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Abstrakt 

Andersson Jonna Bodmar Ann-charlotte 

 

Barns utveckling och lärande - Hur beskriver pedagoger och barn utveckling och lärande i 

förskolan? 
 

Child Development and Learning - How do you describe educators and child development 

and learning in preschool? 

 

 

Antal sidor 39 

Vi hade arbetat på förskola i 20 respektive 2 år innan vi började studera till förskollärare. Under 

våra studier på Linnéuniversitet i Växjö har vi läst mycket om barns utveckling och lärande. Vi 

blev nyfikna på vilka kvalitéer förskollärare tycker är betydelsefulla för barns utveckling och 

lärande. Vad tror pedagogerna att barnen får med sig från sin tid på förskolan och vad har bar-

nen fått med sig från förskolan? Denna studie grundar sig på fem intervjuer med pedagoger som 

alla har en utbildning som förskollärare och fyra barnintervjuer med barn födda 2004 och 2005. 

Vårt syfte är att vi vill få syn på hur verksamma förskollärare i förskolan talar om barns utveck-

ling och lärande samt undersöka vad barn som slutat förskolan för tre år sedan berättar om sin 

tid på förskolan. Resultatet av denna studie uppmärksammar att barnen kommer ihåg sina kam-

rater och miljön. De kommer också ihåg mer konkreta saker som de har gjort i förskolan så som 

klättra i träd och gunga. Pedagogerna trodde att barnen skulle komma ihåg mer teoretiska saker 

barnen gjort. Vidare så pratar pedagogerna om att barnsynen, förhållningssättet, att vara en när-

vande pedagog, planering, reflektering och miljön är viktiga kvalitéer för barns utveckling och 

lärande. Pedagogerna hoppades att barnen skulle uppleva tiden på förskolan som en rolig tid. 

Detta bekräftade barnen som var överens om att de hade haft en rolig tid på förskolan. 

 

 

 

Nyckelord: Barnsyn, förhållningssätt, miljö, kamrater, lek 
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1. Inledning  

 

Under vår tid som studenter på Linnéuniversitetet i Växjö har vi läst mycket om barns utveck-

ling och lärande i förskolan. Men i förskoleverksamheten, som vi har många års erfarenhet av, 

hör man aldrig eller väldigt sällan pedagoger prata om utveckling och lärande. (Vi har en 

bakgrund som barnskötare och har 24 respektive 5års erfarenhet med att arbeta på förskola, 

tack vare att vi varit yrkesverksamma under vår utbildning).  Varför används inte dessa be-

grepp när man reflekterar tillsammans med sitt arbetslag? Utveckling och lärande har en stor 

plats i förskolans läroplan (Lpfö 98/10) vilken ska genomsyra hela förskolans arbete. 

 

Sällan har vi hört en pedagog samtala med ett barn om utveckling och lärande. Är vi rädda för 

att använda begreppen? Är det för mycket skola över dem? Det är frågor som vi har ställt oss 

under våra studier. Ändå har vi sett en stor förändring i verksamheten nu jämfört med för bara 

några år sedan. Vi upplever att pedagogerna är mer medvetna om förskolans läroplan och 

arbetar i riktning mot strävansmålen mer nu än tidigare.   

 

Vad kommer barnen ihåg av sin förskole tid vad gäller utveckling och lärande och är det 

samma saker som pedagogerna tror att barnen ska komma ihåg är ytterligare ett intresse vi har 

som vi vill undersöka. För oss som blivande förskollärare kan det vara av intresse att reflekte-

ra över hur barnen kan uppfatta förskolans verksamhet. Vi kommer att använda oss av några 

nyckelord som barnsyn, förhållningssätt, miljö, kamrater och leken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Bakgrund 
 

I förskolans läroplan Lpfö 98/10 läggs tyngden på att det är i förskolan som grunden för det 

livslånga lärandet börjar och att den pedagogiska verksamheten ska anpassas så att alla barns 

behov kan främjas utifrån deras egna behov och förutsättningar. Barns inflytande är en viktig 

aspekt i läroplanen för förskolan. Läroplanen framhäver även lekens betydelse för utveckling 

och lärande och att arbetslaget på ett aktivt sätt ska diskutera innebörden i begreppen kunskap 

och lärande. Läroplanen (Lpfö 98/10) är en förordning som styr verksamheten i syfte att följa 

statens intention med en likvärdig förskola. Trots detta har pedagoger stor valfrihet och ut-

rymme att organisera och planera verksamheten på olika sätt med tydligt fokus på läroplanens 

strävans mål. Strävansmålen är möjliga att tolka på olika sätt vilket konkret kan innebära att 

verksamheter kan se olika ut (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009). Vidare skriver för-

fattarna att det kan uppstå fyra olika dilemman när pedagogerna ska tolka och omsätta strä-

vansmålen till sin verksamhet. Det handlar om att pedagogerna ska följa barnens intresse som 

de visar istället för att styra barnen, pedagogerna ska se till så att förskolans traditioner hålls 

fast så det inte blir en skola, pedagogerna ska planera verksamheten utan att de ska ge hinder 

till att fånga vardagens lärandesituationer och att de ska låta barnen leka kontra att de ska lära 

sig (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009).  

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att vårt förhållningssätt bygger på vilken barnsyn vi har. 

Den barnsyn som man väljer att ha i kommer sin tur att påverka hur man bemöter barnet. 

Kennedy (1999) skriver att sättet att se på barnen kan framträda på två olika sätt vilket hon 

menar bygger på vilken kunskapssyn pedagogerna har. Hon menar vidare att sättet att vara 

som pedagog avgör hur man sedan bemöter barnen. Pedagogen kan välja att se ett barn som 

hela tiden behöver en vuxen som är där och tillrättalägger allt för barnet vilket då medför att 

den vuxne väljer att se barnets brister och behov. Men väljer den vuxne att se barnet som 

kompetent så utmanas barnet i att skapa egna tankar, hypoteser och komma med egna frågor 

vilket gör att barnet ges möjlighet till att använda sin fantasi, förmåga och kompetens. Sheri-

dan m.fl. (2010) menar att för att förskolan ska hålla en hög kvalitet när det gäller barns lä-

rande och utveckling är pedagogernas kompetens en viktig aspekt men också deras förhåll-

ningssätt och vilken lärostil pedagogen använder. 

 

Ska barn få möjlighet till lärande krävs det att pedagogerna problematiserar och ger barnen tid 

att reflektera över olika fenomen som sker i deras vardag (Doverberg & Pramling 1995). För-



6 

 

fattarna menar att det är viktigt att lyfta fram mångfalden som finns i en barngrupp där barnen 

får möjlighet att först själva reflektera och tänka över något fenomen som uppstått för att se-

dan tillsammans med andra barn höra hur de tänker kring fenomen. På detta sätt använder 

pedagogerna sig av den dynamik som finns i barngruppen och barnen får då möjlighet att ut-

vecklas utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med andra. Ett didaktiskt förhållnings-

sätt innebär att utgå från frågorna vad, hur och varför, vilket är ett viktigt förhållningssätt som 

bör finnas med i arbetet med barnen på förskolan. 

 

Barn lär sig i de vardagliga situationer de befinner sig som t.ex. i lekar och i skapande aktivi-

teter, då ges de möjlighet att reflektera och utvecklar ökad förståelse för vad som sker. Det 

blir då viktigt att pedagogerna utmanar barnen genom aktiviteter som leder till och gör det 

möjligt för barnen att komma till nya insikter. På det sättet kan barnen bredda sina kunskaper 

och erfarenheter i området (Doverborg, m.fl., 1987). Författarna menar vidare att pedagogerna 

måste samtala mer med barnen så att det blir en dialog där barnen får möjlighet att reflektera 

och tänka och att pedagogerna blir en inspiratör för barnen istället för att ägna sig åt att för-

medla kunskap. 

 

”Barn bär med sig alla erfarenheter de får hela livet, erfa-

renheter påverkar hur de uppfattar eller erfar varje ny situa-

tion, erfarenheter som ingen annan än barnet självt har till-

gång till. Barn möts av en riklig variation av erfarenheter 

och det är just variationen som gör utveckling möjlig”  

(Sheridan, m.fl.2010:23). 

 

Förskolans pedagogiska miljö är betydelsefull för barns lärande och utveckling (Nordin 

Hultman, 2004, Nilsson och Waldemarsson, 2007, och Pramling Samuelsson och Sheridan, 

2006). Nordin-Hultman (2004) skriver att barnen får trygghet i sina relationer med andra 

människor om de upplever att miljön de befinner sig i är trygg. Känner barnen sig trygga i 

miljön på förskolan kan de lättare få en bra relation med både kompisar och pedagoger. Wal-

demarsson och Nilsson (2007) skriver också om hur viktig miljön är för att kunna få en god 

kommunikation mellan människor. De fortsätter med att skriva att en miljö måste vara utma-

nade och lärorik. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) förklarar att den pedagogiska 

miljön inte bara är materialet som finns på förskolan utan också relationen mellan vuxna och 

barn och mellan barnen. Hur miljön är utformad har även det stor betydelse för barns utveck-
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ling och lärande och när man delar in barnen i mindre grupper så ger det större utrymme för 

barnen till interaktion och samspel där barnen tillsammans ges möjlighet att utforska och stäl-

las inför problem som de tillsammans ska lösa (Sheridan, m.fl. 2010). Barnen beskrivs av 

Nordin-Hultman (2004) som ”handlande varelse” vilka agerar utifrån de förutsättningar och 

material som finns. Det är viktigt för barnen att ha en miljö som stimulerar till utveckling och 

lärande. Vilket även betonas i förskolans läroplan genom att ”Förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Lpfö98/10 sid.6). 

 

Doverborg och Pramling (1995) tar upp betydelsen av att barnen som går på förskolor ska ges 

möjlighet att vara ute i naturen och uppleva för att utforska och lära. Detta framträder även i 

läroplanen för förskolan där det står att; 

 

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom-

hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö98/10 sid. 7). 

 

Barn skapar vänskapsrelationer och skaffar sig vänner i tidig ålder. De väljer vilka de vill um-

gås med och dras till vissa människor i större utsträckning än ändra. Denna vänskap ger bar-

net en speciell tillfredsställelse och meningsfullhet (Öhman 2003). Vänskap kan utvecklas om 

barnen hittar gemensamma intressen. Öhman (2003) menar att kamratskap grundar sig på tillit 

och ömsesidighet. Barn leker tillsammans när de är kamrater, de kan återta leken de lekt tidi-

gare trots att de kan ha varit ifrån varandra väldigt länge. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) och Öhman (2003) menar att barn som leker, både enskilt och tillsammans utforskar 

sin omvärld genom lek, där lär de sig om sin omvärld och får kunskap. Två betydelsefulla 

dimensioner i barns lärande är lek och lekfullhet menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006). 

 

Pedagogerna kan göra lek enklare eller svårare genom val av arbetssätt. Det spelar också stor 

roll hur man grupperar barngruppen och hur stora barngrupperna är. Författaren skriver att 

barngruppen måste innehålla så många barn att det finns vänner att finna till alla. Samtidigt 

som hon menar att det inte få vara för många barn för då blir det istället stökigt. Öhman 

(2003) menar att det krävs stor social kompetens för att kunna skaffa sig en kamrat.  
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”Barn utvecklar en gemensam humor i sin vänskap, via de egna signalerna och 

glädjen att dela något tillsammans, en tvetydig och komplex kommunikations-

form” (Öhman, 2003 sid.144)   

 

Doverborg och Pramling (1995) skriver att pedagogerna som arbetar på förskolan kan lära ut 

vad som händer i naturen genom att genomföra aktiviteter som leder till lärande. De anser att 

om barnen får vara med och se vad som händer så lär de sig lättare. Egidius (2005) skriver om 

”Learning by doing” vilket är ett uttryck som en amerikansk filosof och pedagog vid namn 

John Dewey myntade. Uttrycket innebär att barnen lär sig genom att göra. Görandet, tankarna, 

motiven och känslorna gör att barnet får en helhet i sitt lärande. Kunskapen befäst, enligt De-

wey, när barnen ges möjlighet att lösa problem och utföra praktiskt saker på egen hand eller 

tillsammans med någon vuxen. 

         2.1 Sammanfattning 
 

Lpfö 98/10 ger pedagogerna tolkningsfrihet, vilket gör att verksamheterna på förskolorna kan 

se olika ut. För att möta barnen på bästa sätt är det viktigt vilken barnsyn och vilket barnper-

spektiv de vuxna har samt att pedagogernas kompetens är av god kvalitet. Att lyfta fram den 

mångfald som finns i barngrupperna gör att det blir en dynamik där barnen får tillfällen att 

reflektera tillsammans och få höra varandras olika tankar och funderingar. Dialogen mellan 

pedagoger och barn är viktig för att hjälpa barnen med att reflektera och för att pedagogerna 

inspirerar barnen så att de vill utforska vidare. Hur den pedagogiska miljön är utformad har 

stor betydelse för hur barn skapar goda relationer med andra barn och vuxna samt att miljön 

är lärorik och utmanande för att det ska stimulera till utveckling och lärande. Barn lär i alla 

situationer under en dag på förskolan allt ifrån lek till skapande aktiviteter. Pedagogernas roll 

är viktig, de ska utmana barnen vilket gör att de kommer till nya insikter som gör att de får 

större kunskap och nya erfarenheter. Genom att dela in barnen i mindre grupper så får de stör-

re möjlighet till samspel och interaktion. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

 

Vi vill genom detta arbete undersöka hur verksamma förskollärare i förskolan talar om barns 

utveckling och lärande samt undersöka vad barn som slutat förskolan för tre år sedan berätta 

om sin tid på förskolan.  

 

Frågeställning 

 

 Vilka kvalitéer utrycker pedagogerna är betydelsefulla för barns utveckling och läran-

de? 

 Vad berättar barnen om sin tid på förskolan?  

3.1 Begreppsförklaring 
 

Med kvalitéer menar vi förhållningssätt, barnsyn och bemötande.    
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4 Tidigare forskning 
 

Henckel (1990) studerade förskollärares syn på arbete, lek och inlärning i förskolans pedago-

giska verksamhet. Det hon kom fram till i sin avhandling när det gällde begreppet inlärning 

var att det utmärktes av två svarskategorier vilka handlar om att barns inlärning sker när det är 

specifika inlärningsaktiviteter och barn lär sig i alla situationer under en dag på förskolan. När 

Henckel (1990) analyserat sitt material utifrån begreppet inlärning kunde hon urskilja tre olika 

uppfattningar om inlärning i förskolans verksamhet. Dessa var: 

Begreppsbildning och intellektuell utveckling - det är barnets kognitiva utveckling som är i 

fokus. Genom att förskolläraren ger barnen möjlighet till att möta olika typer av material så 

ger det barnen chans till upplevelser och nya erfarenheter som är viktig för deras intellektuella 

utveckling. 

Social fostran och färdighetsträning – här är det barnets sociala och emotionella förmågor 

som utvecklas. I samspelet med andra sker ett lärande samt att de ska lära sig praktiska fär-

digheter. 

Ökad kompetens av allt som sker – här läggs stor tillit till att barnen utifrån sina egna möjlig-

heter själva kan ta till sig det som förskolan erbjuder och som de tycker är viktigt. All kun-

skap på förskolan är viktig. 

 

Utifrån dessa tre kategorier kunde Henckel (1990) se att i kategori ett och två var det den 

vuxne som hade stor betydelse när det gällde barns inlärning men att i kategori tre så var det 

barnet som var den som var huvudaktören.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har gjort en studie där de ville undersöka hur 

relationer mellan lek och lärande kan komma till uttryck i den pedagogiska verksamheten. De 

har bland annat undersökt lek och lärande ur barns perspektiv där de kom fram till att de yng-

re barnen benämner leken och lärandet för sig men att det var svårt för dem att göra en jämfö-

relse mellan lek och lärande men när det gällde skolbarnen så fanns det vissa olikheter bland 

dem på hur de såg på skillnaden mellan lek och lärande. Några såg på det som att lärande var 

något som var på allvar men att lek var något som var roligt. Det fanns skolbarn som tyckte 

att lärande och lek hörde ihop, de menade att när man leker så kan man lära sig samtidigt. En 

del barn menade att det var viktigt att lära sig för framtiden. Författarna ställde en fråga till 

barnen om de trodde att man lärde sig när man lekte. Bland de yngre barnen så svarade nästa 

alla att det kunde man inte göra men bland de äldre barnen svarade de att man lär sig när man 

t.ex. spelar spel. När de samtalade med barnen kunde de tydligt se en skillnad mellan lek och 
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lärande. Lärande menade barnen var något som man gjorde i skolan eller på förskolan när det 

t.ex. var skolliknade situationer. När det gällde synen på lek så var kamraterna man lekte med 

av stor betydelse men ett fåtal av barnen menade att leken var en aktivitet som man gjorde 

enskilt. Barnen i undersökningen poängterade vikten av att ha kamrater. Kamrater var viktiga 

för att vilja gå till förskolan eller skolan. 

 

Johansson (2005) har gjort en undersökning där hon sökt svar på pedagogers syn på barn vil-

ket handlar om hur de bemöter, uppfattar och förhåller sig till barn. Pedagogernas barnsyn 

delade hon in i tre teman.  

Tema ett där de ser på barnet som medmänniska där den vuxne utgår från barnets erfarenhe-

ter, behov och intressen och respekterar deras vilja genom att bekräfta barnet vilket antingen 

kan leda till att de följer barnen eller att de inte gör det. Men det viktiga här blir att barnet blir 

lyssnat på och att pedagogen visar förståelse och respekt för det barnet vill. Barn ska få vara 

den de är. Pedagogerna vill i största möjliga mån ta barnets perspektiv vilket kan vara svårt 

eftersom pedagogen ibland måste se det ur ett grupperspektiv samt utifrån vad verksamhetens 

villkor kräver samt att ge barn kontroll där barnen ges möjlighet till att ta beslut som rör dem 

själva. Barnens självständighet eftersträvas av pedagogerna.  

I tema två väljer den vuxne att se på barn som att vuxna vet bäst. Pedagogerna utgår från egna 

idéer om vad som rätt i den upplevda situationen tillsammans med barnet, vilket gör att det 

inte tas någon hänsyn till barnets tankar. Barn har rätt att välja-utifrån vuxnas struktur. De 

låter barnen tro att de får bestämma men det som egentligen sker är att de ger sken av att bar-

nen får välja. Barnens val håller sig inom de ramar som pedagogerna har gjort. Barns bästa ur, 

vuxnas perspektiv, handlar om att barn inte ska tro att de får göra som de vill. Att de regler 

som finns ska barnen följa och acceptera oavsett vad de tycker. De vet inte vad som är bäst för 

dem menar pedagogerna och det ger pedagogerna makt att bestämma över barnen samt att 

pedagogerna pratar om barnen fast barnen är närvarande och att pedagogernas framtoning 

ibland kan vara ironisk när de talar till barnen. 

Tema tre väljer att se på barn som irrationella. Pedagogerna kan inte se barns intentioner, de 

ser på barnens strävan på ett negativt sätt vilket leder till att de vuxna begränsar barnen genom 

att de inte uppmuntrar barnen i deras strävan. De ser inte barnens intentioner utan väljer att se 

det som att de tänjer på gränserna för vad som är tillåtet. 
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Nordin-Hultman (2004) har gjort en undersökning om barns identitet och subjektskapande i 

förskolan. Undersökningen är gjord på engelska och svenska förskolor/skolor där hon har 

studerat skillnader mellan förskolornas/skolornas organisation av den pedagogiska miljön och 

dess material. Nordin-Hultman (2004) menar att i dagens förskolor så läggs det allt för stor 

vikt på att hitta diagnoser hos barnet, där man utgår från att det är barnet som äger problemet. 

Med denna avhandling vill hon få oss att flytta fokus från barnet och istället titta på hur peda-

gogiska läro- och utvecklingsmiljöer ser ut som barnen möts av på förskolan. Barn är på olika 

sett i olika situationer vilket gör att hur den pedagogiska miljön är utformad har stor betydelse 

för hur barn uppfattar sig själva och hur pedagogerna uppfattar barnen. ””Sanningen” om 

barnen skapas i de pedagogiska rummen” (Nordin-Hultman, 2004 sid. 178). Vidare menar 

hon att den pedagogiska miljöns iscensättning är av förhållandevis homogen karaktär på de 

svenska förskolorna vilket gör att det skapas väldigt lite variationer. Vilket ger en bild av att 

förskolans pedagoger tror att alla barn är lika och lär på samma sätt. För att barnens olikheter 

och deras variationsrikedomar ska komma fram så är det viktigt att även den pedagogiska 

miljön präglas av olikheter och variationer. Det synliggör för barnen att det finns olika sätt att 

arbeta på samt att handlingsmöjligheterna för barnen blir större (Nordin-Hultman, 2004).  
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5 Metod 

I detta kapitel redogör vi för val av metodansats, datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångs-

sätt, utformning av frågorna, analys och bearbetningsansats och forskningsetiska övervägan-

de.  

5.1 Val av metodansats 

 

Eftersom vårt syfte var att få en fördjupad förståelse på hur pedagoger på förskolan tänker och 

resonerar kring barns utveckling och lärande och så blev vårt val av metod en kvalitativ me-

tod. Trost (2010) menar att den kvalitativa intervjun är den man ska välja när man vill försöka 

förstå människors sätt att resonera och reagera eller att urskilja handlingsmönster.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

 

Vid intervjuerna med barn och förskollärare använde vi oss av mobiler som diktafoner men vi 

gjorde även anteckningar med papper och penna. Genom att göra intervjuer ansåg vi att det 

skulle ge oss mer information eftersom de ger djupare svar samt att vi skulle kunna ställa 

följdfrågor. Detta hade inte varit möjligt om vi hade skickat ut enkäter. Stukat (2005) menar 

att den ostrukturerade intervjun ger större möjlighet till att intervjuaren kan ställa följdfrågor 

än vad man kan om intervjun är strukturerad där frågorna är slutna med tydliga svarsalterna-

tiv. 

5.3 Urval  

 

De pedagoger som var med i vår undersökning var inte verksamma på samma förskola utan 

de var representerade fem olika förskolor från två kommuner i Sverige. Pedagogernas utbild-

ningslängd varierade och de hade varit verksamma förskollärare olika länge.  

Pedagog 1 tog sin förskollärarexamen 2008 och den var på 3,5 år, pedagog 2 tog sin examen i 

början på 90-talet och den var på ett år. Pedagog 3 tog examen 1979 och den var på ett år, 

pedagog 4 tog examen 2007 och den var på 3,5 år, pedagog 5 tog examen 1998 och den var på 

2 år. Fortsättningsvis betecknas pedagogerna med 1, 2, 3, 4 och 5.  

 

Barnen vi intervjuade var mellan 8- 9 år och inga av dem hade gått på samma förskola. Peda-

gogerna och barnen kände inte heller varandra sedan tidigare. Barnen namnges genom 1, 2, 3 

och 4. Barn 1 och 2 är flickor och barn 3 och 4 är pojkar. 
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5.4 Tillvägagångssätt  

 

Första kontakten med pedagogerna skedde genom telefonsamtal/personlig kontakt och kon-

takten med vårdnadshavare och barn skedde genom att vi frågade dem personligen. Innan vi 

gjorde intervjuerna med barnen presenterade vi vårt syfte med undersökningen för vårdnad-

shavarna och gav dem ett missivbrev (bilaga 2) där de kunde ge sitt samtycke till att deras 

barn fick ställa upp på en intervju. Vi var bekanta med både pedagoger och barn sedan tidiga-

re men det viktiga när det gällde barnen var att vi själva inte hade haft dem på de förskolorna 

vi arbetat. Det var viktigt för oss att barnen hade möjlighet att själva bestämma om de ville 

medverka eller inte, att det skedde på eget initiativ utan påverkan från oss eller deras föräld-

rar. Valet att intervjua pedagoger och barn som vi redan var bekanta med var först och främst 

att det var sent på terminen vilket gjorde att det skulle ta för lång tid att ringa runt och fråga 

om det var någon som var villig att ställa upp på våra intervjuer. Samtidigt ansåg vi att om vi 

var bekanta med dem som skulle intervjuas så skulle det bli mer avslappnat, framförallt för 

barnen. Att skapa en god relation med barnet är viktig för att barnet ska få ett förtroende för 

den som intervjuar. Genom att skapa en god relation med barnet så gör det i sin tur att barnet 

kan öppna sig mer och kan dela med sig av sina tankar och funderingar som kommer fram 

under intervjun (Doverberg & Pramling 1985). Pedagogerna, vårdnadshavare och barn var 

positivt inställda till att ställa upp på intervjuerna. Framförallt pedagogerna såg det som en 

utmaning att få vara med. De tyckte intervjun kunde ge dem en möjlighet att reflektera över 

sitt eget arbete. 

 

Plats för intervjuerna valde pedagoger och barn själva. Intervjuerna med pedagogerna tog 

mellan 15-60 min och med barnen 5-15min och intervjuerna spelades in på våra mobiltelefo-

ner vilket pedagogerna, föräldrarna och barnen gav samtycke till.   

 

Pedagogerna fick se sina frågor en stund innan men inte så länge att de skulle hinna fundera ut 

sina svar. Barnen visste att intervjun skulle handla om deras tid på förskolan men de visste 

inte vad de skulle få för frågor. 

5.5 Utformning av intervjufrågorna 

 

Intervjufrågorna till pedagogerna och barnen utgjordes av öppna frågor vilket gav dem en 

möjlighet att svara fritt och med egna ord. Bryman (2002) menar att fördelen med öppna frå-

gor är att den intervjuade med egna ord kan delge sin uppfattning och det sker spontant vilket 
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det inte gör i samma utsträckning om frågorna är slutna där svarsalternativen oftast är fasta 

och har utformats innan intervjun. Intervjuerna kändes ibland mer som ett samtal än en inter-

vju.  

 

Trost (2010) menar att när intervjun får det att likna ett samtal så kan det ge problem genom 

att det sker allt för spontant och att det inte har ett syfte. Vidare menar han att det är viktigt att 

man är noga förberedd och att de intervjufrågor man har ska användas men att de inte nöd-

vändigtvis måste komma i samma ordning utan kan komma i den ordning som passar den 

intervjuade. 

 

Vår ambition var att intervjufrågorna till barnen skulle vara utformade så att de inte kunde 

svara ja eller nej utan de skulle var ställda som öppna frågor. Doverberg och Pramling (1985) 

menar att det finns olika sätt att ställa frågor till barn under en intervju men att det viktigaste 

är att man är följsam och följer upp svaren på ett varierande sätt. En av de frågeställningar 

som författarna tar upp är att använda ordet ”berätta för mig”, denna frågeställning valde vi att 

använda till en av frågorna till barnen (bilaga 1). Det är viktigt att intervjun inte får det att 

likna ett förhör vilket kan göra att barnen inte vill dela med sig av sina tankar utan att man 

mer ska få det att likna ett samtal (Doverberg och Pramling, 1985). 

 

5.6 Analys och bearbetningsansats 

 

Bearbetningen startades med att vi samlade in det material vi fått in för att sedan skrev vi ut 

våra intervjuer. När det arbetet var färdigt började vi arbetet med bearbetningen och tolkning-

en. Bearbetningen av arbetet gjordes genom att titta igenom materialet och plocka ut det som 

var viktigast ur alla intervjuer som passade in till vårt syfte i vår undersökning. Vi delade in 

svaren efter varje fråga för att det skulle underlätta vårt arbete att komma fram till resultatet. 

Sedan delades frågornas svar in i olika kategorier vilka vi i vår analys ställer i relation till 

forskningen. Det som vi fokuserade på var om det fanns några likheter eller olikheter i inter-

vjuerna och om det fanns en gemensam röd tråd, både barnintervjuerna och pedagogintervju-

erna jämfördes med varandra.  
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5.7 Forskningsetiska övervägande 

 

Vi har följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav CODEX under arbetets gång.  

 

Informationskravet vilken innebär att de som ska medverka i den aktuella studien ska infor-

meras om forskningens syfte. Vi berättade för pedagogerna och föräldrarna om vårt syfte. För 

barnen berättade vi på ett förenklat sätt. Vi berättade att vi gick i skolan och skulle göra en 

uppgift om vad barn kommer ihåg om sin tid på förskolan.   

 

Samtyckeskravet innebär att man ska inhämta samtycke från de som ska medverka i studien 

samt att de som deltar själva bestämmer över sin medverkan. Samtycke från vårdnadshava-

re/förälder ska inhämtas om barnet är under 15 år. Vi lämnande ut missivbrev (bilaga 2) till 

föräldrarna där de gav sitt samtycke till att vi fick intervjua deras barn. Vi frågade också bar-

nen och pedagogerna om lov att intervjua dem. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i undersökningen är anonyma samt att per-

sonuppgifter bevaras på ett säkert ställe dit inga obehöriga har tillgång. Vi går inte ut med var 

intervjuerna har skett eller vilken förskola barnen har gått på eller pedagogerna har arbetat på. 

 

Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som har inhämtats bara användas i den aktuel-

la forskningen. Efter att forskningen är färdig kommer vi att radera alla inspelade samtal från 

våra mobiler.  

 

 

 

 

 

  



17 

 

6 Resultat 

 

I vår resultatbearbetning har vi kommit fram till några nyckelord som vi menar kan härledas 

till barns utveckling och lärande. Dessa nyckelord är barnsyn, förhållningsätt, miljön, kamra-

ter och lek. Vi valde dessa nyckelord för att vi ansåg att de speglade vårt syfte. I slutet av ka-

pitalet kommer kommentarer av vad barnen har lärt sig och vad pedagogerna tror att barnen 

har lärt sig. I avsnittet redovisas parallellt vad pedagogerna och barnen berättar. Vi kommer 

även att jämföra pedagogerna och barnens svar.  

6.1 Barnsyn och förhållningssätt 

 

Pedagog 3 menar att pedagogernas förhållningsätt har stor betydelse för barnens utveckling 

och lärande. Men också hur vår barnsyn är, vi ska se barnen som enskilda individer som har 

olika behov och förutsättningar menar hon. Detta håller pedagog 1 och pedagog 2 med henne 

om. 

 

”Man får ta hänsyn till hur varje barn är och sedan får man utgår från varje 

barns personlighet och hur de har det. Och så får man se vad de är intresserade 

över.” Pedagog 1 

 

Pedagog 2 säger att hon ser också ett problem i att kunna se varje barn men detta på grund av 

de stora barngrupperna som finns i dag. Hon anser också att synsättet på barnen har ändrats, 

det tror hon har skett tack vare den nya läroplanen. Förr såg man barnen som en grupp och nu 

ser man varje barn som en enskild individ med olika behov. Hon är rädd att denna barnsyn 

kommer att förändras igen om barngrupperna förblir stora. Pedagog 2 menar att när den nya 

läroplanen trädde i kraft så fick förskolan sig ett uppsving till det bättre. Detta var något hon 

hade funderat på och kommit fram till nu på senare tid.    

”Synsättet på barn har ändrats. Och det tycker jag är väldigt positivt. När jag 

började då så var det mer att alla skulle göra. Alla barn skulle gå igenom en 

viss sak. Men nu är det varje barn.” Pedagog 2  

Tre pedagoger tar upp att barnens intresse lägger grund för hur vuxna bemöter barngruppen. 

De menar att vi ska vara lyhörd och lyssna på vad barnen har att berätta, men även göra stän-

diga observationer för att få syn på deras intresse.  
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Pedagog 3 säger att vi måste följa vår läroplan och i den står det att vi ska möta varje barn 

utifrån sina behov både enskilt och i grupp. Pedagog 1 menar att har ett barn problem och 

behöver ha extra hjälp så ska de också få det. 

 

Några av pedagogerna tog upp hur viktig deras del är för barnens utveckling och lärande. Pe-

dagog 3 menar att om vi som pedagoger ställer öppna frågor till barnen och inte ge dem sva-

ren så kommer lärandet utvecklas. Barnen blir nyfikna och vill forska vidare. 

 

”För mig innebär det att jag ska anpassa mig och mitt arbete efter varje enskilt 

barn. Jag ser dem inte som en grupp. Barn lär och utvecklas hela tiden, i allt de 

gör, både i vardagssituationer så som toalettbesök, påklädning och vid måltider, 

men också i lärarstyrda aktiviteter.” Pedagog 4 

 

”Vi gör mycket observationer på barnen, både enskilt och i grupp, som vi sedan 

analyserar och diskuterar i arbetslaget för att kunna anpassa verksamheten på 

bästa sätt efter barnen. Varje termin intervjuar vi barnen för att se vad de är in-

tresserade av.” Pedagog 4 

 

Pedagogerna berättar att de har planeringstid där de samtalar om barns möjlighet till utveck-

ling och lärande. På planeringstiden har de gemensam reflektionstid i respektive arbetslag där 

de reflekterar över observationer som har gjorts i barngruppen men också hur man kan arbeta 

vidare i verksamheten utifrån barnens intresse. Pedagog 2 berättar att reflektionstid är något 

som har kommit på senare år, hon ser väldigt positivt på tiden arbetslaget får tillsammans för 

reflektion. Pedagog 5 menar att all reflektion som sker ska kopplas till läroplanen. Pedagog 1 

berättar att det som kommer fram under reflektionstiden ska kunna vara till stöd för fortsatt 

utveckling av verksamheten. Hon berättar vidare att det är viktigt att den pedagogiska diskus-

sionen genomsyras av barnens intresse. 

 

Ingen pedagog talar om att det sker någon reflektion av den pedagogiska verksamheten till-

sammans med barnen. 

 

När barn 1 pratade om de vuxna på förskolan var det i termer av att de vuxna bestämde och 

styrde vad och var barnen fick leka när de var i helgrupp. Sedan när en aktivitet var färdig fick 
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barnen själva bestämma vad de skulle leka. Inget av de andra fyra barnen berättade om några 

vuxna i sina intervjuer.  

”Det var fröknarna som bestämde det. När man var färdig fick man bestämma själv vad man 

skulle pyssla” berättar barn 1. 

6.2 Miljön och materialets betydelse för utveckling och lärande 

 

Pedagog 3 talade om miljöns betydelse för utveckling och lärande medan tre av barnen berät-

tade om detaljer i miljön som de kom ihåg. Pedagogen berättar generellt om hur hon tycker att 

miljön på förskolan ska utformas. Detta är något som barnen också pratar om så vi tolkar det 

som att barnen tycker att utformningen av miljön är viktig.  

 

Pedagog 3 menar att vi ska erbjuda en lärande miljö och ett utforskande material. Hon fortsät-

ter med att påtala att för att kunna tillgodose alla barns behov så kan man inte ha 1-5års av-

delningar på en förskola. Detta för att material och miljö ska vara anpassat till barnens ålder 

och det anser hon att det inte går när det är så stora åldersskillnader. 

 

Barn 2 berättade hur det var när hon kom till förskolan, att hon vinkade i ett fönster, att hon 

kom före alla sina kompisar men trettio minuter senare kom de andra barnen. Barn 1 berättade 

var hon hade gått på förskolan, hur lokalerna såg ut, vilken färg det var på huset osv.  

 

Barn 3 beskrev miljön på förskolan, hur det såg ut inne och ute. ”Jag kommer ihåg att det 

fanns en båt som vi lekte på utomhus, det var ett litet rum på förskolan som vi killar brukade 

busa i” Barn 3. Han berättar om när de gick till en lekplats varje vecka. Han upplevde det 

som tråkigt för att de alltid gick till samma ställe på utflykt.  Barn 1 berättar att de gick på 

utflykt till skogen varje fredag eftermiddag.  

 

Barn 1 och barn 2 berättar om olika matsituationer. Barn 1 berättar att de åt utomhus varje 

onsdag. Barn 2 att de brukade äta ärtsoppa på torsdagarna. 

”Det fanns två eller det fanns nog tre olika matsalar och det var två grupper. 

Det var Snickeboa som delade på en matsal och så var det jag vet inte vad den 

andra avdelningen heter som också åt där. Vi åt inte samtidigt.” Barn 2 



20 

 

Både barn 1 och barn 2 tyckte det var extra roligt när de var ute och lekte på förskolan. Barn 2 

berättar att de hade en plats i skogen dit de gick en gång i vecka. 

Inget av barnen beskrev innemiljön lika detaljerade som utemiljön. Vi tolkar det som att ute-

miljön inte förändrades lika många gånger som en innemiljö brukar göra. 

6.3 Kamrater och lekens betydelse för utveckling och lärande 

 

Pedagog 5 anser att hon ser att lärande och utveckling har skett genom att observera barnens 

lek, skapande och deras reflektioner tillsammans med varandra.  

 

”Utveckling är ju när man ser att det gått framåt, när man ser att dom har lärt 

sig någonting och sen att det går vidare. Prata när dom sitter och diskuterar el-

ler sitter pratar eller sitter ritar eller läser och kopplar det till det man jobbat 

med innan, då ser man ju att det är ett lärande i sig.” Pedagog 5 

 

Pedagog 5 nämner inget hur stora barngrupperna är när de diskutera och reflektera tillsam-

mans. Ingen av pedagogerna nämner något om gruppindelning. 

Tre av barnen tar upp att de tycker att det var extra roligt att leka med kompisar på förskolan. 

Barn 1 berättar att hon och hennes kamrater brukade leka i en koja i skogen. Barn 3 säger att 

han och en kompis brukade busa i ett litet rum på förskolan. Barn 2 berätta att hon och en 

kompis brukade sitta på gungorna och berätta skämt för varandra.  

6.4 Vad har barnen lärt sig? 

 

Samtliga pedagoger hoppas att barnen minns förskola som en rolig tid i deras liv. ”Min för-

hoppning är att de ser tillbaka på förskolan som en rolig tid där de fick lära sig mycket” Pe-

dagog 4. Två av pedagogerna tror att barnen kommer ihåg projekten och temaarbeten just för 

att man arbetar så intensivt med just det.  

 

Pedagog 2 tror att barnen fick med sig en massa självförtroende från förskolan. Att förskolan 

ger barnen ett större utrymme för egen planering av verksamheten än vad skolan gör. Hon 

berättar att barn som hon har haft i förskolan har berättat det för henne.  
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När barnen talade om lärande uttryckte de minnen av att ha pysslat, klättrat i träd, målat, spi-

kat och gungat. Barn 1 säger att det var extra roligt att pyssla. Hon säger att när det var som-

mar så pysslande de en sol och när det var påsklov så gjorde de en kanin som man skulle måla 

innanför linjerna. 

”Ibland lärde vi oss måla när vi skulle måla bilder och vi hade någon liten trä-

slöjd. Där man ibland gick in fyra stycken och skulle spika och hamra och såda-

na saker. Ja och så var vi där och lärde oss göra olika småsaker. Jag tror jag 

sågade ut någon fyrkant och skrev mitt namn på. Ja, jag vet inte om du blev så 

fin.” Barn 2  

 De kunde också minnas specifika innehåll som hur komposten fungerar.  

”Jag vet inte vad vi gjorde men jag tror vi var vid en kompost och åt frukt och 

så skulle vi lära oss om komposten. Man kunde slänga frukt och så i den och så 

kom typ. Och så var det något om maskar när de bajsade ut så blev det jord. 

När dom åt nått löv eller någonting.” Barn 2. 

Alla barn var överens om att de hade roligt på förskolan. Även barn 4 svarade att han hade 

haft roligt men han kunde inte komma på något han tyckte var extra roligt. Han kunde berätta 

vad de gjorde i förskoleklassen men inte vad han hade gjort på förskolan. 
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7 Analys 

I detta kapitel kommer vi att koppla vårt resultat till vår bakgrund. Vi har valt samma rubriker 

som vi har i resultatdelen, den enda skillnaden är att i slutet utav detta kapitel kommer vi att 

redogöra för vad vi har kommit fram till utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

7.1 Barnsyn och förhållningssätt 

 

Barnsynen är en viktig del av pedagogernas roll. (Åberg och Lenz Taguchi, 2005 och 

Kennedy,1999). Några pedagoger som vi intervjuade sa att barnsynen är en viktig aspekt i 

barnens utveckling och lärande i förskolan. Pedagog 1 menar att om vi som pedagoger tar 

hänsyn till barnen och deras olika personligheter så blir det lättare att möta varje barns 

intresse. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att det inte spelar någon roll om den barnsynen 

du har är medveten eller inte utan den påverkar bemötandet av barnen oavsett. Pedagog 1 

menar att har ett barn problem och behöver ha extra hjälp så ska de också få det. Kennedy 

(1999) menar också att det sätt som jag väljer att se på barnen avgör hur jag bemöter dem. 

Skillnaden mellan författarna är att Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att pedagogerna inte 

alltid väljer hur deras barnsyn ska se ut medan Kennedy (1999) menar att pedagogerna gör 

det. Pedagog 3 uttryckte att vi skulle se varje barn som en individ med egna behov. Vilket vi 

kan relatera till Johansson (2005) sätt att se på barn som medmänniskor.  Johansson (2005) 

förklarar detta synsätt som att de vuxna utgår från barnets intresse och erfarenheter samt att 

pedagogerna ger barnen möjlighet till kontroll över sin tid på förskolan. Vi tolkar det som att 

pedagogerna vi har intervjuat i huvudsak förhåller sig till den första varianten av tolkning som 

Johansson (2005) gör att barn är medmänniskor. Det kan vi se genom att pedagogerna nämner 

att de tror att barnen på förskolan ges större möjlighet till att vara med att planera sin dag på 

förskolan. Vilket vi tolkar som att pedagogerna utgår från barnen och tar vara på deras 

intressen och behov. De kanske inte alltid kan tillgodose barnens behov men som 

pedagogerna beskriver anser de att barnen åtminstone har större möjlighet att påverka än vad 

de har i skolan där det är mer styrt. 

 

 I Lpfö 98/10 står att förskolans pedagogiska verksamhet ska anpassas så att barnens olika 

behov och förutsättningar blir tillgodosedda. En pedagog vi intervjuade som hade jobbat länge 

i förskolan berättade att barnsynen hade ändrats mycket på senare år. Förut såg hon barnen 

som en grupp medan nu ses varje barn som en individ. Det här stämmer med det Johansson 

(2005) skriver att pedagogerna ser barnen som medmänniskor där varje barn har rätt att vara 
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sig själv. Att pedagogerna lyssnar på barnet och visar respekt för det barnet vill men att det 

inte alltid går att genomföra. Pedagogen i vår intervju trodde att den förändrade barnsynen 

berodde mycket på den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2010. Vidare menar pedago-

gen att det ändå har blivit svårare att se varje barn beroende på de stora barngrupperna som vi 

har i dag.  Öhman (2003) håller med om detta och anser vidare att i fall barngrupperna är för 

stora kan barnen får svårt att känna vi känsla tillsammans. Pedagog 3 säger att vi måste följa 

vår läroplan och i den står det att vi ska möta varje barn utifrån sina behov både enskilt och i 

grupp. Pedagog 2 berättar att synsättet på barn har ändrats och att hon ser det som väldigt po-

sitivt. När hon började arbeta var det mer att alla barn skulle göra allt och alla skulle följa en 

viss mall. Vilket vi tolkar stämmer överens med Johanssons (2005) sätt att se på barn som 

irrationella. Nu ser pedagogen vi intervjuade istället varje barns behov. Pedagog 2 menar att 

hennes nya barnsyn är mycket bättre men hon är rädd att den kommer försvinna i och med de 

stora barngrupperna.  

 

Barn 1 berätta för oss att hon upplever att det oftast var fröknarna som bestämde vad de skulle 

göra på förskolan. Hon utrycker det som att ”först bestämde fröknarna sedan när det var fär-

digt så fick vi barn bestämma vad vi skulle göra”. Något som vi ser stämmer med den barn-

syn som Johansson (2005) benämner ”vuxna vet bäst” 

 

Den nya läroplanen Lpfö 98/10 betonar barns inflytande i verksamheten. Alla fem pedagoger-

na tar upp att reflektionstiden är viktig. Pedagog 2 uttrycker att reflektionstid är något bra som 

har kommit till på senare dagar. Pedagogerna reflekterar över hur verksamheten ser ut, hur de 

ska gå vidare, vilka observationer som ska göras, hur de ska se på barnens intresse osv. Peda-

gog 5 berättar att all reflektion som de görs tillsammans i arbetslaget ska kopplas till läropla-

nen. Läroplanen (Lpfö 98/10) framhäver att arbetslaget på ett aktivt sätt ska diskutera begrep-

pen kunskap och lärande och vad de innebär. Pedagog 3 menar att om vi som pedagoger stäl-

ler öppna frågor till barnen så kommer det att ske ett lärande. Hon menar vidare att om vi stäl-

ler öppna frågor kan barnen bli nyfikna och få lust att lära. Doverborg och Pramling (1995) 

menar att det viktigaste förhållningssättet man kan ha som pedagog är det didaktiska förhåll-

ningssättet vilket innebär att pedagogerna utgår från frågorna vad, hur och varför. Författarna 

anser att om barnen ska få möjlighet till utveckling och lärande så krävs det att pedagogerna 

ger barnen utrymme för reflektioner över vardagen. De menar vidare att först kan barnen få 

reflektera själva över något som har hänt och sedan tillsammans med andra i barngruppen 

men också tillsammans med pedagogerna. På så sätt lär sig barnen av varandra och kan ut-
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vecklas utifrån sina egna förutsättningar och tillsammans med andra. Pedagogerna som vi 

intervjuade tar upp att de ska vara lyhörda mot barnen, lyssna på vad de har att berätta och att 

det är barns intresse som ska genomsyra den pedagogiska diskussionen. Men ingen av peda-

gogerna tar upp att de reflekterar tillsammans med barnen. För att förskolan ska hålla en hög 

kvalitet när det gäller barns lärande och utveckling är pedagogernas kompetens en viktig 

aspekt men också deras förhållningssätt och vilken lärostil pedagogen använder (Sheridan och 

Pramling Samuelsson, 2009). 

 

”Vi gör mycket observationer på barnen, både enskilt och i grupp, som vi sedan 

analyserar och diskuterar i arbetslaget för att kunna anpassa verksamheten på 

bästa sätt efter barnen. Varje termin intervjuar vi barnen för att se vad de är in-

tresserade av.” Pedagog 4 

 

Pedagog 4 menar att barnen lär och utvecklas hela tiden, både i planerad verksamhet men 

också i vardagssituationer så som lek, matsituationer, och toalettbesök. Även Doverborg m.fl. 

(1987) och Henckel (1990) utrycker att barnen lär sig under hela dagen. Doverborg m.fl. 

(1987) menar att det är viktigt att pedagogerna ser lärandet och möjliggör för utveckling. 

Henckel (1990) skriver att allt lärande som barnen kan få på förskolan är viktigt. Hon menar 

vidare att allt som sker på förskolan ökar barnens kompetens vilket gör att det läggs stor tillit 

till att barnen själva lär sig ta in den kunskap som erbjuds. 

 

Trots att läroplanen till förskolan inte kom förrän 1998 så tog Doverborg m.fl. upp i sin bok 

hur viktigt det är att reflektera tillsammans med barnen redan 1987. Med detta menar vi att 

reflektion och dokumentation inte är något nytt men intressant att uppmärksamma med tanke 

på Pedagog 2 som gav uttryck för att revideringen av läroplanen 2010 har bidragit till ett nytt 

sätt att se på barn.    

 

7.2 Miljöns och materialets betydelse för utveckling och lärande 
 

Den pedagogiska miljön har stor betydelse för utveckling och lärande i förskolan menar för-

fattarna Nordin Hultman (2004), Nilsson och Waldemarsson (2007), och Pramling Samuels-

son och Sheridan (2006). Barnen som vi intervjuade berättade för oss var de lekte, var de vin-

kade och var de brukade leka utomhus. Pedagog 3 anser att vi ska erbjuda barnen en lärande 

miljö med ett utforskande material. Henckel (1990) skriver att om pedagogerna erbjuder bar-



25 

 

nen olika typer av material så ger det barnen möjlighet till nya erfarenheter och upplevelse 

vilket är viktigt för barnens intellektuella utveckling. Nordin-Hultman (2004) beskriver bar-

nen som ”handlande varelse” de agerar utefter de förutsättningar och material som finns. Ett 

bra exempel på detta är när barn 2 berättar att hon vinkar i ”vinkfönstret” varje morgon i hal-

len på förskolan. ”Vinkfönstret” gjorde så hon kände sig trygg vid lämningen. Det är viktigt 

för barnen att ha en miljö som stimulerar till utveckling och lärande. ”Förskolan ska erbjuda 

barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Lpfö98/10 

sid.6). Nilsson och Waldemarsson (2007) och Nordin Hultman (2004) skriver att en miljö 

måste vara utmanade och lärorik. Pedagog 3 uttrycker detta och menar att det endast kan ske i 

åldershomogena barngrupper och är därför emot 1-5årsavdelingar. 

 

Barnen berättade om hur de hade det utomhus på sin förskola. Både barn 1 och barn 2 tyckte 

det var extra roligt när de var ute och lekte på förskolan. De berättade att de gick till skogen 

och att de lekte på gården. Doverborg och Pramling (1995) tar upp hur viktigt det är att bar-

nen som går på förskolor ska få vara ute i naturen och uppleva och lära sig. Detta framträder 

även i läroplanen för förskolan där det står att; 

 

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom-

hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö98/10 sid. 7). 

 

Något annat som två av barnen uppmärksammade var hur deras matsituationer såg ut. Som 

pedagog 4 tog upp så lär sig barnen hela tiden och nämnde bland annat matsituationen. Vi 

tolkar det som att barnen ha haft positiva matsituationer på förskolan. 

7.3 Kamrater och lekens betydelse för utveckling och lärande 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) framhäver lekens betydelse för utveckling och lärande, 

genom att ge leken stor plats i läroplanen. Barn 2 berättar för oss att hon ofta satt med sin 

kamrat och gungade och berättade skämt. Vi tolkar det som att i denna lek skedde många lä-

rande situationer så som motorik genom gungning, berättarteknik, koordinationsförmåga, de 

utvecklade sitt språk och självförtroende samt mycket annat.  
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Barn skapar vänskapsrelationer och skaffar sig vänner i tidig ålder. De väljer vilka de vill um-

gås med och dras till vissa människor i större utsträckning än ändra. Denna vänskap ger bar-

net en speciell tillfredsställelse och meningsfullhet (Öhman, 2003). Henckel (1990) menar 

också att barnen lär sig genom samspel med andra. Hon kallar den kategorin av inlärning för 

social fostran och färdighetsträning. Tre av barnen tog upp att de tyckte att det var extra roligt 

att leka med kamrater på förskolan. I Johansson och Pramling Samuelssons (2006) undersök-

ning där de intervjuade barn om lek och lärande så framkom det att kamraternas betydelse var 

viktig. Barnen berättade om saker som de hade gjort tillsammans med sina vänner så som 

bygga koja, busa och berätta roliga saker. Öhman (2003) skriver att barnen som har samma 

intresse ofta finner varandra och bli kamrater. Återigen passar barn 2:s exempel in då hon 

alltid gungade tillsammans med en kamrat och berättade roliga historier varje gång de var ute 

tillsammans. Öhman (2003) menar att barn ofta kan ta upp leken igen där den slutade förra 

gången, vilket också stämmer överens med barn 2. Nordin-Hultman (2004), Nilsson och Wal-

demarsson (2007) och Samuelsson och Sheridan (2006) anser att miljöns utformning och rela-

tionen mellan barn-barn och barn-vuxen går hand i hand. Känner barnen sig trygga i miljön på 

förskolan så blir det lättare för dem att skapa en god relation med andra människor. Sheridan 

m.fl. (2010) menar att hur miljön är utformad har stor betydelse och när man delar in barnen i 

mindre grupper så ger det större utrymme för barnen till interaktion och samspel där barnen 

tillsammans ges möjlighet att utforska och ställas inför gemensamma problem som de ska 

lösa. Pedagog 5 berättar att utveckling är när något går framåt. Hon menar vidare att barnen 

lär av varandra när de pratar och diskuterar. Pedagog 5 berättar att där hon arbetar så upplever 

hon att barnen ofta kopplar sina diskussioner till den aktivitet som de gjort tidigare samma 

dag. Det som inte framgår i intervjuerna är huruvida pedagogerna medvetet arbetar med grup-

peringar för att göra lärandet möjligt. 

 

I förskolans läroplan Lpfö 98/10 betonas att det är i förskolan som grunden för det livslånga 

lärandet börjar. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 

samt förmåga att leka och lära” (Lpfö98/10 sid.9). I våra intervjuer med pedagogerna fram-

gick att de tyckte att leken och skapandet hade stor betydelse för barnens utveckling och lä-

rande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Öhman (2003) menar att barnen lär sig 

och utforskar sin omvärld genom leken. Öhman (2003) menar vidare att pedagogerna har stor 

del i barnens relationer till varandra. Har pedagogerna ett arbetssätt som främjar lek och kam-

ratskap så blir det lättare för barnen att få bra kontakt med både barnen och pedagogerna 

(Öhman, 2003). 
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7.4 Vad har barnen lärt sig? 

 

Barn 2 svarade med bestämd röst att det hon kommer ihåg var när de lärde sig om komposten, 

hur de sparade frukt i skogen och de vita maskarna som kom krypande. Doverborg och Pram-

ling (1995) skriver att pedagogerna som arbetar på förskolan kan lära ut vad som händer i 

naturen genom att genomföra aktiviteter som leder till lärande. De anser att om barnen får 

vara med och se vad som händer så lär de sig lättare (Doverborg och Pramling, 1995). När 

pedagogerna lärde ut om komposten använde de sig av John Deweys teori att man lär sig me-

dan man utföra en uppgift/aktivitet. ”Learning by doing”. Tanken med denna teori är att bar-

nen ska göra saker praktiskt för att kunskapen ska bli lättare att ta in (Egidius, 2005). I detta 

fall med barn 2 stämde hans teori och hon lärde sig genom att utför en handling/aktivitet. 

 

Pedagogerna hade lite svårt för att beskriva något konkret som de trodde att barnen hade lärt 

sig. Två av pedagogerna pratade om att de trodde att barnen lärde sig mycket genom de teman 

eller projekt som de hade jobbat med där barnen varit aktiva. När verksamhetens aktiviteter 

utgörs av projekt eller teman så använder pedagogerna sig av John Deweys teori ”Learning by 

doing”. Alla pedagoger i våra intervjuer betonar att de hoppas att barnen kommer ihåg försko-

lan som en rolig och lärorik tid vilket stämmer med alla barn som vi har intervjuat eftersom de 

kommer ihåg förskolan som en rolig plats. Alla barn var överens om att de hade haft roligt på 

förskolan. Även barn 4 svarade att han hade haft roligt även om han inte kunde komma på 

något som han tyckte var extra roligt.  

 

7.5 Svar på syftet 

 

Syftet med vårt arbete är att vi vill undersöka hur verksamma förskollärare i förskolan talar 

om barns utveckling och lärande samt undersöka vad barn som slutat förskolan för tre år se-

dan berätta om sin tid på förskolan. Nedan redovisas hur vi ser att frågorna besvaras. I diskus-

sionen sedan förs ett resonemang om hur vi tolkar och förstår detta i relation till vår komman-

de yrkesroll. 

7.5.1 Vilka kvalitéer utrycker pedagogerna är betydelsefulla för barns utveck-
ling och lärande? 

 

Barnsynen och det pedagogiska förhållningssättet är två av sakerna som tre av pedagogerna vi 

intervjuade tyckte var viktigt för att det skulle kunna ske utveckling och lärande på förskolan. 
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Vidare påtalade två av pedagogerna att läroplanen skulle följas och om förskolan följer den så 

sker det utveckling och lärande. Pedagog 2 menar att när den nya läroplanen trädde i kraft så 

fick förskolan ett uppsving till det bättre. Detta var något hon hade funderat på och kommit 

fram till nu på senare tid.    

 

Pedagogernas lyhördhet och förmåga att lyssna på barnens tankar för att förstå deras intressen 

var viktigt för några av pedagogerna. Vidare menar pedagog 3 att om vi lyssnar på barnen och 

ställer öppna frågor till dem så blir barnen nyfikna. Nyfikna barn gör att de vill forska vidare 

och att lärande sker.   

 

Planeringstiden och reflektionstiden ger stor möjlighet att kunna diskutera med kollegor om 

hur verksamheten ska läggas upp för att utveckling och lärande ska vara möjligt. Pedagog 1 

menar att när de har reflektionstid i sitt arbetslag försöker de diskutera så att det som upp-

märksammas leder till att utveckla verksamheten.  

 

Pedagog 3 berättar att vi ska erbjuda ett utforskande material och en lärande miljö. Materialet 

ska vara anpassat till åldern på barnen. En annan sak som pedagog 3 tar upp är att det sker ett 

lärande i barnens lek, när barnen skapar och reflektera tillsammans.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att kvaliteterna som pedagogerna uppmärksammar handlar om 

betydelsen att vara medveten om sin barnsyn, att deras förhållningssätt präglas av lyhördhet 

och att barns intresse ska framträda i verksamheten. De talar också om planerings- och reflek-

tionstid i arbetslaget som kvalitéer för att utveckla verksamheten och att förskolans material 

och miljöer stimulerar barnens utveckling och lärande. Ytterligare en kvalitet som uppmärk-

sammas är den utveckling och det lärande som sker när barnen leker. 

7.5.2 Vilka avtryck har förskolan gjort hos barnen? 
 

Barn 1 berättar flera gånger under intervjun att det var fröknarna som bestämde på förskolan. 

Vi tolkade det som att det hade gjort ett stort avtryck hur hon hade det på förskolan. Hon be-

rättar vidare att det var roligt att vara på förskolan vilket vi tolkar som att det inte gjorde hen-

ne så mycket att det var fröknarna som bestämde. 
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Tre av barnen tog upp hur inne och utemiljön såg ut. De kunde återberätta specifika händelser 

som utspelade sig i en viss miljö. Samma tre barn berättade för oss att de tyckte det var roligt 

att leka med sina kamrater på förskolan.   

 

Sedan var det mycket konkreta saker som barnen kommer ihåg från sin förskoltid t.ex. att de 

klättrade i träd, gungade, pysslade, lekte, gjorde fyrkanter i trä. Det alla fyra barnen kommer 

ihåg är att tiden på förskolan var rolig. 

 

Sammantaget ser vi att ett barn pratade om de vuxna på förskolan som de ”som bestämmer” 

men att det inte var något problem för barnen. Det som barnen i intervjuerna talade samstäm-

migt om var förskolans miljö både inne och ute men mest ute. Barnen mindes konkreta situa-

tioner eller tillfällen där de upplevt tillfredsställelse och att kamraterna på förskolan var vikti-

ga för dem.  
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8 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras vår analys ställd i relation till litteraturen. Vi kommer också ta upp 

vilka förväntningar vi hade på detta arbete innan vi började. Vi har valt att dela upp diskus-

sionskapitlet i tre olika rubriker, resultatdiskussion, metoddiskussion och fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

 

Kennedy (1999) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) var överens om att pedagogernas syn på 

barnen och hur pedagogerna bemöter barnen hade stor betydelse för barns utveckling och 

lärande. Vilket stämmer överens med pedagogerna som vi intervjuade som hade samma upp-

fattning. Däremot, till vår stora förvåning, så berättar bara ett av fyra barn om sina fröknar på 

förskolan. De hon då benämner är att fröknarna bestämmer. Vi trodde att något barn någon 

gång under intervjuerna skulle nämna att fröken har lärt mig eller något liknade men det kom 

aldrig upp. Då hade vi kopplat samman barnens tankar om att fröken lär ut och att pedagoger-

na tycker att barnsynen och hur man bemöter barnen är en viktig aspekt i barns utveckling och 

lärande men så blev det inte.  

 

En av de pedagoger vi intervjuade berättade för oss att hennes barnsyn hade ändrats när den 

nya läroplanen trädde i kraft. Lpfö 98 reviderades 2010, så de barn som vi intervjuade hade 

hunnit börja förskoleklass innan dess. Läroplanen kom redan 1998 så vi tycker att det är kons-

tigt att en revidering av den gamla spelade så stor roll med tanke på barnsynen. Är det fram-

skrivet tydligare i den nya? Har det blivit hårdare att vi ska följa läroplanen? Frågor som man 

kan ställa sig när man funderar på varför pedagog 2 ändrade barnsynen så sent som 2010. 

 

De stora barngrupperna gör att pedagogerna tycker att det är svårare att se varje barn, vilket är 

vårt uppdrag enligt läroplanen för förskolan. En av pedagogerna uttrycker att hon är rädd att 

hennes barnsyn, som hon anser är bra, kommer försvinna om barngrupperna förblir så stora 

som de är i dag. Detta tycker vi låter skrämmande, men vi är beredda på att hålla med henne. I 

dagens samhällsdebatt vet vi att Pramling Samuelsson driver ett forskningsprojekt där hon 

bland annat är intresserad av att studera de stora barngrupperna och Pramling Samuelsson ger 

uttryck för att det i sig inte handlar om antalet barn utan om att kvaliteten på verksamheten 

spelar en större roll. Vi ser också det som svårare att se varje barn när man är stora barngrup-

per och lite personal. En annan pedagog utrycker starkt att hon tycker att man borde dela in 

barnen i åldersgrupper för att barnen ska kunna lära och utvecklas hela tiden. Det som talar 
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emot att barnen ska vara i sina åldersgrupper tycker vi är att barnen inte är på samma stadier i 

utvecklingen bara för att de är lika gamla. Det bästa kanske kunde vara att dela in barnen i 

grupper efter deras intressen istället? 

       

Vi trodde också att pedagogerna skulle prata mycket om pedagogisk dokumentation. Pedago-

giskdokumentation innebär att man låter barnen vara med och göra och reflektera runt doku-

mentationerna. Till vår stora förvåning så var det inte någon av pedagogerna som pratade om 

detta. Trots att vi vet att flera av de pedagoger vi intervjuade arbetar på detta sätt dagligen. 

Kanske beror det på att de just jobbar med det varje dag och ser det som så naturligt att man 

glömmer bort det? Pedagogerna pratade mycket om deras reflektionstid tillsammans i arbets-

laget och tillsammans med andra pedagoger. Om barnen fick var med och reflektera framgick 

inte. Detta känner vi igen i de verksamheterna som vi jobbar i. Ofta diskuterar och reflekterar 

vi tillsammans med våra kollegor men inte med barnen. Pedagog 3 tog upp att vi måste ställa 

öppna frågor till barnen som leder till nyfikenhet och en lust att lära. Enligt oss kan men kalla 

det som en slags reflektion som vi gör med barnen i verksamheten. 

 

Barnen vi intervjuade berättade om hur deras miljö på förskola såg ut både inne och ute, de 

berättade även om hur rutinerna såg ut när de kom. Att de vinkade vid ett visst fönster osv. 

Även pedagog 3 anser att vi ska ge barnen en miljö som är utmanande och lärorik. Vi skulle 

kunna uttrycka att pedagogerna i barnens förskolor har lyckats skapa intressanta och trivsam-

ma miljöer men har det lett till att barnen har förstått sin egen utveckling och det egna läran-

det? Eller är detta ett uttryck för det Johansson och Pramling Samuelsson (2006) uppmärk-

sammar att barn har svårt att se lärandet i förskolan. En fråga vi då kan beröra är hur förskol-

lärare synliggör lärandet. Vi ser också i våra intervjuer att förskollärarna inte talar så mycket 

om utveckling och lärande. Ingen av barnen och ingen pedagog berättar för oss vem som pla-

nera den pedagogiska miljön på deras förskolor utan detta är en tolkning vi har gjort. 

 

Två av barnen tar upp matsituationerna i intervjuerna och berätta om hur de upplevde dem på 

förskolan. Vår erfarenhet är att pedagoger prata mycket om hur vi ska få ett lugn i våra matsi-

tuationer, hur barnen sitter bäst för att få det osv. Matsituationerna är en viktig del i vardagen 

på förskolan både för barnen och för pedagogerna. Kanske kan det vara så att vi pedagoger 

stressar upp lite inför dessa och att det avspelar sig på barnen för ofta hör man frågor som 

kommer ifrån pedagoger. Hur gör vi nu vid maten? Var ska jag sitta? Var ska vi sätta barnen 
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på för platser för att de ska få matro? Så enligt vad barnen kommer ihåg så var miljön och 

dess utformning är viktigare än hur pedagogerna var mot barnen. 

 

Två av barnen vi intervjuade tog upp att de tyckte det var extra roligt att vara ute och leka. 

Det kunde vara på gården, i lekparken och i skogen. Detta är också något vi har upplevt ute i 

verksamheten där vi har jobbat. I alla väder vill de flesta barnen gå ut och leka. Är det för att 

det inte finns lika många regler ute t.ex. man får springa? Är det för att ljudnivån sjunker när 

man kommer ut?  

 

Pedagogernas uppfattning om vad barnen hade lärt sig stämde inte överens med vad barnen 

kommer ihåg. Barnen kommer ihåg mer konkreta och fysiska aktiviteter medan pedagogerna 

trodde de skulle komma ihåg teoretiska grejer. Väldigt intressant tycker vi för det verkar som 

att John Deweys teori om ”Learning by doing” stämmer bra in på de barn som vi intervjuade. 

De saker de hade fått utföra kroppsligt kommer de också ihåg att de har lärt sig. 

 

Vår upplevelse från våra egna verksamheter och på de platser vi har gjort vår VFU (verksam-

hetsförlagd utbildning) är att pedagoger, som vi skrev i inledningen, sällan använder begrep-

pen utveckling och lärande varken inom arbetslaget eller till barnen, vilket är konstigt med 

tanke på det har en betydande rubrik i Lpfö 98/10. Om vi inte använder dessa viktiga begrepp 

inom arbetslaget och synliggör begreppen så att de finns med i vardagen med barnen hur ska 

då barnen uppfatta att de lär och utvecklas.   

Vi intervjuade två flickor och två pojkar, pojkarna kom inte ihåg så mycket medan flickorna 

kunde berätta mycket från sin tid på förskolan. Vad kan det bero på, att flickorna kommer 

ihåg mer än vad pojkarna gjorde? Vi ställde oss även frågan om det bara var en tillfällighet 

eller ifall det är så generellt att flickor kommer ihåg mer från sin tid på förskolan än pojkar. 

Det barnen mest kommer ihåg det var de fysiska aktiviteterna som att t.ex. pyssla, gunga, 

klättra osv. medan pedagogerna tog upp mer teoretiska kunskaper. Barnen pratade om kamra-

ter och kamraters betydelse. Återigen vill vi ta upp det resultat vi fick med tanke på pedago-

gernas roll i förskolan. Barnen kommer ihåg sina relationer med kompisar inte med pedago-

ger. Vi ser själva i vår verksamhet hur barnen skapar relationer med varandra och hur viktiga 

de är för varandras trivsel på förskolan. Ibland upplever vi att barnen kan skapa sig en så stark 

relation med en kamrat att det blir svårt att leka med någon annan om kamraten skulle vara 

ledig eller sjuk. Öhman (2003) skriver om att barnen skapar kontakt och relationer i tidig ål-
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der, att de får gemensamma intressen som gör att de vill leka tillsammans. Detta tycker vi är 

ett bra underlag för våra tankar. Öhman (2003) anser också att barngruppen inte få vara för 

stor men inte heller för liten, det ska vara så att barnen kan hitta kompisar men det får inte bli 

för stökigt.  

 

Det var bara ett barn som sa något negativt om förskolan och det var att de alltid gick till 

samma lekpark när de hade utflykt. Annars var alla barnens svar positiva. 

8.2 Metoddiskussion 
 

När vi intervjuade pedagogerna så fick de se frågorna en liten stund innan. Men det var inte 

tillräckligt länge för att de skulle hinna fundera över hur de skulle svara. Där tror vi att vi 

gjorde ett misstag. Hade vi gett pedagogerna frågorna några dagar innan intervjuerna så tror vi 

att pedagogerna hade tänkt igenom sina svar och kanske svarat på ett annorlunda sätt än vad 

de gjorde vid våra intervjutillfällen. Vi tror att pedagogerna hade valt att benämna t.ex. peda-

gogisk dokumentation vid just det namnet. Vi kan i våra tolkningar se att de pratar om den 

pedagogiska dokumentationen någon gång lite kort men vi trodde det skulle vara betydligt 

mer. Om vi hade varit mer vana intervjuare så kunde vi ställt följdfrågor som hade lett fram 

till de svar som vi var ute efter. Det finns både för- och nackdelar med detta. Man vill inte 

tvinga någon att säga saker de inte menar men samtidigt kanske man hade kunnat hjälpa dem 

att sätta ord på den kunskap som de har.  

 

Pedagogerna gav många lika svar. Gav dem de svaren för att det var ”rätt” enligt läroplanen? 

Vi frågade oss också om vi hade fått annorlunda svar i fall vi hade gjort observationer istället 

för intervjuer. Eller observationer och intervjuer för att se om pedagogerna agerade utifrån 

vad de har berättat?  

 

Det som kändes bra med våra intervjuer med pedagogerna var att de själva fick bestämma en 

plats där de kände sig trygga att intervjuas på. Några av pedagogerna upplevde den andra frå-

gan (se bilaga 1) som väldigt svår. De uttryckte att de ville stänga av ljudupptagningen och 

fundera en stund innan de kunde svara på vad lärande och utveckling för varje barn i försko-

lan innebar. Vi upplevde det som förundransvärt för utveckling och lärande är en så stor del 

av vår läroplan Lpfö 98/10. Trots att pedagogerna hade fått läsa frågorna innan så stannade de 

alltså till vid denna fråga. Är det en fråga som pedagogerna var rädda att svara ”fel” på? Finns 
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det så mycket de vill berätta så de inte vet var de ska börja? Var det fel ordning på frågorna, 

skulle den ha kommit längre ner när intervjuerna hade pågått en stund? Vi vet inte. 

 

Vi gav också pedagogerna våra telefonnummer om de skulle vilja tillägga något som de inte 

fick med. Ingen av pedagogerna gjorde det. 

 

Vi pratade med barnens föräldrar och fick ett medgivande om att vi fick intervjua deras barn. 

Båda föräldrarna skrev på samtyckesformuläret, vilket är ett måste för att de ska vara godkänt. 

I missivbrevet har vi inte fått med vår handledares uppgifter. Detta för att vi inte visste att det 

skulle vara med.  

 

Intervjuerna med barnen kändes lite mer avslappnade än de med pedagogerna. Vi tror att det 

kan ha berott på att vi var mer vana vid att intervjua barn, vilket vi gör mycket ute i våra verk-

samheter.  Vi lät även barnen bestämma själva var de ville bli intervjuade. Vi var hemma hos 

några barn, något barn ville få frågorna på fotbollsplanen och då löste vi det också. Barnen 

var inte förberedda på vad frågorna skulle handla om utan bara att vi skulle prata lite om när 

de gick på förskolan. Vi började intervjua ett barn. Den intervjun blev inte riktigt som vi hade 

tänkt oss. Barnet berättade massor av saker som han hade lärt sig i förskoleklass. Efter ett tag 

kom vi på att förmodligen så kallades förskolan på hans tid för dagis och inte förskola. Så när 

vi intervjuade de andra barnen började vi med att berätta att när vi säger förskola så menar vi 

dagis. Det hjälpte oss mycket för annars tror vi att vi hade fått flera svar på hur det var i för-

skoleklass.    

 

Både intervjuerna med barnen och pedagogerna spelades in på våra mobiler. Det kändes som 

barnen var mer bekväma med det än pedagogerna. Vi tror att det beror på att vi i dagens för-

skola/skola använder mycket mera teknik jämfört med förr. Barn i dag är mera vana vid att 

spela på surfplattor osv.  

 

Vi väntade bara några dagar från det att vi hade gjort våra intervjuer med att renskriva dem. 

Vi spelade upp ljudupptagningen samtidigt som vi skrev. Detta tog lång tid men vi tror att det 

var nödvändigt för att då kunde vi ta del av varandras intervjuer på ett bra sätt. Utifrån det vi 

såg i våra intervjuer arbetade vi fram några nyckelord som både barnen och pedagogerna be-

nämner. Utifrån dem har vi sedan arbetat fram denna studie.  
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8.3 Fortsatt forskning 
 

Under arbetets gång har vi stött på en hel del frågor som vi gärna hade arbetat vidare med 

men vi insåg snabbt att vi fick begränsa oss så att inte arbetet skulle bli för stort. Några av de 

frågor och tankar som kom upp som vi skulle tycka att det hade varit intressant att forska vi-

dare om ger vi uttryck för här.  

 

Varför kommer alla barn som vi intervjuade ihåg att de lekte utomhus? Vi funderade på ifall 

det bara var så att vi hittade barn som tyckte om att vara ute. Därför tycker vi att det vore in-

tressant att intervjua fler barn och höra deras tankar om utomhusaktiviteten på förskolan. Bar-

nen kan vara i alla åldrar för vi upplever att förskolan alltid har varit utomhus mycket. 

 

Varför benämner sällan pedagogerna barns utveckling och lärande som just utveckling och 

lärande? Vid fortsatt forskning av detta kan pedagoger intervjuas med raka frågor om hur de 

benämner utveckling och lärande. Kanske tycker pedagogerna att lärande fortfarande är ”för 

mycket skola”? En annan fråga kan vara att undersökas hur de prata om utveckling och läran-

de med barnen. 

 

Ett sista förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur det kommer sig att flickorna kom-

mer ihåg mer än pojkarna i våra intervjuer. Är det alltid så? Om det är så finns det någon an-

ledning. Behandlar vi flickorna annorlunda än pojkarna på förskolan. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till lärare 

 

1. När tog du din förskolelärarexamen? 

I förskolans läroplan framträder att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet 

och utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Det står också att verksamheten ska 

ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. 

 

2. Vad innebär lärande och utveckling för varje barn i förskolan? 

3. Hur gör ni för att möta barnens behov enskilt och i grupp?  

4. Använder ni några särskilda strategier? 

5. Hur samtalar ni pedagoger om barns möjlighet till utveckling och lärande i förskolans 

verksamhet? 

6. Vad tror du att barn som har lämnat förskolan kommer ihåg av sin förskoletid med 

tanke på lärande och utveckling? 

 

 

Inför barnintervjuerna ställer vi fyra teman. 

 

1. Berätta för mig om när du gick på förskolan? 

2. Var det något som du tyckte var extra roligt på förskolan? 

3. Berätta för mig om det var något speciellt du lärde dig? 

4. Lärde du dig något på förskolan?



 

 

Bilaga 2 
 

 
 

Till målsman. 

 

Vi heter Ann-Charlotte Bodmar och Jonna Andersson och vi studerar till lärare med inriktning 

förskola/förskoleklass på Linneuniversitet i Växjö. Under sommaren 2013 ska vi arbeta med 

vårt examensarbete och vi vill undersöka vad barn bär med sig för erfarenheter från sin tid på 

förskolan. 

För att få kunskap om hur barnen uppfattar hur det var när de gick på förskolan kommer vi att 

genomföra några barnintervjuer. Vi kommer att spela in och anteckna det som barnen säger 

för att underlätta bearbetningen av våra intervjuer. Arbetet kommer att redovisas i en skriftlig 

rapport men även muntligt inför andra studenter, opponenter och lärare. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att namn på 

individer inte kommer att framgå.  

 

För att kunna använda det insamlade materialet behöver vi målsmans medgivande. 

 

Tack för medgivande att ert/ditt barn kan medverka i vår undersökning. 

 

Med vänlig hälsning. 

Ann-Charlotte Bodmar och Jonna Andersson. 

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx 

 

Jag/vi godkänner att mitt barn intervjuas 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

 

 


