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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate two Reggio Emilia-inspired preschools. The study 

intends to investigate how a pronounced co-researching pedagogue role affects preschool 

teachers’ didactic approach, planning and implementation. Three preschool teachers were 

interviewed in order to make visible their way of perceiving and defining the co-researching 

pedagogue role. Activities within the field of science were also  observed in order to examine 

the practical application of this teacher role. Science as a subject has been chosen based on 

previous research and to create a mutual and solid base for the study. The research questions 

are formulated as: 

 What defines a co-researching pedagogue according to the preschool teachers? 

 How do preschool teachers describe their co-researching attitude in relation to 

children’s learning in science activities? 

 How do preschool teachers interact with children, materials and the environment 

during the implementation of these activities? 

The essay uses a triangulation of two qualitative methods – interviews and observations. The 

results, which derives from a phenomenographical analysis as well as an analysis on concepts 

of developing pedagogy, shows that children’s interests plays an important part in teachers 

planning and implementation. The results also show that this specific teacher role is based on 

a pluralistic view on knowledge. One of the conclusions is that the teachers' attitudes create 

favourable conditions for children's learning in general, even though the opportunities to teach 

children subject-specific knowledge are not always administered. 
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1. INLEDNING 

Enligt skollagen (2010) ska undervisning ske inom alla skolformer – från förskola till 

gymnasium. Skolinspektionen (2016:28) kommer dock, i sin senaste kvalitetsgranskning, 

fram till att begreppet undervisning upplevs som främmande inom förskolan. Begreppet 

lärande verkar ligga närmre till hands och det finns en utbredd uppfattning om att barn lär sig 

hela tiden på förskolan. I Skolinspektionens granskning diskuteras faran med att likställa 

undervisning (det man undervisar i) med lärande (det barnen faktiskt lär sig):  

Om det är så att det enbart sker lärande och ingen undervisning i förskolan väcks frågan vilken 

roll förskollärare och arbetslag då har (Skolinspektionen, 2016:28). 

Pedagogikprofessorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman 

understryker att förskolan inte bör sträva åt den traditionella skolpedagogikens håll. De menar 

samtidigt att det finns en risk att förskolläraren placerar sig för långt åt det andra hållet och 

intar en allt för passiv roll för att kunna bidra till barns lärande (Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman, 2013:35).  

På flera håll inom den förskoledidaktiska forskningen bekräftas att förskolan befinner sig i en 

brytningstid. Förändringen ligger bland annat i läroplanens revidering (2010) mot ökat fokus 

på lärande och ämnesinnehåll. Samtidigt poängteras fortfarande vikten av barns fria lek och 

inflytande, som utifrån tradition är en viktig del av förskolans barncentrerade och 

temainriktade arbetssätt (Jmf; Doverborg et al, 2013:9, Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman, 2013:26-36). Hedefalk menar att mycket ansvar läggs på den enskilda förskolläraren 

när det kommer till att tolka förskolans uppdrag generellt och undervisningsbegreppet 

specifikt, eftersom ordet undervisning inte inkluderas i läroplanen (Hedefalk, 2014:12). 

Utifrån detta kan konstateras att förskolan och förskollärarna behöver hitta olika metoder för 

att göra undervisningsbegreppet till sitt eget. Begreppet den medforskande pedagogen, som 

jag har valt att undersöka i denna uppsats, skulle kunna ses som ett sätt att formulera 

förskollärarens roll och samtidigt säga något om hur undervisning inom förskolan kan eller 

bör se ut. Att vara en medforskande pedagog eller att ha ett medforskande arbetssätt är, enligt 

mina iakttagelser, vanligt förekommande formuleringar i såväl annonser för 

förskollärartjänster som i förskolors skriftliga beskrivningar av sig själva. Även skolverket 

lyfter begreppet. På deras hemsida finns inspirationsfilmer och handledningsmaterial kring 

hur förskollärare kan arbeta just medforskande (Skolverket, 2016).  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel redogörs för de mål i förskolans läroplan som rör naturvetenskap och teknik, 

vilka är undersökningens valda ämnesområden. Här beskrivs även delar av förskollärarens 

uppdrag, utifrån läroplanen. Slutligen redogörs kort för Reggio Emilia-pedagogiken. 

   

2.1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN OCH FÖRSKOLLÄRARENS ANSVAR 

Under området utveckling och lärande i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016) återfinns de 

mål som specifikt rör naturvetenskap och teknik. Här står det att förskolan ska sträva efter att 

varje barn: 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra,  

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

(Lpfö 98, rev.2016:10)  

Ett angränsande område är hållbar utveckling. I läroplanens värdegrund står det bland annat 

att: ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur 

och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö 98, rev.2016:7). I varje 

enskild lärsituation finns det därmed flera olika läroplansmål som förskolläraren kan välja att 

fokusera på. Detta faktum ska dock inte utesluta att läroplansmålen ses som en helhet. I 

läroplanen tillskrivs förskolläraren ansvar att utvärdera hur de olika läroplansmålen integreras 

med varandra. Utvärderingen av verksamheten ska även kritiskt granska vilka möjligheter 

barn ges att utvecklas och lära inom samtliga målområden (Lpfö 98, rev.2016:15). 

Förskolläraren ansvarar med andra ord för att förskolans verksamhet berör alla delar i 

läroplanen och att dessa samverkar i det praktiska genomförandet av verksamheten.  

Att förskollärare adresseras specifikt i läroplanen var en av de ändringar som gjordes i och 

med läroplanens revidering 2010. En andra revidering av läroplanen har gjorts under 2016. I 

den förtydligas förskollärarens ansvar kring övergången från förskolan till förskoleklassen 

och fritidshemmet. Större vikt läggs nu vid att undervisningens innehåll i förskolan 
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vidareförmedlas vid övergången så att förskoleklass och fritidshem kan skapa kontinuitet, 

långsiktighet och progression i barnens lärande (Lpfö 98, rev.2016:13). 

Förskollärarens förhållningssätt och roll i barnens lärande berörs på ett flertal ställen i 

läroplanen. I värdegrunden står det bland annat att: ”Barnen ska få stimulans och vägledning 

av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter” samt att: ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra” (Lpfö 98, rev.2016:7). 

  

2.2 REGGIO EMILIA-PEDAGOGIKEN 

Detta pedagogiska förhållningssätt växte fram efter andra världskrigets slut i staden Reggio 

Emilia i norra Italien. Läraren Loris Malaguzzi anslöt sig då till en grupp föräldrar som hade 

påbörjat återuppbyggnaden av en pedagogisk verksamhet åt sina barn. Tillsammans ville de 

skapa en ny slags barnomsorg - byggd på solidaritet och respekt. Deras pedagogiska tanke 

utgick ifrån att barn och vuxna skulle ha lika rättigheter, att barnen skulle tas på allvar och ges 

möjlighet att utveckla sina förmågor. 1963 blev deras verksamheter kommunala och 

Malaguzzis pedagogiska tankar har sedan dess inspirerat förskolor världen över (Gedin & 

Sjöblom, 1995:100-ff). 

Reggio Emilias pedagogik bygger på den filosofiska tanken om att barn har hundra språk. 

Detta syftar inte enbart på en rik variation av uttrycksformer, utan är även ett uttryck för det 

som sker inom barnet när det lär och upptäcker. De hundra språken blir här en slags filosofisk 

beskrivning av skapandet av synapser i hjärnan. Detta sker då barnen får möta en rik och 

utmanande värld och koppla ihop erfarenheter från olika områden med varandra (Wallin 

1996: 93-f). Gedin och Sjöholm beskriver det som att man, inom Reggio Emilias filosofi ”vill 

förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ”. De pedagogiska nyckelorden är 

”upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet, förundran” (Gedin & Sjöblom, 1995:100).  

Barnet ses även som rikt. Detta innebär att barnet ses ha resurser samt en inneboende kraft 

och vilja att utvecklas, lära och utmanas. Barnet ses dock inte ha all kunskap inom sig, utan 

utvecklar kunskap genom en stimulerande och utmanande omgivning, i samspel med andra 

barn och vuxna. Det rika barnet inbegriper även en pedagogisk övertygelse om att barnet vill 

ställas inför riktiga problem och utmaningar, som exempelvis att mäta en möbel på 

avdelningen för att kunna göra en ritning till snickaren (Wallin, 1996:105). För att belysa 



7 
 

Reggio Emilia-pedagogiken ur en svensk kontext tar Wallin hjälp av pedagogikprofessorn 

Gunilla Dahlberg. Hon menar att den svenska barnomsorgen har präglats av synsättet barnet 

som natur - en slags romantiserad bild av barndomen som harmonisk och kravlös, där värdet 

av det fritt skapande och lekande barnet framhålls. Inom Reggio Emilia används ofta 

begreppet det forskande barnet, vilket utifrån en svensk modell kan placeras någonstans 

mellan barnomsorgens tradition – barnet som natur och skolans tradition – det presterande 

barnet (Ibid:108).   

Den pedagogiska arbetsformen inom Reggio Emilia bygger på temaarbete och 

dokumentation. Ett tema kan sträcka sig över kort eller lång tid och har som syfte att skapa ett 

sammanhang för barnens eget undersökande och utforskande (Gedin & Sjöblom, 1995:111). 

Att barnen får tala och reflektera över vad de gör, ses som en förutsättning för lärande. Det är 

även viktigt med metareflektion, där barnen får reflektera över sitt eget lärande och utveckling 

(Wallin, 1996:99). Karin Wallin konstaterar efter sina studiebesök i Reggio Emilias förskolor 

att pedagogerna aldrig anger en specifik faktakunskap som mål för sina projekt, tvärtom vill 

de hålla målsättningen öppen för att inte missa viktiga möjligheter till lärande. Pedagogerna 

sätter dock ramarna för temat, utifrån exempelvis vilka skeenden i naturen som de vill 

synliggöra för barnen. Utifrån sin dokumentation av barnens intresse och lärande skapar de 

även nya utmaningar under temats gång (Ibid:90). I det praktiska arbetet fokuserar pedagogen 

på att ställa frågor som får barnet att tänka och prova själv, snarare än att ge förslag till 

lösningar på barnets problem (Gedin & Sjöblom, 1995:111). Pedagogens roll och fokus i 

arbetet tillsammans med barnen kan slutligen beskrivas på följande sätt: 

Tyngdpunkten på arbetet med barnen i Reggio ligger i att utforska och reflektera. Pedagogen ska 

vara en utmanare och en medforskare (Gedin & Sjöblom, 1995:110). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien undersöker två Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Inom denna pedagogiska 

inriktning präglas pedagogrollen av ett medforskande förhållningssätt gentemot barnen. Syftet 

med studien är att undersöka hur ett uttalat medforskande arbetssätt inverkar på 

förskollärarnas didaktiska synsätt, planering och genomförande. Förskollärarna intervjuas i 

syfte att synliggöra deras sätt att uppfatta och definiera den medforskande pedagogen. På 

förskolorna observeras även aktiviteter inom ämnesområdet naturvetenskap i syfte att 

undersöka hur det medforskande arbetssättet tillämpas i praktiken. Naturvetenskap som 

ämnesområde har, utifrån tidigare forskning, visat sig vara lämpligt för att undersöka 

pedagogrollens medforskande karaktär. Detta område har även valts i syfte att skapa en 

gemensam och konkret utgångspunkt i intervjumaterialet.  

 

Frågeställningar: 

 Vad definierar en medforskande pedagog enligt förskollärarna? 

   

 Hur beskriver förskollärarna sitt medforskande arbetssätt i relation till barnens lärande 

inom naturvetenskapliga aktiviteter? 

 

 Hur interagerar förskollärarna med barn, material och miljö under genomförandet av 

dessa aktiviteter? 
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4. TIDIGARE FORSKNING  

 

En medforskande lärarkompetens och en pluralistisk utbildningstradition 

Det finns flera tidigare studier som berört naturvetenskap i förskolan och pedagogens roll i 

detta arbete. Fleer et al (2014:46) använder begreppet sciencing attitude för att beskriva en 

viktig egenskap hos läraren när det kommer till att undervisa barn i förskoleåldern. En 

sciencing attitude beskrivs som en hög medvetenhet hos läraren kring den naturvetenskap 

som finns tillgänglig i förskolans vardag. Dessa lärare har även kompetensen att förflytta 

barnens lärande från en vardaglig nivå till en mer vetenskaplig sådan (Fleer et al, 2014:46). 

En annan forskare som har undersökt pedagogers agerande är Cecilia Caiman. Hon har i sin 

avhandling bland annat studerat hur pedagoger på två förskolor didaktiskt stödjer barnens 

utforskande processer. Resultatet visar att pedagogerna för det första bidrog med att 

iordningställa miljöer för utforskande, i detta fall terrarier med smådjur (Caiman, 2015:57). 

Pedagogerna fanns sedan nära barnen och ställde varför-frågor som bidrog till att rikta 

barnens uppmärksamhet mot olika aspekter, som exempelvis grodors beteende (Ibid:58). 

Pedagogerna observerades även vara aktivt lyssnande. I avhandlingen definieras detta, bland 

annat utifrån Reggio Emilias filosofi, som att vara fullständigt närvarande och att ta in alla 

barnets uttryck – deras multipla språk (Ibid:67). I sin diskussion menar Caiman att 

pedagogens roll i naturvetenskapliga aktiviteter kan förstås som ”en handledare som ömsom 

stödjer och ömsom utmanar barnen, samtidigt som hon/han bibehåller ett ämnesdidaktiskt 

fokus” (Caiman, 2015:73). I Caimans studie ses ofta barnen själva ta initiativ till utforskande 

processer, vilket innebär att pedagogens kompetens mäts i förmåga att se, stötta och ta tillvara 

på dessa tillfällen.  

Kontexten kring naturvetenskapliga lärsituationer utvecklas vidare i Maria Hedefalks 

avhandling, där hon undersöker förutsättningar för förskolebarns meningsskapande inom 

hållbar utveckling. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt utgörs bland annat av tre 

undervisningstraditioner - den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska. Inom en 

faktabaserad tradition läggs vikten vid att förmedla sann och objektiv fakta. Den normerande 

utbildningstraditionen fokuserar på att påverka barnens attityder och handlingar i rätt riktning 

– genom vetenskaplig kunskap. Det är inom den pluralistiska utbildningstraditionen som den 

medforskande pedagogen återfinns. Läraren förväntas här ”handla mer som en medupptäckare 

än någon som sitter inne med de rätta svaren” (Hedefalk, 2014:34). Inom den pluralistiska 
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traditionen ses kunskap kunna komma från flera olika källor. Det subjektiva ses här snarare 

som en tillgång och individen lär genom att diskutera, möta olika åsikter, undersöka och dra 

slutsatser. Lärarens roll är att problematisera och utmana barnen kring kunskapsområdet 

(Ibid:34-f). Hedefalk kommer i sin studie fram till att det endast är inom den pluralistiska 

traditionen som barnen ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Ibid:64). 

Undervisning definieras i Hedefalks studie som ”att rikta barnens uppmärksamhet mot ett 

visst undervisningsinnehåll” (Ibid:12). Resultatet visar att undervisningsinnehållet 

undersökande aktiviteter är vanligt förekommande. Här uppmuntrar lärarna barnen att 

självständigt undersöka och söka efter kunskap, snarare än att fråga läraren (Ibid:60-f). 

 

Att synliggöra undervisningsinnehållet 

Hedefalk lyfter genom sitt resultat vikten av att pedagogen inte alltid följer barnens infall som 

uppstår i stunden, utan ibland håller kvar fokus vid det tänkta innehållet. Vad barnen får 

möjlighet att lära sig, menar hon, hänger samman med vilket undervisningsinnehåll som 

läraren privilegierar i lärsituationen (Hedefalk, 2014:61). 

Två andra studier problematiserar pedagogens roll i barns lärande ytterligare. Susanne Thulin 

har undersökt hur förskollärare arbetar med naturvetenskapligt innehåll i förskolan. Hon 

kommer bland annat fram till att pedagogerna har en slags övertro på att barns egna 

upptäckter automatiskt ska leda till att de drar egna slutsatser (Thulin, 2011:97-f). Detta 

stämmer överens med det resultat som Agneta Ljung-Djärf, Andreas Magnusson och Sam 

Peterson visar i sin studie. Dessa tre forskare har tillsammans med några pedagoger 

genomfört en learning study i syfte att utveckla pedagogernas arbete med ett projekt om 

nedbrytning. Arbetet utgick från variationsteorin - där vissa aspekter ses som kritiska för 

förståelsen av ett fenomen, i detta fall nedbrytarnas roll samt nedbrytningsprocessens 

pågående karaktär. I studien gjordes även intervjuer med barnen innan och efter lärtillfällena 

för att undersöka deras förståelse av fenomenet nedbrytning. Vid det första lärtillfället fick 

pedagogerna fritt utforma aktiviteten. De valde då en lekfull inramning där en handdocka tog 

med barnen på en imaginär picknick i skogen. Efteråt fick barnen diskutera vad som skulle 

hända med olika, organiska och ickeorganiska, material om de lämnades kvar i skogen. 

Pedagogen utmanade dock inte barnen till att upptäcka skillnaden mellan de olika materialen. 

Intervjuerna efteråt visade att själva lärobjektet - nedbrytning, inte uppmärksammats alls av 

barnen. Snarare var deras förslag av typen att en påse kunde blåsa iväg. Det var först när 
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pedagogen utformade aktiviteten med en tydlig naturvetenskaplig inramning och använde 

material och begrepp som synliggjorde variationen i nedbrytningsprocessen som barnen 

verkligen gavs möjlighet att utveckla sin förståelse (Ljung-Djärf et al, 2014). Detta resultat 

ligger därmed i linje med Reggio Emilias pedagogiska övertygelse om att barn intresserar sig 

mer för verklighetsförankrade utmaningar.  

 

Brister i systematiskt tillvaratagande av barns idéer och erfarenheter 

Thulins resultat visar vidare att barnen ges utrymme och kommer till tals i aktiviteterna men 

att förskollärarna inte tar tillvara på barnens inspel i den mån att de bygger vidare på dem. 

Thulin menar att barnens uttalanden därmed reduceras till ”kuriosa inslag” och att samtalen 

ofta får en traditionell karaktär - av en frågande lärare och svarande barn. Barnen får i de 

observerade situationerna sällan svar på sina frågor. Ofta möter pedagogen deras frågor med 

en motfråga eller samma fråga tillbaka (Thulin, 2011:98-f). 

Thulin har även studerat barns frågor under en aktivitet där en förskolegrupp undersöker jord. 

Här synliggörs att det naturvetenskapliga ämnet i förskolan kan delas upp i två områden – att 

lära om ett ämnesinnehåll och att lära om hur man undersöker (Thulin, 2010:29). I studiens 

resultat framträder det innehållsfokuserade barnet tydligt. Majoriteten av innehållsfrågorna 

handlar om att barnen vill förstå eller veta något kring innehållet. Utav de 173 

innehållsrelaterade frågorna är endast 32 kopplade till att göra något med innehållet. Detta 

menar Thulin bryter mot den traditionella bilden av förskolebarnet som göra-fokuserat 

(Ibid:35-ff). Ett annat intressant resultat är utvecklingen av barns frågor. Barnen ställer 48 

frågor under den sjunde observationen jämfört med endast 6 frågor vid det första 

observationstillfället. Thulin tolkar detta som att barnens intresse växer i takt med deras 

erfarenheter kring ämnet (Ibid:36). I denna studie, till skillnad från den förra, finns flera 

exempel där pedagogen bygger vidare på barnens idéer och erfarenheter. Hon introducerar 

exempelvis förstoringsglas efter förslag från ett barn och inleder undersökningen vid bordet 

med att återkoppla till barnens insamling av jordprover från förskolegården (Ibid:35). Även 

detta resultat kan ses som ett bekräftande av Reggio Emilias synsätt. Bilden av det 

innehållsfokuserade barnet samstämmer här med bilden av det rika barnet, som har en 

inneboende strävan efter att lära och utvecklas.   
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

5.1. EN FENOMENOGRAFISK ANSATS 

Den fenomenografiska ansatsen grundades på 70-talet av den svenske professorn Ference 

Marton (Kroksmark, 2011:590). Fenomenografin vill få syn på variationen av människors 

olika sätt att uppfatta eller erfara ett fenomen. Denna ansats bör inte förväxlas med 

fenomenologin, som intresserar sig för essensen av människors livsvärldar – att utifrån teorier 

om erfarande förstå på djupet hur människor erfar sin omvärld (Marton & Booth, 2000:152-

ff). Fenomenografin kan sägas beskriva erfarande på en kollektiv nivå snarare än på en 

individuell (Ibid:177). Marton menar att fenomenografin inte bygger på en särskild teori om 

erfarande och därmed inte ska ses som varken en renodlad teori eller enbart ett metodiskt 

tillvägagångssätt. Istället beskrivs fenomenografin som ”en specialisering som framför allt 

uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” 

(Ibid:147). Detta kan ses som ett argument för den fenomenografiska ansatsens funktion i 

denna uppsats.  

Valet av den fenomenografiska ansatsen representerar även en syn på lärande. Inom 

fenomenografin ses den lärande och omvärlden inte som åtskilda, vilkets benämns som den 

icke-dualistiska ontologin. Det finns med andra ord ingen uppdelning mellan en inre upplevd 

verklighet och en yttre konkret verklighet. Verkligheten blir snarare till i mötet med personen 

som erfar den, vilket kan förstås som en relationell utgångspunkt. Detta är, enligt Marton och 

Booth, utmärkande för fenomenografin både i relation till den individuella konstruktivismen 

(som betonar betydelsen av individens aktiva roll) och den sociala konstruktivismen (som 

betonar betydelsen av det som omger individen) (Marton & Booth, 2000:27-30). 

Inom fenomenografin studeras kvalitativa skillnader inom inlärning. Kroksmark (2011:592) 

definierar dessa som ”innehållsliga uppfattningar på skilda abstraktions- eller 

komplexitetsnivåer”. Människors uppfattningar ses som mer eller mindre fullständiga, snarare 

än ”rätt” eller ”fel”. Detta utesluter, enligt Marton, inte att en uppfattning kan vara ”fel” i 

förhållande till det som han kallar för den ”auktoriserade” uppfattningen (Marton, 1981:613). 

Min tolkning kring Martons resonemang är att det är mer användbart att tala om ofullständiga 

uppfattningar än felaktiga i pedagogiska situationer. Lärarens fokus blir då att förstå barnets 

sätt att erfara och sedan utifrån detta utmana barnet vidare mot en mer fullständig förståelse.  
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5.2. UTVECKLINGSPEDAGOGIK 

Utvecklingspedagogiken har rötter i fenomenografin och i variationsteorin. Det är en svensk 

förskolepedagogisk teori som bygger på tre grundprinciper: 

 Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala 

 Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt 

 Att ta till vara på mångfalden av barns idéer (Asplund Carlsson & Pramling 

Samuelsson, 2003:58). 

Detta förhållningssätt, menar Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson, har många likheter 

med den traditionella barncentrerade förskolepedagogiken. Utmärkande för 

utvecklingspedagogiken är dock att barnens lärande riktas mot ett specifikt innehåll. Med 

andra ord kompletteras formen för undervisningen med en innehållsdimension, där läraren 

preciserar vad barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse kring (Ibid:59-f). Detta vad 

definieras inom utvecklingspedagogiken som lärandets objekt. En förutsättning för barnets 

förståelse av lärobjektet är att det kan urskiljas. Ett litet barn som ska lära sig färger behöver 

få jämföra olika färger mot varandra för att få syn på skillnaden. I lärsituationens utformning 

får även begreppet variation betydelse. Om syftet exempelvis är att barnen ska öka sin 

förståelse för egenskaper hos geometriska former, så bör egenskapen form variera bland 

undersökningsföremålen medan andra egenskaper som färg och storlek är konstanta.     

Lärandets akt syftar i sin tur på hur något lärs (Ibid:16). Även här aktualiseras begreppet 

variation, som innebär att läraren lyfter upp mångfalden av barns tankar och idéer som ett 

innehåll i undervisningen. Utvecklingspedagogisk forskning har visat att barn som får möta 

andra sätt att tänka utmanas i sin förståelse. Denna forskning lyfter även vikten av att 

aktiviteter har en tydlig inramning. Även små nyansskillnader i pedagogens sätt att 

introducera, och på andra sätt rikta barns uppmärksamhet, har visat sig ha stor betydelse för 

hur barn tar sig an och förstår aktiviteten (Doverborg et al, 2013:20-f). 

Metakognitiva dialoger är ytterligare ett viktigt pedagogiskt verktyg inom 

utvecklingspedagogiken. När barn får reflektera och samtala kring olika lärsituationer görs det 

egna lärandet till lärobjekt (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003:113-ff). 

Begreppet relevansstruktur utgår i sin tur från den fenomenografiska definitionen ”en persons 

erfarande av vad situationen manar till, vad den kräver” (Marton & Booth, 2000:185). Utifrån 

detta kan vad ett barn lär sig sägas hänga samman med lärsituationens relevansstruktur, det 

vill säga hur barnet uppfattar att lärandet ska ske.   
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6. METOD 

6.1 METOD FÖR DATAINSAMLING 

Metodvalet för undersökningen är en kombination av intervjuer och observationer. Att 

använda sig av flera olika metoder för att undersöka en forskningsfråga kallas för 

triangulering (Ahrne & Svensson, 2015:25-f). Detta kan dels syfta till att få ett bättre grepp 

kring komplexa samhälleliga fenomen och dels kan det synliggöra skillnader mellan det som 

människor säger att de gör och det som de faktiskt gör i en given situation. Dessa skillnader 

kan då utgöra en intressant del av studiens resultat. Att dra allt för stora analytiska slutsatser 

kring sådana eventuella skillnader bör forskaren dock, enligt Ahrne och Svensson, akta sig 

för. Sådana slutsatser kan spegla en bild av att det finns en verklighet ute på forskningsfältet, 

en slags sanning som forskaren vill försöka ringa in med hjälp av trianguleringen (Ahrne & 

Svensson, 2015:26). En kritisk användning av triangulering utgår snarare från ett postmodernt 

perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:54). Inom postmodernismen ses språket, i 

exempelvis en intervjusituation, som ett verktyg för att socialt konstruera verkligheten snarare 

än att spegla den. Utifrån detta landar metodvalet i denna undersökning nära det som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:53) beskriver som en etnografisk utgångspunkt. Här 

kan triangulering ses bidra till att öka studiens trovärdighet genom att intervjuerna utgör ett 

komplement till observationerna. Denna undersökningsdesign hjälper till att motverka en av 

intervjuns svagheter – att den enbart visar en begränsad bild av ett fenomen. En annan styrka 

är att intervjuerna kan hjälpa forskaren att göra mer nyanserade tolkningar av observationerna 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53). 

 

Fenomenografisk intervju 

Den fenomenografiska intervjun bör, enligt Dahlgren och Johansson (2011:125), vara 

halvstrukturerad till sin karaktär. Detta innebär, enligt Larsson (1986:27), att intervjuaren 

inför intervjun skapar en slags checklista över viktiga aspekter kring fenomenet som ska 

undersökas (se intervjuguide – bilaga 1). I intervjusituationen är det eftersträvansvärt att få 

intervjupersonen att uttala sig så fritt som möjligt kring de olika aspekterna, eftersom det är 

intervjupersonens egna erfarande som undersöks. En förutsättning för detta är att intervjuaren 

skapar trygghet i samtalet genom att visa intresse och bekräfta, muntligt och genom 

kroppsspråket. Inom fenomenografiska undersökningar har det visat sig att raka frågor kring 

vad en person anser om ett fenomen inte i tillräckligt hög grad bidrar till att fånga det 
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individuella erfarandet (Dahlgren och Johansson, 2011:125-f). Dahlgren och Johansson (Ibid) 

föreslår istället att intervjuaren använder sig av projektion för att synliggöra kärnan av 

intervjupersonens uppfattning. Projektion innebär att intervjuaren väver in fenomenet i olika 

exempel som intervjupersonen får föra ett resonemang kring. I denna undersökning har 

observationerna utgjort exempel. Dessa har även kompletterats med en rak fråga om vad det 

innebär för förskolläraren att vara en medforskande pedagog. Intervjuerna kan i huvudsak 

beskrivas som fria samtal kring fenomenet medforskande, där pedagogens exempel och ibland 

mina egna exempel har utgjort grunden.      

Alexandersson (2007:131-f) tar i sin metoddiskussion upp fenomeneografins avsaknad av en 

teoretisk grund som en möjlig svaghet. Ansatsens utformning bidrar, enligt denna kritik, till 

att minimalt med fokus riktas åt erfarenheternas sociala förankring – det vill säga varför 

intervjupersonerna kan tänkas erfara ett fenomen på ett visst sätt. Alexandersson menar att en 

komplementerande metod kan bidra till att väga upp denna svaghet. I denna undersökning har 

observation använts för att kunna göra en mer djupgående kvalitativ analys.   

 

Observation 

En av observationsmetodens styrkor, som kvalificerar den väl för denna studie, är att dess 

användbarhet för att säga något om sådant som händer i naturliga situationer och även om 

personers beteenden i dessa situationer (Patel & Davidson, 2011:91). Således passar den väl 

för att undersöka hur förskollärare på olika sätt översätter ett pedagogiskt begrepp från teori 

till praktik i faktiska lärsituationer. En av observationsmetodens svagheter kan kopplas till 

frågan om hur representativt det observerade är för det forskaren vill studera. Enligt Patel och 

Davidson (2011:92) kan denna svaghet vägas upp med en förundersökning som hjälper till att 

utkristallisera representativa beteenden i förhållande till studieobjektet. I denna undersökning 

kan det argumenteras för att urvalet i sig fungerar som en sådan förundersökning. För att 

kunna undersöka hur ett visst begrepp tar sig i uttryck i förskolans praktik var det viktigt att 

välja förskolor som uttalat arbetar utifrån en ambition om medforskande pedagoger.  

I likhet med intervjuer kan observationer kategoriseras utifrån grad av struktur. Vid en mer 

ostrukturerad observation, som den jag har använt mig av, har forskaren i förväg bestämt tema 

kring vad som ska observeras och kan under själva observationstillfället skriva ner nyckelord 

kring det som händer (Patel & Davidson, 2011:92-98). Innan observationerna inleddes 

skapade jag ett observationsschema som utgick ifrån olika relevanta teman så som material, 
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rum, pedagogernas frågor och pedagogernas användning av ämnesspecifika begrepp (se 

bilaga 1). Vid det första observationstillfället upptäckte jag dock direkt att barnens olika 

uttalanden, så som frågor till pedagogen, svar (eller uteblivna svar) på pedagogens frågor, var 

viktiga att anteckna för möjligheten att kunna tolka pedagogens interaktion med barnen. Jag 

antecknande därför barnens respons i samband med pedagogens agerande, trots att jag inte 

hade med detta som ett uttalat tema i observationsschemat. Dock har barnen inte behandlats 

som individuella aktörer i observationsanteckningarna, utan mer i egenskap av en barngrupp. 

För att få med både pedagogernas och barnens formuleringar och ordval så exakt som möjligt 

har jag, under observationerna, framförallt utgått ifrån att lyssna. Detta kan ha medfört att 

nyanser kring sådant som kroppsspråk, interaktion med material och andra synintryck har 

fallit bort. Som ett tillägg till de skriftliga observationsanteckningarna har jag fotat miljöer 

och material.  

 

6.2 URVAL OCH GENOMFÖRANDE  

Utgångspunkten i begreppet den medforskande pedagogen bör förstås som ett av uppsatsens 

urvalskriterier. Därmed inte sagt att de enskilda pedagogerna främst skulle betona det 

medforskande i en generell beskrivning av sitt arbetssätt. Det är självklart så att pedagoger har 

många olika subjektiva föreställningar som de bygger sitt förhållningssätt och agerande på. 

Dessa föreställningar har jag dock inte gått in på djupet på i denna uppsats, då detta inte var 

syftet. Ett annat urvalskriterium var att den aktuella förskolan skulle ha inplanerade aktiviteter 

inom naturvetenskap eller teknik som jag kunde få observera.  

Urvalsprocessen inleddes med en sökning efter förekomsten av ordet medforskande på 

förskolors bloggar, hemsidor och i eventuella jobbannonser. Urvalsramen var en kommun där 

jag har arbetat som vikarie och därför har en viss kännedom om de olika förskolorna. Utifrån 

denna kartläggning kontaktade jag sedan förskolechefen på den förskola som, utifrån min 

erfarenhet, bäst verkade motsvara urvalskriterierna.  

Den första förskolan jag kontaktade tackade ja till att delta i undersökningen. Jag intervjuade 

två pedagoger på denna förskola och observerade dem under två halvdagar. Eftersom dessa 

två pedagoger arbetade med samma barngrupp och projekt upplevde jag dock att jag behövde 

bredda mitt empiriska underlag. Jag kontaktade ytterligare en förskola som passade mina 

urvalskriterier. På denna förskola intervjuade jag en pedagog, som jag även observerade under 

en aktivitet tillsammans med barnen. Denna observation resulterade dock inte i ett tillräckligt 
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stort empiriskt material för att kunna ingå i analysen på samma premisser som de övriga två.    

 

6.3 ETISKA ASPEKTER 

Olika etiska överväganden förekommer genom hela undersökningens planering och upplägg. 

En forskningsetisk förutsättning för denna undersökning var förskollärarnas informerade 

samtycke till deltagande. Informerat samtycke innebär att deltagarna ges ett tillräckligt stort 

informationsunderlag för att kunna avgöra om de vill delta i undersökningen eller inte. 

Underlaget ska även innehålla information om att deltagarna när som helst under studiens 

gång har rätt att avbryta sitt deltagande. Det informerade samtycket (se bilaga 2) ska sedan 

ske skriftligt (Löfdahl, 2014:36). Löfdahl lyfter även att förskolechefen måste ge sitt 

godkännande innan enskilda förskollärare kontaktas (Ibid:36). I denna undersökning har den 

första kontakten med pedagogerna tagits via förskolechefen, som därmed har gett sitt 

godkännande. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas utanför den aktuella 

studien. Därför måste exempelvis ljudfiler och anteckningar raderas efter avslutat arbete. Men 

forskaren kan även hänvisa till nyttjandekravet under studiens gång för att hindra att 

information om deltagare sprids till andra deltagare (Ibid:38). I denna undersökning har 

nyttjandekravet hänvisats till i en diskussion kring förskollärarnas egna pedagogiska 

dokumentation av en aktivitet som jag observerade.   

Löfdahl lyfter fram att alla som ingår i en undersökning måste ges möjlighet till information 

och samtycke (Ibid:36). Detta innebär i praktiken att även barnen måste ge sitt informerade 

samtycke till undersökningens observationer, trots att det är förskollärarna som 

observationerna syftar till att uttala sig om. I min undersökning har detta skett genom ett 

informationsbrev till föräldrarna (se bilaga 3) där de gavs möjlighet att avstå från deltagande å 

sitt barns vägnar.   

Efter genomförd undersökning styr de etiska aspekterna sådant som publicering och förvaring 

av insamlad data (Ibid:36). Med hänsyn till deltagarnas anonymitet har jag valt att kalla 

förskollärarna för pedagog 1,2 och 3 i anteckningar såväl som i slutgiltig text.       
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6.4 ANALYSPROCESS 

Analysen av intervjuerna baseras på ett fenomenografiskt tillvägagångssätt. Detta förutsätter 

att intervjuerna spelas in med ljudupptagning och sedan transkriberas i sin helhet. Ur det 

insamlade datamaterialet utvinns sedan olika beskrivningskategorier. Dessa beskriver olika 

aspekter av hur det studerade fenomenet erfars. Alla beskrivningskategorierna tillsammans 

utgör undersökningens utfallsrum (Marton & Booth, 2000:163). I denna uppsats innebär det 

att de olika beskrivningskategorierna visar hur pedagogens medforskande roll i 

undervisningssituationerna erfars och uppfattas av förskollärarna själva. I det analytiska 

tillvägagångssättet har jag inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2011:127-ff) 

sjustegsmodell. Här är det första steget att bekanta sig med materialet genom att upprepade 

gånger läsa igenom det. Därefter kondenseras intervjuerna genom att olika betydelsefulla 

passager klipps ut, jämförs och grupperas. I min analys började jag med att markera alla 

uttalanden som på något sätt kunde kopplas till medforskande, övriga delar av intervjuerna 

har använts som material till utvecklingspedagogiska analysen och vissa delar redovisas även 

i bakgrunden till resultatet. Den fenomenografiska analysen syftar till att urskilja variation och 

skillnader mellan uppfattningar (Ibid:129). Flera olika uppfattningar kan med andra ord visa 

sig i en och samma persons intervjusvar. Efter analys av likheter och skillnader gäller det att 

dra gränser mellan de olika grupperingarna och artikulera samt namnge kategorierna. En 

beskrivningskategori kan innehålla en viss variation av uppfattningar men om variationen är 

för stor kan det betyda att en ytterligare kategori behövs. I den sjunde och sista kontrastiva 

fasen granskas alla uttalanden för att se om de platsar inom flera kategorier. Denna fas i 

analysen resulterar, enligt Dahlgren och Johansson (2011:131), ofta i att antalet kategorier 

minskar. I min analys utgjorde exempelvis att planera och dokumentera tillsammans med 

barnen inledningsvis en egen kategori. I den sista fasen blev det dock tydligt att det 

underliggande syftet i dessa uttalanden var att utgå från barnens intressen och tankar – med 

dokumentation som verktyg. Dessa kategorier sammanfogades då till beskrivningskategori A.   

För att tolka observationerna och belysa förskollärarnas förhållningssätt i relation till barns 

lärande, använder jag mig även av den utvecklingspedagogiska teorin. Denna analys utgår 

ifrån begreppen lärandets objekt, riktadhet, lärandets akt, relevansstruktur, variation och 

metakognition.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

7.1 BAKGRUND TILL RESULTATET  

I intervjuerna framkom ett antal aspekter som, trots att de inte direkt kan kopplas till det 

undersökta ändå utgör en viktig kontext. I detta bakgrundavsnitt redogörs därför för ett antal 

områden som kan sägas beskriva förutsättningar och sammanhang kring den medforskande 

pedagogen och det naturvetenskapliga arbetet på de två förskolorna.   

Tillåtande och lustfyllt klimat 

Att skapa ett lustfyllt lärande för barnen verkar vara en viktig pedagogisk målsättning för alla 

de intervjuade förskollärarna. En av pedagogerna lyfter vikten av att lärsituationerna upplevs 

som spännande och inte så kravfyllda. Hon ser det också som en viktig uppgift att lära barnen 

att inte ge upp bara för att det inte blir rätt första gången: 

Ped. 3: – Nej, det blev inte som vi hade tänkt. Men då provar vi igen eller vi gör på ett annat 

sätt. Och det tror jag också att det är jätteviktigt att vi sätter grunden för, för barnen är så otroligt 

rädda sen i äldre åldrar att misslyckas. Att man liksom inte bara släpper allting då och tänker: 

Nej, det här går inte (Intervju 2016-11-09). 

Ett tillåtande klimat med intresserade pedagoger ses även inom utvecklingspedagogiken som 

en viktig förutsättning för lärande i förskolan. När barnen vågar reflektera fritt synliggörs 

variationen av deras tankar, idéer och resonemang. Dessa kan då användas som innehåll i 

undervisningen (Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson, 2003:57). 

En främjande faktor för förskollärarnas medforskande förhållningssätt verkar vara att det även 

bland personalen finns ett tillåtande och lustfyllt klimat. För att känna sig trygg och utvecklas 

i sin pedagogroll är det viktigt med kollegor som ställer intresserade frågor snarare än 

ifrågasätter. Det är viktigt att få prova sig fram och att det pedagogiska arbetet inte bygger på 

föreställningar kring rätt och fel.   

Det kompetenta barnet 

De båda verksamheterna verkar präglas av en syn på barn som nyfikna, kompetenta och 

självständiga. I intervjuerna framstår detta som en grundläggande barnsyn hos pedagogerna, 

vilket även kan kopplas till det rika barnet inom Reggio Emilia. Men det medforskande 

arbetssättet ses även bidra till att öka barnens intresse och nyfikenhet kring de teman som 
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berörs i verksamheten. En av förskollärarna menar att barnen på denna förskola är mer 

självständiga än barn på andra förskolor där hon tidigare arbetat: 

Ped. 2: -Ja, jag kan tycka att skillnaden är att här är dom mer på, dom är nyfikna på ett annat 

sätt. Förut har det varit att man är tvungen att hjälpa till hela tiden så fort man ska göra något – 

Jag kan inte, hjälp mig. Men här är det liksom prova först. Och så provar dom. Och går det inte 

då ber dom om hjälp och då får dom hjälp (Intervju 2016-10-31). 

Att barn ses som kompetenta verkar utifrån detta även göra dem mer kompetenta. 

Naturvetenskap som upplevelser 

Barnen ses ha ett inbyggt intresse och en naturlig nyfikenhet kring naturvetenskap. 

Pedagogens roll blir här att lyfta fram, påvisa och begreppsliggöra det naturvetenskapliga i 

barnens görande:  

Ped. 1: - Att vi valde målet kring naturvetenskap det handlar ju mycket om att skolverket 

fortfarande anser och slår ner på att förskolan samtalar och dokumenterar för lite kring 

naturvetenskap. Vilket jag kanske inte riktigt håller med om för att naturvetenskap - så som jag 

har läst och tolkar olika teorier – det handlar ju om att barn är ju födda med den här inre kraften 

– allt dom gör handlar ju om naturvetenskap (Intervju 2016-10-20). 

I intervjusvaren framträder att ge barnen upplevelser av naturen som en viktig del av 

förskolans uppdrag inom detta område. Åldern på barnen som ingår i undersökningen sträcker 

sig från tre till fyra år och till denna ålder kopplar förskollärarna främst ett behov av att få 

uppleva och upptäcka naturen och naturvetenskapliga fenomen med alla sinnen. I mötet med 

naturen är första steget att barnen får upplevelser av att se, lukta, känna och smaka. Barnen 

behöver i detta synsätt få konkreta erfarenheter att utgå ifrån i det fortsatta lärandet. Inom 

områdena naturvetenskap och hållbar utveckling finns även spår av ett kompensatoriskt 

uppdrag, vilket följande citat visar:     

Ped. 3: - Jag tycker att naturvetenskap är en viktig del. Just också för att alla barn kommer inte 

ut i skogen på samma sätt som man kanske gjorde förr. Alla barn idag har inte den här 

naturupplevelsen och den tror jag är ganska viktig att man har med sig just för att om vi inte bryr 

oss om det som vi har runt omkring oss, med att man har en relation till träd, skog, bär, fåglar, 

djur - då blir det inte viktigt för dig, då har du ingen relation till det och då är du inte heller rädd 

om det och förstår – Vad är hållbar utveckling för mig. – Det spelar inte mig nån roll. Och ju 

äldre dom blir ju mer kan man ju börja påpeka sammanhangen kring hur allt hänger ihop också. 

Men vi börjar med upplevelsen av det, för att liksom kunna utveckla det vidare sen (Intervju 

2016-11-09).  
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7.2 HUR DET MEDFORSKANDE ARBETSSÄTTET TILLÄMPAS  

För att analysera hur det medforskande arbetssättet tillämpas har resultat från observationer, 

men även vissa delar från intervjuer, använts. Dessa resultat analyseras nedan med hjälp av 

den utvecklingspedagogiska teorin.  

7.2.1 BESKRIVNINGAR AV DE OBSERVERADE SITUATIONERNA 

 Observation 1: Ballongexperimentet 

Utifrån ett dokumenterat intresse hos barnen inledde pedagogerna i början av höstterminen ett 

projekt på temat saker som snurrar. I projektarbetena arbetar pedagogerna i storarbetslaget 

parvis med en fast barngrupp två gånger i veckan. I den aktuella gruppen ingår totalt 11 barn i 

åldern 3-4 år. Vid detta observationstillfälle var sju barn på plats. Aktiviteten inleddes med att 

barn och pedagoger samlas på en rund matta i ett litet rum på avdelningen. En pedagog leder 

aktiviteten medan den andra dokumenterar. Medan barnen äter frukt berättar pedagogen om 

upplägget för dagen – de ska vara inne och göra experiment på förmiddagen och sen ska de gå 

ut efter lunchen. Efter fruktstunden tar pedagogen fram ballonger och en luftpump. 

Pedagogernas tanke med aktiviteten var att barnen skulle få se hur en ballong som fylls med 

luft och sedan släpps snurrar iväg i rummet. Utgångspunkten för barnens experimenterande 

kom dock att bli hur luft skulle komma in i ballongen.   

Observation 2: Skogsutflykten 

Här observeras samma pedagogpar (pedagog 1 och 2) och barngrupp som i 

ballongexperimentet. Med på skogsutflykten är även barn från en annan avdelning och deras 

pedagog. Pedagogerna har inför detta tillfälle inte planerat någon gemensam aktivitet för 

barngruppen utan följer barnen i det de visar intresse för i skogen. Det finns dock ett antal 

aktivitetsstationer som ställs i ordning och erbjuds barnen. Dessa är mätsnören, naturlotto, en 

lupp att undersöka insekter med och pennor och papper för att rita av olika naturmaterial.     

Observation 3: Snömålning 

I denna observation ingår 14 barn och två pedagoger. Barnen är 3 år. Det som observeras är 

en samling med fruktstund och genomgång av vilka barn som är där – barnen får själva sätta 

sin bild på en tavla, följt av påklädning och en aktivitet där barnen får måla med vattenfärger i 

snön. Avdelningen arbetar för tillfället med temat färger.  
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7.2.2 LÄRANDETS OBJEKT  

I ballongexperimentet framstår barnens självständiga utforskande och reflektionsförmåga som 

lärobjekt snarare än ett ämnesspecifikt innehåll. Barnen blir väldigt intresserade av 

utmaningen att få in luft i ballongen och det som i ett annat fall skulle kunna utgöra uppstarten 

av experimentet blir istället huvudfrågan för hela aktiviteten. Det är barnens egna tankar och 

idéer som får styra undersökandet redan från start. Pedagogen inleder aktiviteten genom att 

hålla upp en ballong och fråga barnen: 

Ped. 1: - Vad är det här? 

Barnen: - En ballong 

Ped. 1: - Ska dom se ut såhär? 

Barnen: - Nä, den ska va rund 

Ped. 1: - Ska dom se runda ut? Hur ska vi få dom runda då? 

Barnen: - Blåsa 

Ped. 1: - Blåsa? Blir dom runda då? 

Barn X: - Ja. Men det går inte att blåsa, vi måste ha pump (här har barnet antagligen snappat 

upp pedagogernas tidigare diskussion om att de behöver en pump till ballongerna). 

Ped. 1: - Ja, därför har vi en pump…  

Barn X: - Det går att pumpa däck, cykeldäck 

Ped. 1: - Ja, precis cykeldäck kan man pumpa också. - Hur ska man göra då? (Vänder sig mot 

materialet - ballong och pump) 

Barn X: - Trycka på gula (det är själva dragspelskudden i änden av luftslangen).   

Ped. 1: - Kan du prova det då? 

Pedagogen håller slangen mot barnen samtidigt som barnet ”trycker på den gula”. Barnen 

skrattar och säger: - Det kommer…  

Ped. 1: - Vad är det som kommer?  

Barnen: - Luft.  

Ped. 1: - Luft ja!- Blir ballongen rund nu?  

Barnen: - Nej 

Ped. 1: - Vad måste vi göra?  

Barn X: - Stoppa in.  

Ped. 1: - Okej, då får ni prova.  

Ett annat förekommande lärobjekt är samarbete mellan barnen. Asplund Carlsson och 

Pramling Samuelsson (2003:98) lyfter att aspekter kring barns samspel kan förekomma inom 

ramarna för lärandets objekt såväl som inom lärandets akt. Inom det senare utgör samarbete 

ett medel eller verktyg för att barnen ska lära sig ett specifikt innehåll. Om samarbetet är 

kopplat till lärandets objekt utgörs däremot själva innehållet av att utveckla barns 
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samarbetsförmåga. I observationerna finns exempel på båda varianterna. Samarbete som 

lärobjekt syns exempelvis tydligt i ballongexperimentet där pedagogen stöttar barnen i att det 

praktiska samarbetet ska fungera:  

Ped. 1: - Ni kan samarbeta, det kanske går bättre om man gör två  

Barn: (Något irriterat) – Men hon trycker där, det går inte 

Ped. 1: - Varför blir det inte bra när hon håller där?  

Barn: - Hon trycker och då stannar det mellan hons hand 

Ped. 1: (konstaterande) - Hon håller så luften stannar vid hennes hand. 

I detta fall hjälper pedagogen barnet att själv sätta ord på det som inte fungerar i samarbetet, 

så att barnet som klämmer åt luftslangen blir uppmärksam på detta. Detta kan samtidigt ses 

som en stöttning i barnens förståelse för hur pumpen fungerar, det vill säga pumpens 

egenskaper som lärobjekt. Pedagogens roll i aktiviteten går även ut på att sätta ord på det som 

enskilda barn kommer fram till och på så sätt bidra till ett gemensamt undersökande för 

barnen. Här bidrar barnens individuella upptäckter, genom pedagogens agerade, till framsteg i 

det gemensamma lärandet:  

Ped. 1: - Om ni tänker på hur X gjorde. Han pumpande ju hårt och snabbt. 

Nu flyger ballongen iväg 

Ped. 1: - Varför flög den iväg? 

Barnen: - Vi pumpade så snabbt, - Den blev som ett finger 

Ovan beskrivna lärobjekt styrks även av pedagogens intervjusvar på frågan om vad det är som 

de vill att barnen ska lära sig: 

Ped. 1: - Vi håller det nog mer öppet. För vårt syfte är att dom ska börja samtala KRING 

naturvetenskap. Sen om det är hur luften kommer in i en ballong eller vad som gör att bildäcket 

snurrar, eller vad som gör att jag kan snurra på gungan. /…Så man har ju liksom inte att man går 

in i varje… utan vi har ju vårt mål som vi hela tiden jobbar kring och dokumenterar och 

analyserar kring. Sen får man ju så många andra bitar på vägen (Intervju 2016-10-20). 

Trots att pedagogerna inte verkar planera utifrån ett tydligt ämnesspecifikt lärobjekt finns det 

spontana exempel i observationerna där pedagogerna knyter an barnens iakttagelser till 

naturvetenskapliga lärobjekt. Som i följande dialog där ett barn uppmärksammar att han, från 

den skogshöjd där de befinner sig, ser det pågående husbygget bättre nu än tidigare.  

Ped. 1: - Varför ser man ganska bra nu? 

Barn: - Det är inget på träden 

Ped. 1: - Vad är det på sommaren på träden? 
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Barn: - Blad 

Ped. 1: - Vad händer sen med bladen?  

Barn: - Dom ramlar ner 

Ped. 1: - Ja, och då ser man ju mycket bättre nu när dem ramlat ner.   

Att rikta barnens uppmärksamhet eller barnens medvetande mot något är enligt Asplund 

Carlsson och Pramling Samuelsson (2003:96-ff) det första steget mot att synliggöra ett 

lärobjekt. Pedagogernas användning av riktadhet syns både i ballongexperimentet och i 

skogen. Under skogsutflykten undersöker några barn en mask med hjälp av en digital lupp 

som är kopplad till en ipad. Pedagogen försöker inledningsvis rikta barnens medvetande mot 

att urskilja och lokalisera masken, men även mot hur själva utrustningen används och 

fungerar samt mot omsorg om det levande undersökningsobjektet:  

Ped. 2: - Jag behöver stå på andra sida, när solljuset kommer på skärmen ser jag inte.  - Jag 

tänkte vi skulle se huvudet. -Titta om han kommer här, på sidan kanske. Du får lyfta och kolla! 

(Nu kommer ett annat barn som mest trycker på kameraknappen.)  

Ped. 2: - Du kan inte ta kort om det inte finns något att ta på. - Ser du nån? Om den står så blir 

bilden mer suddig. - Lägg den över då ser du på ipaden! 

Ped. 2: - Han kanske inte vill vara med längre, han kanske tycker att vi har jagat honom 

tillräckligt. - Ser du här! Han håller på och klättrar in i ett hål  

I ballongexperimentet riktas barnen medvetande ofta mot att använda sina sinnen som verktyg 

för undersökandet. När barnen ska undersöka var luften kommer ifrån uppmanas de att känna 

och lyssna. De uppmanas även att se noga på ballongen och vad som händer med den när de 

provar olika metoder för att fylla den med luft.  

I intervjun talar en av pedagogerna kring det faktum att barnen ofta har svårt att se och 

upptäcka sådant som de inte har erfarenhet av, detta kan förstås med hjälp av begreppet 

urskiljning (Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson, 2003):  

Ped. 3: - Många barn har ju inte sett svamp och har inte den erfarenheten och då vet man ju inte 

vad man ska leta efter. Och då har vi ju börjat peka ut och efter ett tag så såg dom ju svamp 

överallt, till och med mini mini-svamp på stammar och så (Intervju 2016-11-09). 
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7.2.3 LÄRANDETS AKT 

Lärandets akt sker i observationerna framförallt genom samspel med andra barn och 

pedagoger, genom att barnen får sätta ord på vad de ser och tänker, vilket även syns i följande 

intervjusvar: 

Ped. 3: - Vi försöker jobba mycket att vi påvisar saker så att barnen ska få en upplevelse av det. 

Eller om det är barnen som upptäcker någonting och hur tänker dom utifrån det. Så vi försöker 

vara medforskande och att det liksom är barnens intresse. Men ibland kan ju vi tänka en tanke 

med – Vi provar att introducera det här och se vad som händer (Intervju 2016-11-09). 

 

Doverborg m.fl. (2013:34-ff) lyfter fram vikten av lärsituationens inramning i relation till 

barns lärande och uppfattning av vad aktiviteten syftar till. I observationerna framträder 

aktiviteternas inramning vara beroende av pedagogens syfte och ambition. Men även av 

balansen mellan pedagogens styrning och barnens inflytande. Pedagogen uppmanar flera 

gånger barnen att vara försiktiga med materialet, de får exempelvis inte stå på pumpen. 

Pedagogen uppmanar även barnen att sitta stilla, att inte skrika och på andra sätt visa hänsyn 

till den gemensamma aktiviteten och till de andra barnen. Ballongexperimentet utgör i sig en 

mer styrd situation än de övriga observationerna. Pedagogen har här en tydlig inledning och 

under aktivitetens gång strävar hon efter att bibehålla barnens intresse och engagemang för 

experimentet. När barnen har experimenterat en lång stund frågar pedagogen om hon själv 

kan få prova, vilket möts av protester från barnen. Relevansstrukturen framträder därmed som 

att barnen ska få utforska på egen hand. Denna relevansstruktur syns även i barnens sätt att 

resonera och ta sig an uppgiften. Barnen ger uttryck för ett slags vetenskapligt orsak-verkan-

tänk, som tyder på att de tidigare har utmanats i detta sätt att tänka. Barnens intresse för 

aktiviteten håller i sig länge. Det är först efter ungefär fyrtio minuter som pedagogen föreslår 

att några barn, som verkar ha tappat intresset, kan få gå och leka i ett annat rum. Då finns det 

dock flera barn som fortfarande undersöker pumpen och ballongerna med stort intresse. Det 

finns ingen tydlig avslutning på aktiviteten.  

Aktiviteterna i skogen och snömålningen kan tolkas mer som ett erbjudande till barnen - ett 

tillhandahållande av material som barnen själva kan välja ett utforska eller inte. Dessa 

aktiviteter saknar tydlig inramning och inledning. Inför snömålningen ber pedagogen alla barn 

att samlas på en speciell plats på gården. Väl ute instruerar hon dock barnen enskilt och väntar 

inte på att alla barnen ska samlas för en gemensam introduktion. De flesta av barnen väljer att 
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direkt gå och åka pulka, vilket pedagogen accepterar. Tre barn provar i ungefär fem minuter 

att måla i snön innan de också lämnar aktiviteten. I intervjun berättar pedagogen att barnen i 

flera dagar hade sett fram emot åka pulka och när pulkorna väl var framtagna på gården såg 

hon ingen anledning till att försöka hålla kvar dem i den planerade aktiviteten. I denna 

situation är det svårt att göra tolkningar kring relevansstrukturen, då barnen inte deltog i 

aktiviteten. Dock kan barnens val ses hänga ihop med deras upplevelse av hela situations 

relevansstruktur.            

 

Variation framträder i pedagogens sätt att leda barnens undersökningar med ballongen. Hon 

gör exempelvis barnen uppmärksamma på variationen mellan var de sätter ballongen (vid 

slangen eller vid ett hål på sidan av pumpen) och hur de sätter den (trär på den på slangen 

eller stoppar in den). Att skapa variation genom att använda mångfalden av barns tankar och 

idéer som innehåll i undervisningen förekommer det flera exempel av under skogsutflykten. 

Pedagogernas förhållningssätt stämmer här väl överens med den utvecklingspedagogiska 

principen att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. Barnen får 

exempelvis utveckla sina tankar om myrors bo och vad som kan ha hänt med en murken 

stubbe.     

I aktiviteten med snömålningen lyckades barnen inte med sin målning eftersom snön klibbade 

fast på penseln och hindrade färgen från att släppa. Pedagog 3 tar i sin intervju upp 

möjligheten att i efterhand reflektera med barnen kring detta resultat, vilket visar på en 

medvetenhet kring metakognition som verktyg för barns lärande. I skogen observeras att 

pedagogen återkopplar till barnens upptäckter under tidigare skogsutflykter. Men det är 

framförallt i intervjuerna som förskollärarnas arbete med metakognition beskrivs – i form av 

reflektioner med barnen kring dokumentationen.  
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7.3 HUR DEN MEDFORSKANDE PEDAGOGEN ERFARS 

Utifrån intervjumaterialet har en fenomenografisk analys gjorts av hur förskollärarna erfar den 

medforskande pedagogen. Analysen har resulterat i fem olika beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorier 

En medforskande pedagog…  

Kat. A: utgår från barnens intressen och tankar i den didaktiska planeringen och genomförandet  

Kat. B: uppmuntrar barnen till självständigt görande och utforskande 

Kat. C: leder barnen genom att rikta deras uppmärksamhet mot ett specifikt syfte 

Kat. D: har en pluralistisk syn på kunskap och lärande 

Kat. E: använder språket som ett viktigt pedagogiskt verktyg 

  

Kategori A: En medforskande pedagog utgår från barnens intressen och tankar i den 

didaktiska planeringen och genomförandet 

Inom denna kategori framträder en pedagog som utgår från barnen hela vägen från planering 

till genomförande och uppföljning. I planeringsstadiet dokumenterar pedagogerna ofta barnen 

i vardagen för att se vad de intresserar sig för. Utifrån detta tar de ut en riktning för olika 

teman eller projekt. Dessa genomförs och utvecklas sedan utifrån barnen, vilket innebär att 

fortsatt planering, reflektion och uppföljning ofta görs tillsammans med barnen. En 

konsekvens av detta sätt att uppfatta pedagogrollen blir att pedagogen inte ges tid för 

individuell planering. Det positiva här verkar vara att dokumentationen blir mer pedagogisk 

när den utförs tillsammans med barnen. Men en av pedagogerna ger även uttryck för att 

pedagogens möjlighet till fördjupning och ökat ämneskunnande blir lidande samt att hon 

ibland gör vissa praktiska förberedelser på sin fritid. På båda förskolorna förekommer dock 

planering i (stor)arbetslagen och där har pedagogerna möjlighet att diskutera dokumentationer 

från sina respektive projekt.    

I takt med att projekten utvecklas verkar pedagogerna hålla fast vid ramarna för temat, medan 

barnens intresse får styra mer inom själva aktiviteten. I ballongexperimentet kom exempelvis 

barnens undersökande mer att fokusera på hur luft kommer in i en ballong. Men detta innebar 

inte att hela temat fortsättningsvis kom att handla om luft istället för saker som snurrar. Att 

utgå från barnens intresse uppfattas här inte som att låta barnen styra allt utan mer som att inte 

vara rädd för att det inte alltid blir som pedagogen har tänkt sig. Det handlar även om att se 



28 
 

barnens egna initiativ som en positiv effekt på det gemensamma lärandet, vilket följande citat 

visar:   

Ped. 2: - Åtta av tio gånger blir det ju inte som en annan hade tänkt sig utan det blir något annat 

och det blir ju ännu bättre. Man kan se att dom verkligen får prova och utforska och tänka till 

och dom är delaktiga och dom hjälps åt. Så det blir oftast på ett annat sätt (Intervju 2016-10-31). 

Pedagogen använder även barnens intresse som ett verktyg för att fånga barnens 

uppmärksamhet under aktiviteten. Erfarenheten är att om barnen känner glädje och 

engagemang i aktiviteten behöver pedagogen lägga mindre energi på ledarskap och styrning, 

vilket följande citat illustrerar:  

Ped. 1: - Det är ju mycket svårare att vara en medforskande pedagog än att vara en undervisande 

pedagog. Alltså rent så här. Sen blir det lättare för att man får med sig barnen på ett helt annat 

sätt. Så det gör ju att det blir roligare och att det blir lättare. Både för mig som pedagog och för 

barnen såklart (Intervju 2016-10-20). 

Reflektion tillsammans med barnen är ytterligare ett verktyg som pedagogerna använder för 

att leda barnen genom projektet. Detta blir även ett verktyg för utvärdering under arbetets 

gång: 

Ped. 2: - Och vi reflekterar ju mycket tillsammans med barnen. Ja, men som nu. Vi sätter oss 

och – Vad har vi gjort? Vad har ni gjort? Vad har du gjort? Hur var det?  Och det är ju ofta när 

vi har haft våra projekt så att vi brukar återsamla dom och sätta oss och så dokumenterar vi. Vi 

gör en spindel om – vad hände? (Intervju 2016-10-31). 

Ped. 1: - Om man startar varje tillfälle i reflektion med barnen då har man dom ju med sig hela 

tiden. Och då upptäcker man ju när man analyserar sitt arbete sen att det gick för fort fram 

kanske eller vi var inte riktigt tydliga eller vi var inte så öppna, vi ställde inte så öppna frågor 

som vi kunde ha gjort. Vi lyckades inte fånga deras intresse på det här. Nej, men är det det vi ska 

göra då? Eller vad visade dom intresse av (Intervju 2016-10-20). 

 

Kategori B: En medforskande pedagog uppmuntrar barnen till självständigt görande 

och utforskande 

En medforskande pedagog inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och lägger värde i att 

barnen får prova och utforska på egen hand. Detta innebär att pedagogen undviker att visa hur 

man gör med ett visst material utan snarare vägleder barnen till att upptäcka själva. Att barnen 

ska bli självständiga och kompetenta ses som viktiga mål för aktiviteterna. Men det speglar 
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även en barnsyn där barnet är självständigt och kompetent och lär sig bäst genom att få prova 

själv och utforska med hela kroppen: 

(Fråga:) Hur tänker du kring din roll som pedagog i de projekt som ni håller på med just 

nu? 

Ped. 2: Att jag är delaktig tillsammans med barnen eller medforskande. Det är inte jag som är 

den som hela tiden ska visa hur man ska göra utan jag vill att barnen ska tänka själva och få 

använda sig av sina egna tankar (Intervju 2016-10-31). 

Ped. 1: Det handlar om att vi ska vara medforskare. Och det var ju vi idag. Och det handlar om 

att då låter man ju barnen få styra och prova sina hypoteser och vi förundras samtidigt. I en sån 

här situation var vi ju medforskare med barnen för att dom fick prova sina hypoteser och prova 

själva (Intervju 2016-10-20). 

 

Kategori C: En medforskande pedagog leder barnen genom att rikta deras 

uppmärksamhet mot ett specifikt syfte 

I intervjun hänvisar en av pedagogerna till hur hon tidigare i sin yrkesroll planerade ett färdigt 

innehåll för två veckor i taget, som alla barn sen skulle följa. Hon menar att det ligger långt 

ifrån hur hon vill arbeta nu, men betonar att det samtidigt inte handlar om att abdikera från 

ledarrollen. Så hur uppfattas då det medforskande ledarskapet i det praktiska genomförandet? 

I huvudsak ses ledarskap som att hålla fokus mot ett specifikt syfte:  

Ped. 1: - För det handlar ju inte om att barnen ska styra en hel verksamhet, utan jag har ju ett 

pedagogiskt ansvar i mitt ledarskap som förskollärare. Men i det ledarskapet ligger ju SYFTET 

– vad är syftet med att vi gör det här. Alltså du måste ha ett syfte med allt du gör men sen är det 

ändå barnen som leder kring det här syftet, alltså hur det blir. Det ska ju inte jag som pedagog 

liksom styra (Intervju 2016-10-20). 

Ledarskapet ligger även i att sätta ramarna för projekt och aktiviteter, att utmana barnen 

vidare och ställa nya frågor, att göra barnens frågor till föremål för undersökning eller på 

annat sätt presentera nya utmaningar. Pedagogen ska våga leda, vara aktiv och erbjuda barnen 

en variation av upplevelser och olika material. Men ibland stöttar pedagogen även barnen i att 

inte gå vidare direkt, utan leder dem istället mot att stanna kvar i en aktivitet, vilket följande 

citat visar:  

Ped. 3: - Och likadant det här med att hålla fokus en stund. Att just det här med att lite envishet, 

att jag vill att det här ska funka. Och utmana dem litegrann där att – Vad kan hända om vi gör så 

här? Och där får ju vi vara med och driva (Intervju 2016-11-09). 
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Kategori D: En medforskande pedagog har en pluralistisk syn på kunskap och lärande 

Den kunskapssyn som kopplas samman med en medforskande pedagog har många likheter 

med den fenomenografiska kunskapssynen, som beskrivs i uppsatsens teoridel. Här värderas 

inte barnens förståelse som rätt eller fel, utan barnen utmanas i sitt lärande genom att möta 

andra sätt att tänka och förstå:  

Ped. 3: - Vi försöker ju då att man lyssnar in vad alla barnen tänker och vi pratar ju aldrig om 

något rätt eller fel. Utan man lyssnar in och – Ah, det var ett spännande svar. Och liksom att man 

pratar om deras svar. Men sen så kan man ju till exempel söka och – Här stod det ju att det var 

på det här sättet. Och vi har ju också mycket böcker (Intervju 2016-11-09). 

Pedagogen berättar inte för barnen hur saker är, utan erbjuder erfarenheter eller ställer öppna 

värderingsfria frågor som kan leda till att barnen förstår detta själva. Pedagogen lägger vikt 

vid att verkligen lyssna in barnens tankar och hypoteser. Processen ses som viktigare än 

resultatet. Förskollärarnas beskrivningar har även många drag av en pluralistisk 

utbildningstradition (se Hedefalk, 2014) där pedagogen aktivt uppmuntrar barnen att diskutera 

med varandra och lära tillsammans:  

Ped. 3: - Vi har märkt att kunna fånga dom i mindre grupper… för att kunna ge den här – Wow 

vad var det som hände nu? Och att vi kanske inte alltid behöver ha ett svar. Utan att det blir 

deras svar som blir… och att dom får förklara vad det är som händer och diskutera i dom här 

smågrupperna (Intervju 2016-11-09). 

Ped. 2: - Ja, men just det här – Men å kan inte du berätta så att alla hör, hur du tänker. Och jaha, 

kan man se på någon annan då att så där är det nog (Intervju 2016-10-31). 

Detta sätt att uppfatta pedagogrollen medför att pedagogen vågar gå in i ett ”sant” 

medforskande tillsammans med barnen. Här kan det med andra ord vara en fördel att 

pedagogen inte är inläst på området i förväg, vilket följande citat visar: 

(Fråga:) Men blir det viktigt för dig att vara inläst på själva ämnesområdet? Alltså 

naturvetenskapsområdet.  

Ped. 1: - Nej, inte jätteviktigt. För kommer det frågor som jag inte kan svara på det är ju då jag 

är ännu mer medforskande, för då söker vi ju det tillsammans med barnen. Men det är klart att 

jag måste ha en kunskap kring det jag gör, på något sätt så. Men för att bli ännu mera 

medforskande så – varför blir det såhär? Men jag vet inte! Alltså vuxna har ju inte alla svar på 

allting. Och det finns inte svar på allting. Utan det handlar ju om processer och teorier som man 

vill undersöka. Och då är man ju verkligen medforskande (Intervju 2016-10-20). 
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I de fall då pedagogen har mer kunskap än barnen blir utmaningen istället att ta ett steg 

tillbaka. Pedagogens förståelse kan i dessa fall förstås som den vetenskapligt vedertagna eller, 

utifrån Martons (1981:613) benämning, den ”auktoriserade” uppfattningen. Att pedagogen 

delger denna kunskap till barnen ses i regel inte bidra till lika stort lärande som om barnen 

själva får söka svaret, vilket följande citat illustrerar: 

Ped. 1: Men det handlar det ju om – en modern pedagog lägger ju inte svaren i barnens mun – 

man låter dom få forska själva och utforska. Det är ju det som är det medforskande arbetssättet – 

att hur mycket erfarenhet och kunskap jag än har så måste jag som pedagog backa i de här 

lärandetillfällena, så att barnen verkligen får pröva själva och undersöka (Intervju 2016-10-20). 

 

Kategori E: En medforskande pedagog använder språket som ett viktigt pedagogiskt 

verktyg 

För att stötta och utmana barnen på de sätt som beskrivits ovan uppfattar de intervjuade 

förskollärarna språket som ett viktigt verktyg. I följande citat ger en av förskollärarna ett 

exempel på hur pedagogernas frågor får barnen att reflektera och tillsammans diskutera olika 

egenskaper hos träd:    

Ped. 3: - Och då frågade vi: – Men vilka träd växer ekollon i då? Och helt plösligt så sa barnen:  

- Men i det trädet växer ekollon. - Men hur vet du det? - Ja, men det ser man på trädet. Men just 

bara det att få den här medvetenheten om att det finns olika träd och att man kan se skillnad på 

dom. Och då pratar vi om att: - Hur kan man se det? och då var det någon som sa: - Jag ser det 

på löven. Det hade liksom det barnet kommit på. Och någon annan sa att: - Jag ser det på 

stammen. Och det är ju så vi har valt att jobba i vår grupp, just det här med upplevelser och vi 

frågar ganska mycket. Just att: - Hur tänker du kring det här? (Intervju 2016-11-09). 

Den medforskande pedagogens strävan är att ställa öppna frågor som synliggör barnens egna 

resonemang och uppfattningar. Att använda språket som pedagogiskt verktyg innebär även att 

begreppsliggöra barnens görande. Här lyfts vikten av att pedagogen använder rätt begrepp och 

inte förenklar i onödan:  

Ped. 3: - Att vi pratar om att det är inte bara ett träd, det är en ek. Och när vi kommer göra 

experiment sen att vi pratar om att vad tror ni händer? Kan ni ställa en hypotes? Men då måste vi 

tala om vad hypotes är. Men det innebär att det kan utvecklas från: - Vad tror du? Till: - Vilken 

hypotes har du? (Intervju 2016-11-09). 
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7.4 RESULTATSAMMANFATTNING 

I likhet med Fleer et al (2014:46) synliggör förskollärarna i denna undersökning 

naturvetenskapen i förskolans vardag. Genom att förskollärarna ser hur sådant som barnen 

naturligt intresserar sig för kan förstås i naturvetenskapliga termer kan de också 

begreppsligöra barnens görande. Att exempelvis fråga barnen om deras hypoteser och be dem 

förklara samband hjälper, i likhet med Fleers resonemang, till att ta barnens lärande från en 

vardaglig till en vetenskaplig nivå. Undersökningens resultat visar dock att förskollärarnas 

praktiska genomförande i större utsträckning syftar till att lära barnen hur man undersöker än 

att lära barnen om ett specifikt ämnesinnehåll (Thulin, 2010:29). 

Vad gäller förskollärarnas planering återfinns dels pedagogens roll som iordningställare av 

miljöer (Caiman, 2015:57), som under skogsutflykten och snömålningen, och dels 

pedagogens roll som initiativtagare till långsiktiga projekt, som i snurrprojektet. Den senare  

pedagogrollen går linje med Ljung-Djärf m.fl (2014) och deras learning study där 

pedagogerna kontinuerligt dokumenterar och utvecklar projektet utifrån barnens mottagande. 

I snurrprojeket finns det dock inte som hos Ljung-Djärf m.fl. ett lärobjekt kopplat till ett 

specifikt ämneskunnande. Pedagogernas uttalade syfte i snurrprojektet utgår från 

läroplansmålet att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö 98, rev.2016:10). Den 

utvecklingspedagogiska analysen av observationerna visar att pedagogerna inte utnyttjar alla 

de tillfällen som ändå ges till att rikta barnens uppmärksamhet mot det ämnesspecifika i 

situationerna. I situationen med luppen i skogen lyckades pedagogen exempelvis inte göra 

maskens agerande eller egenskaper till ett ämnesinnehåll på det sätt som Caiman (2015:58) 

beskriver. Ett möjligt hinder för detta skulle kunna vara utrustningen som sådan. I Thulins 

studie (2010) ställer barnen betydligt fler frågor om redskapen i början av projektet medan de 

mot slutet fokuserar mer på innehållet. Med andra ord är barnen i undersökningen troligtvis 

mer intresserade av själva ipad-luppen och dess funktioner inledningsvis. När de sedan lärt sig 

hur den fungerar kan fokus komma att flyttas till det undersökta innehållet.   

Undersökningens resultat öppnar även upp för att använda metakognitiva dialoger för att 

fördjupa barnens lärande från de observerade aktiviteterna. Med hjälp av detta pedagogiska 

verktyg skulle exempelvis en till synes ”misslyckad” aktivitet som snömålningen kunna 

användas som utgångspunkt för att rikta barnens uppmärksamhet mot lärobjektet snö. Barnen 

skulle här kunna få utforska den variation av snö som förekommer under vintern, exempelvis 

kramsnö, skare och pulversnö. I vilken mån metakognitiva dialoger faktiskt tillämpas på de 
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undersökta förskolorna har inte observerats inom ramarna för undersökningen. 

Förskollärarnas intervjusvar tyder dock på att detta används – genom dokumentation och 

reflektion tillsammans med barnen. Förskollärarna visar även på en medvetenhet kring 

fördelarna för barns lärande kopplat till metakognition. Utvecklingspedagogikens grundare 

Ingrid Pramling Samuelsson anser att Reggio Emilia har en tydlig prägel av metakognitivt 

tänkande trots att detta inte förekommer som ett uttalat begrepp inom denna pedagogiska 

tradition (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003:35-f). Pramling Samuelssons 

tolkning av Reggio Emilia verkar därmed gå i linje med min tolkning av förskollärarnas svar.  

Förskollärarnas kunskapssyn återspeglar en fenomenografisk (Marton & Booth, 2000) och 

pluralistisk (Hedefalk, 2014:34) syn på kunskap och lärande. I observationerna syns även spår 

av en normerande utbildningstradition. Hedefalk visar att det inom detta synsätt kan finnas 

moraliserande drag i lärarens undervisning. I undersökningen tar sig detta i uttryck genom att 

pedagogerna vill att barnen ska visa hänsyn till materialet, till varandra eller till småkrypen i 

skogen. Barnen uppmuntras att fritt undersöka ballongerna och pumpen men pedagogen sätter 

samtidigt upp vissa förhållningsregler och gränser för att säkerställa att materialet inte 

förstörs.   

Resultatet från observationerna visar, likt Thulins studie (2011:98-f) på ett mönster av en 

frågande lärande och svarande barn. Barnen får, precis som i Thulins studie, sällan ett direkt 

svar på sina frågor. En skillnad jämfört mot Thulins studie är dock att det i denna 

undersökning finns ett systematiskt tillvaratagande av barn frågor och idéer. Båda förskolorna 

har ett systematiskt tillvägagångssätt för att dokumentera, följa upp och utvärdera aktiviteter 

utifrån barnens intresse. Förskollärarnas erfarenhet av att det medforskande arbetssättet ökar 

barnens befintliga intresse och engagemang ligger i linje med Thulins resonemang om att 

barnens intresse växer i takt med deras erfarenheter (Thulin, 2010:36).   
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel diskuteras undersökningens resultat i relation till forskningsfältet, 

undersökningens design samt till dess frågeställningar.  

 

Vad definierar en medforskande pedagog enligt förskollärarna? 

Att vara en medforskande pedagog innebär att utgå från barnens intressen och tankar i den 

didaktiska planeringen och genomförandet. Planering och reflektion sker i högre utsträckning 

tillsammans med barnen, än under egen planeringstid. Utifrån barnens intressen formulerar 

pedagogerna olika projekt och sätter ramarna för dessa, men inom projekten finns mycket 

utrymme för barnens tankar, idéer och självständiga utforskande. Barnen uppmuntras till att 

göra, förstå och tänka själva. Den medforskande pedagogen är en aktivt kommunicerande 

pedagog som leder barnen i riktning mot aktivitetens syfte, genom att ställa utmanande frågor 

och presentera nya utmaningar. Språket är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Barnen ska även få 

möta en stor variation av material, upplevelser och olika sätt att tänka.  

 

Hur beskriver förskollärarna sitt medforskande arbetssätt i relation till barnens lärande inom 

naturvetenskapliga aktiviteter? 

Det medforskande arbetssättet visar sig i undersökningen hänga samman med ett specifikt sätt 

att se på barn och kunskap. En skillnad mot tidigare forskning är att barnens tankar, idéer och 

erfarenheter tas tillvara på ett systematiskt sätt genom dokumentation. Detta faktum hänger 

troligtvis samman med den pedagogiska dokumentationens starka ställning inom Reggio 

Emilia. En annan aspekt som kan härledas till den pedagogiska inriktningen är avsaknaden av 

ämnesspecifika lärobjekt kopplat till naturvetenskap. Detta faktum bekräftas av Asplund 

Carlsson och Pramling Samuelsson som konstaterar att man inom Reggio Emilia inte tror på 

läroplaner. Lärandets objekt tolkas här inte som en specifik kunskap utan som att utveckla 

självständiga och kreativa personer (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003:35-f). 

Ur ett svenskt perspektiv går det således inte att tolka Reggio Emilia allt för bokstavligt, 

eftersom förskolan regleras av en läroplan. Att det inte fanns ett ämnesspecifikt lärobjekt i 

fokus för snurrprojektet kan även kopplas till formuleringen av det läroplansmål som 

pedagogerna hade valt som syfte.  
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Hur interagerar förskollärarna med barn, material och miljö under genomförandet av dessa 

aktiviteter? 

Pedagogens ansvar för aktivitetens inramning är något som betonas, både inom 

utvecklingspedagogiken och inom Reggio Emilia. Det som däremot inte syns inom det 

teoretiska är på vilka sätt barnens frihet i genomförandet behöver vara villkorad. För att 

aktiviteten ska få en tydlig relevansstruktur och för att exempelvis material inte ska gå sönder 

behöver pedagogen skapa tydliga ramar för barns frihet. Pedagogens förmåga att skapa denna 

balans skulle kunna förstås som det som brukar benämns pedagogens tysta yrkeskunskap. 

Genom observationerna blir det även tydligt att den traditionella bilden av barnet som natur  

i hög grad präglar verksamheterna, parallellt med bilden av det forskande Reggio Emilia-

barnet. Även här synliggörs pedagogens förmåga att balansera frihet och styrning som en 

viktig helhetsaspekt i det praktiska genomförandet.   

Analysen visar vidare att det finns många likheter mellan utvecklingspedagogiken och 

förskollärarnas förhållningssätt. Till exempel riktar förskollärarna aktivt barnens 

uppmärksamhet mot olika fenomen och upplevelser. De har även en medvetenhet kring 

variation, urskiljning och metakognition. Deras medforskande arbetssätt finner stöd i 

läroplanens värdegrund där det, i linje med Reggio Emilias pedagogik, läggs fokus på barns 

eget utforskande. Den utvecklingspedagogiska analysen visar dock att det verkar finnas ett för 

litet fokus på ämnesinnehållet när det kommer till naturvetenskap. Skulle detta kunna förstås 

som den stegvisa implementeringen av läroplansmålen som en av pedagogerna berör i sina 

intervjusvar? Det vill säga att det första steget i barns lärande kan utgöras av att barnen får 

upplevelser och erfarenheter av det som de senare ska lära sig om. Inom förskolans praktik 

arbetar pedagogen ofta med en åldersgrupp i taget, medan läroplanen sträcker sig över hela 

förskoletiden. De intervjuade förskollärarna arbetade till exempel med de mellanstora barnen i 

åldrarna tre - fyra år. Hur samverkar förskolans avdelningar för att det ska finnas en röd tråd 

kring undervisningens innehåll? Hur väl fungerar kontinuiteten och progressionen, som 

läroplanens senaste revidering betonar kring överlämningen, mellan förskolans olika 

åldersgrupper? För att besvara sådana frågor skulle undersökningen behöva följa barnen hela 

vägen från förskolestarten till överlämningen. Vid förskoletidens slut har förskolläraren trots 

allt, enligt läroplanen, ett specifikt ansvar att rapportera undervisningens innehåll vidare till 

förskoleklassen.  

Undersökningens utgångspunkt i begreppet den medforskande pedagogen bör förstås som en 

strävan efter att härleda ett populärvetenskapligt begrepp till en vetenskaplig grund. På så sätt 
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kan uppsatsens bidrag till det förskoledidaktiska fältet förstås i linje med skollagens 

bestämmelser om att förskolan ska vila på en vetenskaplig grund (Skollagen, 2010). Det ska 

dock tilläggas att vetenskapliggörandet av begreppet baseras på mitt egna urval från den teori 

och tidigare forskning som jag har fått kännedom om och tillgång till genom uppsatsarbetet. 

Den utvecklingspedagogiska teorins roll i denna undersökning kan bäst beskrivas som en 

slags referensram. Syftet har inte varit att beskriva förskollärarnas agerande och resonerande i 

relation till barnens lärande i termer av rätt och fel. Snarare har jag funnit det intressant att 

koppla förskollärarnas agerande till en konkret förskoledidaktisk teori och på så sätt 

synliggöra vilka möjligheter barn ges till lärande inom förskolans praktik. 

Att undersöka hur barnen uppfattar den medforskande pedagogen skulle vara en intressant 

aspekt för fortsatt forskning. Det lilla som synliggjorts av barnens kommentarer i denna 

undersökning tyder på att de sällan får svar på sina frågor, vilket även tidigare forskning 

bekräftar. Hur upplevs detta av barnen? Vad framstår, ur barnens perspektiv, som lärobjekt i 

de observerade situationerna? En annan intressant aspekt för framtida forskning är 

förskollärarens tillgång till planeringstid.  Enligt resultatet verkar avsaknaden av individuell 

planeringstid gå i linje med den moderna – medforskande – pluralistiskt inspirerade 

pedagogens roll. Att pedagogens tid utanför barngruppen minimeras kan dock även tänkas 

gynna förskolan ur effektivitets- och kostnadssynpunkt. Hur framställs förskollärarnas behov 

av egen planeringstid av exempelvis förskolechefer? Skiljer detta sig från hur förskollärarna 

själva upplever detta behov och sin arbetssituation?  

Avslutningsvis är ambitionen med uppsatsen att synligöra vikten av en aktiv och 

kommunicerande förskollärare. En medveten medforskande pedagog som inte följer barnet 

genom att gå ett steg bakom, utan som snarare går med en fot bredvid barnet och en fot precis 

framför, för att kunna följa barnet mot nästa steg. Förskolans läroplan stakar ut en mängd 

olika vägar och riktningar för barns lärande och utveckling. Det är viktigt att förskolläraren 

vet var barnet befinner sig på denna karta – intressemässigt, erfarenhetsmässigt och 

förståelsemässigt. Men för att hjälpa barnet att ta steg framåt är det även viktigt att 

förskolläraren reflekterar över undervisningens syfte och innehåll. Denna medvetenhet blir 

avgörande för vägvalet.   
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BILAGA 1 – OBSERVATIONSSCHEMA OCH INTERVJUGUIDE 

 

 

Observation 

Rum (fotograferas för egen dokumentation) 

Material (fotograferas för egen dokumentation) 

Pedagogens placering och kroppsspråk gentemot barnen 

Pedagogens frågor – formuleringar, stöttande/utmanande, öppna/ledande 

Synliggörs ämnesområdet genom pedagogens tal? I så fall genom vilka begrepp? 

 

Intervju 

Hur länge har du varit förskollärare? 

Tid på denna förskola? Erfarenhet av andra förskolor/pedagogikinriktningar? 

Egen reflektion kring den observerade situationen 

Vad innebär det för dig att vara en medforskande pedagog? 

Hur ser din didaktiska planering ut? 

Hur tänker du kring det praktiska genomförandet och din roll? 

- Lärobjektet  och ämnesdidaktiskt fokus 

- Tillvarata barns intresse och idéer 

- Upplägg och vidareutveckling av projekt 

- Hur lär sig barn? 
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BILAGA 2 – SAMTYCKESBREV 

 

 

                       2016-10-06 

 
Hej! 

Jag är student på förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Nu under 
den 7:e och sista terminen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 
är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att 
handla om den medforskande pedagogrollen. Jag vill undersöka på vilka sätt förskollärare kan 
fungera som barnens medforskare i aktiviteter inom naturvetenskap och teknik. Studiens syfte är att 
ta reda på hur pedagoger resonerar och planerar utifrån ett medforskande arbetssätt. Syftet är även 
att lyfta fram hur pedagoger samspelar med barnen, materialet och miljön under en pågående 
aktivitet i förskolan.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet och genomföra några 
observationer. Jag vill även genomföra en intervju med dig som förskollärare där vi samtalar utifrån 
observationerna och studiens syfte. Dessa intervjuer kommer att spelas in med ljudupptagning för 
att sedan transkriberas och anonymiseras.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det 
insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 
Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utom i det egna analysarbetet. Den 
färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 
frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om du 
samtycker till att delta i studien fyller du i bifogat formulär. 

  
Kontakta gärna mig eller min handledare för mer information! 

 
Med Vänliga Hälsningar 

Caroline Eklund 
caroline01.eklund@student.sh.se 
073-XXX XX XX 

Handledare: 
Katarina Mattsson 
Lektor, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola 
katarina.mattsson@sh.se                        
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BILAGA 3 – FÖRÄLDRABREV 

 

 

                       2016-10-06 

 
Hej föräldrar! 

Jag är student på förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Nu under 
den 7:e och sista terminen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 
är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. I min undersökning ska 
jag studera den hur pedagoger i förskolan kan fungera som barnens medforskare i aktiviteter inom 
naturvetenskap och teknik.  

Under vecka 42-43 kommer jag till ditt barns avdelning för att observera förskollärarna i deras arbete 
tillsammans med barnen. Det är alltså förskollärarna som är i fokus under dessa observationer. Men 
eftersom barnen kommer att delta i aktivteter med sina pedagoger så är det viktigt att ni som 
föräldrar får denna information. 

Under observationerna kommer jag endast att dokumentera genom att föra anteckningar. Det 
insamlade materialet avidentifieras och kommer inte att användas i något annat sammanhang utom i 
det egna analysarbetet. Om du/ni inte vill att ert barn ska delta under observationstillfällena ber jag 
er ta kontakt med pedagogerna. 

  

Med Vänliga Hälsningar 

Caroline Eklund  

 

   

 


