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Abstrakt 
Titel: Förskollärares tankar om sin egen påverkan på barns lärande - En kvalitativ studie 

om fem förskollärares attityder och föreställningar om barns lärande i förskolan 

 

Title: Preschool teachers' thoughts about their own impact on children's learning - A 

qualitative study of five preschool teachers' attitudes and beliefs about children's 

learning in preschool 

 

Detta är en kvalitativ studie som undersöker om hur förskollärarens barnsyn och 

kunskapssyn påverkar barns lärande. Syftet med studien är att synliggöra hur 

förskollärare tänker kring sin egen påverkan på barns lärande i förskolan, utifrån 

förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. Studien fokuserar på vad några förskollärare i 

Sverige utgår från när de planerar för barns lärande på förskolan samt hur medvetna de 

är om sin egen påverkan på barns lärande. För att ta redan på detta har fem intervjuer 

genomförts från olika förskolor. Studien fokuserar på förskollärarens perspektiv och 

intervju har gjort att jag har kunnat samla empiri som fokuserar på förskollärarens 

uppfattningar och känslor kring ämnet. Resultatet visar att samtliga förskollärare är 

medvetna om sin påverkan på barns lärande, men deras tankar skiljer sig åt vad gällande 

på vilket sätt förskollärarens barnsyn och kunskapssyn utformas i verksamheten. 

 

Nyckelord 
Barns lärande, Barnsyn, Kunskapssyn 
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1 Inledning/Bakgrund 
Den här studien problematiserar förskollärarnas barnsyn, kunskapssyn och intressen 

påverkan på förskolans verksamhet. Förskollärarnas attityder gentemot barns lärande är 

endast en faktor som påverkar förskolan. Det finns även andra aspekter som påverkar 

förskolan, dessa är till exempel att det finns barngrupper med olika behov och intressen. 

I min studie har jag valt att endast fokusera på förskollärarens perspektiv på lärande då 

förskolläraren har som uppdrag att främja barns lärande och utveckling utifrån barnens 

behov och intressen. Problematiken i den här studien är förskollärarens betydelse för 

barns lärande. Vad skulle hända om varje förskollärare i ett arbetslag hade samma 

erfarenheter och intressen? Tidigare har jag fått en positiv syn på att förskollärare är 

olika varandra i arbetslaget för att detta gör att verksamheten blir starkare då den är 

byggd efter olika slutsatser. Det är även viktigt för barnen att ha förebilder som är olika. 

En annan problematik är hur utveckling av verksamheten skulle ske om inte 

förskolläraren är medveten om sin egen påverkan och tar hänsyn till detta i 

reflektionerna. Skälet till valt problemområde beror på att det tidigare beskrivna utgör 

en sådan stor betydelse för hur verksamheten utformas och ser ut. Under tidigare 

praktiker har jag samlade upplevelser kring förskollärarens påverkan på barns lärande. 

Bland annat genom hur förskolläraren kan arbeta för att ge bästa möjligheter för barns 

lärande utifrån barns behov, men också på vilket sätt förskollärare väljer teman, och 

varför de valt just det temat. Problemområdet är även vald för att bidra med en större 

förståelse för hur viktigt det är att förskollärarna i ett arbetslag är olika individer med 

olika intressen och att detta medför att verksamhetens gränser vidgas. Förskollärarna har 

ansvar att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande av verksamheten, vilket 

sedan kan gestaltas på olika sätt och gör att det inte alltid är en lätt utmaning.  Miljön är 

ytterligare en aspekt som är kontrollerad av förskollärarens barnsyn och påverkar 

barnens möjligheter till lek och lärande. Lärande i förskolan uppmärksammas mer och 

mer för varje år och jag anser att det är viktigt att vara medveten om vilka faktorer det är 

som påverkar lärandet, då begreppet lärande inom förskolan är väldigt utbrett. 

 

Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) beskriver att 

förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och detta ska ske genom att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan står för en 

kunskapssyn där lärande sker hela tiden, men hur tars detta till vara av förskollärarna? 

Vilka situationer är det som blir dokumenterade och vilka situationer hamnar i 

skymundan? Denna studie är ett exempel på vad förskollärarnas egna intressen och 

erfarenheter har för betydelse för verksamheten och barnens lärande. 

 

1.1 Dokumentation i förskolan 
Didaktikens grundfrågor (Vad? Hur? Varför?) är kopplade till lärande i förskolan. Dessa 

frågor ska ligga som grund för förskollärarens reflektion kring barns lärande. 

Förskollärarna reflekterar om vad som har skett, om det var något som behöver 

förbättras och på vilket sätt det kan bli bättre, samt vad det var för faktorer som har 

påverkat resultatet. Didaktiken är ett verktyg till reflektion för att verkligen synliggöra 

vad det är som sker i verksamheten, kanske är det något som saknas eller som inte är bra 

och behöver förbättras? Detta kan i form av dokumentation synliggöras och strävas mot. 

    Dokumentation kan även synliggöra för hur stor påverkan barnen har på 

verksamheten? Det är barnen som verksamheten ska formas utefter, vilket innebär att de 

ska ha många möjligheter där de kan påverka verksamheten och sitt eget lärande. 

    Palmer (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. Det 

handlar om att försöka se och förstå vad som händer i verksamheten med utgångspunkt 
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att ”lyssna in” det som händer bland barnen och sedan synliggöra det i en 

dokumentation. Förskolläraren ska även bjuda in barnen och göra dem delaktiga i 

dokumentationen, genom att föra gemensamma samtal och reflektioner (a.a). 

Dokumentation gör det möjligt för utomstående att vara delaktiga och ge sin bild av 

situationen, till exempel föräldrar. Dokumentation i förskolan är ett bra verktyg när det 

arbetas med uppföljning på förskolans verksamhet och hjälper till att synliggöra barnens 

lärande. Benn (2003) skriver att dokumentation är ett verktyg till för att förskollärarna 

ska kunna bilda sig en förståelse till barnet och kunna möta dem där de befinner sig. Det 

är förskollärarnas ansvar att dokumentera kontinuerligt och även avgöra vilka 

situationer det är som blir dokumenterade. Detta innebär att dokumentationen även 

synliggör vilka lärsituationer som förskolläraren anses viktigast att dokumentera och 

vilka andra situationer som faller bort i glömskan. 

    Eidewald (2013) skriver att pedagogisk dokumentation fokuserar på att synliggöra 

barns lärande samt synliggöra förskollärarnas förhållningssätt till verksamheten. Alltså 

hjälper dokumentationen även förskollärarna att se sitt eget agerande och kunna 

reflektera kring det.  

 

1.2 Barnsyn 
Bjervås (2003) riktar uppmärksamheten mot att förskollärarna barnsyn har den största 

påverkan på hur förskolans verksamhet kommer att utformas, så väl som innehåll och 

arbetsform. Därför är det viktigt att i arbetslaget diskutera ihop en gemensam barnsyn 

att arbeta utefter den i verksamheten, men det är även viktigt att förskolläraren själv 

funderar kring vilken barnsyn som de själv har (a.a). 

    Förskollärarens barnsyn påverkas av samhället som hon/han lever i och socialt 

umgänge. Därför skiljer sig det en del mellan olika kulturer och samhällen, beroende på 

hur vuxna pratar om barn. Barnsynen är därför även påverkad av vilka benämnande, 

begrepp och förgivet taganden som används när det talas om barn. Synen på barn 

förändras även genom tiden. Detta beror på att samhället förändras, vi pratar inte om 

barn idag så som det gjordes förr (Markström, 2007). Enligt Bjervås (2003) och 

Markström (2007) ansågs förr att barn är som natur. Barnet börjar som ett litet 

obetydligt frö som sedan växer sig större ju mer kunskap barnet kommer i kontakt med. 

En vuxen måste ständigt vara närvarande för att barnet ska kunna lära sig dessa 

kunskaper. Lärandet i den här barnsynen gör det möjligt att barns kompetenser blir 

osynliga på grund av att barnet inte blir utmanat att prova, tänka eller experimentera 

vidare i lärprocessen. Istället sätter förskollärare ett slut på lärprocessen och börjar med 

nästa. 

    Sommer (2005) skriver även att tidigare har barn endast ansetts vara en mottagare 

som långsamt formar en personlighet med hjälp av sin omgivning. Detta kan kopplas till 

Bjervås (2003) som skriver om barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Det 

innebär att barnet ska erövra och bevara den kunskap som samhället och kulturen har 

byggt upp. Barnet måste lära sig det som redan har uppfunnits för att framtiden inte ska 

behöva uppfinna det på nytt. Det är alltså viktigt för barnen att ta vara på det som finns 

och sen i sin tur föra över det till nästa generation. Lärande sker genom ett 

vuxenperspektiv, alltså det som förskolläraren anser som mest lämpligt att lära ut till 

barnen. Barnen har ingen plats för egen tala eller åsikt i dessa fall då de endast ska ta till 

sig kunskapen så som den är (Bjervås, 2003). 

    Ett tredje synsätt på barn som Bjervås (2003) skriver om är barnet som kultur- och 

kunskapsskapande. Enligt detta synsätt har barnet förmåga att själv tänka och analysera 

kring något och skapa ny kunskap. Barnet är ständigt aktiv och delaktig i att förnya 

kunskap och sin kultur. Barnet är nyfiket och samspelar med de i sin omgivning. Även 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att ”det lärande barnet framträder 
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som engagerat och socialt, med intentioner att skapa mening och att förstå sin omvärld” 

(a.a., s. 21). Detta innebär att barn utforskar ny kunskap som är intressant för barnet och 

gör det genom engagemang och tillsammans med andra. 

    Den här barnsynen kan även relateras till det kompetenta barnet som Sommer (2005) 

beskriver att barns utveckling sker genom aktiviteter integrerade med socialt umgänge. 

Bjervås (2003) skriver även att barnet ses som en resurs till de andra barnens lärande. 

Barnet är kreativt och dras mot nya utmaningar. Förskolläraren med denna barnsyn 

möter barnet med respekt för deras egen förmåga att ta ansvar samt egen vilja att söka 

kunskap. Förskolläraren håller sig närvarande hos barnet och stödjer det när det behövs. 

 

Vuxnas syn på barn har övergått från att se barn som sårbara och beroende varelser till 

att se barn som kompetenta. En förskollärare kan bemöta ett barn antingen i ord eller 

handling, eller både och. Frågan är om barnen främst möts av handlingar än med ord av 

vuxna? Detta skriver Bjervås (2003) skulle innebära att förskollärarna bemöter barnen 

som sårbara och beroende, men hon skriver även att det är viktigt att vara medveten om 

att barn är sårbara och beroende samtidigt som de är kompetenta åt andra håll. Att 

förhålla sig till barnen som sårbara, beroende och kompetenta är en utmaning hos 

förskollärare. 

 

Sommer (2005) beskriver barnsyn som ett så kallat filter. Det är en sak att iaktta en 

situation och en annan sak att försöka tolka den. Tolkningen anger en form av barnsyn 

hos förskolläraren eftersom det är genom tolkningen som synliggör vad förskolläraren 

anser som avvikande hos barnet och varför. Det utgör därför en viktig grund att 

diskutera varandras tolkningar i arbetslaget för att öka chansen att se situationen i en 

helhet. 

 

1.3 Kunskapssyn 
Bjervås (2003) beskriver kunskap som något som vi använder till vardags för att lösa 

problem och hantera situationer. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) tillägger att 

barn lär sig på många olika sätt och att barnen redan innan tiden i förskolan bär med sig 

erfarenheter. Dessa erfarenheter beskrivs bli en grund för barnets fortsatta sökande på 

kunskap. Förskolläraren måste förhålla sig till detta när de möter barnet. Brodin och 

Hylander (1998) skriver att lärande är något som bör ske med både det kognitiva (tanke) 

och det känslomässiga. Alltså att vi inte kan ta in kunskap utan någon form av intryck 

av känslor. Det måste vara något som är intressant för den lärande personen. 

    När det handlar om kunskap och lärande i förskolan skriver Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) att förskollärarna måste förhålla sig till den kunskapssyn som 

förskolans läroplan står för samt följa förskolans uppdrag. Författarna menar att: 

 
Läroplanens intentioner kan sammanfattas med att barns lärande är relationellt, det vill säga 

barn lär i interaktion och kommunikation med omvärlden (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009:27). 

 

Detta innebär att samhället grundsyn till lärande handlar om att vara nyfiken och våga 

utforska nya kunskaper på olika sätt med hjälp av det barnet har omkring sig. Ställa 

frågor, diskutera och att utforska tillsammans med andra. Detta är bestående på den 

sociala, nyfikna människan. 

 

Liberg (2010) och Bjervås (2003) skriver att förskollärarnas kunskapssyn påverkar 

vilket kunskapsinnehåll som valts att fokusera kring. 
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    Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonar att en stor utmaning för 

förskolläraren är att arbeta mellan konflikten att både stödja barns individuella 

utveckling och det uppdrag som samhället kräver om att alla barn ska lära sig vissa 

specifika färdigheter. Dock skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003) även att 

det är det enskilda barnets behov som ska stå i centrum vid planering av den 

pedagogiska verksamheten och kopplar till läroplanen där barn framstår som en 

samspelande människa. Orsaker hos till exempel beteende hos ett barn ska diskuteras 

flitigt då anklagandet aldrig ska läggas på barnet utan händelsen ska ses som en helhet 

mellan relationer och sammanhang. Det är aldrig barnets fel. Förskollärarna behöver se 

barnets situation genom en helhet, som bakgrund och förskolans miljö. Förskollärarna 

ska fokusera på hur de kan förändra verksamheten så att den ger barnet mer stöd. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att detta innebär att det är viktigt att 

analysera dagen på förskolan ur ett barns perspektiv. 

    Även Bjervås (2003) skriver att det är viktigt att förskollärarna reflekterar kring sin 

kunskapssyn för att hitta vilket lärande som är möjligt för barngruppen. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) beskriver att förskollärarna bör ge barnen möjlighet att 

urskilja det som är tänkt att de ska lära sig med något annat. Detta innebär att variera på 

lärandet för att låta barnet se det ur andra sammanhang och urskilja de från andra. 

Förskollärarens uppgift i och med detta blir att försöka rikta barnens intressen, att skapa 

situationer eller uppgifter som synliggör för barnen det förskolläraren vill lära ut och att 

ha tilltro till barnets förmåga att själv vilja skapa sig en förståelse för det som finns runt 

omkring sig (a.a). 

 

Som jag har skrivit tidigare så står det i Lpfö98 att lärande ska ske som en helhet mellan 

omsorg, utveckling och lärande i förskolan (Skolverket, 2010). Lärandet ska även ske 

lustfyllt som lockar barnens intressen och nyfikenhet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). Kunskap och lärande relaterar även till meningsskapande. ”Vi söker 

mening, orsaker och förståelse av det vi erfar”, skriver Benn (2003:110) och syftar till 

att lärande anses vara ett sätt att söka mening, ett meningsskapande. 

 

1.4 Miljöns påverkan 
De ställningstaganden som förskollärare tar kring kunskap och lärande påverkar hur 

miljön utformas på förskolan samt hur många möten för lärande som förskollärarna har 

möjlighet att skapa till barnen (Benn, 2003 & Bjervås, 2003). Markström (2007) skriver 

att platser förmedlar olika betydelser för de befintliga personerna på platsen, dessa 

betydelser är både fysiskt, symboliskt och känslomässigt. 

 Bjervås (2003) skriver även att sättet som den pedagogiska miljön är utformad avgör 

hur kompetenta barn kan vara och bli i olika ämnen. Beroende på vilka material och 

objekt som förskolläraren väljer att organisera miljön på kommer att påverka barnens 

lärande (a.a). 

    Under förskolans uppdrag i läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att ”förskolan 

ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet”, (Skolverket, 2011:6). Bjervås (2003) beskriver detta med att förskolan ska 

komplettera hemmet. Eftersom barnen tillbringar så långa dagar i förskolan idag kan 

förskolan ses som ett andra hem och förskolläraren en fiktiv moder. Men förskolan är 

mer än bara ett hem, förskolans miljö är en plats som barnen ska bli nyfikna på. Det ska 

finnas material som stödjer barns lärande och som lockar barnen att undersöka vidare. 

    Bjervås (2003) skriver att den pedagogiska miljön synliggör förskollärarnas barnsyn 

och kunskapssyn. Miljön beskrivs att vara formad efter vad förskollärarna vill förmedla 

för de utomstående, vilket budskap av verksamheten vill förskollärarna förmedla? Hur 

är rummet möblerat, vilket material finns det och vilken form av lärande är tänkt att ske 
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i rummet, är aspekter som bör funderas kring. Till exempel så synliggör valt material 

vilken tilltro förskollärarna har jämtemot barnen, är barnen till exempel tillräckligt 

kunniga att använda målarfärg på egen hand? 

    Bjervås (2003) skriver även att förskolans miljö ska stödja barns samlärande, att 

barnens individuella erfarenheter och kompetenser har en betydelse och kan vara en 

tillgång till de andra barnens lärande.  

 
1.4.1 Miljöns betydelse för leken 

Den pedagogiska miljön påverkar inte enbart barns lärande, utan den påverkar även 

barnens lek. Eftersom det är förskollärarnas uppdrag att även reflektera kring den 

pedagogiska miljön ger det dem makten att delvis styra över barnens lek. Detta 

kontrolleras av vilket material som förskollärarna ställt ut samt vilken atmosfär som 

rummen har getts. Därför är det viktigt att ständigt reflektera kring miljön för att ge rätt 

möjligheter till barns lek. 

    Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att leken är meningsskapande för 

barnen där de kan utforska och utveckla både gamla och nya erfarenheter som de har 

upptäckt. Det är ett sätt att kunna bearbeta känslor och lära sig nya saker om 

samhällsregler. Detta gör att leken är oerhört viktig och lägger vikt på att förskollärarna 

har ett genomtänkt rum för vad för lek de vill ska skapas förutsättningar för i det 

rummet. Genom att följa barns lek gör det möjligt för förskolläraren at se vad som 

behöver förändras i miljön för att barnen ska kunna utmanas vidare och utveckla leken. 

Förskolläraren bör observera vad det är som händer i leken, vad går den ut på? och vilka 

material använder dem? Bruce (2010) skriver att leken har en bred flexibilitet över vad 

barn kan åstadkomma i leken. 

    Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att leken är viktig för att 

barnen ska lära sig att interagera med varandra samt lära av varandra. De skriver även 

att den interaktion som barnen har när de lär med varandra är det som kulturen sen 

kommer att grunda sig på. 

 

Dock är Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) kritiska och skriver att leken inte 

alltid är positiv. De menar att förskolläraren många gånger inte vet allt som barnen lär 

sig genom leken. Det sker mycket i leken som förskollärarna många gånger inte ser. 

Detta är på grund av att leken ofta sker utan en vuxen och att det sker mindre 

dokumentation kring barns spontana lek. 

 

1.5 Sammanfattning 
Förskollärarnas tankar om barn och kunskap har en viss påverkan på hur de kommer att 

utforma verksamheten. I den ovan skrivna texten har jag synliggjort för olika faktorer 

och relevanta begrepp som studien kommer att fokusera kring. Bjervås (2003) har 

skrivit om olika sett att se på barn och vad de innebär (a.a). Det synliggörs för 

betydelsen att kring vilken barnsyn förskolläraren har kommer att speglas i 

verksamheten och antingen begränsa eller vidga delar av barns lärande. 

    Kunskapssynen är också en påverkande del då det avgör för hur förskolläraren 

kommer att arbeta för att främja barns lärande. Kunskapssyner kan skilja sig en del då 

till exempel Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar att lärande sker i 

relation med andra, medan Hylander (1998) skriver att lärande sker genom både det 

kognitiva tänkandet samt med sinnen, det kroppsliga (a.a). 

    Miljön har också en betydelse för barns lärande då det är förskollärarnas engagemang 

och flexibilitet som formar och håller den i kontinuerlig förändring för att stödja 

barnens utveckling och lärande. Huruvida miljön är utformad är beroende för vad 

förskolläraren anser att ett barn klarar av eller är intresserad för. Detta innebär att miljön 
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även påverkar barnens lek, eftersom miljön utgör för barnens möjligheter till varierade 

lekar. Bjervås (2003) betonar att miljön avgör för hur kompetenta barn kan vara och 

syftar till vilka material som finns tillgängliga för barnen (a.a).  

    Genom att förskolläraren är medveten om sin egen påverkan gör det möjligt för 

förskolläraren att kunna anpassa sig efter situationer samt ha större kontroll över sitt 

eget agerande. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare tänker kring sin egen påverkan på 

barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. Studien 

fokuserar på vad några förskollärare i Sverige utgår från när de planerar för barns 

lärande på förskolan samt hur medvetna de är om sin egen påverkan på barns lärande. 

 

3 Frågeställning 
- Hur beskriver förskollärare sin barnsyn? 

- Vad har förskollärarens kunskapssyn för påverkan på barns lärande och 

förskolans verksamhet? 

- Vilka utgångspunkter har förskollärare när de tänker kring barns lärande? 
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4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att synliggöras för att skapa en bild av hur 

det tidigare har sätt ut angående utveckling och lärande jämtemot förskollärarnas 

undervisningsuppdrag i förskolan. 

 

4.1 Faktorer för barns lärande och utveckling 
Emmoth (2014) har skrivit en studie om förskollärares syn på barns utveckling och 

lärande, med inriktning mot språkinlärning, kommunikation och matematik. Hon har 

även gjort en undersökning kring förskollärares syn kring uppföljning och 

dokumentation i samma studie. Emmoths forskningsresultat (2014) visar på olika 

faktorer som har betydelse för att kunna skapa förutsättningar för barns lärande. 

    Den första är Trygghet, trivsel och glädje som beskrivs som det viktigaste området 

och lämnar en bra grund för barns utveckling och lärande. 

    Den andra är Förskolans miljö och är också viktig eftersom barnen vitsar de flesta 

timmar om dagen på förskolan. Antal barn i barngruppen påverkar verksamheten och 

även förskollärarnas kunskap och arbetssätt påverkar hur verksamheten ser ut. 

    Den tredje är Förskollärares och barns interaktion och beskrivs att det är viktigt att 

förskolläraren är närvarande i det barnen gör, vara lyhörd och ödmjuk mot barnet som 

subjekt. 

    Den fjärde är, enligt Emmoth (2014) Förskollärares anpassningar av verksamheten 

och innefattar förskollärarens förmåga att ställa sig i bakgrunden till barnet och låta det 

själv få utforska och reflektera över sitt eget lärande, att ha en tilltro till barnens egna 

förmågor är också viktigt för barns lärande. 

   Ytterligare en faktor som påverkar barns lärande och utveckling är 

Uppmärksammande av barns enskilda behov. Den femte faktorn innebär att förskolans 

verksamhet ska anpassas till alla barn. De barn som behöver lite mer stöd än andra ska 

ha möjlighet till extra stöd. I resultatet framhävs också att det är svårt att avgöra när 

barn behöver extra stöd på grund av att barn ofta är olika varandra (a.a). 

 

4.2 Dokumentationens syfte 
Emmoths forskningsresultat (2014) synliggör förskollärarnas förhållningssätt till 

uppföljning och dokumentation och har delat in resultatet under tre rubriker: 

    Vad? – i forskningsresultatet framhävs det att dokumentationer används för att 

dokumentera barn, både enskilt och i grupp, men de används även till att dokumentera 

verksamheten för att se vad det är som händer i verksamheten. Hos hälften av 

förskolorna i studien har de svarat att de fokuserar mest på det enskilda barnet. Med 

hjälp av dokumentation så kan de rama in problematiken kring det enskilda barnet. 

    Hur? – resultatet visar att de flesta förskolorna använder sig av ett strukturerat 

material endast vid systematiskt dokumenterande och att vid spontanist dokumenterande 

används oftast inte något färdigt material eller har någon fast struktur. 

    Varför? - frågan om vem dokumentationer är till för skiljer sig mellan förskolorna då 

några deltagare har framhävt i studien att dokumentationen är för förskollärarnas skull 

för att kunna följa barnens utveckling och lärande samt av verksamheten, medan att 

andra förskolor sagt att dokumentationerna är till barnens skull. Några förskolor anser 

även att dokumentationer är även för föräldrarnas skull. Det som alla håller gemensamt 

med är att dokumentationerna ger stöd till utvecklingssamtalen. 
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4.3 Syn på barn och kunskap 
Westman och Bergmark (2014) har skrivit en studie som syftar till hur förskollärare kan 

erfara deras undervisningsuppdrag i relation till att arbeta med vetenskaplig forskning. 

Undersökningen fokuserar på både förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn.  

    Barnsyn – Forskningsresultatet visar att förskollärarna ser barn som en varelse som 

kan utöka kunskap genom naturliga och människorelaterade objekt. Alltså att barn lär 

genom flertal olika situationer, miljöer och genom att använda sig av alla olika sinnen. 

Forskningsresultatet visar också att barn får oerhörd glädje när de upptäcker något på 

egen hand (Westman & Bergmark, 2014). Forskningsresultatet visar även att 

förskollärarna ser barnen som olika individer som lär sig på olika sätt, till exempel 

genom att först observera och sedan agera, medan det finns andra som agerar på en 

gång. Det finns även de barn som protesterar och inte vill vara delaktig i 

lärandesituationen och det är då som förskollärarna menar att de ska gå in och inspirera 

och utmana barnet så att de finner en lust att lära (Westman & Bergmark, 2014). 

    Kunskapssyn – forskningsresultat visar att förskollärares syn på kunskap 

representerar en kombination mellan att se vetenskap som läskunnighet (teori) och som 

undersökande (att göra). Det undersökande relaterar till demokrati, estetik, 

experimenterande och reflektion (Westman & Bergmark, 2014). Resultatet belyser även 

att förskollärarna arbetar efter ett arbetssätt som innebär att vara närvarade hos barnet 

och bjuda in de till fler aktiviteter som lockar till lärande. Det framkommer även att 

förskollärarna känner sig starkare och självsäkrare när de undervisar i ett ämne som de 

är vana vid (a.a). 

 

4.4 Förskollärares attityder kring undervisning 
Maier, Greenfield och Bulotsky-Shearer (2012) har genomfört en studie som fokuserar 

på förskollärares attityder och förställningar om undervisning. Undersökningen är gjord 

med enkätundersökningar av förskollärare. I resultatet synliggörs det att förskollärare 

har en positiv kunskapssyn på förskolan, som att stödja barnen och förbereda dem inför 

skolan och livet. Förskollärarna är speciellt positiva till att använda och främja metodval 

genom att beskriva, observera, jämföra, tolka och experimentera under 

lärandesituationer. 

   Under enkätundersökningen har förskollärare fått kryssa i olika frågor på händelser 

som de känner sig bekväma/obekväma i på förskolan och har delat in dessa i tre teman: 

    Teacher comfort (Lärarens bekvämlighet) – Det här temat undersöker vad 

förskollärarna känner sig mest bekväma/obekväma med. Faktorn ”demonstrera 

experimentella procedurer” har högst betyg och är alltså vad förskollärarna känner sig 

mest bekväm runt. Den faktor som fått lägst betyg under enkätundersökningen, kring 

vad förskollärare känner sig som minst bekväm med, är ”diskutera idéer, problem med 

andra lärare”(Maier, m.fl, 2012:371). 

   Child benefit (Barns fördel) – Detta tema undersöker förskollärarnas kunskapssyn 

jämtemot barn. Här är faktorn ”Barn lär genom att göra” det högsta betyget medan 

”Yngsta barnen kan inte lära sig kunskap innan de kan läsa” har fått lägst betyg av 

förskollärarna som de anser stämmer minst in på barns inlärning (Maier, m.fl, 

2012:371). 

    Challenges (Utmaningar) – Det här temat undersöker vilka utmaningar som 

förskollärarna ställs inför relaterat till sitt undervisningsuppdrag. Den faktor som flest 

förskollärare kryssat som känt är svårast utmaning är ”förberedning inför undervisning 

tar mer tid” och den faktor som fått lägst betyg är ”rädd för att barn ställer en fråga som 

är svår att svara på” och motsvarar vad förskollärare anses som minst utmaning (Maier, 

m.fl, 2012:371). 
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4.5 Balansen mellan teori och praktik 
Jonsson (2011) har gjort en undersökning som belyser förskollärares uppfattning och 

beskrivning av förskolans läroplan. Studien fokuserar på hur förskollärarna beskriver 

läroplanens innehåll och arbetsformer jämtemot de yngsta barnens utveckling, lärande 

och behov. Jonssons forskningsresultat (2011) visar att det viktigaste förskollärarna 

anser om vad de yngsta barnen bör lära sig är personlighetsutveckling och sociala 

förmågor samt även emotionella förmågor. Forskningsresultatet pekar på strävan att 

utveckla och fostra barnen att bli ansvarstagande individer som rustas med 

självförtroende och förmåga att känna empati och bli sociala varelser. Jonsson (2011) 

skriver dock att förskolans verksamhet även ska fokusera på barnens intressen och 

behov och menar med det att vuxna bör hålla en jämn vikt mellan det barnet bör lära sig 

och vad barnet vill lära sig mer om. 

   Jonssons forskningsresultat (2011) visar även att lärandets innehåll är kopplat till 

lärarnas flexibilitet att fånga upp det som just för stunden intresserar barnen och gå 

vidare med det. Lärandets hur framkommer i forskningsresultatet som något som sker 

barncentrerat. Lärande sker bland annat genom lek, mycket fokus finns till 

återkommande vardagssammanhang.  

    Forskningsresultatet belyser även att gruppen är en viktig del för barns individuella 

lärande och utveckling. Att arbeta i grupp gör det möjligt för individerna att utveckla 

talförmågan, imitation och känna empati. Lärandets beskrivs även något som kräver 

upprepning och träning. Upprepning och träning är även kopplad till moralisk läran. 

Miljön utformas för att inspirera och locka nyfikenhet hos barnen att lära (Jonsson, 

2011).  

    Jonssons forskningsresultat (2011) visar även att barns imitation mellan barn och 

vuxna uppmuntras till både samtal och handling. Resultatet belyser även att använda lek 

som arbetsform ger möjligheter för lärande. Förskollärarna beskriver leken som ett sett 

att kunna närma sig barnperspektivet och gör undervisningen mer värdefull för 

barnet/barnen. 

 

Jonssons undersökning (2011) fokuserar även på hur förskollärarna kopplar 

undervisningen till läroplanen och resultatet visar att förskollärarna utgår först och 

främst utifrån barnets nuvarande behov och intresse. Alltså att låta barnperspektivet gå 

före läroplanen.  
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5 Teorianknytning 
I det här kapitlet kommer jag att presenterar olika teorier som senare kommer att 

kopplas till studiens analys. Till att börja med presenteras den didaktiska reliefen. 

Denna teori är vald för att den handlar om att lärare gör val utifrån olika aspekter (vad?, 

hur?, varför? och vem?). Detta är innehållande frågor som krävs vid reflektion av 

händelser i förskolan. 

    Sedan har även Vygotskijs teorier om sociokulturellt perspektiv på lärande valts då 

den teorin har stort inflytande på dagens förskolor i Sverige. Det sociokulturella 

perspektivet fokuserar i den här studien på vilka barn- och kunskapssyner som 

förskollärarna talar utefter. 

 

5.1 Den Didaktiska Reliefen 
En undervisningssituation ser olika ut beroende på vilket val förskolläraren gör och 

förhåller sig till. Detta beror på vilken aspekt som valts ut att fokuseras på medan de 

andra aspekterna faller bort i glömskan (Liberg, 2010). Dessa val av aspekter beror på 

förskollärarens erfarenheter, om vilken aspekt som anses viktigare eller bättre. Det är 

även möjligt att vissa aspekter inte är synliga överhuvudtaget för enskilda förskollärare 

och kommer alltså inte att existera alls på grund av förskollärarens brist på kunskap och 

erfarenhet. 

 

Midtsundstad (2010) skriver om den didaktiska triangeln: 

 

 
Figur 1: Didaktisk triangel 

 

Midstundstad (2010) belyser att den didaktiska triangeln utgör det som skall reflekteras 

kring innan och efter en undervisning. Den didaktiska triangeln handlar om att 

reflektera kring vilket lärande, hur lärandet ska ske och varför det är valt att göra så. 

Dessa tre grundfrågor är sammankopplade med varandra och kommer att påverka barns 

lärande. Den här triangeln används som stöd för förskollärarens reflektion kring 

undervisning (a.a). 

 

De didaktiska frågorna vad? och varför? som ligger som huvudgrund för 

undervisningen (Liberg, 2010). En förskollärare bör reflektera kring vad det är som 

förskolläraren vill att barnet ska lära sig inom särskilt ämnen och varför. Liberg (2010) 

skriver att vad-frågan är mycket styrd från läroplanen. Detta beror på att läroplanen 

innefattar det innehåll som alla förskolor ska leva upp till och det är förskollärarnas 

ansvar, samt förskolechefens ansvar att se till att styrdokumenten blir synliga i 

verksamheten. Liberg (2010) skriver även att innehållet i läroplanen är kopplat till 

samhället och utvecklas därmed utefter att samhället utvecklas. I och med läroplanen 

har samhället vissa krav som förskolan ska styra mot. Det innebär lärande som barnen 

behöver för att sedan klara livet som en värdig människa. 
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En annan viktig fråga inom didaktiken är hur? och Liberg (2010) skriver att 

motivationen till undervisningens syfte, samt vilka det är som ska delta i den, ligger 

som grund för de val av arbetsformer som kommer att användas. Undervisning 

konstrueras på ett visst sätt för att skapa ett möte mellan barnen och kunskapen som ska 

läras ut. För att skapa en bra grund kring val av undervisningsmetod skriver Liberg 

(2010) att vara medveten om hur ämnen klassificeras, vilka kunskapssyner som är 

närvarande och även vara medveten om vilka normer och värderingar som ligger som 

grund för innehållet. Liberg (2010) menar att kunskapssynen blir en grund som 

förskolläraren kan stödja sig på för val av undervisningens upplägg. Normer och 

värderingar har också betydelse för vad-frågan. Midstundstad (2010) skriver att läraren 

kan ta hänsyn till skolans förväntningar vid genomförandet av hur läraren väljer att 

lägga upp en undervisning. Förskolor ser inte likadana ut överallt. Till exempel 

fokuserar vissa förskolor mer på ett spontanlärande bland barnen medan andra förskolor 

arbetar mycket med samlingar och gruppövningar. Dessa förväntningar som 

förskolläraren ska ta hänsyn påverkar också hur förskolläraren lägger upp 

lärandesituationer (a.a). 

    Vad? och hur? är centrala frågor i didaktiken men lika viktiga är även frågan vem? 

vilka är det som ska delta i undervisningen och för vem är den till? Midstundstad (2010) 

belyser att det innehåll som läraren väljer kommer att påverka deltagarna utveckling och 

lärande (a.a). Den didaktiska reliefen handlar om förskollärarens val men en 

undervisning innehåller fler deltagare än bara förskollärare, vilket gör att även barnen 

kan göra val och påverka. Barnen är kännande tänkande subjekt som bär en social 

tillhörighet, ett kön, en kultur och egna normer och värderingar (Liberg, 2010). Det är 

viktigt som förskollärare att kunna vara en öppen ledare och släppa fram barnens idéer 

som påverkar undervisningsförloppet. 

    Efter undervisningen är det också viktigt att dokumentera och reflektera kring det 

som hände och ständigt ställa sig frågan kring varför det blev som det blev. Vad finns 

det för djupare faktorer som har påverkat undervisningen? (Liberg, 2010). 

  
5.1.1 Undervisningstraditioner 

Gällande didaktiska val och överväganden skriver Liberg (2010) följande: 

 
När man talar om didaktiska val och överväganden för att skapa en didaktisk relief, är det 

inte alltid så aktiva val som görs utan ofta vilar man på traditioner och gör som man 

”brukar” (Liberg, 2010:229). 

 

Många gånger sker didaktiska handlingar omedvetet och följer arbetssätt efter 

erfarenhet och vana. Liberg (2010) skriver om fyra olika utbildningsfilosofier som 

påverkar hur förskollärare lägger upp sin undervisning: 

    De första och andra har väl perennialismen och essentialismen som innebär att 

förmedla kunskaper till den enskilda individen. Det är endast fokus på individen. 

Skillnaden mellan dessa är att perennialismen även har stort fokus på kulturarvet. 

    Den tredje är progressivismen som innefattar barnet som en kunskapssökande både 

ensam och i samspel med andra. Fokus ligger på barnets erfarenheter. 

    Den fjärde är rekonstruktivismen, som påminner väldigt mycket om progressivismen, 

men som fokuserar på att lyfta fram flera perspektiv för att barnet ska lära sig att kritiskt 

granska och värdera det de ser och förstår. Fokus ligger på erfarenheter, föreställningar, 

faktakunskaper och förhållningssätt (Liberg, 2010). 
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5.2 Sociokulturella perspektiv på lärande 
Den sociokulturella traditionen bygger på den sociala människan som lär sig 

tillsammans med sin omgivning (Säljö, 2010). Författaren menar att lärande sker 

beroende på hur samhället, som finns runt omkring oss, ser ut. Säljö (2010) skriver även 

att det sociokulturella handlar om att utveckla läran som finns i kulturen, till exempel att 

läsa, skriva, räkna och lösa problem. Lärande från kulturen innebär att vi lär oss av den 

kunskap som redan finns och som kulturen lever med, som vi behöver kunna för att leva 

inom kulturen. Detta menar Säljö (2010) överförs med olika verktyg, där ett av 

verktygen är språket. Till exempel genom benämnande av begrepp. Vi vet alla vad en 

triangel är för något därför att vi antagligen har hört benämningen eller läst om det i en 

bok. Vygotskij (1995) betonar att barns kreativitet är återskapande. Barn skapar och 

bearbetar händelser som de minns och har en vid upplevelse kring.  

    ”Vygotskij refererar till språket som redskapens redskap” (Säljö, 2010:187), och 

menar att språkets har stor betydelse för lärandet. Hur vi kommunicerar med andra och 

tar del av varandra hjälper oss att organisera vår omvärld. Genom att se hur andra beter 

sig hjälper oss att ta efter och förstå hur samhället eller kulturen funkar. Den hjälper oss 

alltså att utvecklas till en medborgare. Vygotskij (2001) belyser sammanhanget mellan 

språk och tanke och menar att det inte är samma sak. Ett begrepp kan ha olika 

innebörder för personer beroende på vilka erfarenheter de har samt vad de har lärt sig av 

andra (a.a). Vygotskij betonar att barnet är beroende av stöd från en vuxen eller av 

kamraterna för att kunna begreppsliggöra världen (Säljö, 2010). 

 

Säljö (2010) skriver att Vygotskijs syn på lärande är något som människor tar till sig 

genom hela livet från olika situationer, vi är ständigt under utveckling, även i 

vuxenåldern. Med lärande menas sådan kunskap som är nödvändig för att socialiseras in 

i samhället och kulturen. 

    I det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2010) att lärande uttrycks med 

appropriering. Detta innebär att vi lär oss och förstår världen genom att använda oss av 

kulturella redskap. Säljö (2010) betonar att det mest vi lär oss är genom de vardagliga 

situationerna. Många språkliga begrepp och dess innebörd lär vi oss genom 

kommunikation i vardagen. 

    Enligt Säljö (2010) lyfter talar Vygotskij om två olika begrepp. Dessa är vardagliga 

begrepp, som vi lär oss genom den vardagliga kommunikationen. De andra är 

vetenskapliga begrepp som hör mer till det vetenskapliga och används inte i vardagliga 

kommunikationer. Dessa vetenskapliga begrepp är kopplade till förskolan och skolan 

där läraren utgör en roll att undervisa barnen att förstå djupare händelser, som till 

exempel naturens kretslopp, samt betydelsen av begrepp.  

 
5.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2010) betonar att Vygotskij ansåg att vi behärskar kunskap lite i taget, i olika 

nivåer. Den proximala utvecklingszonen handlar om att ligga en nivå högre än där man 

är. Detta innebär att man alltid ska sträva efter högre samt utmana det vi inte redan kan. 

Vi börjar på låg nivå, grundnivå, när vi ska försöka lära oss. Sedan med tiden så 

utvecklar vi ett lärande och höjer ständigt nivån ju mer lärande vi utvecklar kring 

kunskapen. Vygotskij (1995) skriver att barn utvecklar och lär sig mer när barnet får 

vara kreativ och analysera det de skapats i lugn och ro. Barnen ska sedan fortsätta att 

utveckla det som de redan har skapat för att öka sitt lärande. Säljö (2010) skriver för att 

kunna skapa ett lärande och stiga i nivåer så krävs det att en vuxen eller en kamrat som 

redan har kunskapen är med och delar med sig av sin kunskap. Personen i fråga är alltså 
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hela tiden beroende av kunniga folk i omgivningen för att kunna utveckla sitt eget 

kunnande. 

    Själva principen med den proximala utvecklingszonen är att visa att utveckling och 

lärande är en ständig process som aldrig tar slut. Det går inte att vara proffs på något 

utan att ha övat och testat sig fram. Det innebär också att behärskningen av ett begrepp 

eller färdighet samt behärskningen av nästa färdighet ligger otroligt nära varandra, då de 

hänger ihop med processen (Säljö, 2010). 
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6 Metod 
Under det här kapitlet kommer jag att redogöra för min valda metod för hur jag har gått 

till väga under processen i min undersökning kring hur förskollärares barnsyn och 

kunskapssyn påverkar barns lärande på förskolan. 

 

6.1 Metodval 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare tänker kring sin egen påverkan på 

barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. Utifrån detta 

har det varit relevant att tillämpa en kvalitativ forskning. Kvalitativ studie innebär att 

forskningen bygger på texters innehåll (Descombe, 2009). För den här studien innebär 

det att undersökningen utgår från det respondenterna har uttryckt under intervjuerna. 

 

Studien har en hermeneutisk ansats som beskriver hur analysen är genomförd. Sjöström 

(1994) skriver att hermeneutik handlar om att försöka tolka mänskliga handlingar. I 

analysen har jag försökt att tolka det som har kommit fram i resultatet, alltså vad 

respondenterna har uttryckt. Tolkningarna bygger på mina erfarenheter från tidigare 

praktiker.  

 

Descombe (2009) skriver att forskare bör välja den metod som anses som mest 

användbar för att nå studiens frågeställningar och syfte (a.a). Intervju som metod är vald 

för att respondenterna ska ha möjlighet att kunna berätta om sina tankar och göra 

innehållet desto trovärdigare. Intervju som metod valdes även för att respondenterna 

skulle fritt kunna berätta om sina personliga upplevelser kring barn och deras lärande i 

förskolan. Det har varit viktigt att de ska kunna förklara detta på ett bra sätt så att jag 

fått djupare förståelse för vad respondenterna menar, samt att jag kunde ställa 

följdfrågor om något har varit otydligt. Detta skulle inte kunna göras med till exempel 

enkätfrågor. Intervjuer används vid forskning som behöver få fram deltagarnas 

personliga uppfattningar och åsikter om något, menar Kvale (2007), vilket är precis det 

den här studien fokuserar på då syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare 

tänker kring sin egen påverkan på barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas 

barnsyn och kunskapssyn. Kihlström (2007) tillägger att intervjuer används för att öka 

förståelsen för de inblandade människorna och förstå hur de tänker (a.a). 

 

6.2 Urval 
Undersökningen har genomförts med fem förskollärare som arbetar med de yngsta 

barnen på svenska förskolor. Respondenterna har valts ut på fem olika förskolor i två 

olika kommuner i södra Sverige. Tre av respondenterna arbetar i ett mindre samhälle 

och två i en mindre stad. Descombe (2009) skriver att antal deltagare har stor betydelse 

för hur resultatet kan formas. Descombe (2009) skriver även att ett urval skiljer sig från 

hur verkligheten ser ut och menar att för att få verkligheten krävs det att använda hela 

populationen i undersökningen (a.a). Därför har jag valt att använda mig av två 

kommuner som kan innebära att resultatet visar en större variation i svaren än om jag 

bara jämfört med en. Resultatet går alltså inte att jämföras utifrån hela Sverige, utan 

bara utifrån fem förskollärare från fem olika förskolor. 

    Respondenternas ålder och kön har inte spelat någon stor roll för denna undersökning 

utan det som har varit viktigt är att samtliga respondenter är utbildade förskollärare. 
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6.3 Genomförande 
Kihlstöm (2007) skriver att en undersökning ska påbörjas med studiens problemfråga 

(a.a). Problemområdet för det här arbetet är att ta reda på hur förskollärare är medveten 

om sin egen påverkan, i relation till deras barnsyn och kunskapssyn. Jag har därför 

påbörjat studien genom att försöka förankra mig i studiens kunskapsområde. För att 

göra detta har jag sökt efter tidigare forskning som relaterar kring samma 

kunskapsområde. Sökning efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar har skett i 

databasen ERIC med sökorden: ”preschool teachers attitudes towards teaching”. 

Sökning i databasen Libris har också skett med sökorden: ”förskol* lärande*”. 

    Avhandlingen som är skriven av Jonsson (2011) har jag haft med mig från tidigare 

kurser på universitetet. 

 

När jag väl hade bekantat mig med tidigare forskning gick jag vidare med att formatera 

frågor till intervjun. Intervjufrågorna (se bilaga B) sattes ihop med hjälp utav arbetets 

syfte och frågeställningar samt inspiration från tidigare forskning. Frågorna är 

utformade som ”öppna frågor” för att öka resonemangmöjligheten hos respondenten. 

Detta belyser även Kihlstöm (2007) som viktigt. 

    Därefter har respondenterna hittats genom via de olika förskolornas hemsidor. De 

blev uppringda av mig på deras respektive arbetsplats. Vid detta telefonsamtal upplyste 

jag dem om studiens syfte och frågeställningar och annan för studien viktig information. 

Det bestämdes då att ett missivbrev med utförligare information om undersökningen 

skulle skickas via mail till samtliga (se bilaga A). Datum och tid för intervjuerna 

bokades efter respondenternas önskemål. Enligt Björkdahl Ordell (2007) är det krav på 

forskaren att ge ut information till samtliga deltagare för att göra de medvetna om vad 

studien handlar om samt vad deltagaren fyller för syfte för studien.  

      Intervjufrågorna har inte skickats ut till respondenterna i förväg. Detta för att 

undvika att respondenterna skulle kunna få en möjlighet att förbereda sig innan eller 

diskutera det i arbetslaget för att få ytterligare tankar. Detta ville jag undvika för att få 

respondenternas svar direkt ur deras perspektiv samt vad det är de först kommer att 

tänka på. Detta anser jag har varit en av de avgörande grunderna för trovärdigheten i 

min undersökning. 

 

Intervjuerna har genomförts på respektive förskolor för att underlätta för 

respondenterna, då de inte behövde lämna sin arbetsplats. Det underlättar att utföra 

intervjun på en plats där respondenterna känner sig trygga för att lättare kunna dela med 

sig av sina tankar och åsikter. Descombe (2009) skriver att innehållet i intervjun blir 

trovärdigare om respondenten känner sig lugn och avslappnad och menar att det finns 

en risk att respondenterna blir tysta och nervösa om respondenterna är misstänksamma 

eller känner sig hotade av forskaren (a.a).  

 

I samband med genomförandet av den första intervjun har jag även genomfört en 

pilotintervju där jag har frågat om vad respondenten upplevt kring intervjufrågorna. Jag 

har fått positiv respons och även kritisk respons som jag sedan har tagit hänsyn till. 

    Undersökningen bestod av fem intervjuer med förskollärare från olika förskolor. 

Detta för att kunna bilda mig en uppfattning om förskollärarnas syn på barn och 

kunskap, samt hur de arbetar med barns lärande i förskolan, utifrån ett mer allmänt 

perspektiv.  

    Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ned för sig. Detta har gjort att jag 

har kunnat hålla större fokus på respondenterna under samtalet samt att det minskar 

chansen att missa något av respondenternas svar. Kihlström (2007) belyser att 

inspelning under intervju har många fördelar och menar att forskaren inte kommer att 
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missa något som respondenten uttrycker samt att forskaren kan höra sina frågor och 

reflektera över sig själv. Vid transkribering av de inspelade intervjuerna har jag kunnat 

lyssna och reflektera kring mig själv som intervjuare. Under vissa fall kan det tolkas att 

jag ställer ledande kommentarer som drar in respondenterna på nya vägar. Detta har 

tagits hänsyn till vid genomförandet av resterade intervjuer. 

 

Malmqvist (2007) skriver att intervjusvaren bör sorteras och sedan kategoriseras in i 

olika kategorier. Dessa kategorier bör funderas kring en stund innan för att få ett bredare 

perspektiv av materialet (a.a). Jag har sorterat in intervjusvaren i olika kategorier utefter 

respondenternas svar. Under genomförandet av intervjuerna hade jag fått en aning om 

vilka kategorierna skulle bli, baserat på åter uppkomna samtalsområden från 

respondenterna. Kvale (2007) beskriver att analyser av intervjuer är indelade i 

kategorier som i sedan sin tur är indelade efter olika koder. Dessa kategorier och koder 

är fokuserade på intervjuinnehållets betydelse, alltså meningen bakom det 

respondenterna säger Vid formandet av kategorier är det även viktigt att tänka kring 

studiens frågeställningar och syfte för att se till att det lyder en röd tråd genom arbetet 

(a.a). De olika teman har blivit framdragna genom att jag har letat efter skillnader och 

likheter i respondenternas svar. Studiens frågeställningar och syfte har även legat som 

stöd för val av kategorier för att se till att studieresultatet svarar på studiens 

problemfrågor. Därefter sattes dessa ihop i ett sammanhang för att belysa skillnader och 

likheter mellan respondenternas svar och ge en större översikt över analysen. Empirin 

kommer även sedan att kopplas till relevant litteratur för att stärka innehållet i texten. 

Dessa kommer att belysas med hjälp av de tidigare beskrivna teorierna.  

 

6.4 Metodkritik 
Descombe (2009) beskriver att intervju är en metod som inte kräver mycket utrustning 

mer än forskarens kommunikationsförmåga. Descombe (2009) är också tydlig med att 

påpeka att en intervju är mer än bara en konversation. Intervjuer består av antaganden 

och fokuserade kunskaper om ämnet i fråga. 

    Intervjuer anses vara lägligast i arbeten där forskaren behöver ha respondenternas 

åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter (Descombe, 2009). Detta innebär 

innehåll som involverar mer personliga åsikter och antaganden om något. Det gör det 

viktigt att tänka på att svaren kan komma att bli väldigt annorlunda beroende på 

respondenternas olika erfarenheter och personligheter. 

 

Nackdelar med att genomföra intervjuer med någon är att det kan vara svårt att hålla sig 

objektiv samt att med fel frågor och fel uttryck kan göra att respondenten känner sig 

kränkt. Det är absolut viktigt att intervjuerna sker på ett positivt sätt för att respondenten 

ska våga ta för sig och vara ärlig. Intervjun ska kännas avslappnad och ingen press ska 

sättas på respondenten då det kan leda till att respondenten letar fram svar som de tror är 

rätt. Det är också viktigt att hålla ett så bra klimat som möjligt under samtalet för att ge 

respondenten en trygghet att våga säga sanningen (Descombe, 2009). Jag upplever att 

intervjuerna har genomförts i en avslappnad och trevlig atmosfär där det har funnits 

utrymme för att föra olika åsikter. En nackdel som företräffat är att intervjufrågorna 

orsakat att mina tankar kring arbetet har missuppfattats av respondenten, men intervjun 

gjorde det möjligt för mig att förklara mina tankar kring syftet av frågan ytterligare och 

redan ut missuppfattningen snabbt. 

 

Andra nackdelar med att använda intervju som metod är att analysen kan kräva tid att 

göra och kännas besvärlig (Descombe, 2009). Det är många intervjuer och svar på 

intervjufrågor som ska transkriberas och flätas samman vilket gör att det kommer att ta 
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tid att bearbeta igenom allt. En annan nackdel när det handlar om att försöka skriva ner 

och analysera resultatet, skriver Descombe (2009), är att forskaren väljer ett tema som 

de har upptäckt från en intervju. Det är viktigt att se alla intervjuer och skapa en helhet 

kring vad respondenterna pratar om, att hitta likheter och återkommande svar mellan 

intervjuerna (a.a). Jag upplever att det har varit mycket svarstext att gå igenom från 

transkriberingen och det har tagit tid att gå igenom allt, leta mönster och få det ner i 

olika teman.  

 

Fördelarna med intervjuer är att det ger respondenterna möjlighet att förklara sin åsikt 

och även tänka fritt. Det ger även den som intervjuar en möjlighet att ställa följdfrågor 

om något inte blir besvarat eller om något har varit oklart. Descombe (2009) beskriver 

att fördelar med intervjuer är att den skapar en djup information, som innebär att 

innehållet blir detaljrikt och djupgående, vilket betyder att empirin kommer att vara 

användbar även för andra forskare även om några år senare (a.a). Nackdelar med detta 

är att med fel frågor kan respondenten missförstå frågans betydelse eller rent av 

missförstå forskarens tankar kring ämnesområdet, som jag har skrivit om tidigare. För 

att missförstånd inte ska påverka intervjun för mycket måste en god kommunikation 

finnas hos forskaren. Detta upplever jag har fungerat bra. 

 

6.5 Forskningsetiska principer 
Björkdahl Ordell (2007) skriver om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

skriver att de etiska principernas funktion är att vägleda forskningen. Dessa är menade 

att skydda individerna som deltar i forskningen och bygger på individskyddskravet. 

Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a). Dessa måste tas 

hänsyn till vid undersökningens genomförande för att individerna som deltar inte ska 

behöva känna sig kränkta. Detta innebär att forskaren har krav att ge ut tydlig 

information om vad forskningen handlar om. Detta gjordes genom bland annat med 

telefonsamtal och utskickat missivbrev innan genomförandet av intervjun ägde rum. Det 

innebär också att samtliga respondenter har valt att delta i undersökningen. Vid 

presentation av arbetet ska samtliga respondenter vara anonyma och ha en skyddande 

identitet som varken avslöjar arbetsplats eller kommun respondenterna befinner sig i. 

När arbetet slutligen är färdigt kommer materialet att raderas för att inte materialet ska 

hamna i fel händer eller användas till annat ändamål än forskning. 

    Descombe (2009) skriver att forskaren måste vara etisk och ta att respektera 

deltagarnas rättigheter och värdighet. Forskaren ska bemöta respondenterna på ett öppet 

och ärligt sätt för att visa att de har respekt för respondentens integritet. 

 

De etiska krav till forskaren existerar för att forskaren inte ska kunna gå till väga hur 

som helst när de söker empiri och kunskap över ett område som intresserar dem. Det 

handlar om att skydda deltagarna från forskare som är frestade att ta till med alla medel 

för att öka innehållet kring sitt kunskapsområde (Descombe, 2009). Forskare måste ha 

tålamod och ta reda på fakta hos andra utan våld, vilket jag upplever att jag har haft då 

jag inte har tvingat någon av respondenterna att svara på frågorna. Dock i detta fall har 

det inte behövts då respondenterna varit villiga att svara på alla frågor utan problem. De 

gånger jag har upplevt att respondenterna inte har givit ett tillräckligt utförligt svar har 

jag använt mig av följdfrågor för att få en bättre förståelse för vad respondenten har 

sagt. 

 

Descombe (2009) skriver om tre principer som syftar till de forskningsetiska 

principerna. Den första principen handlar om att deltagarens intressen ska skyddas. 
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Under hela studiens tid så får inte deltagarna utnyttjas eller kritiseras efter deras 

personliga tankar och åsikter. Forskaren ska inte heller tränga ner för långt ner i 

deltagarnas personliga värld utan endast koncentrera sig på det som är relevant till 

forskningen. 

    Den andra principen handlar om att forskaren ska vara ärlig och respektera deltagarna 

genom att berätta vilket syfte arbetet har och vad de fokuserar på. Forskaren får heller 

inte skapa egna uppfattningar eller falska förespeglingar om vad respondenterna har 

pratat om för att dra arbetet mer åt forskarens förväntade slutsatser, utan forskaren 

måste hela tiden utgå i en rak linje vad respondenterna har berättat om (a.a). Detta krav 

har uppfyllts genom att jag har skapat teman efter respondenternas ordval och svar för 

att det hela tiden ska gå utefter vad det är respondenterna har sagt. 

    Den tredje principen, som Descombe (2009) skriver om innebär att ta hänsyn till att 

respondenternas deltagande ska ske med samtycke från respondenterna. Forskaren kan 

aldrig tvinga någon att vara med i en undersökning och en deltagande kan när som helst 

säga till att de inte vill vara delaktiga i forskningen och hoppa av. Detta måste forskaren 

ta hänsyn till. 

 

Hermerén (2011) skriver om fyra viktiga begrepp som är viktiga för forskaren att vara 

medveten om. Dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Detta 

är viktigt då respondenternas personliga material och identitet ska förbli anonyma (a.a). 

För att ta hänsyn till dessa begrepp har jag döpt om respondenterna till fiktiva namn till 

respondenterna. Samtliga respondenter benämns som F1, F2, F3, F4 och F5. 
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7 Resultat 
Här nedan kommer jag att presentera resultatet. Resultatet har kommit fram med hjälp 

av de frågeställningar som studien är uppbyggd efter. Innehållet är indelat under olika 

rubriker som är formade utefter respondenternas svar. Det här formatet valdes för att 

lättare kunna sammanställa empirin och synliggöra respondenternas skillnader och 

likheter. 

 

7.1 Förskollärarnas tankar om sin barnsyn 
I det här avsnittet kommer förskollärarnas anseende kring sin barnsyn att belysas. 

 
Ett barn är en liten person full av nyfikenhet och lust att lära. De tar in kunskap och kan 

mycket mer än man tror (F1). 

 

Det är en fantastisk liten varelse som kan så mycket mer än vad man tror. Det är väldigt 

olika hur man tar till sig saker och ting. En del behöver längre tid på sig och en del ”kastar” 

sig in i nya saker och tycker att det är jättespännande. De är olika precis som vi (F2). 

 

F1 och F2 pratar om att barn kan mycket mer än vad man tror, vilket även F3 och F4 

betonar. F3 beskriver barnet som intelligent, en varelse som är väldigt lik den vuxne. F3 

beskriver även att barnens kommunikation sker annorlunda då de ännu inte har 

behärskat det verbala språket men menar att de är väldigt intelligenta bara man lär sig 

att läsa av barnen och lära känna dem. F4 förklarar att: 

 
Ett barn för mig är ett barn som är kreativt, ett barn säger att den vill göra någonting så 

självklart ska de få göra det. Ett barn är kreativitet, tar för sig av material. För vi håller på 

mycket med material, som limpistol, allt möjligt, där de får sitta själva och hålla på (F4). 

 

F5 beskriver barnet som en medmänniska som bör behandlas på samma sätt som en 

vuxen men skiljer sig en aning från de andra respondenterna: 

 
Ett barn är beroende av oss vuxna, det får vi inte glömma. […] Man får aldrig glömma att 

det är en människa som växer upp och de har med sig det som vi faktiskt har gett dem, eller 

tagit ifrån dem (F5). 

 

7.2 Lär sig gör man hela livet 
I det här avsnittet kommer förskollärarnas syn på kunskap jämtemot barns lärande att 

belysas. Därefter kommer förskollärarnas tankar om hur lärandet bör ske att belysas 

samt förskollärarnas tankar om miljöns betydelse för barns lärande. 

 

F1 beskriver att kunskap är något som man tar till sig, både genom erfarenheter och 

genom texter. F2 kompletterar detta och förklarar att kunskap är något som man har 

upplevt. F2 menar att små barn måste på något vis uppleva något för att kunna förstå 

olika samband och konsekvenser. Om detta säger F3 följande: 

 
Det har gått mycket från katederundervisningar och kunskaper som ”matas” in av vuxna 

och så tänkte jag nog innan, att det fanns färdiga mallar i en bok, ett facit och att vuxna 

hade svaret. Nu tänker jag tvärtom, att det är lite att ge och ta. Vi får kunskap om barn 

genom socialt deltagande med barnen. Idag söker vi (vuxna) kunskaper tillsammans med 

barnen. De ställer även frågor som vi absolut inte alls har någon aning om och då blir man 

medforskande med barnen. Det är viktigt att vara flexibel och våga erkänna för sig själv att 

man inte har alla svar. Kunskap är mer svävande idag och vi pratar mycket om barns 

erfarenheter, istället för kunskap (F3). 
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F4 beskriver kunskap på ett liknande sätt som F3 då hon beskriver att kunskap kan 

erövras från vad som helst som finns i vår omgivning. 

 

F1, F2 och F3 beskriver kunskap som något man får hela livet. F2 förklarar även att 

barn lär sig mycket hela tiden. F5 kompletterar detta och beskriver att kunskap är något 

som vi ska ha med oss hela livet och kopplar det jämtemot att bli en värdig människa 

för samhället och beskrivs: 

 
Att klara av det som både än själv och det som samhället förväntar sig att man ska kunna 

för att bli en samhällsmedborgare. För att de (barnen) ska kunna fungera hyfsat i samhället. 

Det är kunskap (F5). 

 
7.2.1 Utveckling och lärande med små barn 

F1, F2 och F5 beskriver att lärande med barnen ska ske på ett lustfyllt vis och med ett 

intresse från barnen. Ett lustfullt lärande gör att lärandet blir meningsfullt. F2 förklarar 

även att barn lär sig bäst genom att prova och utforska i olika miljöer. F3 och F4 skiljer 

sig lite från de andra: 

    F3 beskriver att lärande sker bäst genom: 

 
Genom att prova, be dem titta på kompisar, öva och testa. Få lång tid på sig och repetera 

mycket. Många gånger har vi vuxna för bråttom och vi är dåliga ibland på att backa, då 

stoppar vi dem och säger att de inte klarar av det, istället för att vi ska låta dem testa, testa, 

testa (F3). 

 

F4 beskriver att: 

 
Ett lärande sker i samarbete med pedagogen som medforskare och även i samarbete med 

sina kompisar. Har man ett lärande så utvecklas det, så utveckling och lärande är 

sammankopplat (F4). 

 

F4 berättar även att det inte går att förklara hur barn lär sig bäst eftersom varje barn är 

individuellt och har sitt eget vis att ta in kunskap och förklarar: 

 
Jag tror inte man kan utföra en pedagogisk aktivitet med allt och alla, utan man får utgå 

utifrån varje barns enskilda bakgrund och erfarenheter (F4). 

 

F5 beskriver att utveckling och lärande ska ske med ett tillåtande klimat, där barnen kan 

ha chans till stort inflytande. F5 menar att man ska vara på den nivå som barnet är på 

och skapa lärande utifrån det: 

 
Man ska ju vara på den nivån som barnen, så matematik med de små barnen är ju vänster 

vante, höger vante, många, antal… (F5). 

 

F2 förklarar att barn lär sig bäst när de är trygga, glada och känner sig bekväma i olika 

situationer. Att våga ta för sig, våga söka upp kunskap. F2 menar även att detta måste 

man se från barnens personlighet då en del barn är mer passiva än andra och det är 

viktigt att låta barnen få vara det och bli trygga innan de vågar öppna sig för andra. F3 

och F5 beskriver också att det är viktigt att barnen känner sig trygga och är mest 

grundläggande för barns lärande. 

 
Att man mår väl och har vuxna runt sig som man är trygg med inkluderat föräldrar och 

kamrater. Det märker man väldigt väl då vi har haft barn som kommer från väldiga 

trauman. Då märker man att de har fullt upp med att bygga trygghet (F3). 
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7.2.2 Miljön  

F4 beskriver miljön som den största faktorn som bidrar till barns lärande: 

 
Det är miljön. Miljön är den som påverkar barns lärande mest, anser jag. Om ett barn 

kommer in i ett tomt rum, det jag tror att barnet ser i det här rummet är bara spring. Det ska 

finnas tillgång till material, allt möjligt. Miljön är en påverkande del (F4). 

 

F1 beskriver liknande och förklarar att den största faktorn till barns lärande är att själv 

ha en tillåtande attityd samt en tillåtande miljö. F1 förklarar även: 

 
Det gäller att utforma miljön så att barnen kan leka det de intresserar sig för. Det gäller att 

det finns material som får igång barnen och intresserar dem, så att det blir en bra lek (F1). 

 

F3 beskriver byggrummet som mest meningsfull därför att barnen har där en bra yta på 

golvet att bygga och skapa. Det finns även rum för samtal som förskolläraren kan dra 

nytta av. F4 beskriver ateljén som mest meningsfullt rum, vilket även ger mycket 

utrymme för barnen att vara kreativa i eget skapande. F5 skiljer sig lite och menar att 

rummet blir mer meningsfulla beroende av vilket material som finns i rummet och 

kopplar till sitt eget intresse att spela gitarr, vilket är ett material som går att flytta runt 

bland alla rummen. Utifrån barnen beskriver F5: 

 
Det gäller ju även att man har en genomtänkt miljö där man jobbar. Vad som finns 

tillgängligt och att det är på barnens nivå det som vi vill att barnen ska kunna använda. Är 

det något som är farligt så får man ju ha bilder på det som barnen kan peka på när de vill ha 

det och så plockar vi ner det och sitter med barnet (F5). 

 

F2 beskriver att: 

 
Vi jobbar ganska mycket med miljön på vår avdelning. Just små barn vill gärna vara i 

samma rum då de har svårt att gå in själva i ett rum och greja. De vill helst att man ska vara 

med. Jag trivs nog kanske då bäst i det stora rummet och försöker där att låta barnen mötas 

på olika vis (F2). 

 

F2 beskriver även att det är viktigt att variera vistelser i olika miljöer för att främja 

barns lärande, som att gå ut till skogen och ta promenader runt samhället. 

 

7.3 Förskollärares syn på barn och dess påverkan på barns lärande 
I det här avsnittet kommer förskollärarnas tankar kring sin egen påverkan att belysas. 

Förskollärarna beskriver även hur deras egen påverkan sker i verksamheten. 

 
Vi påverkar. Vi måste hela tiden tänka, utmana och se vad barnen är intresserade av och 

följa det. Vi ser vad barnen gör och utvecklar det vidare, till exempel genom 

dokumentation. Det man ser påverkar (F1). 

 

F2 berättar om att barn vill ha ett tillåtande arbetssätt där de har chans att göra 

inflytande. F2 förklarar vikten av att möta barnen på ett kärleksfullt och lugnt sätt för att 

lyssna på vad barnen vill meddela. 

   F3 och F5 pratar om att vilken barnsyn man har i arbetslaget är viktigt då det är 

avgörande för barns lärande, till exempel om man anser att barnet är för liten för en viss 

aktivitet eller inte. 
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Barnsyn är viktigt att tänka kring, vad det är som vi tror att barnen klarar av, vad de har för 

förmågor. Vi kan ta bort kunskap hos barnen beroende på att vi inte tror att barnet klara av 

det. Så det har stor betydelse av hur vi ser på barn. Vi kan både stärka och stjälpa barns 

självförtroende (F5). 

 

F4 beskriver att förskollärarens sätt att agera jämtemot barn har en påverkan på barns 

lärande och förskollärarens handlande speglar sedan av sig på barnen. F4 förklarar att vi 

kan vara professionella jämtemot barnen, men att oavsett vad, speglas det av sig på 

barnen. 

 

7.4 Fördelar med att arbeta i ett arbetslag 
Det här avsnittet redogör för vad förskollärarna anser om att arbeta i ett arbetslag när det 

rör kunskapsämnen som de själva inte känner sig så bekväma i eller har mindre intresse 

för. 

 

F1 beskriver om fördelarna med ett arbetslag när det handlar om ämnesområden som de 

själva inte känner sig så bekväma vid: 

 
Då är det ju bra att man är ett arbetslag, då finns det kanske någon annan som tycker att det 

här är jätteroligt. Så det är den stora fördelen när man jobbar i förskolan. Att man inte bara 

är en utan man är flera och då kan man dela upp det. För om man själv inte är intresserad så 

märker barnen det. Det blir inte optimalt även om man försöker. För det är väldigt svårt att 

lura ett litet barn, det går liksom inte. De har sina sinnen på helspänn och känner av på ett 

annat sätt än vi vuxna (F1). 

 
Fast det är jag nog ändå. Men man får vara lite ödmjuk, att det gör inget om barnet har ett 

brett intresse och jättebra koll på något och som de kan förklara jättebra. Då får man 

försöka ta deras parti och de får lära mig istället. Det brukar lösa sig själv ändå. Man får 

inte ha den pressen på sig själv att man ska kunna allting, för det kan man inte (F3). 

 

En skillnad F3 gör jämtemot F1 är att även använda sig av barnen som extra stöd i 

områden som barnen har bra vetande om. 

 

En likhet som F5 gör mot F1 och F3 är att man i arbetslaget har olika intressen och kan 

komplettera varandra. F5 säger dock även att förskollärarens egen kompetens är viktig: 

 
Jag kan inte välja bort. Jag kan inte säga att vi inte ska jobba med att tänka på hur vi 

behandlar pojkar och flickor för det vill inte jag, ingen kan välja bort saker så det är bara att 

gilla läget. Och det är ingenting i läroplanen som jag är obekväm med. Det kan det ju inte 

vara, då kan jag ju inte jobba här (F5). 

 

F2 och F4 däremot pratar inte alls om fördelarna med arbetslagets skillnader utan 

menar, likt citatet ovan med F5, att man som förskollärare ska våga ta för sig av alla 

områden i läroplanen. 

 

7.5 Förskollärarnas utgångpunkter för planering av barns lärande 
I det här avsnittet kommer förskollärarnas tankar kring vilka utgångpunkter de har när 

de ska planera för barns lärande i förskola. Avsnittet belyser även för hur förskolläraren 

tänker kring den typiska samlingen på förskolan. 
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När respondenterna talar om vilka utgångspunkter de har när de planerar för barns 

lärande på förskolan så talar F1, F3 och F4 om att de främst fokuserar på barnens 

intressen samt barnens olikheter. 

 
Lita på att barnen kan mycket, att de är intelligenta och att de vill lära sig. Inte döma barnen 

i förväg och inte bara se till barnens ålder eller kön. Alla barn är olika (F3). 

 

F2 och F5 skiljer sig från detta menar att de utgår då från läroplanen eller det tema de 

arbetar med: 

 
Läroplanen. Och även det fokus kring vad det är vi inte är så bra på. Då utgår vi från vad vi 

behöver bli bättre på. […] Det som vi inte har varit så bra på att erbjuda, det försöker vi 

utgå ifrån (F5). 

 

F2 beskriver att de utgår utifrån deras systematiska kvalitetsarbete, där de kollar av 

varje vecka vad det är som har hänt och reflekterar kring det. Sedan går de vidare 

utifrån den. F2 menar att detta oftast brukar handla om temaarbetet. 

 

Under samlingar använder sig F1, F2, F3 och F5 av samma strukturer för en typisk 

samling. Detta innebär att sjunga sånger, göra någon form av lek och äta frukt. F4 

skiljer sig här och menar att de inte har någon typisk samling varje dag: 

 
Hos oss finns det inte några typiska samlingar. Jag vet inte hur det ser ut på andra 

avdelningar men hos oss är det inte det här typiska att man samlas kl. halv tio och sjunger. 

Utan hos oss är det att är det någonting som vi ska gå igenom, då samlar vi barnen runt ett 

bord. Hos oss finns det inte plats till samlingar. Är det något vi måste öva på, så självklart 

har vi samlingar men vi har inte den där gamla traditionella samlingen (F4). 

 

F1, F2 och F3 berättar även att samlingen är ett tillfälle där de kan diskutera med barnen 

om vad som har hänt, vad de har gjort och vad barnen tyckte var mest intressant och 

roligt. F1 och F3 förklarar att de ibland också har med sig bilder på vad som har hänt 

som barnen kan titta på och diskutera kring: 

 
Samlingarna kan se väldigt olika, ibland visar vi filmer och dokumentationer men det är 

svårt att sitta med en Ipad och visa bilder med så många barn. På den äldre avdelningen har 

de ett smartbord och en sådan skulle vi gärna vilja ha (F3). 

 

F5 berättar också om att de brukar prata om värdegrunden under samlingarna och 

uppmärksamma barnen om vilka barn som inte är där idag, men att de fortfarande 

tycker om de barnen ändå. 

 

7.6 Dokumentation 
I det här avsnittet kommer förskollärarnas tankar kring dokumentationens syfte och vad 

den används till i förskolan. 

 

F1, F2 och F5 berättar att de diskuterar tagna bilder och filmer tillsammans i arbetslaget 

under deras reflektionsmöte och diskuterar kring vad som har hänt och hur de ska gå 

vidare. 

 
Det är för att man ska kunna få en tydligare bild kring vad det är som upptar barnen. Att 

man försöker ta bilder t.ex. under vattenleken men även att man då kan visa dem bilden sen 

och se vad det är dem lägger märke till. Och sen kan man gå vidare utifrån det (F1). 
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F5 berättar att de kan se fler perspektiv när de läser det de har skrivit än vad de hade när 

de skrev ner det. F2 beskriver också liknande om att upptäcka nya perspektiv genom att 

titta på filmer som de tidigare har filmar, dessa filmer ses även tillsammans med barnen. 

   F3 beskriver också att pedagogisk dokumentation används till för att diskutera 

tillsammans med arbetslaget kring filmer på barnen och jämföra de nya filmerna med de 

gamla för att synliggöra barnets utveckling. Dessa filmer visas även för föräldrar under 

utvecklingssamtal. F3 berättar att dokumentationen även är för att visa ledningen samt 

kommunen vad de gör i förskolan för att utvärdera verksamheten, och även för att 

utvärdera sig själv som förskollärare. F4 skiljer sig från de andra respondenterna: 

 
Den använder jag till att barnen själva ska kunna kolla tillbaks på. I början var det dels för 

föräldrarna för att de skulle kunna se att vi utför aktiviteter utifrån barnens intresse, men 

sen kom vi fram till att den är nog mer för barnen skull egentligen. Vi har all 

dokumentation på barnens höjd. Barnen går dit och ser ”Ah, men kolla, detta gjorde vi då”, 

och så tänker dem tillbaka, och så kanske det bidrar till något annat intresse. Syfte med det 

är att barn ska ha en tillbaka blick och kunna se sig själva utföra någonting (F4). 

 

7.7 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att respondenterna har många gånger liknande tankar kring barns 

lärande och dokumentations syfte. Respondenterna visar att de är medvetna om sin egen 

påverkan på barns lärande samtidigt som de lägger fram aspekter på vilket sätt de 

påverkar barns lärande. De flesta respondenterna pratar flitigt om hur betydelsefull 

miljöns påverkan är och att det är viktigt att variera den. De pratar även om att det är 

viktigt att diskutera ihop en gemensam barnsyn och visar medvetenhet om att 

förskollärarens barnsyn har stor påverkan på vad barnen kommer att ha möjlighet att 

utveckla och lära sig om. 

    De noterar även att det inte är förskolläraren själv som påverkar barns lärande utan att 

det är upp till hela arbetslaget. Respondenterna nämner många fördelar med ett 

arbetslag då de kan komplettera varandra samt lära av varandra.  
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8 Analys 
I det här kapitlet kommer jag att analysera vissa delar ur resultatet och koppla det 

jämtemot teorierna om den didaktiska reliefen samt den sociokulturella traditionen, som 

jag har skrivit om under min teorianknytning. 

 

8.1 Barnsyn och kunskapssyn 
Det framhävs i resultatet att lärande av kunskaper krävs för att klara av livet som en 

värdig människa i samhället, vilket går att koppla till det sociokulturella perspektivet på 

lärande där barns lärande anses ske i kommunikation med en annan kunnig människa, 

antingen förskolläraren eller andra kamrater till barnet som redan har den kunskapen. 

Alltså att barnet är beroende av de som finns i sin omgivning (Säljö, 2010). 

    I resultatet betonas även hur viktig förskollärarens roll är för barns lärande, och 

menar att lärande sker när den vuxne är närvarande hos barnet. Detta tolkar jag att 

lärande sker i situationer där den vuxne kan synliggöra det, då resultatet lyfter att vuxna 

behöver synliggöra för barnen att de precis har lärt sig något. Samtidigt lyfter resultatet 

att kunskap är lite att ge och ta, vilket innebär att barnen ibland kan ha ett större vetande 

än förskolläraren kring något. De vuxna kan lära sig av barnen och även lära sig 

tillsammans med barnen som en medforskare. Detta tolkar jag med att vuxna har 

kunskap om att det sker en lärandesituation och kan begreppsliga det för barnen men att 

samtidigt har de inte all kunskap, alltså att vuxna också är i en ständig utveckling. Detta 

går att även att koppla till det sociokulturella perspektivet. Säljö (2010) beskriver att i 

det sociokulturella perspektivet sker det lärande genom hela livet (a.a). Alla 

respondenter, förutom F4, berättar att lärande sker genom hela livet. 

    I resultatet framhävs även att barn är som vuxna, med olika personligheter och 

intressen. Med den här barnsynen tolkar jag att det är viktigt att tänka på de mänskliga 

rättigheterna som barnen också har och ska behandlas på samma vis som en vuxen. 

Barn ska tas på allvar och ska inte behöva känna sig kränkt. Vygotskij (1995) beskriver 

barnet som kreativt som utvecklar sitt lärande genom att avbilda upplevelser och sedan 

gå vidare och utveckla dessa upplevelser. I resultatet framstår det att barnet är kreativt 

och har kompetens att sitta i lugn och ro och skapa fritt med olika material, till exempel 

limpistol.  

 

I resultatet lyfts det fram att alla respondenter är överens om att barn är intelligenta och 

ska ha förtroende från den vuxne att de klarar av mer än vad vuxna egentligen tror, att 

barnen till exempel klarar av att sitta med en limpistol och skapa som F4 berättar om. 

Detta är ett rätt grundläggande synsätt som kommer att påverka deras sätt att arbeta med 

barnen. Enligt den didaktiska reliefen, som Liberg (2010) beskriver om, så utgör 

förskollärarnas barnsyn en grund för hur lärandet kommer att utformas. Detta innebär 

att förskollärarnas barnsyn avgör vad lärandet kommer att innehålla och gå till, då 

förskolläraren avgör om barnet klarar av det eller om det är relevant för gruppen att lära 

sig om. 

    F5 pendlar mellan båda perspektiven om barn. F5 menar att barn är beroende av 

vuxna samtidigt som hon betonar att barn är intelligenta och egenskapande. Med detta 

tolkar jag att den vuxnas roll är väldig viktig för barnens lärande, för att barnet ska få 

uppmuntran och motivation till att söka mer kunskap. De vuxna är även vid barnen för 

att beskydda det från faror vilket ger barnet en trygghet. Det ger även barnet en känsla 

av kärlek och omsorg från en annan som är en otroligt viktig känsla att ha som 

människa. Enligt den didaktiska reliefen så utgör förskollärarnas barnsyn en grund för 

hur barns lärande kommer att utformas (Liberg, 2010).  
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I resultatet framhävs att lärande måste ske på barnens nivå och syftar på lärande som 

sker ur spontana situationer. Detta går att koppla till det sociokulturella perspektivet där 

Vygotskij (1995) lyfter fram att vi börjar lära oss ett ämne på grundnivå. Desto mer vi 

lär oss kring det särskilda ämnet desto högre/svårare nivåer kommer vi att ställa oss i för 

att utmana oss och öka kunskapen (a.a). Vardagliga situationer uppmanas som lärande 

och i resultatet lyfts det fram att sådana lärandesituationer lär sig barnet för att använda 

sig av resten av livet, till exempel höger och vänster, som är en kunskap som behövs för 

att fungera i samhället. Säljö (2010) beskriver att lärande i det sociokulturella 

perspektivet sker i barnets omgivning och kultur. Detta gör att samhället har en stor 

påverkan på vad barn bör lära sig. I den didaktiska reliefen skriver Liberg (2010) att 

lärandets vad är mycket påverkad av förskolans läroplan, vilket i sin tur är präglad av 

samhället (a.a). 

 

8.2 Barns lärande 
I resultatet lyfts det fram att lärande med barn måste ske med glädje och på ett lustfyllt 

sätt för att lärandets innehåll ska bli intressant och meningsfullt. Resultatet synliggör 

även att barn måste ha någon form av intresse för att de ska kunna ta till sig kunskapen 

och få en positiv upplevelse. Detta relateras till både den didaktiska reliefen och det 

sociokulturella perspektivet då respondenterna lägger vikt på att göra det meningsfullt 

för barnen samtidigt som de visar medvetenhet till vem det är som lärandet syftar till 

och hur de har tänkt att lägga upp lärandet så att det blir så bra som möjligt (Liberg, 

2010 och Säljö, 2010). 

    Resultatet lyfter även att barn lär sig genom sina sinnen, att de får prova, testa och 

lära sig av sina kamrater. Jag tolkar att detta syftar på att barnen ska lära sig att 

reflektera och lösa problem genom att se andra och sedan själv prova göra likadant. 

Detta går att koppla till det sociokulturella perspektivet där barnet kopierar vad andra 

har åstadkommit och försöker utveckla det. Metoden att försöka härma det någon annan 

gör går också att koppla till det sociokulturella perspektivet då det innebär att försöka 

lära sig det som finns i personens omvärld (Säljö, 2010). 

 

När F4 beskriver i resultatet att det inte finns en metod som är bättre än en annan, tolkar 

jag återigen att alla barn är olika och har olika intressen vilket betyder att förskolläraren 

måste anpassa sig till varje individ. Detta anses vara omöjligt att göra för en hel 

barngrupp på en gång. Detta tolkar jag att det löser sig enkelt genom att dela in 

barngruppen i smågrupper och ha samlingar för sig, som också lyfts fram i resultatet 

som en bra metod för att få en bättre atmosfär. Jag tolkar att det bidrar till att barnen har 

lättare för att vara delaktiga och bli sedda, men bidrar också med att förskolläraren kan 

ha ett större fokus kring barnens inflytande och utveckling. Det här går att koppla till 

den didaktiska reliefen, som Liberg (2010) beskriver innebär att förskolläraren behöver 

ta hänsyn till vem deltagarna är och ge utrymme till barnen att göra inflytande på 

situationen och sitt eget lärande. 

 

Resultatet belyser att barnen behöver känna sig trygga först innan det kan ske ett 

lärande. Trygghet hos barnen är grundläggande för att barn ska vara intresserade att 

vidga sitt lärande, om de inte är trygga läggs all energi på att försöka hitta platser där de 

kan känna sig väl till mods. I resultatet framhävs det genom att ge exempel på barnens 

olikheter vad gällande passiva och utåtriktade barn men det innebär inte att det är något 

fel på ett barn som är passivt. Det passiva barnet observerar situationen och lär känna 

den innan de känner sig redo att utforska den med resten av kroppen. 
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En annan påverkande del till barns lärande som synliggjorts i resultatet visar sig vara 

miljön. Resultatet framhäver att det är viktigt att variera och tänka igenom miljön för att 

skapa rätt lek och atmosfär för barnen att utvecklas i. Detta går att koppla till den 

didaktiska reliefen där Liberg (2010) beskriver att det är viktigt att fundera kring i 

vilken miljö som lärandet ska ske och hur det går att genomföra det på bästa sätt.  

    Vilket sorts lek det är som förskollärarna vill framföra till barnen har en påverkande 

effekt på vilket material och leksaker som finns tillgängliga. I resultatet framhävs det att 

F2 har att valt bort de typiska leksakerna för att de ansett att det inte hade blivit någon 

ordentlig lek med dem hos barnen och valde istället att utgå utifrån ofärdigt material 

som gör att barnen behöver använda sin fantasi för att komma på lekar de kan leka med 

det tillgängliga materialet. Detta går att koppla till den didaktiska reliefen, eftersom 

förskollärarna har gjort ett val och påverkat verksamheten. Det finns även plats för 

barns inflytande eftersom materialet inte har en fast form och barnen kan hitta på 

mängder av olika sätt att använda den på (Liberg, 2010). 

 

8.3 Förskollärarens utgångspunkter 
Resultatet visar att respondenterna har en viss medvetenhet kring sin egen påverkan på 

barns lärande. I resultatet beskrivs hur deras tankar kring barn och kunskap synliggörs i 

verksamheten. Detta synliggörs bland annat ur dokumentationen, som vilka aspekter 

som förskollärarna beslutar sig för att fokusera kring och vilka aspekter som anses 

mindre viktiga och försvinner. Den didaktiska reliefen handlar om att förskolläraren gör 

ett val, vilket innebär att förskolläraren kommer att välja bort någon aspekt som de som 

mindre viktig (Liberg, 2010). 

    Det andra exemplet på hur förskolläraren påverkar barns lärande är utifrån 

förskollärarens agerande. Förskollärarens agerande anses också kunna synliggöra 

förskollärarens barnsyn och kunskapssyn, då förskolläraren beter sig på ett särskilt sätt 

beroende vad de tror att barnet klarar av. Det är även avgörande för hur ett tillåtande 

klimat, om barnen släpps fram och blir lyssnad till. Till exempel om barnet anses vara 

lika viktig att lyssna på som en annan vuxen. I studiens resultat kommer det dock fram 

att alla respondenter anser att barn är som en vuxen, en egen individ med egen 

personlighet. Jag tolkar detta som att förskollärarna är medvetna om att deras val och 

handlande har påverkande följder på barnen och barns lärande. Detta gör det viktigt att 

reflektera kring sitt eget handlande för att synliggöra varför en aktivitet har skett som 

den gjorde.  Även detta går att koppla till den didaktiska reliefen. Midstundstad (2010) 

beskriver den didaktiska triangeln som involverar de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför. Dessa frågor är viktiga att reflektera kring (a.a). 

 

I resultatet beskrivs det att som förskollärare kan de både främja och stjälpa barnens 

lärande beroende på vilken barnsyn och kunskapssyn som förskolläraren har. Vilka 

stunder som de anser som strunt och vilka stunder de anser som meningsfulla. Den 

didaktiska reliefen innebär att barns lärande är beroende av förskollärarens erfarenheter 

och menar att de utgör vilka aspekter som kommer att finnas synliga och fokuseras 

kring, medan andra aspekter, som förskolläraren inte har några erfarenheter om, 

kommer att ligga osynliga och odokumenterade (Liberg, 2010). Detta avgör för vilka 

områden som kommer att fokuseras på samt val av temaarbete. Förskollärare observerar 

barn, men ser bara det som de själva intresserar sig för. Det andra faller bort. 

    I resultatet framhävs det att förskollärarna brukar filma och ta kort på barnen. Detta 

har gett förskolläraren nya perspektiv på händelsen när de ser på videon än då de 

filmade den. Detta tolkar jag som en metod som bjuder in barnen och föräldrar att få 

chans att vara delaktig och kunna påverka verksamheten då materialet kan ses från så 

många perspektiv och ögon. 
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I resultatet lyfts även fördelarna med att jobba i ett arbetslag i förskolan. Jag tolkar att 

förskollärarna har positiv syn på hur de kan komplettera varandra i arbetslaget samt att 

alla har olika intressen och är olika bra på olika områden. Jag tolkar det även som att det 

går att dela upp arbetet mellan varandra samt att de kan lära av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Jag tolkar att det blir en form av trygghet för förskolläraren att ha kollegor 

som är bra på olika områden då de inte behöver känna press på sig att kunna allting. Det 

är också en fördel mot den pedagogiska dokumentationen då arbetslaget kan fylla ut 

med flera perspektiv på barns utveckling och lärande. Dock belyser resultatet även att 

förskolläraren har ett eget ansvar att leva upp till men att det fortfarande är en fördel att 

dra nytta av.  

    I resultatet synliggörs det att F2 och F4 inte nämner någonting om arbetslaget under 

hela intervjun och beskriver att det inte borde finnas något område i läroplanen som 

förskolläraren är obekväm vid då flertal områden kan kopplas till en liten aktivitet. 

Detta tolkar jag att förskollärare inte heller behöver ha något större intresse över något 

eftersom allt kommer med ändå. Det handlar bara om att öppna ögonen för alla områden 

och möjligheter. 

 

Vilken utgångspunkt förskollärare har när de planerar för barns lärande har också visat 

sig i resultatet ha en betydelse. Liberg (2010) belyser att den didaktiska reliefen 

fokuserar på vilka val som förskollärarna gör, både medvetet och omedvetet. Dessa val 

är koncentrerade på didaktikens grundfrågor vad?, hur? och varför? Ett av dessa val är 

att välja vilket område att fokusera kring och vad det är de vill att barnen ska lära sig. 

För att ta reda på detta krävs det att först veta vad de ska utgå ifrån (a.a). 

    I resultatet framhävs det att F1, F3 och F4 utgår från barnens intresse när de ska 

planera aktiviteter och verksamheten. Detta tolkar jag med att de försöker att ha ständig 

koll på vad barnen gör och intresserar sig för under dagen på förskolan, för att sedan 

kunna utgå från det barnen intresserar sig för. 

    F2 och F5 framhäver att de utgår utifrån förskolans läroplan och det systematiska 

kvalitetsarbetet när de planerar aktiviteter och verksamheten. Detta tolkar jag att de 

pratar kring planering av aktiviteter för att utveckla det tematiska arbetet eller det 

projekt som de har på avdelningen, medan övriga respondenter som sagt att de utgår 

från barns intressen syftar till spontana aktiviteter, samt val av temaarbeten. Jag tolkar 

även detta till att förskolan ska grunda sig på läroplanen och utgår från den vid alla 

tillfällen för att ha ett professionellt arbete. 

 

8.4 Dokumentation 
I resultatet framhävs det att dokumentationen är främst för förskollärarnas skull för att 

underlätta samt synliggöra det pedagogiska arbetet på förskolan. Resultatet framhäver 

även att dokumentation är som underlag för att kunna diskutera i arbetslaget kring barns 

utveckling och lärande. 

    I resultatet synliggörs det även att F5 fokuserar mer på de områden som de inte är så 

bra på i arbetslaget att framhäva. De granskar dokumentationen och ser vad de inte har 

fått ut tillräckligt av och lägger fokus på det. Detta tolkar jag att det blir som en andra 

utgångspunkt för när de planerar för barns lärande. Jag tolkar det också som att 

förskolläraren är medveten om vilket uppdrag de har enligt förskolans läroplan och 

håller då ett stort fokus på att de hela tiden ska få med alla delar från läroplanen. Detta 

går att koppla till den didaktiska reliefen, där Liberg (2010) skriver att vad-et ofta är 

relaterat till förskolans läroplan och vad samhället har för krav samt förväntningar på att 

förskolan ska erbjuda barnen (a.a). 
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    F4 skiljer sig från de andra i resultatet och belyser att dokumentationen främst är för 

barnens skull. För att barnet ska kunna titta tillbaka på och reflektera kring. Dock lyfts 

det fram i resultatet att F4 även brukar ta med sig material från dokumentation till 

planeringen och reflektera innehållet tillsammans i arbetslaget. Detta tolkar jag att 

dokumentationen även då blir som ett redskap för att stötta förskollärarna för att 

utveckla verksamheten, men att de lägger stort fokus på vad dokumentationen gör för 

barnen. Jag tolkar också detta utifrån att F4 försöker att ha ett stort fokus på barnen och 

att ständigt utgå från barnens intressen som de sedan kan se tillbaka på. Att visa 

dokumentationsmaterial som barnen inte har något intresse för upplevs inte ha något 

meningsfullt syfte.  

 

För att slå samman respondenternas tankar kring dokumentation synliggörs det i 

resultatet att de flesta tar tillfälle att prata med barnen om vad de har gjort i veckan 

under samlingar. Som diskussionsunderlag använder de sig av de samlade bilderna och 

filmerna. Detta tolkar jag är ett tillfälle där förskollärare har möjlighet att se barnens 

perspektiv kring dokumentationsinnehållet samt ett tillfälle för barnen att kunna 

reflektera och bli medveten om sitt eget lärande. 
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9 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att föra en diskussion kring analysen och belysa mina 

idéer om varför resultatet ser ut som det gör. Diskussionen kommer även att kopplas till 

tidigare litteratur samt besvara arbetets syfte och frågeställningar. Jag kommer även att 

föra en kritisk diskussion kring studiens metodval och hur metoden har påverkat 

studiens resultat för att sedan sist lyfta fram intressanta infallsvinklar för fortsatt 

forskning kring studien.  

 

9.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare tänker kring sin egen påverkan på 

barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. Det här 

arbetet har synliggjort för vad förskollärare utgår ifrån när de planerar för barns lärande 

på förskolan samt hur medvetna de är om sin egen påverkan på barns lärande. 

 
9.1.1 Förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn 

I analysen framhävs det att alla respondenter är överens om att lärande med barn ska ske 

lustfyllt och i en tillåtande miljö där barnet känner sig trygg och har utrymme att 

utveckla sin egen förmåga samt inflytande. De pratar även om att barnet ska lära sig om 

det som finns i deras omvärld och vad samhället kräver av dem att kunna. Detta går att 

koppla till Bjervås (2003) som beskriver barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, 

vilket innebär att barnet lär sig kunskaper som redan finns präglade i kulturen. Men 

barnet beskrivs även sedan som kultur- och kunskapsskapande, vilket innebär att barnet 

har kompetens att kunna utveckla äldre kunskap samt skapa ny kunskap att tillge 

samhället (a.a). Detta synliggörs när respondenterna talar om barn som kreativt och 

förmåga till eget inflytande. Det är även kopplat till hur barn kan föra över kunskap till 

förskolläraren. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att det är en stor 

utmaning för förskolläraren att arbeta mellan att stödja barns individuella utveckling 

och det uppdrag som samhället kräver att barnen ska lära sig (a.a). 

    Detta anser jag beror på att lärandet i förskolan i första hand bygger på det 

förskollärarna har erfarit och har kunskap om. Det finns även de tillfällen då 

förskolläraren känner sig otillräcklig och söker högre kunskaper inom ett visst 

innehållsområde som barnen har uppmärksammat, vilket medför att förskolläraren blir 

tvungen till att gå ifrån sin trygghetszon och bli medforskare med barnen. 

 

Det framhävs även att lärande sker mycket i de spontana vardagssituationerna, vilket 

även kopplas till leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att barns lek 

ger meningsskapande, glädje och bearbetar lärandet ur olika sammanhang. Det här 

kopplar jag till respondenternas tankar om att barn måste lära sig på ett lustfyllt sätt, 

som är meningsfullt och fyller ut ett syfte för barnet. Detta betyder att leken blir väldig 

viktig för barns lärande och huruvida förskollärarna utformar miljön för att skapa 

möjlighet till barns lek och lärande. 

    Detta bör tänkas på då barn är olika och har olika intressen. Miljön ska vara en 

tillgång för alla barn på förskolan. Alla barn är olika och tar in kunskap på olika sätt. De 

faktorer som respondenterna har tagit upp har bland annat varit att barn lär sig med sina 

sinnen, att vara trygg och att ha ett intresse. Detta blir ännu en möjligutgångspunkt att 

tänka efter vid planering av barns lärande. För att hålla intresset upp hos barnen har 

respondenterna beskrivit att de delat upp barngruppen i mindre grupper för att skapa en 

bättre atmosfär och göra det enklare för barnen att bli synliga och våga ta för sig. Detta 

är enligt min tolkning en relevant metod som kan bidra till en lugnare stämning då barn 

behöver prata inför en större grupp. 
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Bjervås (2003) skriver att barn ses som sårbara och beroende samtidigt som de ses som 

kompetenta och menar att förskollärare måste hitta en balans mellan dessa. Bjervås 

(2003) skriver även att det är beroende på vilket sätt förskolläraren bemöter barnet, 

varav om det är mest i ord eller i handling (a.a). F5 är den enda av respondenterna som 

belyser att barn är beroende av vuxna och sina kamrater, medan resterande respondenter 

endast talar om ett intelligent barn, vilket jag kopplar till det kompetenta barnen, som 

Sommer (2005) skriver om. Detta anser jag beror på att idag är samhället präglad av att 

se barn som en kompetent varelse som kan och vill själv, vilket gör att vi uttrycker oss 

efter det. Det är lätt att glömma bort att barn är beroende av vuxna och sina kamrater 

samtidigt som det är intelligent. Bjervås (2003) beskriver att det är en utmaning för 

förskolläraren att bemöta barnet som sårbart, beroende och kompetent. 

 

Idag är det mycket diskussion kring hur allt ska planeras utifrån barnens nivå, både 

lärandet och miljön. Detta anser jag är påverkat av att synen på barn har blivit större 

idag än hur det var förr och förskolan syfte har också den fått en större betydelse. 

Förskolan förr ansågs vara ett ställe att ha barnen på medan föräldrarna skulle arbeta, 

medan idag har förskolan ett större fokus kring barns utveckling och lärande. Detta har 

gjort att fokus har lagts på barnen. Förskolan är en plats som ska främja barns lärande 

och har därmed fått stor betydelse för att ge barn många möjligheter som involverar 

miljön. Markström (2007) skriver att den pedagogiska miljön har betydelse för barns 

lärande samt hur mycket barn tillåts till att vara kompetenta. Bjervås (2003) och Benn 

(2003) tillägger att miljön synliggör för vilken barnsyn och kunskapssyn som 

förskollärarna har och vilka material som finns tillgängliga för barnen. Jag anser att det 

är viktigt att arbeta på barnens nivå för att visa för barnen att det de gör är något 

betydelsefull och att den vuxne är närvarande och lyssnar på barnet. 

 

Samtliga respondenter arbetar som förskollärare och följer samma läroplan att arbeta 

utifrån. Det är den grunden som gör att respondenterna har många likheter mellan 

varandra. Dock är förskolans arbete mycket påverkad av personliga erfarenheter, samt 

olika barngrupper, vilket gör att de håller olika fokus kring vad som prioriteras högst för 

deras verksamhet, men även vart deras eget intresse leder dem. 

    De flesta av respondenterna menar att de försöker utgår från vad förskollärarna tror är 

barnens intresse. Detta kan vara en svår balans att förhålla sig till eftersom barn har 

olika intressen och är olika från varandra. Hur kan då förskolläraren förhålla sig till ett 

intresseområde som de arbetar med extra? Antagligen är det många intressen som 

förskollärarna går miste om på grund av att fokus ligger på ett annat område. Det är 

ingen lätt uppgift att försöka sträva efter att arbeta utifrån alla barns intressen. Därför är 

det viktigt att hålla ett tillåtande klimat som bjuder in barns inflytande. 

    Det är tre respondenter som utgår från barns intressen medan de resterade två 

respondenter utgår från läroplanen när de planerar upp förskolans verksamhet. I 

förskolans läroplan, Lpfö98, står det att verksamheten ska bygga på barns intressen, 

vilket får mig att fundera över om de respondenter som sagt läroplan som utgångspunkt 

även använder sig av barns intressen som utgångpunkt när de går vidare i 

verksamhetsutvecklingen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att 

förskollärarna bör prata ihop sig och utgå från den kunskapssyn som står i läroplanen, 

detta innebär att förskollärarna alltid även kommer att vara inspirerade av målen som är 

beskrivna i Lpfö98 (a.a). De utgångspunkter som respondenterna framhäver är delar 

som finns i läroplanen. 

 



  
 

36 

9.1.2 Förskollärarnas medvetenhet kring sin egen påverkan 

Respondenterna är medvetna om att deras barn- och kunskapssyn påverkar barns 

inlärning och beskriver att det sker utifrån förskollärarens sett att tänka kring situationer 

samt vad de anser som viktigt. De nämner även att de påverkar barns lärande genom 

förskollärarens agerande och sätt att handla med barnen. Med det här tänket ger 

förskollärarna en möjlighet att gå emot sitt eget och vara kritisk mot sig själv, vilket i 

sin tur kommer att påverka verksamheten. Förskolans verksamhet är inte en plats där 

endast barn utvecklar och lär sig, utan det är en plats där socialt umgänge kan träffas 

och dela med sig av sina erfarenheter och utvecklas vidare, både barn och vuxna.  

 

Som förskollärare kan de både ge barn kunskap men de kan också ta ifrån dem 

kunskaper. Kunskaper som försvinner är kunskaper som förskolläraren inte har 

tillräckligt med erfarenheter utav eller anser att den är oviktig, då det finns andra saker 

som de anser är mycket viktigare för barnen att lära sig. 

    Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att barns lärande ska ske från 

olika sammanhang för att barnet ska kunna urskilja och jämföra det de har lärt sig. De 

skriver också att förskollärarens uppgift är att försöka rikta barnens intressen mot det 

som de vill att barnen ska få upp ögonen för, vad samhället vill att barnen ska lära sig 

(a.a). Detta innebär att förskolläraren har makten att ta ifrån barnet något och rikta 

barnen till det som förskolläraren själv anser är rimligare.  Dock skriver Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) också att förskolläraren måste ha tilltro till barnets egen 

förmåga att själv vilja skapa förståelse för det som finns i barnets omgivning (a.a). 

    Enligt min tolkning behöver en förskollärare bli medveten om att hon/han kan både 

dela med och beröva barn nyttiga kunskaper. Det är viktigt att komma ihåg att lyssna på 

barnen och förstå att händelsen kanske inte har så stor betydelse för förskolläraren men 

att den har väldigt stor betydelse för barnet. 

    En fördel med det här är att vi arbetar i ett arbetslag på förskolan, respondenterna är 

också eniga om att arbetslaget har sina fördelar, dock är några fokuserade på sitt eget 

ansvar de har som förskollärare, att de inte ständigt kan förlita sig på andra. Detta anser 

jag bero på att vilka sina kollegor är och vilka utbildningar som resterande personal har.  

 
9.1.3 Dokumentation 

När det kommer till dokumentation anser de flesta respondenterna att dokumentationen 

är till för att underlätta uppföljningen av barns lärande och verksamheten. Den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan ska fungera som ett underlag för 

uppföljningen och underlätta reflektioner. Frågan är dock om vad förskollärarna väljer 

som innehåll att fokusera kring i dokumentationen. I resultatet beskrivs det att det oftast 

är temaarbetet som har störst fokus för dokumentationen. 

    F4 menar att den pedagogiska dokumentationen är för barnens skull, vilket jag anser 

gör att innehållet har mer fokus på det barnen har för intresse mot. 

 

Respondenterna använder dokumentationsunderlaget tillsammans med barnen under 

samlingar och pratar om vad barnen kommer ihåg från specifika händelser. Detta anser 

jag beror på att barnen är samlade i en ring och följer det som förskolläraren ber om.  

Att hålla i samlingar kan vara en bra strategi för att synliggöra vad barnen lägger stört 

fokus kring och gör det enklare för förskolläraren att arbeta efter barnens intressen. 

 

9.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare tänker kring sin egen påverkan på 

barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. För att ta 

reda på detta gjorde jag en kvalitativ undersökning där jag har genomfört intervjuer med 
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fem förskollärare. En kvalitativ studie har visats sig vara lämplig för att uppfylla syftet i 

den här studien. Samtliga frågeställningar har blivit besvarade. Descombe (2009) 

belyser att intervju är lämplig som metod när forskaren behöver respondenternas åsikter, 

känslor och uppfattningar kring ämnet (a.a). Det här arbetet har bearbetat 

respondenternas tankar och åsikter kring bland annat sin egen barn- och kunskapssyn. 

 

Totalt har jag genomfört intervjuer med fem förskollärare vilket har gett mig tillräckligt 

med material för att kunna analysera dem och få en klar bild hur det kan se ut på de 

respektive förskolorna i södra Sverige. Intervjuerna har även gett möjlighet att diskutera 

tankar och oklarheter om det är något fråga som har känts oklar och få en djupare 

förståelse för vad respondenterna gett uttryck för. 

    Att intervjuerna är genomförda på respondenternas arbetsplatser upplever jag har 

varit positivt då respondenterna inte har behövt gå ifrån och har sparat tid genom att 

snabbt kunna återvända till arbetet efter intervjun. Intervjuerna upplever jag har varit 

avslappande och trevliga att genomföra, både för mig och för respondenterna.  

Descombe (2009) skriver att innehållet i intervjun blir trovärdigare om respondenten 

känner sig lugn och avslappnad under intervjun. 

    Kihlström (2007) betonar vikten av att vara objektiv under intervjun för att inte 

forskaren ska lyckas leda in respondenten på den linjen som forskaren anser som rätt 

(a.a). Detta upplever jag har varit svårt när jag samtidigt ska försöka hålla ett bra klimat 

för respondenten. Efter att jag har lyssnat på inspelningarna av intervjuerna har jag fått 

uppfattningen av att jag fåtal gånger ställer frågor eller kommentarer som lockar 

respondenten in på nya vägar. Detta hände ytterst få gånger men har fortfarande 

betydelse för resultatet. 

    Till intervjun hade jag med mig nitton frågor som jag ställde till respektive 

förskollärare. Det är många frågor, men som har ökat min tolkning och förståelse av 

respondenternas svar. Det har också gjort att jag har kunnat se en röd tråd under varje 

individs intervjusvar, vilket jag anser har gjort empirin desto trovärdigare. 

 

I samband med genomförandet av den första intervjun har jag även genomfört en 

pilotintervju där jag har frågat om vad respondenten upplevt kring intervjufrågorna. 

Respondenten har svarat att intervjufrågorna var bra, intressanta och relevanta till 

ämnet. 

     En påpekning som jag har fått kring frågorna är att fråga 12. Vilket material 

använder du mest till aktiviteter? Motivera! är en aning svår att svara på då det inte 

riktigt går att svara på om vilket material som används mest till aktiviteter. Detta har jag 

tagit hänsyn till när jag sedan skrev ner resultatet. 

    Jag har också reflekterat kring om intervjufrågorna har varit tillräckliga för att kunna 

koppla till syfte. Möjligtvis skulle jag ha tänkt igenom dem ytterligare en gång och 

kopplat mer till syftet. Dock anser jag ändå att syftet och frågeställningarna har blivit 

besvarade.  

 

Jag reflekterade över om det skulle ha blivit någon skillnad att göra observationer på 

varje respondent för att jämföra med intervjusvaren. Detta skulle ha gjort att innehållet i 

intervjun skulle ha blivit desto mer trovärdig då jag även skulle ha fångat upp 

respondenternas handlingar. Dock fick jag bortse från detta eftersom arbetet skulle ha 

blivit alldeles för stort. 

 

Professionsrelevansen i den här studien är att jag har skapat mig en bild över vad andra 

förskollärare tänker kring barn och lärande och hur de ser på sin egen påverkan. Det har 

även påverkat mig som blivande förskollärare och har gett mig ett vidgat perspektiv och 
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förståelse för hur viktig min egen barn- och kunskapssyn kommer att vara för 

arbetslaget samt hur viktiga mina erfarenheter är för utformningen av barns lärande och 

förskolans verksamhet. Alla bär vi med oss olika erfarenheter och har egna intressen 

som vi kan utnyttja i verksamheten. Detta betyder att vi kommer att vara olika. Detta är 

något som jag ser positivt på eftersom det betyder att jag kommer att kunna lära mig 

massor av mina kollegor. Det är också utmärkande för barnen att ha olika förebilder när 

de utforskar sin egen personlighetsutveckling. 

   Det här budskapet innebär att det är okej att vara annorlunda och att det är viktigt att 

inte nervärdera sig själv eftersom mina unika erfarenheter och intressen kan ha stort 

inflytande på verksamheten och på barnen. Det handlar även om att inte nervärdera 

någon annan och se varje individ och deras unika erfarenheter som de kan dela med sig. 

För att synliggöra detta är det viktigt att ha en kontinuerlig dokumentation där vi 

diskuterar i arbetslaget samt med barngruppen om vad som har varit intressant. 

    Det handlar om att bemöta barnen med respekt och vara öppen för nya möjligheter 

och vara flexibel, våga utforska i nya områden, för att lära sig nya saker samt visa tilltro 

till den andre människan. Trygghet och ett bra bemötande gör detta extra viktigt för att 

vi ska våga stäcka ut oss och dela med oss av våra erfarenheter. 

 

9.3  Fortsatt forskning 
Utveckling och lärande är ett väldigt brett forskningsområde inom förskolan och det har 

varit svårt att i undersökningen smalna av och begränsa område. Inriktningar som jag 

har funderat kring är att i en kommande studie ha ett större fokus kring miljöns 

påverkan på barnen. Det är en inriktning som jag hade funderat kring redan från början 

på grund av att det är en intressant faktor som man inte alltid är så medveten om. Miljön 

är viktig för barns lärande och har väldigt stor betydelse för förskolan. Det är definitivt 

något jag hade kunnat forska djupare i.  

    En annan inriktning som jag har funderat kring är lekens påverkan på lärande. Lekens 

betydelse uppmärksammas mer och mer för varje år och det är en intressant faktor för 

barns lärande och utveckling. 

   Det skulle även vara intressant att göra en liknande forskning fast utifrån barns 

perspektiv kring deras eget lärande. De flesta studier görs utifrån vuxnas sätt att se på 

barn. Jag skulle gärna vilja fortsätta med en undersökning där barn frågas om vad de 

tror om sitt lärande. Det skulle även vara intressant att observera förskollärarna när de är 

med barnen för att få en mer komplett bild över hur förskollärare handlar i praktiken. 

Förskollärares tänkande om lärande i förskolan kunna jämföras med deras handlande. 
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Vygotskij, Lev Semenovič (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: 

Diadalos 
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Figur 1: Didaktisk triangel 

Skapad på egen hand i Paint med inspiration från Midtsundstad, Jorunn H. (2010). 

Lærerutdanningens allmenndidaktikk. I: Willbergh, Ilmi & Midtsundstad, Jorunn H. 

(red.) (2010). Didaktikk: nye teoretiske perspektiver på undervisning. 1. utg. [Oslo]: 

Cappelen akademisk (s. 181)



  
 

I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A 
 

 
Mitt namn är Madeleine Johansson och jag studerar på Förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under höstterminen 2014 skriver jag mitt självständiga 

arbete (examensarbete). Jag har för avsikt att göra en undersökning av kvalitativ 

karaktär som syftar på att belysa hur förskollärarens erfarenheter samt barn- och 

kunskapssyn påverkar barns lärande och utveckling i förskolan. Studien utgår utifrån 

följande frågeställningar: 

 

 Vilken syn har förskollärare på barn och kunskap? 

 Vad har förskollärens barnsyn och kunskapssyn för påverkan på barns lärande 

och förskolans verksamhet? 

 Vilka utgångspunkter har förskollärare när de tänker kring barns lärande? 

 

    För att få kunskap om detta pedagogiska område genomför jag intervjuer med 

förskollärare. Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas och bearbetas. I min 

undersökning utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär 

att alla respondenter, deras arbetsplatser och kommuner kommer att vara anonyma i 

studien och presenterade med fiktiva namn. Det innebär även att respondentens identitet 

skyddas genom hela studien. Respondenten kan närsomhelst under undersökningens 

gång avbryta sin medverkan i den. All insamlad data kommer varsamt att hanteras 

endast i forsknings ändamål. Det här arbetet kommer sedan att redovisas både skriftligt 

och muntligt inför andra studenter, lärare och opponenter. 

 

Jag är väldigt tacksam om du ställer upp i min undersökning och har du några 

ytterligare frågor kring undersökningen tveka inte att kontakta mig!  

 

Med vänlig hälsning 

Madeleine Johansson 

 

 

Mob: xxx-xxxxxxx 

e-post adress: xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor till förskollärare: 

 

1. Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat i förskola?  

2. Arbetar du på din förskola efter någon speciell pedagogisk inriktning? I så fall 

vilken? 

3. Skulle du kunna beskriva för mig hur planering av en pedagogisk aktivitet sker 

på er avdelning? 

4. Skulle du vilja definiera kunskap utifrån ditt sätt att se på den? 

5. Hur ser du på lärande och utveckling? 

6. På vilket sätt lär sig barnen bäst anser du? 

7. Vad är ett barn? 

8. Hur arbetar du med lärande på förskolan? 

9. Vad anser du är de största faktorerna som bidrar till barns lärande?  

10. Vilka utgångspunkter har du när du planerar för barns lärande i förskolan? 

11. Hur tror du att dina tankar om kunskap och om barn påverkar barns lärande? 

12. Vilket material använder du mest till aktiviteter? Motivera! 

13. Vilket rum på förskolan trivs du bäst i? Berätta! 

14. Vilket ämnesområde i läroplanen trivs du bäst att arbeta kring? 

15. Skulle du kunna berätta för mig hur en typisk samling ser ut på er förskola? 

16. Vad använder du pedagogisk dokumentation till? Vilket syfte uppfyller den för 

dig? 

17. Skulle du vilja berätta för mig hur du hanterar de innehållsområden i läroplanen 

som du inte har väldigt stort intresse för? 

18. Hur bekväm är du att arbete med ett ämne som inte lockar intresse hos dig? 

19. Jag har inga fler frågor. Har du något mer att tillägga om det som vi har pratat 

om? 

 


