att 
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därefter sammanställas och diskuteras tillsammans. Vi redogör för resultatet i vår 

resultatdiskussion längre fram i undersökningen.  

 

Etiska regler  

 
Genom att lämna ett missivbrev (se bilaga 2) informerade vi de nio pedagogerna om de etiska 

reglerna som krävs i en intervju. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna 

huvudkrav som en forskare ska följa: Informationskravet, vilket innebär att de medverkande 

personerna ska bli informerade om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet som 

beskriver att personer som medverkar själva har rätt att bestämma om de vill vara med eller 

inte i undersökningen. Med konfidentialitetskravet menas att den insamlade dataproduktionen 

ska förvaras så att ingen utomstående person kan ta del av innehållet. De personer som deltar i 

forskningen skall skyddas vid datainsamlingar så att de berörda inte kan identifieras. Sist 

beskrivs nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som används i en undersökning inte får 

användas till något annat än till forskningsändamål. Enligt informationskravet informerades 

pedagogerna om vårt syfte vilket var att vi kommer att forska i hur pedagoger utvecklar olika 

vardagliga situationer till lärandesituationer.  Därefter förmedlade vi samtyckeskravet till 

pedagogerna, det vill säga att de tillfrågade pedagogerna har möjlighet att själva bestämma 

om de ville delta, ställa frågor under studiens gång eller eventuellt avbryta sin medverkan. 

Utifrån konfidentialitetskravet förklarade vi att materialet endast kommer att användas för vår 

undersökning av lärandesituationer och att deltagarna inte kommer att kunna identifieras. 

Avslutningsvis tydliggjorde vi att resultatet av undersökningen inte får användas till något 

annat än till forskning.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

 
Kihlström (2007) beskriver att validitet innebär att enbart det som ska undersökas undersöks 

och att resultatet visar på vad syftet var vid undersökningens start. Om syftet och 

frågeställningarna kopplas till undersökningen blir resultatet relevant och får hög validitet.  

Det är viktigt att andra som läser vår undersökning skall kunna förstå innebörden i det resultat 

vi kommit fram till, menar Kihlström. För att öka trovärdigheten ytterligare valde vi att skriva 

ett flertal citat från pedagogernas self reports eftersom vi läser och tolkar texter på olika sätt. 

Våra diskussioner under undersökningens gång har varit många och givande och lett till en 

djupare förståelse för hur vi tolkat resultatet. Vidare menar Kihlström att reliabiliteten ökar då 

det är fler personer som utför undersökningen. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på det 

som ska undersökas. Genom att vi utförde en pilotstudie ökade trovärdigheten inför hur 

frågorna på self reporten kunde uppfattas. För att styrka giltigheten fick vår handledare 

granska materialet innan det lämnades ut, så kallad innehållsvaliditet. Vi var noga med att det 

skrivna materialet skulle vara tydligt så att läsaren förstod innehållet.   
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Resultat  
 

Resultatet är uppdelat i två delar, A) self report och B) observation. I resultat av self report 

redovisar vi pedagogers tankar och kunskaper om lärandet på förskolan. I resultat av 

observation presenterar vi tre observationer som vi utfört kring lärandesituationer i förskolan. 

 

A) Self report 

Här nedan presenterar vi resultatet under fem rubriker. Rubrikerna är: barnens delaktighet i 

lärandet, pedagogernas förhållningssätt till lärandet, lärande situationer, didaktiska redskap 

för att utveckla en lärandesituation och kvalitet och förutsättningar för lärandet. Under varje 

rubrik har vi strukturerat resultatet med underrubriker. De nio intervjuade pedagogerna har 

fått fingerade namn och benämns som Kerstin, Maja, Malin, Lisa, Elsa, Saga, Gittan, Anna 

och Helene. 

 

Barnens delaktighet i lärandet 

 

Barn samspelar med andra barn och vuxna, de imiterar och testar själva för att få en förståelse 

för hur saker och ting hänger ihop och fungerar. När pedagoger observerar barnen under 

lärande situationer då de samspelar med andra kan de få en förståelse för hur, var och vad de 

lär sig. 

 

Barnens sociala samspel 

 

I vår undersökning framkom det att barn skaffar sig nya kunskaper genom att de lär av 

varandra. Pedagogerna gav förslag på olika tillfällen där lärandet mellan barn uppstår. I det 

sociala samspelet mellan barn lär de sig bland annat att visa hänsyn mot varandra och att 

vänta på sin tur i situationer där fler barn ingår som till exempel att spela spel. I leken uppstår 

lärande situationer mellan barn och när barnen kommunicerar kring frågor som uppstår sker 

ett lärande. I tambursituationer där fler barn vistas för att gå in eller ut samspelar barnen för 

att hjälpa varandra. Tamburen är en naturlig miljö för inlärning med konkret material. 

Fördelen är att flera barn övar på samma sak i en gemensam miljö och kan på så sätt ta lärdom 

av varandra, menar en pedagog. En annan pedagog påpekar hänsynstagande som en viktig del 

i samspel med andra men ser också att språkutvecklingen stimuleras. 

 
Även det sociala samspelet som att vänta på sin tur eller att se till att frukten räcker till alla = 

hänsyn. Självklart kommer även språkutveckling in i stunden genom att samtala med varandra.  

                                                                                                                                            (Kerstin) 

 

Att ta på kläder kan ge många bra diskussioner, och man kan lära av varandra/…/och inte minst i 

den fria leken.                                                                     (Maja) 

 

 
Det är viktigt att låta barn få tid att iaktta andra barn och inte för tidigt sätta barnen i olika 

aktiviteter för att vi pedagoger tycker att det ser ut som barnet sitter sysslolöst. Barn lär 

genom att använda alla sina sinnen, inte minst genom att bara titta på andra barn. Därför ska 

man som pedagog reflektera över varje enskilt barns sätt att lära sig, det behöver inte se ut på 

samma sätt.  Här nedan beskriver en pedagog hur ett barn till synes kan sitta sysslolöst men 
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genom observation av barnets ser hon det enskilda barnets individuella sätt att lära genom att 

iaktta andra barn och sedan imitera.  

 
Vi har ett barn som tydligt visar att hon lär via imitation, hon härmar de andra barnen och 

försöker sedan utföra det själv. Hon iakttar de andra barnen länge innan hon försöker själv och 

här gäller det att hejda sig. Vi har en förmåga att gå in för tidigt och servera barnen aktiviteter.  
                                                                                                                                                 (Lisa) 

 Pedagogernas förhållningssätt till lärandet 

 

Det framkom av undersökningen att pedagogerna ansåg att deras eget förhållningssätt hade 

inverkan på hur barnen upplevde lärandet. En lyhörd pedagog kan ta vara på barns intressen 

och skapa betydelsefulla lärande situationer tillsammans med barnen på förskolan. Det nämns 

även olika faktorer som påverkar pedagogernas arbete, såsom tiden och barngruppernas 

storlek. 

 

 

En av de intervjuade pedagogerna förklarar här att det ger ökad möjlighet att skapa en 

lustfylld lärandesituation om pedagogen blir medveten om sin roll och lyckas ta sig till 

barnens nivå.  

 
För att få en lyckad lärandesituation är det jätteviktigt att vi som pedagoger är entusiastiska och 

att vi får med oss barnen så att det blir ett lustfyllt lärande.                                                  (Anna) 

 

Tiden som prioritet 

 
Det som är gemensamt för undersökningen är hur pedagoger prioriterar tiden. Att pedagogen 

verkligen tillåter sig att lägga tid på hygiensituationer och andra rutinsituationer som enligt 

undersökningen visar sig vara lärsituationer. Här nedan beskriver en pedagog tiden som en 

avgörande faktor till att själva lärandet blev av god kvalitet. Hon gav barnet tid och sitt 

engagemang genom att samtala och ställa utvecklande frågor. En annan pedagog belyser 

vikten av att ta vara på alla situationer under dagen som barn kan lära från eftersom hon 

upplever tiden för inplanerad verksamhet begränsad.  

 
Jag är övertygad om att situationen blev lyckad eftersom jag hade tid att sitta kvar utan att 

behöva gå iväg till något annat. Han fick den tid han behövde för att tänka ut lösningen själv, 

och jag hade möjlighet att behålla hans fokus genom att ställa frågor.                                   (Lisa) 

 

Vi måste ta till vara alla stunder på dagen att hitta bra situationer då barn kan lära. Tiden för våra 

styrda aktiviteter är liten och det finns så många fler tillfällen på en dag att utveckla bra 

situationer.                                                                                                                              (Maja) 

 

 

Lyhördhet 

 

Det kan hända att pedagoger på förskolan har planerat verksamheten utifrån vad de som 

vuxna anser att barnen behöver och vill. Varje arbetsvecka innehåller egen 

avdelningsplanering där pedagogerna tillsammans schemalägger aktiviteter. Det är inte 

ovanligt att pedagoger planerar aktiviteter utan att lyssna av barnen. Då är det lätt att de inte 

alltid tar in vad vi tror att de ska ta in. Men att istället låta barnens intresse styra vilka 



 

 

18 

aktiviteter och tema som ska ingå i verksamheten ger enligt pedagogerna så mycket mer när 

det gäller lärandet. Genom att vara en lyhörd pedagog skapas bra förutsättningar för ett 

lustfyllt, intressant och meningsfullt lärande för barnen. 
 

Att fånga upp barnens intresseområden istället för att vara rutig och gå efter ”manus” ger ofta 

mycket mer generellt. Nät man hittar det barnen är intresserade av och fångar upp dem på deras 

nivå blir lärandet spontant och lustfyllt.                (Malin) 

 

Vi måste tillåta oss att hoppa av den tanken som vi har för att ta tillvara på det som barnens 

fokus just då vilar på. Det svåra i det är att vi är rädda för att det ska bli kaos om vi går ifrån det 

som vi planerat.                                                                                                                      (Maja) 

 

 

En pedagog utvecklade en lärandesituation genom att diskutera med barnen hur träd dricker. 

För att förtydliga processen fick de själva senare prova på att dricka färgat vatten samt se hur 

ett papper suger åt sig vätskan. Följderna av lärdomen blev inte vad pedagogen förväntade sig 

utan det barnet kom ihåg var att färgat vatten smakar som vanligt vatten.  
 

På eftermiddagen när vi pratade om det igen med föräldrarna sa barnen att de druckit på 

rödbetsvatten och det smakade – bara vatten. En lärdom så god som något men det var kanske 

inte det vi syftat på att barnen skulle lära.                                                                              (Maja) 

 

 

Barngruppens storlek 

 

Undersökningen visar även att ett flertal pedagoger upplever ett visst behov av att skapa 

smågrupper i de stora barngrupperna, för att öka chanserna att se det enskilda barnet, dess 

behov och utveckling. Pedagogerna upplever att de stora barngrupperna i förhållande till små 

lokaler och för få pedagoger gör lärandet svårare och att miljön är alldeles för tuff för både 

barn och pedagoger. Det beskrivs även en känsla av otillräcklighet, en känsla av att inte räcka 

till för alla barn som en följd av stora barngrupper.  
 

Det är lätt att få till en lärandesituation när man är med några få barn. 

                                                                                                                                             (Helene) 

 

Jag är också helt övertygad om att barnantalet i gruppen påverkar om det finns möjlighet att ta 

tillvara på alla situationer som uppstår. Som dagens grupper ser ut är det viktigt att man ökar 

förutsättningarna genom att dela in barnen i mindre grupper, det ökar chanserna att se varje barn 

och ta tillvara på situationerna.                                                                                                (Lisa) 

 
Att lära så små barn att fungera i så här stora grupper kräver lika mycket av dem som av oss, så 

vi måste agera rätt när det bits, rivs, knuffas och dras i hår och då är det svårt med 

lärandeprocessen.                                                                                                                  (Gittan) 

 

 

Alla barn är olika individer och en del barn tar mer plats i barngruppen och pratar och 

diskuterar mer än andra barn. Det är viktigt att vara en uppmärksam pedagog och även se till 

det enskilda barnet, även när barngrupperna är stora. Alla barn ska känna att de blir sedda 

trots att de tar olika mycket plats i barngruppen. 

 
Det jag hela tiden kommer tillbaka till är att vi nästan alltid är för många för att kunna utveckla 

bra lärsituationer för alla. Barn lär på olika sätt och det svåraste är att tillgodose allas behov i en 

stor grupp. Att räcka till för alla barn.                                                                                    (Maja) 
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Att utveckla en lärandesituation ses som en utmaning som ibland kan vara svår att genomföra. 

När resultatet av en situation ökar barnens kunskap känns en stor tillfredsställelse, uttrycker 

en pedagog.  Hon menar att det är vår uppgift att hitta barnen där de befinner sig i sin 

utveckling och utgå från det.  

 
Ibland handlar det om ren kunskap och ibland får man ge dem verktyg för att själva upptäcka sig 

fram, genom frågeställningar eller experiment.                                                                     (Maja) 

 

Lärande situationer 

 

Barn lär i olika miljöer och sammanhang. På förskolan finns mängder av situationer där barn 

lär sig. Här nedan beskriver pedagoger olika miljöer på förskolan där de har erfarenheter av 

att lärande situationer äger rum. 

 

Olika lärandemiljöer 

 
En pedagog beskriver förskolan som en plats där lärandet sker i samtliga sammanhang under 

dagen. Hon anser att lärandets karaktär formas av pedagogens förhållningssätt och 

yrkesskicklighet.   
 

Var man befinner sig spelar ingen roll, detta gäller alltså under vilken situation som helst under 

dagen, ex. påklädning, toabesök, i skogen, på avdelningen alltså ÖVERALLT. Om dessa 

spontana tillfällen för lärande, faktisk blir ett lärandetillfälle för barnet/ barnen beror på mitt 

förhållningssätt som pedagog. Här blir mycket av yrkesskickligheten synlig.                      (Saga)             

 

 

 

Återkommande skogsutflykter nämndes som en uppskattad lärandemiljö av de flesta 

intervjuade pedagogerna.  Naturen förändras efter årstiderna och ger konkret material att 

utforska med alla sinnen samtidigt som barnen övar upp motoriken och tränar språket. Ibland 

räcker det att bara lämna förskolegården för att barnen ska börja upptäcka och fundera kring 

vad de ser.  

 
När jag går till skogen med några barn kan man lätt bygga vidare på det som barnen ser i 

naturen.                                                                                                                                (Helene) 

 

Att bara lämna gården skapar ofta lärande situationer då jag tror sinnen skärps när man lämnar 

”tryggheten” på gården.                                                                                                      (Kerstin) 

  

 

Själva förskolevardagen ger pedagogerna och barnen en uppsjö av tillfällen där det kan tränas 

på olika begrepp genom att samtala med barnen. När barnen är samlade tillsammans med en 

pedagog för att äta, upplever de tillfrågande att det är lätt att utveckla en lärande situation. 

Olika matematiska begrepp smyger sig lätt in vid till exempel fruktdelning, dukning och när 

maten ska delas upp för att räcka till alla. Färg och form, likhet och olikhet och allmän 

matkunskap leder vidare till fler frågor varje dag.  

 
Att tillsammans med en pedagog duka borden ger övning i vardagsmatematik /…/ Man får 

möjlighet att träna höger och vänster men också prepositioner som framför, bredvid osv. Barnet 

får möjlighet att växa med sin uppgift och öva sig i att fokusera på en uppgift.                (Kerstin) 

 



 

 

20 

Ofta kommer det spontana frågor upp från barnen som man kan spinna vidare på.             (Anna) 

 

 

Vid måltiden kan man få in så gott som samtliga mål från läroplanen, menar en pedagog. 
 

Matsituationen är också en situation som innerhåller hur mycket lärande som helst. Vi gjorde ett 

test en gång och gick igenom målen i läroplanen för att se vilka mål vi får in under en 

måltidssituation och det var i stort sett alla målen!                                                                 (Lisa) 

 

 

Vidare menar pedagogen att det som styr lärandets kvalitet är antalet barn som vistas runt 

bordet, pedagogens förhållningssätt, barnsyn och förmåga att se och utveckla barnens egna 

förmågor.  
 

Men här (som i alla andra situationer) handlar det otroligt mycket om vilken pedagog det är som 

sitter där, antal barn vid bordet, vilket förhållningssätt man har, vilken barnssyn man har och hur 

man tar tillvara på barnens egna förmågor.                                                                             (Lisa) 

 

 Didaktiska redskap för att utveckla en lärandesituation  

 

Olika former av didaktiska redskap kan vara till stor hjälp när vi som pedagoger vill förtydliga 

och förklara något som uppstår på förskolan. Det kan handla om att söka fakta via dator eller 

genom litteratur, att fånga barnens intresse och dramatisera, ta hjälp av en handdocka, 

dokumentera med hjälp av kamera för att synliggöra lärandet eller att lära sig att använda sig 

av sina egna sinnen i undersökandet. Lärandet är inte bara lustfullt utan uppstår även i 

konfliktsituationer. En pedagog ger ett exempel på hur barn kan lära sig om sin integritet 

genom att sätta upp handen och säga stopp. 

 
Att försöka lära barnen att hålla upp handen och säga nej eller stopp när någon blir för 

närgången håller vi på med hela tiden, och det är roligt att höra att det ger resultat.           (Gittan) 

 

 

Att själv ha kunskap i de ämnen som intresserar barnen underlättar en lärande situation. När 

det uppstått en diskussion kring ett fenomen i naturen eller i en aktivitet i ett tema som kan 

vara svår att besvara, finns det en möjlighet för pedagogen själv eller tillsammans med barnen 

att ta reda på mer fakta med hjälp av datorn.  

 
Eller när det kommer till abstrakta frågor som vad hände när man dör mm. Kan man får man ju 

försöka sätta sig vid en dator och kolla hur långt det faktiskt är till månen, men vad som händer 

när man dör är ju lite svårare…                                                                                            (Malin) 

 

 

För att få uppmärksamhet från barnen är det till stor hjälp om konkret material används. 

Barnen blir nyfikna och intresserade och lyssnar aktivt när till exempel en handdocka 

medverkar i samlingen och budskapet förmedlas då till barnen på ett lustfyllt sätt.   

     
Vi vuxna måste vara lyhörda och inkännande och ta konkreta medel till hjälp för att fånga 

barnens nyfikenhet, en bild eller en handdocka brukar vara bra.                                           (Maja) 

 

 

En pedagog vidareutvecklade lärandet genom att lyssna på olika ljud med barngruppen, vilket 

inte bara skapar en lugnare miljö, utan ökar gemenskapen med fantasifull aktivitet. 
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Om det är stojigt och hög ljudvolym kan man lätt sänka den genom att hojta till lite och sen 

sakta sänka handen så blir det helt tyst, och barnen tycker det är roligt.                             (Gittan) 

 

 

Genom att använda sig av litteratur som redskap vid lek kan pedagoger konkretisera och 

förklara för barnen. Här nedan beskriver en pedagog att böckerna var till stor hjälp då en tvist 

uppstod under en lek mellan två barn. Tillsammans med pedagogen kunde de studera fakta 

och lära sig om de otydligheter som uppkom under tvisten mellan barnen. 

   
Två barn har byggt en djurpark med kaplastavar och vilda djur av plast. De kommer och vill visa 

vad de byggt. När de berättar om djuren blir de osams om vad djuren äter. Vi pratar om det 

tillsammans och frågar några andra barn vad de tror. Sedan tittar vi i en djurbok vad de olika 

djuren äter.                                                                                                                               (Elsa) 

 

 

Genom att dokumentera lärandeprocesser har barnen möjlighet att själva se och reflektera 

över vad de lärt sig. En pedagog beskriver en händelse då hon följer ett barn under lärandets 

gång. Hon samtalar och dokumenterar hela förloppet med foton för att sedan synliggöra 

lärandet för barnet. På så vis blir barnet medvetet över sitt lärande och känner stor 

tillfredställelse över att ha lyckats helt själv. 

   
Han skiner av stolthet när han lyckats lösa det själv. Jag synliggjorde för honom att han räknat 

och löst problemet själv. Jag fotade förloppet och han återkom ofta till de bilderna i sin portfolio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 (Lisa) 

 

 Kvalitet och förutsättningar för lärandet 
 

Det upplevs lätt att utveckla lärandesituation när förutsättningarna är goda. Goda 

förutsättningar menar de tillfrågade är när barngrupperna består av lagom antal barn, när 

ordinarie personal samarbetar och när pedagogerna inte blir avbrutna av olika moment, andra 

barn eller kollegor som stör. Ett effektivt sätt för att nå läroplanens mål är att dela in barnen i 

mindre grupper där de tillsammans med en pedagog reflekterar över ett gemensamt intresse.  

 

 

 

Ostördhet 

 

Att få arbeta ostört utan avbrott i lärandet anses vara viktigt enligt pedagogerna i studien. En 

pedagog beskriver en situation där hon utvecklar en lärandesituation i leken. När hon 

samtidigt samtalar med barnet får hon in matematiken i leken genom att be barnet räkna 

antalet bilar. Barnet tappar tyvärr koncentrationen när ett annat barn avbryter lärandet genom 

att visa upp sin leksak när han går förbi. Följderna av att ha många barn i gruppen kan då bli 

att barnen inte har avskilda platser att leka ostört på. 
 

Barnet som räknar bilar slutar att räkna och tittar istället på legoraketen och vill sedan bara 

bygga med lego, utan att räkna klart.                                                                                       (Elsa)       
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En annan pedagog menar att man lätt blir avbruten i sitt arbete och har svårt att föra en dialog 

när man har många barn runt sig. Stora barngrupper skapar sämre förutsättningar för ett ostört 

lärande menar pedagogen här nedan. 

 
Det att kunna ta tillvaro på spontana lärandesituationer som uppstår i vardagen, anser jag är 

beroende av att jag som pedagog kan föra ett resonemang med barnet/ barnen, utan att ständigt 

bli avbruten, som man lätt blir om man har många barn runt sig.                                          (Saga) 

 
                                                                                                                          

Pedagogernas samarbete 

 

Att arbeta i arbetslag innebär flera olika sätt att tänka och se på saker. Det är viktigt att 

förmedla sina tankar och kunna förstå varandra när man arbetar mot gemensamma mål. Det är 

även viktigt med ett bra samarbete kollegor emellan för att skapa förutsättningar för lärande 

situationer.  

 

En pedagog beskriver samspelet i arbetslaget och anser det viktigt att kunna stötta sin kollega 

med att bevara ordning i resterande barngrupp och inte avbryta ett pågående lärande.  
  

Samspelet i arbetslaget är också en viktig del, ser jag att min kollega är mitt uppe i en 

lärsituation eller liknande ser jag till att hon får möjlighet att slutföra det genom att ”hålla 

ställningarna”.                                                                                                                          (Lisa) 

 

                                                                                                             

Här nedan förklarar en pedagog hur betydelsefyllt det är att arbetslaget reflekterar regelbundet 

över verksamheten och tar del av litteratur för att arbeta mot gemensamma mål. Hon menar 

att det är viktigt för att bemöta barn på ett liknande sätt. 
 

Hela arbetslaget måste läsa upp sig på lärandeteorier och diskutera detta i arbetslaget.        (Saga) 

 

 

Som hinder i arbetet nämns här nedan några exempel på situationer där pedagogerna upplever 

att lärandeprocessen blir avbruten . En pedagog menar att det är viktigt att tänka i andra banor 

och att se alla möjligheter trots att man upplever brist på tid, att man alltid är på väg till andra 

uppgifter eller att det är för stora barngrupper. 
 

Det svåra och frustrerande är att många möjligheter till lärande passerar förbi på grund av att 

tiden inte finns, många vikarier, många barn och att man som pedagog alltid är på språng på väg 

till något annat men här gäller det att sakta ner, tänka om och se möjligheterna!!                 (Lisa) 

 

 
En annan pedagog belyser vikten av att prioritera barnen framför det som vi vuxna anser vara 

viktigt. Det förekommer en hel del viktiga formella arbetsuppgifter i verksamheten som 

ledningen delar ut till pedagogerna och det arbetet får inte ta tid från barnen. Hon menar att 

pedagoger måste ha förståelse för just arbetet med barnen i gruppen och inte avbryta sina 

kollegor när de är mitt uppe i det.  

 
Vi vuxna måste också vara mer tillåtande gentemot varandra och respektera att kollegan är 

upptagen i något med barnen och inte pocka på uppmärksamhet. Saker som kommer uppifrån 

och som är viktiga för oss vuxna, har en tendens att alltid vara viktigare än det som är viktigt för 

barnen.                                                                                                                                    (Maja) 
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B) Observationer 

 

Vår undersökning visade att tiden ofta var ett stressmoment för pedagogerna tillsammans med 

de stora barngrupperna. En utmaning för pedagoger i förskolan är att vara flexibel med tiden 

och att vara här och nu med barnen. Nedanstående observationer gjordes i slutet av 

undersökningen och visar exempel på goda lärandesituationer på individ- och gruppnivå.  

Observatören är aktivt deltagande i observation ett och passivt deltagande i observation två 

och tre. Namnen är fingerade. 

 

Observation 1 

 

Kalle fem år vill inte gärna prova på nya saker som att måla, men har nyligen börjat rita. Han 

deltar begränsat på samlingar och i andra aktiviteter. Han påverkas av sina kamrater och 

föredrar att springa runt och leka ta fatt och kurragömma.  

 

Det finns ett material på förskolan som heter Mandala som består av mönster i olika 

svårighetsgrader som barnen kan färglägga. För barnen är Mandala något nytt och intressant. I 

den uppmärksammade situationen satt barnen fokuserade och fyllde i mönster efter de 

instruktioner som fanns. De såg ut att vara väldigt nöjda över sina prestationer. Olle som 

också är fem år ber att få fortsätta med sin Mandala. Kalle intresserar sig för Olles 

stjärnmönster men får ett enklare Mandalamönster med cirklar av en pedagog. När pojkarna 

sitter tillsammans i ett rum och målar kommer Kalle fram till en pedagog och säger att 

Mandalan är för svår för honom. Han vill ha en likadan som Olle har. Pedagogen ser att Kalle 

har målat några färgade streck i figurerna. Pedagogen förklarar för Kalle att han först får börja 

med cirklar för att öva färgläggningstekniken och därefter kan han välja ett mönster med 

stjärnor. Kalle säger igen att han inte kan för att den är för svår och då märker pedagogen att 

Kalle inte vet hur han ska färglägga hela fältet för han vet bara hur man ritar med pennor. 

Pedagogen föreslår då att han kan färglägga med kritor eftersom det är lättare att färglägga 

större fält med kritor än med pennor. Vi kan måla tillsammans säger pedagogen och tar Kalles 

hand och de färglägger då cirklarna tillsammans.  Kalle övar på att måla sina cirklar och 

sneglar samtidigt på Olles stjärnor. Pedagogen berömmer de två pojkarna för deras 

målarteknik. Kalle fortsätter att säga att han inte kan men pedagogen ger honom mer beröm. 

När ett nytt mönster dyker upp övar Kalle och pedagogen tillsammans och sedan färglägger 

Kalle resterande av det aktuella mönstret. 

 

Redan nästa morgon forstätter Kalle med färgläggningen så fort han kommer till förskolan. 

Pedagogen ger mycket beröm för hans prestation och hjälper honom emellanåt när ett nytt 

mönster dyker upp. När cirklarna är ifyllda ber Kalle att fortsätta med en ny Mandala med 

stjärnor. Med stort intresse färglägger han nu noggrant och systematiskt stjärnmönstret.  

 

Observation 2  

 

Barngruppen som består av 13 fyraåringar, var i skogen för att ha veckans skogsutflykt. En 

pedagog hittar ett ekollon på marken som har börjat gro. Hon tar upp den och påkallar barnens 

uppmärksamhet, hon berättar för barnen att den håller på att gro och vad det innebär. 
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Tillsammans tittar de på marken där den har legat och hittar smala grenskott som har sitt 

ursprung från ekollon. Pedagogen frågar om barnen kan urskilja det stora trädet som ekollonet 

härstammar ifrån bland skogens alla träd. De diskuterar hur det kan bli så stora träd av ett litet 

ekollon. Barnen lyssnar under tystnad och ser ut att vara väldigt intresserade. Pedagogen 

undrar vad som krävs för att ett ekollon ska börja gro. Senare på förskolan plockar barnen på 

eget initiativ ekollon på förskolans gård. De lägger ekollonen i vatten för att undersöka om de 

börjar gro. Barnen planerar att de sedan ska plantera ekollonen i skogen så att nya träd kan 

växa upp. 

 

Observation 3 

 

Aktiviteten utförs i skogen med en förskollärare och fem barn i åldrarna tre till fyra år. 

Handdockan som kallas för Ekorre Smack används som ett didaktiskt verktyg.  

 

Ekorre Smack vill att barnen ska plocka två kottar var till honom. Barnen börjar genast leta 

och kommer fram till Smack när de tycker att de är färdiga. Lisa visar att hon plockat två 

kottar och Smack tackar belåtet och säger - Tack, har du plockat två kottar till mig, vad bra. 

Smack räknar först till ett och sedan till två. David visar också sina två kottar och Smack 

räknar till två igen. Nu kommer Anna och visar tre kottar i sin hand. Tack säger Smack, vi 

räknar dem tillsammans. En, två, tre kommer de fram till. Men jag ville bara ha två kottar, hur 

ska vi göra nu då, undrar Smack. Då säger David att vi kan ta bort en kotte. Ja det gör vi säger 

Smack för tre minus ett är lika mycket som två.  

 

Sofia har plockat en kotte som hon kommer för att visa för Smack. Den är jättefin säger 

Smack, men jag vill gärna ha två kottar. Sofia funderar en stund och får hjälp av Lisa som 

säger att hon kan plocka en kotte till för då blir det två. Ja, säger Smack, ett plus ett är lika 

mycket som två. Sofia springer iväg och plockar en kotte till som hon sedan lämnar till Smack 

som tackar. Sofia skrattar och ser belåten ut när hon löste uppgiften. Nu kommer även Maja 

fram till Smack. Hon visar sin hand för honom och där ligger en kotte. Vilken fin kotte du har 

plockat till mig säger Smack, men jag vill ha två kottar. Det blir tyst en stund, barnen 

funderar. Då säger Sofia (som tidigare bara plockat en kotte) med en glad röst att du kan 

plocka en till så blir det två kottar. Maja får hjälp av Sofia och tillsammans plockar de en 

kotte till som de lämnar till Smack. Nu är Smack nöjd och hoppar iväg till tallegren för att 

räkna alla sina kottar. 
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Diskussion  
 

I detta avsnitt diskuterar vi studiens resultat med anknytning till den forskning vi använt oss 

av och av de teorier som vi nämnt i bakgrundsavsnittet. Vi beskriver våra egna tankar och 

synpunkter som framkommit under studiens gång, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion 

och fortsatt forskning inom området lärande. Syftet med vår studie var att ta reda på hur 

pedagoger skapar utvecklande lärandeprocesser. Vi delade ut Self reports till nio pedagoger 

som ingick i vår studie för att få fram pedagogers reflektioner kring lärandet. För att ta reda på 

det använde vi oss av tre frågeställningar: Hur utvecklar pedagoger situationer i förskolan till 

lärandesituationer? I vilka situationer är det lätt att utveckla lärande situationer? Vilka 

begränsningar finns till att utveckla lärandesituationer?  

 

Att som pedagog kunna skapa en miljö där barn får känna glädje och utvecklas utifrån sina 

intressen är enligt de flesta pedagoger i vår studie viktigt. Pedagogerna som intervjuats 

förklarar lustfylldheten i lärandet som en länk mellan barnet, pedagogen och området som 

lärandet sker kring. Det framkom även att i åtskilliga vardagssituationer på förskolan uppstår 

möjligheter till lärande. Rutinsituationer så som på och avklädning i hallen, vid måltiderna 

och vid hygiensituationer är några nämnda tillfällen där ett konkret lärande kan ske. Med 

konkret menar vi att pedagoger eller andra barn tydligt kan visa hur en lärandesituation kan 

utvecklas. Rejler (2009) poängterar just vikten av naturliga vardagssituationer för inlärning, 

Hon menar att när pedagogen tar tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära sker inlärningen 

på ett naturligt sätt. En pedagog beskriver i intervjun att det kan handla om att andra barn stör 

en pågående situation eller lägger sig i för att visa att barnet gjort fel. Då lärandet sker i 

samband med att ett problem uppstår, förklarar Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

att barn får förståelse och nya erfarenheter som ger dem ny kunskap. De menar även att 

pedagoger, som observerar barn när de löser problem, får en insikt i hur barn lär och förstår 

olika fenomen.  

 

Tidigare i bakgrundsavsnittet hänvisade vi till förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010) som 

beskriver hur grunden för det livslånga lärandet börjar i förskolan, där glädje och trygghet får 

en stor roll. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter, ge stimulans 

och vägledning för att utvecklas i lärandets olika former. Där redogörs även för att pedagoger 

ska vara lyhörda för barnens intressen, ta tillvara varje barns erfarenheter och vidareutveckla 

kunskaperna. Att som barn få utmaningar som stimulerar glädjen att lära sig nya saker, få 

erfarenhet och därmed nya kunskaper är riktlinjer som lärare i förskolan ansvarar för.  

 

Vygotskij lyfter fram vikten av att de vuxna ska utmana barnet, vara medforskare och skapa 

dialog för att främja lärandet. Han kom fram till att språket är det viktigaste sociokulturella 

redskapet människan har för att lära sig nya erfarenheter och bli delaktig i samhället (Säljö, 

2005). Det framkom tydligt i vår studie att pedagogerna såg till barnens intressen för att göra 

lärandet både spännande och lustfyllt. Genom att samtala med barnen och ge dem utrymme att 

utforska fick de barnen delaktiga i sitt eget lärande. En av de tillfrågade pedagogerna förklarar 

i studien hur naturligt en lärande situation kan äga rum i skogen med en liten grupp barn. Då 

är barnen intresserade av vad de ser och det finns konkret material att undersöka eller bygga 

vidare på. Ny kunskap hos ett barn blir till ny kunskap för ett annat barn i samspelet med 

varandra. Pedagogen har större möjlighet att se och lyssna på hela gruppen. Genom att utgå 

från barns intressen kan pedagogger skapa de lustfyllda situationer som barnen vill ha. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) förklarar skillnader i hur barn och vuxna tänker och anser därför att 

vuxna ska försöka sätta sig in i barnens tankevärld. De menar att när vuxna utgår från barnens 

tankar kan de skapa lustfyllda lärandesituationer tillsammans med barnen. Det framkom i 
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undersökningen att en bidragande faktor till att kunna fånga barnens intressen och att få dem 

delaktiga anser vi beror på pedagogernas yrkesskicklighet och förhållningssätt.  

 

Handdockan beskrivs av en pedagog som ett konkret hjälpmedel för att fånga barnens 

nyfikenhet i lärandet. En annan pedagog påtalade vikten av att inte ha för bråttom att planera 

verksamheten utifrån det man tror att barnen vill lära sig om, utan att ta med barnen i 

planeringen ses därför som en utmaning. En av pedagogerna visade sin yrkesskicklighet 

genom att fånga dagens stora barngrupp med en gemensam upplevelse, nämligen att lyssna på 

ljud. De funderar tillsammans på varifrån ljudet kommer, barnen tystnar och koncentrerar sig 

på ljudet och söker kunskap tillsammans. Den spännande gruppupplevelsen lockar barnen att 

fortsätta lyssna efter ljud i andra sammanhang, vilket ledde till en uppskattad jakt efter ljud. 

Undersökningen visade även att det underlättar lärandet om pedagoger har kunskaper i de 

ämnen som intresserar barnen och att de tillsammans kan söka fakta i litteratur och via dator. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att barns inflytande är en pedagogisk 

utgångspunkt för barns lärande. När pedagogerna ser och lyssnar på barnen så kan en lärande 

miljö utifrån barnens behov skapas.   

 

I vår undersökning har det framkommit att det är svårt att finna ro och tid i dagens förskola 

när barngrupperna är stora och pedagogerna känner att de har flera pågående uppdrag som 

måste tas om hand. Det här leder till att det sociala samspelet störs och bra lärande situationer 

blir av sämre kvalitet, berättar flera pedagoger. Vygotskij (1930/1995) och Pramling 

Samuelsson (1999) förklarar betydelsen av det sociala samspelet för lärande. De menar att 

barn kan lära sig nya saker om de får möjlighet att utgå från sin erfarenhetsvärld och samspela 

med andra. En annan betydelsefull teoretiker som satt sin prägel i förskolan är Fröbel 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010) som beskriver samspelet mellan vuxen och 

barn. Han ansåg att pedagogerna på förskolan skulle vara lyhörda för barnens förmågor och 

sedan utmana och handleda barnen för att en utveckling ska kunna ske. Utifrån vår 

undersökning kan vi urskilja att pedagogerna anser att de situationer som spontant erbjuds på 

förskolan ska tas till vara på och att det är viktigt att som pedagog vara medveten om att 

lärandet sker under dessa tillfällen En av pedagogerna berättar om ett test som hon gjort om 

vilka mål från läroplanen (lpfö98, rev 2010) hon kunde få in under en måltid och konstaterade 

att det handlade om samtliga mål. Vidare menar hon att situationen vid måltiden blev så 

lyckad eftersom hon hade förmågan att ta vara på barnens kompetenser. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) anser att pedagoger ska ge barnen möjligheter att utforska sin 

omvärld genom att ta ett steg tillbaka samtidigt som de ska handleda dem i sin vardag. Det är i 

ett nära samarbete barn och vuxna emellan som många intressanta upptäckter kan göras och 

intressanta reflektioner kan äga rum.  

 

Montessori (Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 2005) har utgått från Fröbels antagande om att 

barn styrs av en vilja att skapa. Hon beskriver samspel barn emellan som ett utforskande 

lärande där de har möjlighet att reflektera över sina erfarenheter tillsammans med sina lärare. 

För att främja lärandet ansåg Montessori att barnen bör delas in i mindre grupper. I 

undersökningen framfördes tydligt att det enskilda barnets behov lättare synliggörs om 

barnantalet i grupperna är mindre. Precis som samtliga ovan nämnda pedagoger beskriver, 

visar vår studie att barn lär av varandra på förskolan samt att pedagogernas delaktighet är 

viktig. Resultatet visar även att lärandet sker i de flesta situationer men att faktorer så som 

stora barngrupper, avbrott i form av andra barn som stör eller barn som har svårt att fokusera 

på grund av att pedagogen har flera pågående arbetsuppgifter är avgörande för hur själva 

kvaliteten på lärandet blir. Vi anser att de då blir viktigt att se till att förutsättningarna för 

lärandet är goda och att de prioriterar tiden för att lärandet ska kunna ske på ett 

kvalitetsmässigt sätt. Det framkom även att samarbetet i arbetslaget är betydelsefullt då det 



 

 

27 

bör visas hänsyn till varandra så att en pågående lärandeprocess inte blir avbruten  En av de 

intervjuade anser att pedagogernas entusiasm smittar av sig på barnen. Pedagogernas 

inställning i arbetslaget smittar av sig till barnen och Carlgren (1999) menar att miljön 

påverkar barns lärande. Genom att visa glädje, lust och nyfikenhet får både barn och 

pedagoger en mer positiv arbetsmiljö.  

 

Det förvånade oss att de intervjuade pedagogerna inte nämnde leken mer i sina Self report. Ett 

fåtal pedagoger nämner lärsituationer som uppstår under leken och som de hjälper barnen att 

utveckla till ett lärande. Det är situationer som till exempel handlar om informationssökning i 

böcker då ett intresse kring en lek behöver förtydligas eller när ett föremål eller insekt skall 

studeras. Vi diskuterade om det kan bero på att pedagogerna anser att lärande situationer sker 

mer utanför den fria leken och att de oftast inte aktivt deltar i leken. Smidt (2010) hänvisar till 

Vygotskij som anser att leken är fri bara när den är spontan. Om läraren går in och styr och 

ställer för mycket i leken faller lite av barnens egen fantasi och med det många utvecklande 

situationer där barn på egen hand löser problem tillsammans. Montessori (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010) menar att lärarens roll är att vara avvaktande för att 

se hur barnen löser de problem som uppstår. Samtidigt beskriver Johansson & Pramling 

Samuelsson (2003) att barns nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara på om läraren är 

delaktig i barns lek. Som pedagog är det viktigt att balansera mellan att vara delaktig och att 

hålla sig avvaktande och vi menar att pedagogen måste vara lyhörd och kunna känna av 

situationen.   

 

Vi funderar på hur det kommer sig att det inte framgick i resultatet hur upplevelserna kring 

lärandet och barn i behov av stöd förhåller sig till varandra? Vi kunde inte i en enda self 

report urskilja om det någon gång beskrevs om situationer där barn med särskilda behov 

medverkar. I den teori som vi grundligt studerat inför och under studiens gång fann vi en 

intressant tanke som vi sedan kunde koppla till vårt studieresultat.  Enligt Smidt (2010) ansåg 

Vygotskij att barn med särskilda behov skulle ha tillgång till rätt material och befinna sig i en 

gynnsam miljö för lärandet och att det är pedagogens lyhördhet som skapar förutsättningar för 

barns individuella utveckling. Det framgår tydligt i resultatet av vår undersökning att det 

enskilda barnets behov ska vara grunden för dess utveckling. Pedagogerna beskriver hur de 

lyssnar på barnen och möter dem i sin egen utvecklingsfas. Idag inkluderas alla barn i 

gruppen och lärandet sker efter de behov som finns hos varje enskilt barn. 

  

Reflektion av observation 1 

 

Resultatet blev att Mandalamönstret med stjärnor väckte Kalles intresse och att jämnåriga 

Olle hjälpte honom att lära sig nya aktiviteter. Kalle visste inte hur man skulle färglägga med 

kritor eftersom han aldrig hade provat. Nu ville han verkligen färglägga det vackra 

stjärnmönstret. Han bad om hjälp och var villig att öva tills han behärskade tekniken. Kalle 

visade glädje över resultatet fast han under aktivitetens gång sade att det var svårt. Den 

eftermiddagen valde pedagogen att stanna kvar och arbeta 30-40 minuter längre, eftersom hon 

upplevde lärandesituationen avgörande för Kalles fortsatta lärande.  

 

Det är positivt för barnen att kamraterna väcker ett intresse, att de ger beröm och 

uppmärksamhet till varandra och att materialet är intressant. Pedagogen ger barnen tid, är 

lyhörd, berömmer och uppmuntrar barnen. Hon har möjlighet att utöva aktivitet efter barnets 

intresse här och nu och finner lösningar för utveckling i verksamheten. Pedagogen 

uppmuntrar övning inför svårare uppgifter och erbjuder intressant material. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) poängterar vikten av det lustfyllda lärandet där barnet och hela 
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dess värld ska ingå för att ett lärande ska ske på bästa sätt för barnet och dess utveckling. Om 

barnet har ett intresse och en vilja att lära sig nya saker är det lättare för barnet att delta i en 

lärprocess. Vuxna och barn ger lärandet en innebörd genom att integrera i ett sammanhang 

tillsammans.  

 

Ett problem kan vara att ha möjlighet att avsätta tid här och nu. Pedagogen hade för stunden 

andra sysslor att utföra men valde att ta vara på en lärandesituation som hon ansåg var viktig 

för Kalles utveckling. Positivt var att en kollega iakttog situationen och valde att utföra 

pedagogens sysslor så att hon kunde engagera sig i Kalle. Slutresultatet blev att Kalle lärde 

sig en ny färdighet, nämligen att färglägga. Åberg och Lenz Taguchi (2005) förklarar att 

kunskap växer fram i ett samspel mellan pedagoger och barn och att pedagogers tankar och 

förhållningssätt kring lärandet har stor betydelse för lärandet.   

 

Det är viktigt att introducera nytt material och fånga upp barnet när det är tillräckligt moget 

för att utveckla sina färdigheter.  Här visas hur nyvunna kunskaper kan dra fördel av andra 

barn i lärprocessen samt hur andra pedagogers medvetenhet lyckas skapa en lustfylld 

lärsituation. Smidt (2010) hänvisar till Vygotskij som menar att det är viktigt att använda rätt 

material och skapa en gynnsam miljö för lärande där barn i lugn och ro kan utvecklas och lära 

utifrån dess egna förutsättningar. Den lärande situationen kunde genomföras med hjälp av en 

annan pedagog i arbetslaget som såg vikten av lärandet. Vi anser att den positiva 

lärandesituationen är ett resultat av en flexibel, medveten arbetsgrupp.  

 

Reflektion av observation 2  

 

Den observerade händelsen var en spontan lärande situation som verkade väcka barnens 

intresse. Barnen hade möjlighet att på ett konkret sätt följa en naturprocess där de kunde 

vidareutveckla upplevelsen/lärandet efter eget intresse genom att experimentera med ekollon. 

Barnen samarbetade och delade upplevelsen med varandra. En pedagog delade med sig av sitt 

intresse om naturen. Med djupare kunskaper fångade hon konkret upp barngruppen med hjälp 

av naturmaterial. Skogen och det aktuella skogspartiet är förmodligen en trygg och 

återkommande miljö i deras vardag. I den invanda miljön tar de till sig förändringarna i 

naturen. Ekollon finns det även mycket av på gården till förskolan och är ett material som ofta 

förekommer i deras lekar. De nyfunna kunskaperna såg ut att väcka nyfikenheten hos barnen 

och på eget bevåg utvecklade barnen lärandet med ett experiment som höll intresset uppe 

under en lång tid. Carlgren (1999) liknar utomhusmiljön som ett pedagogiskt laboratorium där 

barn stimuleras till att vilja upptäcka och utforska olika fenomen i naturen.  

 

 

Reflektion av observation 3 

 

Att använda en handdocka som ett didaktiskt verktyg har många fördelar. Barnen blir nyfikna 

och intresserade när Smack kommer fram. De lyssnar intresserat på vad han säger och deras 

lust att lära stimuleras. Smack har en förmåga att få barnen nyfikna och de är ivriga och glada 

när de börjar samla kottar. Forsberg-Ahlcrona (1991) menar att en av förskolans viktigaste 

uppgift är att erbjuda barnen varierande möjligheter till spontan inlärning. Hon menar att det 

kan göras genom att stimulera barnens nyfikenhet samt lust att lära med hjälp av positiva 
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upplevelser. Forsberg-Ahlcrona belyser att det lilla barnet har en stor lust och vilja att lära sig 

nya saker.  

 

Lisa och David räknar till två med en gång medan Anna får en för mycket. Då föreslår David 

att hon ska ta bort en kotte och de får in begreppet ta bort eller minus. Sofia plockar en för lite 

och då kommer begreppet lägga till eller plus in. Hon har lärt sig något som hon genast får 

visa för Maja som också plockat en kotte. Hon talar om vad hon lärt sig och de hjälps åt med 

att plocka en kotte till. Hon förklara att ett plus ett blir lika mycket som två. Barnen har 

använt sig av problemlösning för att gemensamt samarbeta kring ett problem som uppstod. En 

utveckling av aktiviteten blev att vid nästa tillfälle i skogen reflekterade barnen över vad de 

gjorde med kottarna. Sofia var lycklig, hon berättade att hon plockade två kottar. Först en och 

sedan en till för ett plus ett är lika mycket som två. Sedan fick de nya uppgifter av Smack. De 

skulle plocka så många kottar de kunde och lägga i en hög framför Smack. Barnens intresse 

för kottarna styr nu vad de ska göra med dem. Ska de sortera kottarna i högar med stora, 

mellan och små kottar eller ska de räkna kottarna?  Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

beskriver att pedagogen ska möta barnen efter deras utvecklingsnivå och att barnens vilja att 

lära ska uppmärksammas. Genom att ge barnen utmaningar stimuleras deras nyfikenhet och 

lust att lära vidare.  

 

Didaktiska konsekvenser 

 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att när ett lärande och en utveckling sker 

hos barnen utvidgar de då sin omvärld och uppfattar världen med nya ögon. För att barnen ska 

vilja söka ny kunskap måste det som sker ha en mening och ett sammanhang. Det är 

pedagogens uppgift att skapa denna mening i förskolan utifrån det enskilda barnets intressen 

och erfarenheter. Pedagogerna måste inta ett barnperspektiv för att kunna förstå barnet och 

dess tankar och på så sätt utveckla en lärande miljö. Montessori (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2010) framhåller vikten av att dela in barngruppen i mindre grupper för att 

lättare kunna se och höra det enskilda barnet. Varje barn kan då få uttrycka sin åsikt och 

framställa sina önskemål i verksamheten efter sitt intresse. Det finns många vinster med detta, 

bland annat blir miljön lugnare för alla och förutsättningarna för ett gynnsamt lärande ökar.  

Detta kan ses som en god investering för framtiden. Genom reflektion och dokumentation 

tillsammans med barnen synliggörs lärandet på ett konkret sätt för barnen och deras 

delaktighet i den lärande processen uppmuntras. Under studiens gång har vi i gruppen 

diskuterat att en av pedagogernas största utmaningar är att lära sig ett nytt förhållningssätt, 

utifrån läroplanens innehåll, som är anpassad till dagens stora individuella barngrupper.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Genom en kvalitativ metod valde vi att göra en undersökning med hjälp av self report och 

observation som redskap. Fördelen med self report känner vi är att deltagarna kan formulera 

svaren individuellt i lugn och ro hemma om de så önskade (Davidsson, 2007). Tre av de 

tillfrågade pedagogerna upplevde att de inte skulle hinna med att hjälpa oss i vår studie på 

grund av stress vilket innebar att tre nya pedagoger tillfrågades. De tillfrågade pedagogerna 

som besvarade self reporten var mycket nyfikna och intresserade av vår studie och gärna ville 

läsa det färdiga resultatet. De gav oss ett bra underlag som vi kunde analysera och svar som 

motsvarade vårt syfte med hela studien.  
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Av de nio som vi först valde ut att medverka i vår self report tackade tre pedagoger direkt nej 

på grund av tidsbrist och flertalet av de nio nya pedagogerna svarade att de var stressade men 

ställde ändå upp.  Vi diskuterade pedagogernas känsla av stress och att det säkert beror på 

deras önskan att kunna medverka i studien under arbetstid även om det inte fanns något 

utrymme i deras arbetsscheman. Nu blev uppgiften av sådan karaktär att de fick göra den efter 

arbetstid även om uppgiften i princip var arbetsrelaterad. Vi tänkte att det bör vara lättare att 

reflektera över sig själv och sitt arbetssätt i lugn och ro på en helt annan plats än just på 

arbetet. Den stress de kände kan också kopplas till den arbetsbelastning som ibland upplevs av 

pedagogerna, då barnantalet i grupperna är stora och pedagogerna få i relation till barnen. Det 

finns inte utrymme för något extra utöver det som redan planerats in i verksamheten. Vi 

känner själva att det idag förväntas av oss pedagoger att genom en hög kompetens ska se alla 

barn, ge dem en trygg och säker förskoletid samtidigt som vi ska göra det med lust och glädje. 

Är arbetsbelastningen hög och personalen påverkas av stress blir följderna inte alltid vad som 

förväntas av oss, tyvärr. Vi är oerhört tacksamma över alla de nio pedagogernas medverkan 

och att de ville dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Vi upplever att self report är en 

metod som på ett beskrivande sätt får fram pedagogernas individuella förhållningssätt till 

lärandet.  

 

När vi sedan observerade pedagoger i lärande situationer fick vi en djupare förståelse för hur 

de faktiskt agerar i sitt arbete. Att få se samspelet mellan barn och pedagog gav oss en ny 

synvinkel till undersökningen, våra egna tolkningar av det vi sett. Kihlstöm (2007) förklarar 

att den som är observatör får ett nytt synsätt till det man studerar och att pedagogen lär sig att 

se vad som händer. Kihlström beskriver vidare att det som observatören ser och får fram är 

påverkat av observatörens eget seende, det vill säga egna värderingar och intressen som 

påverkar resultatet. Vi gjorde tre observationer under tre separata tillfällen på förskola för att 

se hur pedagoger och barn samspelar vid lärande situationer.  

 

 

Fortsatt forskning 

 

Vår studie baserades på hur pedagoger i förskolan skapar en utvecklande lärandeprocess. För 

att ta reda på det använde vi oss av följande frågeställningar: hur utvecklar pedagoger 

situationer i förskolan till lärandesituationer, i vilka situationer är det lätt att utveckla 

lärandesituationer och vilka begränsningar finns till att utveckla lärandesituationer. Det skulle 

vara mycket intressant att följa upp kvalitén på lärandet och se hur utvecklingen ser ut i 

framtiden. Är det lika stora barngrupper i förskolorna, delas barnen in i mindre grupper och 

tas det enskilda barnets intressen och erfarenheter vara på? Är pedagogerna engagerade och 

entusiastiska över sitt arbete, är samarbetet kollegor emellan tillfredsställande och görs det 

något av det lilla i vardagen på förskolan? Det skulle även vara intressant att undersöka om 

det kan finnas någon skillnad på kunskap mellan barnen där barngruppernas storlek varierar. 

Många tankar har dykt upp hos oss och det kan vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete som 

nya lärare i förskola och förskoleklass.  

 

 

Slutord 

 

Det är intressant att se hur vi förhåller oss till lärande efter en nästan avslutad lärarutbildning. 

Har vi ändrat vårt förhållningssätt eller fortsätter vi att utföra arbetet i barngruppen som innan 

vi satte oss vid skolbänken? Den största skillnaden under våra diskussioner har vi märkt är att 
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vi reflekterar mer över det barnen uttrycker och ofta med en följdfråga om hur de tänkte. 

Barnen har lättare att uttrycka sina tankar när pedagogen lyssnar på vad som intresserar dem 

och sedan vidareutveckla det tillsammans med det enskilda barnet eller hela barngruppen. För 

pedagoger gäller det att inte ha färdiga svar utan att vara här och nu och att vara 

medupptäckare tillsammans med barnen och ta vara på det lilla. Det är inte själva målet som 

är det viktiga utan resan dit. I förskolans värld är tiden väldigt styrd med bland annat mattider 

och sovtider som ska hållas. Utöver det kommer fasta aktiviteter där verksamheten är bunden 

till tidsanpassade lokaler. Mitt i detta kommer och går pedagogerna, det vill säga att fasta 

sysslor utförs såsom raster och när personal avslutar arbetet för dagen. Alla pedagoger har 

olika personligheter, erfarenheter och kunskap som kan vara en tillgång för arbetslaget. De 

kan delge varandra sina tankar och erfarenheter och på så sätt få en rik och fungerande 

verksamhet med lärandet i fokus.  

 

Slutresultatet av observationerna är att vi har blivit imponerade på pedagogernas skicklighet 

att fånga barnens intresse i lärandesituationer. I alla tre observationerna användes konkret 

material för att tydligt visualisera undervisningen. Det är fascinerande att se barnens samspel 

och hur de uppmuntrar varandra i nya lärandesituationer. Det är även viktigt att som pedagog 

inta ett barnperspektiv samt att befinna sig här och nu för att ta vara på det lilla som uppstår i 

vardagen.  
 

 

Tack 

 
Vi som utfört studien vill här tacka alla pedagoger för visat intresse och för den hjälp ni 

erbjudit i form av många intressanta svar i de self reports vi lämnat till er. Vi vill också passa 

på att tacka vår handledare Mary-Anne Holfve-Sabel för stöd och uppmuntran under studiens 

gång samt våra familjer som ställt upp och underlättat för oss i vårt arbete kring studien och 

hela utbildningen.   
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Bilaga 1 
 

Self Report/skriftlig intervju 
 

Med den här studien vill vi undersöka hur du ser på lärandet i olika situationer. Med lärandet 

menar vi alla tillfällen då barnen får ta del av dina kompetenser och utvecklas i olika 

sammanhang. Det är de vardagliga små händelserna (som inte är planerade) på förskolan som 

du fångar upp och gör till lärande situationer som vi vill undersöka. Med den här skriftliga 

intervjun kan du i lugn och ro skriva ner dina tankar kring lärandet.  

 

 

Till din hjälp har du följande frågeställningar: 

 

- Beskriv flera händelser eller situationer där du anser att det är lätt respektive svårt att 

utveckla en lärandesituation och i så fall varför? 

  

- Vilka faktorer påverkade de här situationerna, varför blev de lyckade eller mindre 

lyckade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som komplement till den här Self Reporten kommer vi eventuellt att göra en intervju för att få 

en större inblick i hur du tänker kring lärandet. Vi är därför tacksamma om du kan skriva 

under med ditt namn om vi skulle behöva kontakta dig. 

 

 

Tack på förhand. 
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Bilaga 2 

 
Missivbrev/informationsbrev till lärare i förskolan 

 
Hej! 

Vi är tre studenter Sari, Christina och Heidi, som läser lärarprogrammet på Högskolan i 

Borås, med inriktning mot lärare i förskola och förskoleklass. Under höstterminen 2011 ska vi 

tillsammans skriva vårt examensarbete som handlar om lärande situationer. Vi är intresserade 

av att veta hur Du tänker kring en situation i förskolan där Du tar vara på det lilla i vardagen 

och utvecklar det till en lärande situation. 

 

Som hjälp till vår undersökning har vi valt att använda oss av ”Self Report” och med det 

menas att Du skriver dina tankar, åsikter och funderingar du har kring de frågeställningar vi 

har utformat på Self Reporten. Du kan i lugn och ro skriva och reflektera över 

frågeställningarna utan någon påverkan från oss.  

 

Det material vi får in från dig kommer att behandlas enligt de etiska regler som gäller i 

forskningssammanhang. Detta innebär att Du deltar helt frivilligt, Du kommer inte att kunna 

identifieras eftersom varken Ditt eller förskolans namn kommer att nämnas.  

 

Är det något som Du funderar över är Du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-

post. Vi är mycket tacksamma om Du besvarar frågorna enskilt och så utförligt som möjligt.  

 

Senast 24/10 (v. 43) behöver vi ha ditt svar. Det går bra att skicka ditt svar via e-post eller så 

hämtar vi ditt svar personligen. Vi ber om att få återkomma med kompletterande 

intervjufrågor om vi skulle finna material som väcker vårt intresse ytterligare. 

 

Tack på förhand 

 

Namn: Sari Anttila Alidost 

tel.:  xxx     

e-post: xxx 

 

Namn: Christina Holmros 

tel.:  xxx     

e-post: xxx 

 

Namn: Heidi Parkkinen 

tel.:  xxx     

e-post: xxx 
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Bilaga 3 
 

Hej! 

Vi är tre studenter Sari, Christina och Heidi, som läser lärarprogrammet på Högskolan i 

Borås, med inriktning mot lärare i förskola och förskoleklass. Under höstterminen 2011 ska vi 

tillsammans skriva vårt examensarbete som handlar om lärande situationer. Vi är intresserade 

av att se hur det går till när en situation i förskolan utvecklas till en lärande situation. 

 

Det är de små vardagliga händelserna vi är intresserade av att undersöka. Vi kommer därför 

att utföra observationer över lärande situationer mellan lärare och barn i förskolan för att ta 

reda på detta.  

 

De observationer vi utför kommer att behandlas enligt de etiska regler som gäller i 

forskningssammanhang. Detta innebär att deltagandet är helt frivilligt, Barnen kommer inte 

att kunna identifieras eftersom varken Barnens eller förskolans namn kommer att nämnas.  

 

Är det något Du som förälder funderar över eller om Du inte vill att Ditt barn ska delta i 

observationen är Du välkommen att höra av dig via e-post, personligen eller via telefon. 

 

 

Tack på förhand 

 

 

Sari Anttila Alidost tel:  xxxxx               

e-post:  xxxxx 

 

Christina Holmros tel: xxxxx   

e-post:  xxxxx 

 

Heidi Parkkinen tel:  xxxxx                  

e-post:  xxxxx 

 

 


