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Abstract  
 

In the curriculum for Swedish pre-school the focus is mainly on five concepts. These 

are care of the children, learning, influence, rearing and security. These concepts are 

to characterize the activities of the pre-school in Sweden.  

 

Back in time the focal point of pre-school activities for young children was mainly on 

security. The learning part became more prominent as the children grew older. When 

speaking to teachers and parents I do sense that some believe this is the case even 

nowadays. They seem to suppose that pre-school for young children are only 

babysitting and not until the children get older they will get the opportunity to start 

learning. Is this how pre-school for the youngest children is functioning? My aim with 

this essay is to find out how the pre-school teachers are motivating their work and 

also how they are using the curriculum. In my search for significant material for my 

essay I visited two pre-schools where I interviewed four teachers and also performed 

observations. The empirical material I came across during interviews and observations 

was then compared to previous research made by other researchers. My result shows 

that teachers of pre-schools for younger children strictly work among the goals of the 

curriculum. The activities all have an obvious purpose and are linked to the 

curriculum. One of the main activities in investigated pre-schools is playing. Playing 

sessions are according to the teachers used for many reasons. By playing the children 

will not only learn how to behave in a group but also attain knowledge of new words 

and concepts, imaginativeness and taking turns. Likewise activities such as different 

kinds of language activities, singing and creating appear to be common in these pre-

schools. The care of the children do occupy a big part of the day at pre-schools for 

young children but even so, these moments are used for learning.    
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Inledning och bakgrund 

 

I läroplanen för förskolan även kallad Lpfö98 står tydligt beskrivet vad som förväntas 

prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan. De ständigt återkommande 

nyckelbegreppen är omsorg, lärande, inflytande, fostran och trygghet. I läroplanen 

står även att samtliga förskolor varhelst i Sverige de arrangeras skall följa de mål som 

står läroplanen. Dessa mål är exempelvis att låta barnen utvecklas kommunikativt, 

matematiskt och socialt. Barnen skall således bland annat lära sig att använda sin 

kommunikativa förmåga, lära sig använda matematik samt lära sig att fungera i grupp 

(Lpfö 1998). Det är, enligt läroplanens riktlinjer mycket som barnen skall lära sig i 

förskolan. Detta lärande ska samtidigt ställas på en grund av omsorg, inflytande och 

trygghet. På avdelningarna för de yngsta barnen
1
 de så kallade småbarnsavdelningarna 

har fokus ur ett historiskt perspektiv främst legat på omsorg
2
. Bland de äldre barnen 

har emellertid lärandet sedan långt tillbaka fått ta större plats 
3
. Efter Lpfö98´s 

intågande verkar denna något sneda vinkling ha planats ut något. Läroplanens mål 

gäller ju för samtliga barn inom förskolans sfär. Bland en del föräldrar och lärare/  

pedagoger tycks dock uppfattningen vara att man på småbarnsavdelningar fortfarande 

främst ägnar sig åt omsorg av barnen och sätter lärandet åt sidan. 

Småbarnsavdelningar tycks för dessa personer vara synonymt med barnpassning. 

Vidare finns det dock de som är av åsikten att förskoleverksamheten för de yngsta 

barnen blir mer och mer lärandeinriktad och att detta inte är av godo då vad de yngsta 

barnen främst är i behov av är just omsorg och trygghet (Lidholt 2009:71-72)
4
. 

Läroplanen säger att omsorg, trygghet och lärande ska utmärka förskoleverksamheten 

(Lpfö98:4). Jag undrar hur det fungerar i praktiken på småbarnsavdelningarna. Efter 

sex terminers högskolestudier med fokus på främst äldre förskolebarn och skolelever 

vill jag ta reda hur den pedagogiska verksamheten ser ut för de allra yngsta barnen 

och hur pedagogerna motiverar denna. 

                                                           
1
 Åldrarna 1-3. 

2
 I statens offentliga utredningar från 1981 framkommer att barnomsorgen av de yngsta barnen (det är 

begreppet som används nämnd utredning) ska vara präglad av omvårdnad, värme och trygghet. Gör den 

det anses den vara av god kvalité. Verksamhetens fokus pekade ej på lärande (Socialdepartementet 

1981:17). 
3
 Redan på 1500-talet fanns riktlinjer för vad barn i åldrarna 4-6 ansågs ha behov av att lära sig. Detta 

var främst undervisning med religiöst syfte (Simmons-Christenson 1997:38-39). 
4
 Jag tolkar det som att Lidholt är av denna åsikt. Hon menar dock även att b. l a omsorgen är av 

betydelse för lärande. Lidholt är fil.dr i pedagogik, leg. Psykolog samt lärarutbildare (Lidholt 2009:17). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur pedagogerna på två småbarnsavdelningar motiverar 

verksamheten och i sin praktik förhåller sig till Lfpö98.  

 

Ur syftet har det mynnat ut fem underfrågor. Dessa är för mig intressanta att söka svar 

på då de behandlar Lpfö98´s mål och riktlinjer om lärande, barns inflytande och  

omsorg. Som redan nämnts i inledningen vill jag undersöka hur den pedagogiska 

verksamheten ser ut för de allra minsta på våra förskolor samt hur pedagogerna 

förhåller sig till Lpfö98. Frågorna är följaktligen: 

 

 Hur ser den pedagogiska verksamheten på småbarnsavdelningarna ut och hur 

tänker pedagogerna kring denna? 

 Vad vill man att barnen ska lära sig? 

 Kan barnen vara med och påverka verksamheten? 

 Hur ser omsorgssituationerna ut?  

 På vilket sätt använder sig pedagogerna av Lpfö98? 
 

 

Tidigare forskning 

 

Här presenteras tidigare forskning om hur den pedagogiska verksamheten ser ut på 

småbarnsavdelningar i Sverige samt hur pedagoger tänker kring denna . Presenteras 

görs även pedagogers synsätt på syftet med aktiviteter på förskolan. Fokus ligger på 

uppsatsens centrala begrepp vilka är lärande, omsorg, lek och barns inflytande. 

Begreppen lärande och omsorg är centrala då jag vill undersöka hur olika lärande 

respektive omsorgssituationer kan se ut på småbarnsavdelningar. Lek och inflytande är 

centrala då de visat sig framträdande under insamlingen av mitt empiriska material.  

 

Först ges här en kort presentation av de forskare/författare vars forskning har varit 

relevant för denna studie. Johansson forskar bland annat om barns lärande och 

pedagogisk verksamhet på förskolor. Hon har gjort en studie vars syfte delvis är att ta 

reda på hur den pedagogiska verksamheten med de yngsta barnen ser ut samt 
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pedagogernas förhållningssätt till denna (Johansson 2005:11). Johanssons forskning 

blev i denna uppsats relevant av flertalet orsaker. Johansson påvisar med 

enkätunderundersökningar exempelvis pedagogers ståndpunkter kring syftet med den 

pedagogiska verksamhet de bedriver. Pedagogernas syfte med verksamheten är även i 

min undersökning av stort intresse att granska. Johansson behandlar även andra för 

denna uppsats intressanta aspekter såsom samlingssituationer, små barns introduktion 

till skriftspråket och matematikaktiviteter. Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson 

med flera har gjort en studie med syftet att ta reda vad som utmärker förskolan som 

lärandemiljö (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2009:23). De delar av 

studien jag har använt mig av behandlar både forskarnas analyser av pedagogisk 

verksamhet såväl som pedagogers (i studien kallade lärarnas) egna tankar kring 

densamma. Lindahl är verksam som forskare och universitetslektor. Hon har studerat 

små barns lärandeprocesser (Lindahl 1998:7-8). Då begreppet lärande är ett av de 

centrala i denna uppsats är Lindahls studie intressant då den beskriver hur 

lärandetillfällen hos små barn kan uppstå vid diverse aktiviteter. Niss och Söderström 

arbetar med fortbildning för pedagoger och skrivit en bok om arbetet med de yngsta 

barnen på förskolan (Niss och Söderström 2006:7-8). Niss och Söderström 

förekommer endast i delen om barns inflytande där de påvisar vikten av 

gruppindelning. 

 

Lärande  

Under strävansmålen i Lpfö98 står det att förskolan skall sträva mot att barnen ska 

förkovras i att fungera i grupp (Lpfö 1998:9). Intressant här är att undersöka varför. 

Pedagogerna i mitt empiriska material betonade vikten av gruppindelning. De menade 

att gruppindelning gynnar lärande men hade olika åsikter om varför. Detta 

återkommer i resultat och analys. Vad säger då pedagoger i tidigare forskning kring 

gruppindelning? Resultat från enkätundersökningar Johansson gjort tyder på att vad 

pedagogerna på förskolorna ämnar uppnå med den pedagogiska verksamheten är 

exempelvis att få barnen att känna sig trygga, harmoniska, säkra i sig själva, känna 

glädje, tillägna sig demokratiska värderingar samt att fungera i grupp. Begreppen lek 

och lärande ges inte stor tyngd i svaren
5
 (Johansson 2005:40-41). Pedagogerna i 

                                                           
5
 Johansson skriver dock att pedagogerna kan visa sig vara medvetna om och arbeta med barns lärande 

men att detta inte alltid framkommer då man ber dem beskriva sin verksamhet. 
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Sheridans m fl. studie anser att viktiga aspekter kring barns lärande i förskolan 

mestadels kretsar kring social kompetens, hänsynsfullhet gentemot andra barn och 

material samt att lära sig avsluta en aktivitet trots att intresset för denna avtagit. 

Vidare är det viktigt att barnen lär sig leka tillsammans med kamrater, visa hänsyn 

samt utvecklas språkligt och kommunikativt menar pedagogerna i studien (Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson 2009: 116-118). I både Johanssons och 

Sheridans forskningsstudier tycker jag mig utläsa att bland det viktigaste, enligt 

pedagogerna, är att barnen blir trygga och harmoniska samt lär sig fungera socialt i 

barngruppen.  

 

Hur lär sig då barnen att fungera i barngruppen? Lindahls studie visar att barn redan 

tidigt lär av varandra. I ett exempel förklarar Lindahl hur hon observerat en tretton 

månader gammal pojke som i sin tur suttit och observerat andra barn leka. Pojken i 

exemplet tar inget initiativ till samspel med de andra barnen utan betraktar dem 

enbart. Lindahl menar att pojken genom detta betraktande lär sig att förstå hur man 

ska bete sig i interaktion med andra. Lindahl skriver vidare att när pojken efter sina 

iakttagelser börjar förstå de sociala koderna vågar han ta kontakt med de andra barnen 

i gruppen (Lindahl 1998:128-129). Lindahl visar även i sin studie att små barn lär 

genom att härma. I Lindahls exempel är en pojke sandig om händerna, ingen pedagog 

finns i närheten så pojken tar hjälp av en äldre flicka. Även flickan är sandig om 

händerna. Hon uppfattar pojkens dilemma och visar att man kan få bort sanden genom 

att slå händerna mot varandra. Pojken gör likadant som den äldre flickan. Lindahl 

menar att pojken genom att förstå varför flickan gör som hon gör kan koppla detta till 

sin egen situation, de smutsiga händerna, och imiterar henne (Lindahl 1998:130-131). 

Av dessa forskningsresultat gör jag tolkningen att barn lär sig av varandra inom den 

sociala arenan.  

 

I strävansmålen står det att barnen bland annat skall få utvecklas i sin förmåga att 

berätta och lyssna (Lpfö1998:9). Vad säger forskningen om pedagogers synsätt kring 

barns utveckling av språket på förskolan? Johanssons forskning visar att pedagoger 

anser det vara viktigt att nyttja de tillfällen till kommunikation som uppkommer i 

vardagen. Pedagogerna menar att de för samtal med barnen vid omsorgssituationen 

och i leken. Pedagogerna i Johanssons studie menar vidare att det på grund av de stora 
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barngrupperna är extra viktigt att ta tillfället i akt till enskilda dialoger med barnen när 

möjlighet till detta finns. Pedagogerna beskriver att de möblerar om i lokalerna för att 

få så många tillfällen som möjligt för samtal med barnen. Exempelvis så att barn och 

pedagog eller de stora barnen tillsammans får möjlighet till dialog under 

måltidssituationerna. Smågrupper gynnar kommunikation menar pedagogerna i 

Johanssons studie. Pedagogerna anser även att det för språkutvecklingen är viktigt att 

tyda och omformulera det barnen säger genom att återge korrekta och längre 

meningar. En mer organiserad aktivitet som samlingen anses också viktig för att träna 

på språket enligt pedagogerna i Johanssons forskningsstudie. Här används exempelvis 

bilder på djur som man samtalar kring samt begrepp och olika lägesord som används i 

olika sammanhang (Johansson 2005:196-204). Här ser vi att pedagogerna i 

Johanssons studie tar tillfället i akt för tillämpande av barns språkutveckling när helst 

tillfälle ges. Detta kan ske både under omsorgssituationer och lek men pedagogerna 

använder även planerade aktiviteter såsom samlingen för barns språkutvecklande.  

 

I Lfpö98 står det under strävansmålen att varje barn skall få möjlighet att upptäcka 

och bli intresserad av skriftspråkets symboler (Lpfö 1998:9). Arbetar pedagoger på 

något sätt med skriftspråket med de yngsta barnen? I Johanssons studie visas hur man 

tidigt introducerar skriftspråket för barnen. En pedagog beskriver hur de på hennes 

avdelning bredvid bilder med skrivna ord beskriver vad bilden föreställer. Tanken är 

att barnen ska förstå att bokstäverna är symboler. Ovanför barnens handdukar står 

barnens namn skrivna på lappar och barn så små som två år känner igen både sitt eget 

och kompisens namn (Johansson 2005:205). 

 

Arbetar man då även med matematik med de allra yngsta? I Lpfö98 står under 

strävansmålen att barnen skall få upptäcka matematiken i meningsfyllda situationer 

(Lpfö 1998:9). Johansson beskriver i sin studie hur pedagoger utnyttjar olika tillfällen 

till att undersöka matematik tillsammans med barnen. Vid skapandesituationer såsom 

kakbak med lera räknar barn och pedagog hur många kakor barnet bakat. Vid 

matsituationen räknas frukter och bananbitar. Johansson beskriver hur barnet 

uppmanas säga hur många år det är. Om ett barn svarar två år får de två bananpengar. 

Johansson menar att matematiken här visar sig på två sätt. Symboliskt genom att 
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pedagogen räknar varje bananskiva samt då pedagogen ramsräknar
6
 (Johansson 

2005:106-107). 

 

Genom bland annat sång, musik och dans ska barnen få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att förmedla sina tankar står det i Lpfö98´s strävansmål (Lpfö 1998:9). Vad 

har forskare sett om detta tidigare? Lindahl beskriver i sin studie hur det på vissa 

förskolor förekommer dagliga samlingar med fokus på musik. Barnen inspireras av 

dessa samlingar och även om de inte alltid är delaktiga i sången på själva samlingen 

så nynnas det och övas spontant vid exempelvis lek eller vid väntan på maten. Barnen 

övar även på rörelserna som man brukar göra till sångerna under samlingstillfällena.  

Lindahl beskriver hur hon under ett observationstillfälle vid en samling ser hur en 

liten flicka djupt koncentrerad verkar försöka memorera sångerna som sjungs. Sången 

handlar om en hare som blir skjuten av en jägare och Lindahl tycker sig se att flickan 

grips av empati för haren. Flickan småsjunger även efter samlingen på denna sång och 

gör även rörelser till. Denna lilla flicka utvecklas under Lindahls studie och kan med 

ens sjunga flertalet sånger. Lindahl menar detta vara anmärkningsvärt då flickan 

enbart talar med tvåords satser. Helheten, texten, musiken och kontinuiteten i dessa 

samlingar har gjort att denna flicka lärt sig sjunga och förstå långa texter som hon inte 

skulle kunna uttrycka muntligt menar Lindahl (Lindahl 1998:104-106). Här kan vi se 

att det även under musikaktiviteter sker lärande.  

 

Omsorg 

“Att omsorg har en pedagogisk innebörd har inte heller betraktats som självklart, lika 

lite som omsorg har haft en plats i pedagogiken”  

 

                                                                                       (Johansson 2005:157) 

Hur kommer då den pedagogiska biten, pedagogens uppdrag att lära det yngre barnet 

något in i omsorgssituationerna? I Johanssons forskning framkommer att pedagoger i 

omsorgssituationer (i dessa fall främst blöjbyten samt av- och påklädning) ofta 

småpratar med barnen och att dessa situationer främst används till att skapa nära 

kontakt samt ge en upplevelse av trygghet för barnet. Lärandet i dessa situationer är 

                                                           
6
 Genom ramsräkning kommer matematiken in muntligt genom uppräknandet av siffror. 1,2,3,4,5 o s v.  
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inte det primära (Johansson 2005:136). I vissa omsorgssituationer lyfts dock lärandet 

fram mer. Detta kan vara, som i ett exempel i Johanssons studie, vid påklädning då 

pedagogen uppmuntrar det lilla barnet att klä på sig själv. Pedagogen får med 

uppmuntrande ord barnet att känna sig kompetent och skapar en känsla av att vilja 

lära mer hos barnet (Ibid 2005:136-137).  

 

Sheridan m fl. påvisar i sin studie vad som utmärker bra respektive mindre bra 

måltidssituationer
7
. Positivt är menar Sheridan m fl. exempelvis måltidssituationer där 

man sitter i mindre grupper och för samtal kring sådant som intresserar barnen. Här 

tar pedagoger tillfället i akt att skapa lärandesituationer genom att exempelvis hjälpa 

barnen till nya insikter kring ämnet som diskuteras. Måltiderna präglas här av en 

trivsam stämning. Mindre bra måltidssituationer präglas av strikthet och ordning. I 

sådana situationer används inte tiden till en stund för givande samtal och lärande 

istället råder antingen tystnad eller kaos enligt Sheridans studie (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson 2009:82-83). Johanssons forskning visar att pedagoger 

anser det vara viktigt att vara medveten om att barns lärande sker kontinuerligt. 

Johansson ger ett exempel från en måltidssituation hon observerat där ett barn får syn 

på ett mönster i taket som bildats av solens strålar. Barnet tycker mönstret ser ut som 

en giraff. Samtliga barn och pedagoger uppmärksammar glatt pojkens “giraff” och 

trots att det blir högljutt runt bordet låter man upptäckandet få utrymme även vid 

matsituationen (Johansson 2005:98).  

 

Forskningen visar följaktligen att lärandet inte alltid finns med i 

omsorgssituationerna, som i de fall måltidssituationer präglas av strikthet och ordning 

utan tillfälle till givande samtal och lärande. Pedagogerna i både Johanssons och 

Sheridans forskning tycks dock ta tillvara på tillfällen till lärande i 

omsorgssituationerna genom att vid måltidssituationer sitta i smågrupper vilket skapar 

tillfällen för samtal samt vid påklädning uppmuntrar de små barnen att klä på sig 

själva.  

 

 

                                                           
7
 De gör i sin studie en form av uppdelning mellan bra och dålig kvalité på bland annat måltids- och 

omsorgssituationer. Bra kvalité anses vara när lärandet är framträdande.  
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Lek 

I strävansmålen står det att förskolan skall utveckla barnens förmåga att leka (Lpfö 

1998:9). Vad står att finna i tidigare forskning kring pedagogers synsätt på leken? 

Sheridan m fl. menar att analysen av deras enkätundersökningar angående bland annat 

pedagogers syn på barns lek visar att pedagogerna anser leken vara viktig. Dock 

främst ur den aspekten att den är “rolig” för barnen. Lärandet finns enbart i 

bakgrunden. Sheridan m fl. påpekar att vissa pedagoger inte ser sin egen roll i leken 

som betydelsefull ut lärandesynpunkt. Istället låter de barnen vara i fred med sin lek 

(Sheridan, Pramling, Samuelsson och Johansson 2009:257-258). Lindahl menar att då 

småbarn leker så återskapas tidigare erfarenheter barnet upplevt. Leken kan ske när 

barnet är ensamt eller tillsammans med andra. Lindahl visar i ett exempel hur en liten 

flicka leker kaffebjudning och bjuder de vuxna närvarande på kaffe. Hon dukar fram 

koppar och häller upp kaffe för att sedan bjuda de vuxna i närheten. Enligt Lindahl 

rekonstruerar den lilla flickan här en situation som hon tidigare varit med om. Leken 

ger tillfälle till att bearbeta tidigare upplevelser samt att använda sin fantasi menar 

Lindahl (Lindahl 1998:112-115). 

 

Ovan framkommer att vissa pedagoger är av den åsikten att leken skall vara “rolig”. 

De håller sig dock själva i bakgrunden. Lpfö98 menar att förskolan ska gagna barns 

lek (Lpfö 1998:9). Jag tolkar det som att pedagogerna ovan inte gör någonting för att 

eftersträva detta mål. I stället för att interagera med barnen i deras lek och vid tillfälle 

även skapa lärandesituationer lämnar pedagogerna barnen ensamma med leken.  

 

Barns inflytande  

Barnens förståelse för begreppet demokrati grundas i förskolan står det i Lpfö98 

(Lpfö 1998:10). Johansson redovisar i sin studie om de yngsta barnen ett synsätt bland 

pedagoger kring att se barnet som kompetent samt kapabelt till eget inflytande. 

Barnen får visa vägen för vilka aktiviteter som ska göras genom att pedagogerna 

betraktar barnen för att se vad de leker och vad de verkar vara intresserade av. En 

pedagog i Johanssons undersökning berättar att man på avdelningen där hon arbetar 

har tagit bort samlingen då barnen inte var intresserade av denna och att den avbröt 

barnen i deras lek. Även på andra sätt tar man till vara barnens intressen och låter dem 

vara delaktiga i utformandet av verksamheten. Johanssons studie visar att genom 
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pedagogernas förhållningssätt att visa barnen vart material finns samt låta barnen 

förstå att materialet är fritt att nyttjas ges barnen möjlighet att påverka verksamheten 

då de på detta sätt kan välja aktivitet och material enligt egna önskemål (Johansson 

2005:96-101). Sheridan m fl. beskriver i sin studie förskoleverksamheter där barnen 

själva kan vara med och påverka aktiviteterna som sker på förskolan. Barnen 

uppmuntras att välja aktiviteter själva men pedagogerna är närvarande och ger förslag 

på olika alternativ. Barnen delas ofta in i mindre grupper där de exempelvis får 

tillfälle att leka och där pedagogerna på ett medvetet sätt hjälper barnen att utveckla 

leken. Detta menar Sheridan m fl. påvisar hög kvalitet på förskoleverksamheten. Vid 

låg kvalitet på förskoleverksamheten sker ingen uppdelning i smågrupper, barnen 

leker fritt utan engagemang eller hjälp till utveckling från pedagoger (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009:84-85). Även Niss och Söderström 

poängterar vikten av att dela in barnen i mindre grupper. De menar att de små barnens 

behov omöjligt kan tillgodoses av pedagogerna när samtliga barn är tillsammans i en 

stor grupp. Forskning visar, menar Niss och Söderström att pedagoger tenderar 

använda en stor del av tiden till samtal med varandra när de är tillsammans. I mindre 

grupper känner barnen sig trygga och vågar samspela med pedagogen på ett sätt de 

kanske inte skulle ha vågat (eller fått möjlighet till) i en större grupp (Niss och 

Söderström 2006:50-51).     

 

Teorianknytning 

 

Centrala begrepp: Lärande, omsorg, lek, barns inflytande. 

 
I detta kapitel kommer teorier kring de centrala begreppen att presenteras.  

Teorierna är hämtade från bland annat forskare, skolpsykologer och pedagoger. Följer 

gör nu en kort presentation av dessa.   

 

Granberg är en erfaren pedagog med många års erfarenhet som har skrivit flertalet 

böcker om de allra yngsta barnen på förskolan (Granberg 1999). Teorier om lärande 

och omsorg är hämtade från hennes bok Småbarnsmetodik. Johansson och Pramling
8
 

                                                           
8
 Johansson och Pramling presenteras längre ner. Ingen presentation om deras befattning förekom i 

artikeln. 
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har skrivit artikeln Omsorg - en central aspekt av förskolepedagogiken om barns 

måltidssituationer samt omsorgen och lärandet i dessa. Från denna artikel har jag 

hämtat en teori om omsorg. Lyttkens är bland annat ledamot av regeringens 

forskningsberedning (Lyttkens 1994:7) Jag har hämtat teorier kring lärande från hans 

rapport om individens motivation till lärande. Rapporten heter Kompetens och 

individualisering. Vygotskij var en filosof som förespråkade samlärande (Strandberg 

2006). En teori om lärande, den närmaste utvecklingszonen, har sin grund hos 

Vygotskij. Johansson är fil dr och lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Göteborgs universitet. Jag har använt en teori om omsorg ifrån hennes studie Möten 

för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan som handlar om 

pedagogisk verksamhet med de yngsta barnen (Johansson 2005:11). Pramling och 

Sheridan har skrivit en bok om hur läroplanen mål kan konkretiseras i praktiken 

(Pramling och Sheridan 1999). Från denna bok, Lärandets grogrund har jag hämtat en 

teori om lek. Mauritzon och Säljö är bland annat forskare med erfarenhet av 

förskoleverksamhet (Johansson och Pramling 2003:5)
9
. De har skrivit en artikel i 

boken Förskolan - barns första skola! Även från dessa har jag hämtat en teori om 

barns lek. Niss och Söderström arbetar med pedagogisk vidareutbildning Niss och 

Söderström 2006:6-7). De har skrivit en bok om de yngsta barnen på förskolan, 

Förskola för de allra minsta. På gott och ont. Från denna bok har jag likaledes hämtat 

en teori om lek. Lindahl är verksam som forskare och universitetslektor. Hon har 

studerat små barns lärandeprocesser (Lindahl: 1998:7-8). Från hennes studie Lärande 

småbarn har jag hämtat teorier om barns inflytande. Johansessen och Sandvik är 

författare till boken Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv. En teori 

om barns inflytande är hämtad från denna.  

 

Samtliga begrepps- och teoripresentationer inleds med ett citat från Lpfö98. Detta för 

att påvisa vad läroplanen säger om begreppen.  

Lärande 

Vad säger Lpfö98? “Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra” 

  

                                                           
9
 Mauritzon och Säljö har skrivit en artikel i Förskolan - barns första skola! där Pramling står som 

redaktör. 
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                                                                                                                     Lpfö 1998:6   

Det finns olika teorier kring lärande. Granberg menar att småbarn lär sig hela tiden 

och främst när de har roligt. Inlärningssituationer finns runt barnet konstant menar 

Granberg, vid omsorgssituationer, matsituationer av- och påklädning i tamburen o s v.    

Vidare menar Granberg att lärande för de yngsta barnen sker i helhet. Med detta 

menas att barnen lär med alla sinnen, smaken, känseln, hörseln, synen, även doftsinnet 

alla är de delaktiga när ett litet barn lär sig (Granberg 1999:39-41). 

 

Lyttkens behandlar i sin rapport fyra typer av lärande. Här kommer samtliga av hans 

lärandeteorier kort att presenteras. Dessa är intressanta då det under 

empiriinsamlingen framkommit att lärandet ser olika ut ur pedagogens respektive 

barnets perspektiv. Med differentierat lärande menar Lyttkens “påtvingat” lärande, 

planerat lärande från lärare till elev. Läraren har ett syfte med sin undervisning och 

eleven förväntas lära sig något. Det odifferentierade lärandet sker vid lek och då 

barnen lär sig av varandra. Reglerat lärande sker då pedagogen bestämmer vad och 

hur barnet ska lära sig. Spontant lärande sker då barnet själv bestämmer vad som ska 

läras in samt hur detta ska läras in (Lyttkens 1994:37-39). 

 

Icke att förglömma är naturligtvis Vygotskíjs teori om den närmaste utvecklingszonen 

som innebär att ett barn med hjälp av ett annat barn eller en vuxen kan klara av något 

som de ännu inte är kapabla att klara själva. Barnet lär således med hjälp av andra 

(Björklund & Elm 2003:141). 

 

Omsorg 

 Vad säger Lpfö98? “Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 

där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”         

                                                                                                                       Lpfö1998:4 

Granberg menar att även omsorgssituationerna (bland annat blöjbyte samt av- och 

påklädning) ska användas till lärande. Även de minsta kan hjälpa till att hämta rena 

byxor och annat som behövs. Lärandet här sker bland annat genom att barnen lär sig 

att samarbeta samt tillägnar sig tingens namn så som strumpbyxor, byxor o s v 

(Granberg 1999:46-47). Även Johansson menar att omsorgssituationer kan ge 

tillfällen till lärande men att dessa situationer ofta sker under tidspress och därför 
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kräver stor skicklighet från pedagogernas sida om man vill nyttja dessa till lärande 

eller andra mål i Lpfö98 (Johansson 2005:158). Johansson och Pramling menar att 

omsorg inte nödvändigtvis är sammanflätad med den pedagogiska verksamheten 

(Johansson och Pramling 2001:99). Jag tolkar det som att de menar att omsorg ute på 

förskolorna inte alltid integreras med lärande. Omsorg ses istället som någonting 

separat som är nödvändigt för barnens välbefinnande men som inte nödvändigtvis 

betyder att pedagogerna försöker göra omsorgssituationen till en pedagogisk stund för 

lärande.  

  

Då begreppet omsorg tenderas användas med olika innebörd i olika sammanhang vill 

jag förtydliga att då jag använder begreppet i analys och resultat (d v s icke återger 

vad författare/forskare menar) innefattar begreppet omsorg av- och påklädning, 

blöjbyte, matsituation och vilan.   

 

Lek 

Vad säger Lpfö98? “Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 

bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla  

verksamheten i förskolan”                                                                             

                                                                                                                       Lpfö1998:6 

Lek både med och utan pedagog är ett stående moment på förskolorna. Men vad lär 

sig barnen av leken? Pramling och Sheridan menar att barnet genom leken får 

möjlighet att utvecklas på flera olika plan. Leken främjar motoriken, intellektet, samt 

det känslomässiga. Vidare menar Pramling och Sheridan att barnen i leken tillskansar 

sig den kunskap och de begrepp de tidigare lärt sig. Författarna anser även att leken 

oftast är socialt betingad d v s någonting man gör tillsammans med andra. Även då 

barnet inte leker tillsammans med någon så finns där många gånger en “osynlig” 

medaktör i barnets fantasi (Pramling och Sheridan 1999:84-85).   

 

Mauritzson och Säljö säger att barnen genom leken lär sig att argumentera och 

förhandla (Mauritzson och Säljö 2003:171). Niss och Söderström menar att leken, 

utöver redan ovan nämnda aspekter, även främjar språkutvecklingen hos barnet (Niss 

och Söderström 2006:56).  
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Barns inflytande 

 Vad säger Lpfö98? “I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad 

demokrati är …/  De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten” 

                                                                                                                    Lpfö 1998:10 

En av de frågor denna uppsats ska söka svar på är huruvida de allra yngsta barnen kan 

påverka verksamheten på sina avdelningar. Tre teorier kring barns inflytande har jag 

valt att ta med. Lindahl behandlar teorierna anpassningsinriktad miljö och 

utvecklingsinriktad miljö. Dessa står mot varandra. I en anpassningsinriktad miljö ges 

inte barnet något utrymme att påverka verksamheten i förskolan, här tvingas barnen 

helt anpassa sig till pedagogernas avsikter och planering. I en utvecklingsinriktad 

miljö tillåts barnet emellertid ta egna initiativ till att utforska världen Lindahl (Lindahl 

1998:166-167).  

 

Johannesen och Sandvik har en teori om att delaktighet och inflytande inte är 

likvärdigt med att bestämma. Istället handlar det om att samspela och lyssna på 

varandra inom den sociala arenan (Johannesen och Sandvik 2009:29-31). 

 

Teorireflektion 

 

Det förekommer teorier i denna studie som står mot varandra. Detta gäller exempelvis 

Lyttkens fyra lärandeteorier. Anledningen till att samtliga teorier används är på grund 

av att jag under insamlingen av mitt empiriska material såg olika förhållningssätt 

kring lärande hos pedagogerna kontra barnen. Med detta menar jag att 

lärandesituationerna såg olika ut från barnens respektive pedagogernas perspektiv. Då 

Lyttkens teorier pekar åt olika håll blev de användbara i denna uppsats då jag i mitt 

empiriska material fann att lärandet även i praktiken kan upplevas ur olika perspektiv. 

Andra teorier som exempelvis Granbergs respektive Johanssons teorier om omsorg 

går in i varandra men med vissa olikheter. Både Granberg och Johansson menar att 

omsorgssituationer ska användas till lärande men Johansson poängterar även vikten 

av pedagogens professionalism för tillämpande av detta i de stressiga  
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omsorgssituationerna. Dessa olika teorier kring uppsatsens centrala begrepp skapar 

tänkvärda vinklingar till mitt empiriska material då teorierna hjälper till att skildra hur 

olika det kan se ut från pedagog till pedagog samt från pedagogens perspektiv kontra 

barnets perspektiv.  

 

Material och metod   

 

För att göra denna undersökning har jag använt mig av kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden används när man som forskare vill gå djupare in i ett litet material 

för att nå förståelse om ett specifikt område (Maria Zackariasson F5 100914).  

Kvalitativ metod har sin grund inom humanvetenskaperna
10

 där det länge varit kutym 

att med ett hermeneutiskt synsätt tolka ett material och skapa förståelse för detta 

(Stukát 2005: 30-32). Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod. Här samlar 

forskaren in ett större material men går inte lika djupt in i det. Tanken med den 

kvantitativa metoden är att forskaren får möjlighet att generalisera (Fredrika 

Björklund F4 100913). Den kvantitativa metoden härstammar från naturvetenskapen
11

 

där man med ett positivistiskt synsätt vill nå säkra generaliserande resultat (Stukát 

2005: 30-32). Forskaren kan med den kvantitativa metoden göra enkätundersökningar 

och i sina resultat redovisa procentuellt exempelvis hur många inom lärarkåren som är 

positiva till nuvarande betygssystem. I den kvalitativa undersökningen vill forskaren 

istället ta reda på varför lärarna tycker som de gör. Forskaren ber de intervjuade att 

förklara och berätta hur de tänker kring ämnet.    

 

Mitt empiriska material har insamlats genom strukturerade intervjuer samt icke-

deltagande observationer. Jag har även insamlat, läst och tolkat litteratur inom mitt 

forskningsområde. 

 

En strukturerad intervju är när intervjuaren sammanställt ett intervjuformulär med 

frågor knutna till sin frågställning. I en kvalitativ strukturerad intervju (som de jag 

genomfört) verbaliserar informanten själv svar på frågorna och väljer således inte 

bland redan befintliga svar (Larsen 2009:82-83). Icke-deltagande observation är en 

                                                           
10

 Exempel på humanistiska vetenskaper är språkvetenskap och etnologi. 
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variant av fältundersökning då forskaren enbart observerar det som sker utan att på 

något sätt delta (Larsen 2009: 90). Forskaren ska således hålla sig i bakgrunden. 

Stukát menar att observationer är användbara som komplement till intervjuer då 

forskaren får tillfälle att se om det som sades under intervjun stämmer överens med 

verkligheten (Stukát 2005:49). Litteraturen jag valt att använda i denna undersökning 

är litteratur som främst handlar om de yngsta barnen d v s åldrarna 1-3. Litteratur som 

behandlar förskolan i allmänhet tenderar att fokusera på de äldre förskolebarnen.  

 

Utifrån min frågeställning skapade jag efter att ha studerat för mitt forskningsområde 

relevant litteratur ett frågeformulär om tjugofyra frågor (se bilaga). Samtliga frågor 

ställdes till fyra pedagoger på två olika förskolor. Intervjuerna spelades in med syfte 

att skriva ner så mycket som möjligt för vidare analys. Intervjuerna transkriberades
12

 

sedan skapade jag en matris. Larsen beskriver en matris som ett verktyg för att 

strukturera material och se samband och mönster (Larsen 2009:97). Min matris gjorde 

jag i en loggbok genom att skriva frågorna med samtliga pedagogers svar under. På 

detta sätt fick jag en schematisk bild av intervjusvaren. Under mina observationer 

under sammanlagt fyra halvdagar förde jag fältanteckningar i loggbok. Dessa 

anteckningar skrevs sedan ner och en tät beskrivning gjordes. Zackariasson menar att 

en tät beskrivning är när observatören på ett beskrivande vis skriver ner det som hänt 

samt tolkar händelserna (Maria Zachariasson F7 100921). Litteraturen lästes med 

syfte att hitta forskares tidigare resultat inom samma ämnesområde som mitt samt att 

hitta relevanta teorier. Sedan gjorde jag en innehållsanalys av matrisen och de täta 

beskrivningarna. Detta skedde enligt Larsens premisser vilka handlar om kodning och 

tematisering (Larsen 2009:101-102). Inspirerad av Larsen delade jag upp intervjuerna 

i fyra olika teman och kodade dessa med fyra olika färger för att få en tydlig överblick 

av materialet. Därefter gjorde jag samma kategorisering med de täta beskrivningarna. 

Efter detta letade jag letade efter mönster i materialet. Vilka pedagoger tyckte lika, 

vilka tyckte olika? Hur såg det ut om jag ställde intervjusvaren mot det jag sett under 

observationerna? Slutligen undersökte jag dessa resultat i förhållande till teorier och 

tidigare forskning. 

 

                                                                                                                                                                      
11

 Naturvetenskap är kemi, fysik och matematik. 
12

 Transkribering sker när intervjun skrivs ner på papper eller på dator. 
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För insamlandet av det empiriska materialet ville jag intervjua fyra pedagoger på två 

olika förskolor. Jag sökte upp enhetschefer och pedagoger som bedriver verksamhet i 

Stockholmsområdet. Redan innan jag tog kontakt med enhetschefer och pedagoger 

bestämde jag mig för att intervjua de pedagoger som först svarade ja till att medverka 

i undersökningen. Således fick jag intervjua fyra pedagoger i olika åldrar och med 

varierande utbildning (förskollärare och barnskötare). De två förskolorna ligger i två 

skilda områden med anknytning till Stockholm.  

 

Den kvalitativa metoden var relevant för genomförandet av denna undersökning då 

jag ville gå djupt i mitt material. Icke-deltagande observationer valde jag då min 

intention var att inte påverka verksamheten. Min förhoppning var att den skulle 

fortskrida som om jag inte varit närvarande. Observationerna skedde under fyra 

halvdagar (förmiddagar) på grund av att jag inte ville tränga mig på under vila och 

uppvaknande. Hade mer tid för undersökningen funnits till förfogande hade jag velat 

intervjua fler pedagoger och genomfört fler observationer men antagligen även då valt 

kvalitativ metod då jag tilltalas av att analysera materialet djupgående. Strukturerade 

intervjuer var en form som passade mig då jag kunde styra samtalet på ett sätt som 

gjorde att jag under samtliga intervjuer fick svar på de flesta av mina frågor. Med mitt 

val var det också lätt för mig att sammanställa svar och jämföra de mot varandra. 

Under intervjuerna kan det ha funnits risk för att pedagogerna ville skapa en ideal 

nivå och inte till fullo gav en rättvis bild av verksamheten. Möjligheten finns att 

pedagogerna i intervjuer och under observationer ville ge en förfinad bild som inte 

helt är korrekt. Jag vill dock tro att pedagogerna återgav sin sanna bild av 

verksamheten på sina respektive avdelningar. Jag är även medveten om att jag under 

mina observationer kan ha påverkat verksamheten med min närvaro men min avsikt 

var att sitta “som en fluga på väggen”. Jag satt med mitt block i ett hörn och försökte 

verka ointressant för barnen. Likväl sökte vissa barn kontakt med mig och jag kunde 

inte ignorera deras kontaktförsök.  

 

Under analys och resultat av det empiriska materialet har jag känt mig något 

återhållen av mina löften om att inte lämna ut någon av pedagogerna. Av etiska skäl 

ska ingen medverkande i undersökningen kunna identifieras. Detta har exempelvis lett 

till att jag inte kunnat analysera moment eller intervjusvar utifrån utbildning eller 
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ålder. Jag har på grund av löftet om anonymitet inte delat upp pedagogerna som 

exempelvis “pedagog A” och “pedagog B” utan i stället beskrivit resultaten i termer 

av “en av pedagogerna” eller “tre av fyra pedagoger”. Även förskolorna är 

anonymiserade. Här har det inte varit relevant med någon uppdelning såsom “förskola 

1” och “förskola 2” då syftet med undersökningen inte på något vis varit att jämföra 

två förskolor med varandra utan enbart att studera verksamheten på två 

småbarnsavdelningar.  

 

Etik 

 

Under hela uppsatsförloppet, d v s insamlandet av empiriskt material, analys av 

empiriskt material samt uppsatsskrivning har jag följt de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet råder alla forskare att följa (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Etiska riktlinjer 

Efter mailkontakt och telefonkontakt med stadsdelsförvaltning och biträdande 

enhetschef fick jag tillträde till att komma och intervjua pedagoger samt genomföra 

observationer på två för varandra oberoende förskolor. Före intervjuerna med de fyra 

pedagogerna delade jag ut ett skriftligt dokument med information om mitt syfte, 

garanti för barnens, pedagogernas och förskolans anonymitet, samt frivillighet för 

samtliga att medverka. Då min undersökning fordrade en aktiv medverkan från 

pedagogerna d v s i deras roll som informanter krävdes medgivande från pedagogerna. 

Samtliga gav sitt muntliga medgivande. Även föräldrarna på förskolorna var av 

förskolorna informerade om att jag skulle genomföra denna undersökning men då 

något enskilt barn ej skulle medverka valde jag att inte själv inhämta något samtycke 

från föräldrar. Samtliga medverkande i min undersökning är anonyma. I alla 

anteckningar, analyser och reflektioner inför uppsatsskrivandet är personer och 

förskolor namnlösa eller har fingerade namn. Då jag tolkar mitt material som icke 

etiskt känsligt har jag ej skrivit på någon tystnadsplikt. Jag har dock tillämpat 

tystnadsplikten på så sätt att jag behandlar samtliga uppgifter konfidentiellt. Samtligt 

material insamlat inför denna uppsats har och kommer enbart att användas inför 

skrivandet av uppsatsen och inte i något annat syfte.  
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Analys och resultat 

 

Här analyseras och diskuteras det empiriska materialet mot teorier och tidigare 

forskning. Jag har valt att presentera analys och resultat i fyra olika teman för att på 

ett överskådligare redovisa materialet. Dessa teman är: Aktiviteter på 

småbarnsavdelningarna och dess syfte enligt pedagogerna, Pedagogernas 

användande av Lpfö98, Omsorgen, Barnens inflytande på verksamheten. 

 

Aktiviteter på småbarnsavdelningarna och dess syfte enligt pedagogerna 

I det här temat försöker jag besvara de två första frågorna i min frågeställning: Hur 

ser den pedagogiska verksamheten på småbarnsavdelningarna ut och hur tänker 

pedagogerna kring denna? Vad vill man att barnen ska lära sig?  

 

På båda förskolorna var leken ett centralt moment i verksamheten. Särskilt på den ena 

förskolan interagerade pedagogerna mycket i barnens lek. Under en observation 

noterade jag följande: 

 

Ett tiotal barn och två pedagoger befinner sig i det stora lekrummet. Det är 

förmiddag och barnen verkar vara pigga och glada. En pedagog sitter på en 

liten stol i dockvrån med tre barn lekandes runtomkring sig. Barnen är mellan 

ett och två år gamla. Pedagogen tar initiativ till lek. Hon frågar en pojke, cirka 

två år gammal om hon kan få en kopp då hon skulle vilja dricka en kopp kaffe. 

Pedagog: - Kan jag få koppen? Var är koppen? 

Pojken letar i skåpen, kommer med en kniv.  

Pedagog: - Jag vill ha en kopp som jag kan dricka kaffe ur . 

Pedagogen visar med handen, låtsas att hon håller i en kopp. Gör ett sörplande 

ljud med munnen. 

Pedagog: Dricka, mmmmm, så. 

Pojken tar fram en kanna.  

Pedagog: - Ja, en kanna. Med kaffe i? Men jag behöver en kopp att dricka ur. 

Barnet hämtar en plastmugg. 

Pedagogen: - Det är en mugg, men det går bra. Den kan jag dricka ur. 
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Vid leken iakttar de närvarande barnen varandra. En liten pojke, nyss fyllda 

ett, står svajigt på sina ben och betraktar storögt leken som om vore det en 

teaterföreställning enbart för honom. En lite äldre flicka kommer och ställer 

sig intill pedagogen. Hon söker ögonkontakt med pedagogen och visar att hon 

vill bli insläppt i leken. 

Pedagogen: (till flickan) - Kan du hämta en gaffel år mig och duka här på 

bordet? 

Pedagogen igen: - Tack, en gul gaffel. 

(Fältdagbok 101012) 

 

Niss och Söderström´s lekteori går ut på att språkutvecklingen främjas vid lek (Niss 

och Söderström 2006:56). Detta visades tydligt under detta observationstillfälle då 

pedagogen benämnde det hon ville ha och samtidigt visade med hjälp av sitt 

kroppsspråk. Även då det enbart var pedagogen som talade under detta lektillfälle 

tolkar jag det som att språkutvecklingen hos barnen främjades då de fick höra och 

tolka begrepp, instruktioner och fraser. Pramling och Sheridan menar att leken är 

socialt betingad (Pramling och Sheridan 1999:84-85). Detta visades både genom 

samspelet mellan pedagogen och de två barnen som var aktiva i leken. Men det 

visades även på barnen runt omkring. De tittade till synes intresserat och lyssnade på 

vad som sades. När pedagogen gick fortsatte leken. Jag tolkar det som att pedagogen 

under detta observationstillfälle använde ett differentierat lärande. Lyttkens teori kring 

differentierat lärande går ut på att lärandet är planerat och har ett syfte (Lyttkens 

1994:37-39). Pedagogen hade ett tydligt syfte med sin aktivitet. Med sitt benämnande 

av koppar, gafflar och färger gjorde hon leken till en språklig aktivitet. Från barnens 

perspektiv var det dock ett odifferentierat lärande då det för dem skedde spontant och 

vid lek. Detta enligt Lyttkens teori om lärande som impulsivt och vid lek (Ibid: 

1994:37-39). 

 

Att som pedagog visa medvetenhet kring lärande och skapa lärandesituationer vid lek 

anser jag visa professionalism. Pedagogen leker inte enbart för lekandets skull utan 

även för lärandet. Samtliga pedagoger i min undersökning menar att leken är väldigt 

viktig. Samma pedagog som lekte med barnen i dockvrån uttalar sig så här när vi vid 

ett intervjutillfälle samtalar om lekens betydelse för de yngre barnen: “Leken är viktig 
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för fantasin, för tänkandet, turtagning och hänsyn” 

Sin åsikt visade hon konkret då hon lekte med barnen i dockvrån och lät barnen få 

chans att tillämpa dess begrepp i praktiken.  

 

Även skapandeaktiviteter visade sig vara vanliga på förskolorna. Detta framkom både 

under intervjuer och observationer. Vid ett observationstillfälle på samma förskola 

som ovan satt två flickor tillsammans med en pedagog och skapade med “pluppar”
13

 

Flickorna var omkring två år gamla. De satt vid ett bord i köket utan några andra 

närvarande. Här kallas barnen Sara och Dina.  

 

Sara observerar intresserat Dinas blomma i olika färger som hon skapat med 

hjälp av pedagogen. Hon studerar Dinas blomma medan hon försöker sätta 

plupparna på samma sätt som Dina gjort. Tittar. Försöker. Tittar. Försöker. 

Dina ser belåten ut. Hon föser undan sin plupplatta och tar en ny. Nu försöker 

även hon skapa en blomma på egen hand utan pedagogens hjälp. Dina är 

mycket koncentrerad. Sara tittar på.  

(Fältdagbok 101012) 

 

Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen blir tydlig här. Vad barnet inte 

själv kan göra kan det göra tillsammans med någon annan som kommit steget längre 

(Björklund och Elm 2003:141). Dina fick hjälp av pedagogen för att skapa sin första 

blomma. Sedan försökte hon själv. Sara i sin tur studerade Dinas blomma för 

inspiration och försökte med den som mall att skapa en egen. Även här syns Lyttkens 

lärandeteorier. Pedagogen använde ett reglerat lärande. Hon hade tydligt visat hur 

barnen skulle gå tillväga för att göra sin blomma. Från barnens perspektiv tolkar jag 

det dock som att ett spontant lärande ägde rum. Enligt Lyttkens teori sker spontant 

lärande då barnet själv bestämmer vad som ska läras in (Lyttkens 1994:37-39). 

Barnen här visar ett tydligt intresse och engagemang för aktiviteten. De vill lära sig att 

skapa en blomma av plupparna och tar själva initiativ till att lära sig detta. 

 

Under intervjuerna framkom flertalet olika aktiviteter som pedagogerna sade sig 
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genomföra med barnen. Det ser dock lite olika ut på de två förskolorna. På den ena 

förskolan rör man sig mycket i närområdet, man går ofta till skogen, på promenader 

samt besöker olika lekparker. Den andra förskolan har till störst del sin utevistelse på 

gården. Detta beror enligt pedagogerna på att gården ger så många möjligheter till 

lek
14

. Man menar även att många av barnen i gruppen är så små så vad de behöver är 

främst trygghet och denna skapas lättare på den välkända gården än ute i 

omgivningarna. Dessa pedagogers synsätt är snarlikt med vad Johansson finner i sin 

forskning som visar att flertalet pedagoger i hennes undersökning främst strävade 

efter att få de små barnen att känna sig trygga och harmoniska (Johansson 2005:40-

41). 

 

På båda avdelningarna arbetar man ofta med skapande aktiviteter. Detta kan vara 

skapande med lera, färg och även klippande och klistrande. Syftet med skapande med 

lera eller färg menar pedagogerna är att “de ska få prova på” eller “utforska och känna 

på konsistensen”. Vidare menar pedagogerna att man vill ge barnen en positiv 

upplevelse av skapande samt känna “det här har jag gjort”. Pedagogen till det senare 

citatet poängterade att hon som pedagog inte kräver resultat av barnen men hon anser 

att många barn känner sig stolta när det skapat något själva. Klippa och klistra menar 

pedagogerna är bra för finmotoriken samt för att träna koncentrationsförmågan och 

uthålligheten. “Det finns ju många saker man övar på i ett moment” menade en av 

pedagogerna. Jag tolkar det som att hon arbetar efter Granbergs teori om att lärande 

sker i helhet, att alla sinnen används vid inlärning (Granberg 1999:39-41).Vid klippa 

och klistra aktiviteter använder barnet flera av sina sinnen. Känseln då de lär sig 

behärska att hålla i en sax, synen då de måste lära sig att fokusera på vart de klipper så 

det inte händer en olycka, hörseln då de eventuellt får instruktioner från en pedagog.   

 

Aktiviteter pedagogerna nämnde vid intervjuer var även samlingar. Då vi samtalade 

om samlingen och dess syfte menade tre av pedagogerna att ett av huvudsyftena är att 

frambringa “vi-känsla” att barnen ska känna “vi är en grupp”. Den fjärde pedagogen 

menade att det största syftet med samlingen är att barnen har roligt och lär sig. Jag 

menar att hennes arbetssätt är i enighet med Granberg teori om att små barn främst lär 

när de har roligt (Ibid:1999:39-41). Vid samling sker således vid analys av denna 
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pedagogs ståndpunkt ett odifferentierat lärande, barnen lär sig på ett otvunget och ur 

barnens perspektiv oöverlagt sätt. Pedagogen menar att ett av huvudsyftena med 

samlingarna är att barnen ska “lära sig”. Vad är det då barnen lär sig på samlingarna?  

 

Följer gör nu en observation från ett samlingstillfälle. På den här förskolan är ej 

samtliga barn i gruppen delaktiga. Pedagogernas intention var från början att alla 

skulle vara med men de barn som inte mognadsmässigt
15

 kan vara med får vara i ett 

annat rum där de har en egen liten samling med pedagog. 

 

Barnen och en pedagog sitter tillsammans i en ring på golvet i en del av ett 

stort rum som är kombinerat lekrum/matrum. Barnen har sin bestämda plats 

med foto och namn på. Det här är en samling med de lite äldre barnen, de är 

mellan två och tre år.  

På väggen hänger en stor bonad i flanell. Den föreställer ett hus med tre 

våningar. Pedagogen tar fram en korg och häller ut flertalet dockor gjorda av 

garn, i en hög.  

Pedagog: - Jaha, var har vi Linas docka? 

Lina plockar upp sin docka. 

Pedagog: - Bra Lina! Vad heter du i efternamn?  

Lina: - Svensson. 

Pedagog: - Ja, Svensson, bra Lina. Vart ska din docka sitta i dag? 

Lina sätter dockan på flanellhusets översta våning.  

Pedagog: - Jaha, den ska sitta högst upp! 

Samtliga barn närvarande får sätta upp sin docka i huset av flanell och svara 

på frågor efter förmåga. Pedagogen kommenterar barnens val av vart de 

placerar sin docka. Hon använder lägesord. Exempelvis: 

- Jaha, du sätter din docka bredvid  Pelles docka.      

- Jaså, din docka ska sitta ovanför Carolinas docka. 

- Du sätter din docka mellan Olles och Davids dockor.  

De dockor till barn som inte var närvarande vid samlingen placeras även de i 

flanellhuset och pedagogen och barnen kommenterar vart barnen som icke är 
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närvarande befinner sig.  

(Fältdagbok 101020) 

 

“Vi-känslan” skapas här genom att samtliga barn får komma till tals samt genom att 

barnens personliga dockor sätts i ett gemensamt hus. I de fall de ej är närvarande 

påpekas detta och dockan får en plats i huset ändå. Pedagogen visar också vid detta 

observationstillfälle sin intention om att barnen ska bekanta sig med lägesorden som 

är en form av matematikövning. Hon benämner vart i flanellhuset alla barn sätter sina 

dockor. I Lpfö98 står det under strävansmålen att barnen ska få upptäcka matematik i 

innebördsrika situationer. Detta menar jag att pedagogen här lyckas med då hon på ett 

lekfullt sätt introducerar matematiska begrepp för barnen och detta i en meningsfull 

situation. 

 

Vad det gäller språkliga aktiviteter visade samtliga pedagoger i min empiriska 

undersökning en tydlig medvetenhet kring sitt språkbruk. De förklarar att de 

benämner händelser, ting och begrepp kontinuerligt. Johanssons forskning visar att 

pedagoger anser det vara viktigt att ta till vara på de möjligheter till kommunikation 

som uppkommer i vardagen. Pedagogerna i min undersökning intar samma 

ståndpunkt som dessa. De gör även mer konkreta språkliga aktiviteter som till 

exempel sjunger sånger om spindlar samtidigt som de visar upp tygspindlar för 

barnen. Böcker och flanosagor är likaså vanligt förekommande språkaktiviteter på 

båda småbarnsavdelningarna.  

 

Under intervjuerna svarade samtliga pedagoger utom en nekande till att de arbetade 

med skriftspråket på avdelningarna. På en avdelning fanns ett alfabet uppsatt på 

barnens nivå. Då jag påpekade detta svarade de “Ja just det!”. En av dessa pedagoger 

menade att “man tänker inte alltid på vad man arbetar med, man gör saker man vet är 

bra bara”.  En annan pedagog förklarade att de på hennes avdelning har skrivit 

respektive barns namn vid “samlingspricken” 
16

. Syftet med detta är att barnen ska 

lära sig känna igen sitt eget namn menade pedagogen. Johanssons studie visar liknade 

resultat. En pedagog i nämnd forskares studie förklarar hur de tidigt introducerar 

bokstäver i syfte att barnen ska förstå att bokstäverna är symboler (Johansson 
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2005:205). Jag tolkar resultaten från min empiriska undersökning på så sätt att en viss 

medvetenhet kring att tidigt introducera skriftspråket för barn finns hos pedagogerna. 

En av avdelningarna har namn vid samlingsprickarna och den andra har ett 

välkonstruerat alfabet uppsats på barnens höjd. Intressant är dock att tre av 

pedagogerna först svarade nekande. Möjligtvis är det så som en av pedagogerna 

svarade att “man gör saker man vet är bra bara”.  

  

Sammanfattning 

På bägge förskolor var barnens lek både med och utan pedagog i fokus. Andra vanligt 

förekommande aktiviteter var skapande, samlingar samt språkaktiviteter såsom 

sagoböcker och flanosagor. Syftena med samtliga aktivteter pekade med tydligt fokus 

på lärande och ett lustfyllt första möte med nya företeelser. Pedagogerna menade att 

barnen inte enbart lärde sig en sak i ett moment utan flera. Intressant är att se hur 

lärandet skedde ur olika perspektiv. Mestadels visar resultaten att det ur pedagogens 

perspektiv oftast sker ett differentierat lärande d v s lärandet är planerat lärande från 

pedagog till barn (Lyttkens 1994:37-39). Ur barnens perspektiv skedde aktiviteterna 

dock ur ett odifferentierat och ett spontant lärandeperspektiv. Odifferentierat då 

lärandet skedde vid lek (exemplet i dockvrån) och spontant (med flickorna och deras 

aktivitet med pluppar) (Ibid: 1994:37-39). Dessa olika lärandeperspektiv hos 

pedagoger respektive barn menar jag uppkommer då pedagoger har en tydlig 

medvetenhet kring syfte med aktivitet och hur de ska gå till väga för att barnen ska bli 

nyfikna och vilja delta. Även då pedagogerna i exemplen hade tydliga syften med 

aktiviteterna tolkade jag det som att barnen upplevde dessa som lekfulla och spontana. 

 

Omsorgen 

Här presenteras, analyseras och diskuteras det empiriska materialet kring omsorgen på 

småbarnsavdelningarna. Jag ska försöka besvara frågan Hur ser omsorgssituationerna 

ut? 

 

Pedagogerna i denna uppsats empiriska undersökning menar att lärande sker hela 

tiden. En av pedagogerna intar denna ståndpunkt: “ Det är mycket omsorg här, i 
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omsorg ingår lärandet. Mat, sömn, ny blöja är viktigt men det är hur man gör det som 

är viktigast”. Granberg menar att omsorgssituationerna bör användas till lärande 

(Granberg 1999:46-47). Johansson menar att omsorgssituationer kan ge tillfällen till 

lärande men att dessa situationer ofta sker under tidspress och därför kräver stor 

skicklighet från pedagogens sida om denna vill nyttja dessa tillfällen till lärande 

(Johansson 2005:158). Både Granbergs och Johanssons teorier visar sig i citatet ovan. 

Pedagogen menar att omsorgsbehovet hos de små barnen är oundvikligt men att man 

kan skapa lärandesituationer även i dessa. Här följer två korta återgivanden av 

observationstillfällen från respektive småbarnsavdelning. De återger en matsituation 

och en blöjbytessituation. Dessa är intressanta då de kan ge en inblick i hur lärande 

sker respektive inte sker i omsorgssituationer.  

 

Matsituation: Fem barn sitter vid ett bord tillsammans med en pedagog. 

Barnen är omkring två år. De verkar vara trötta. En kliar sig i ögonen, en 

annan har svårt att sitta still. Pedagogen serverar maten. Frågar: - Vill Anton 

ha ris? Hon är positiv till maten, ler: - Mmmmm, du tycker ju om ris. Ris är 

gott. När de äter samtalar de kring vad de tycker om att göra.  

Barn: Buss. Bil. 

Pedagog: - Tycker du om att åka buss? 

Barnet: (nickar) 

Pedagog: (glatt) Munya tycker också om att åka buss. Munya älskar att åka 

buss.  

Barn: Bil! 

Pedagog: Tycker du om att åka bil? Ja, jag tycker också om att åka bil.  

(Fältdagbok 101012) 

 

Pedagogen och barnen samtalar kring maten vilken påvisar en språklig lärande 

medvetenhet hos pedagogen. Hon tillmötesgår barnens kontaktförsök och fångar de 

trådar till konversation barnen kastar ut. Hon benämner även maten vilket ger barnen 

ett helhetslärande. De ser och smakar på moroten och hör pedagogen säga det 

korrekta begreppet. Detta förhållningssätt som pedagogen intar ansluter sig till 

Granberg teori om lärande som helhet där barn lär genom bland annat smaken synen 

och hörseln (Granberg 1999:39-41). Pedagogen försökte nyttja matsituationen till 
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lärande vilket stämmer överens med Johanssons och Granbergs teorier. 

Omsorgssituationen som observerades var följande: 

 

Blöjbyte: En pedagog byter blöja på tre barn i skötrummet intill hallen. 

Pedagogen verkar stressad. Hennes rörelser är kvicka, frågar barnen frågor på 

löpande band: Vem hämtar dig i dag? Eller: Vilken frukt gillar du mest?  

(Fältdagbok 101020) 

 

Granbergs teori går ut på att man vid omsorgssituationer som denna samtalar om 

saker som är kontextuellt betingade (Granberg 1999:46-47). Pedagogen borde här, 

enligt Granbergs teori om lärande i omsorgssituationer ha benämnt de ting som 

förekom i situationen. Exempelvis: Nu sätter vi på dig en ren och ny blöja. Eller: 

Vilka fina röda byxor du har.   

 

Johansson och Pramlings teori om att omsorg inte alltid integreras med lärande 

(Johansson och Pramling 2001:99) anser jag vara tydlig i ovanstående exempel. 

Pedagogens avsikt kan möjligtvis ha varit att småprata och på så sätt använda språket. 

Avsikten kan även ha varit att skapa en form av trygghet genom småprat som 

Johanssons forskning visar (Johansson 2005:136). Dock visar dessa resultat att 

lärandet inte återfinns i det omsorgen på så sätt att pedagogen samtalar om ting till 

synes hämtat ur luften och bortaget från dess kontext.  

 

Sammanfattning 

En av pedagogerna förklarade att hon i omsorgssituationer nyttjade tillfällen till 

lärande. Hon menade att omsorg på småbarnsavdelningar visserligen upptar en stor 

del av tiden men att man kan använda omsorgssituationerna till lärande. Hennes 

påstående går efter läroplanens riktlinjer om att både omsorg och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan (Lpfö98:4). Intressant här menar jag vara vilket lärande. Är 

ett lärande hämtat ur sin kontext ett meningsfullt lärande för de yngsta barnen? I båda 

exemplen från omsorgssituationer ovan, en måltid och ett blöjbyte samtalade 

pedagogerna med barnen om företeelser som var icke kontextuellt betingade.  

Pedagogen i matsituationen samtalade med barnen om maten vilket ju var kontextuellt 

betingat men även om bilar och bussar vilket jag menar, i likhet med exemplet om 
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blöjbyte kan skapa förvirring hos de barn (övriga vid matbordet) som inte har kunskap 

om dessa begrepp. Enligt Granberg bör man i omsorgssituationer hålla sig inom 

kontexten exempelvis vid påklädning lära sig klädernas namn och hur man använder 

dem (Granberg 1999:46-47). Dock är här viktigt att poängtera att Sheridan m fl. i sin 

studie anser att en bra måltidssituation är då barn och pedagog för samtal kring ämnen 

som intresserar barnen (Sheridan, Pramling, Samuelsson och Johansson 2009:82-83). 

Bilar och bussar torde intressera barnet i exemplet ovan. Jag menar dock att man med 

små barn ska var försiktig med att föra samtal tagna ur dess kontext då samtalen kan 

skapa förvirring hos de barn som ännu inte har en språklig medvetenhet om ting som 

“bil”, “buss”. Detta menar jag inte vara gällande för barnet som är delaktigt i samtalet 

men möjligen de andra barnen runt bordet.  

 

 Barnens inflytande på verksamheten 

Här presenteras huruvida barnen kan vara med och påverka verksamheten på 

småbarnsavdelningarna. Frågan i frågeställningen som här besvaras är Kan barnen 

vara med och påverka verksamheten? 

 

På båda förskolorna i min undersökning fanns material såsom pennor, papper, spel 

och leksaker framme för barnen att själva plocka fram och använda. På en av 

förskolorna fanns även saxar placerade på barnens nivå fria för barnen att använda. 

Under intervjuer framkom att två av pedagogerna
17

 ansåg att då att barnen har fri 

tillgång till material kan de påverka verksamheten på så sätt att de själva väljer vad de 

vill göra. Detta påvisar en miljö där barnen kan ta egna initiativ samt utforska sin 

omvärld enligt Lindahls teori om utvecklingsinriktad miljö (Lindahl 1998:166-167). 

De två andra pedagogerna reflekterade mer kring att de som pedagoger ser vad barnen 

är intresserade av och låter dessa göra de aktiviteterna. På samma sätt ser de om 

barnen inte uppskattar vissa aktiviteter, då får man tänka om, menade pedagogerna. 

Lindahl har även en teori om anpassningsinriktad miljö där barnen inte ges något som 

helst utrymme att påverka verksamheten i förskolan (Ibid 1998:166-167) Detta var 

inte någonting jag såg under mina observationer, inte heller var detta något som 

framkom under intervjuerna. Pedagogerna tycktes vara måna om att ta till vara 

barnens intressen och på så sätt låta barnen vara med och influera verksamheten. 
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Detta tyder på en medvetenhet om Lpfö98´s mål om att barnens intressen ska ligga till 

grund för hur verksamheten på förskolan planeras (Lpfö 1998:10). 

 

Johanessen och Sandvik har en teori om att inflytande inte handlar om att bestämma 

utan om samspelande (Johannesen och Sandvik 2009:29-31). Författarna menar 

således att det handlar om att lyssna på varandra och låta den andra parten komma till 

tals. Detta är ett demokratiskt synsätt som även tas upp i Lpfö98 där det står att 

förskolan skall lägga grunden till förståelse av vad demokrati är (Lpfö 1998:10).  

Detta resonemang tycks pedagogerna från förskolan där man observerar vad barnen är 

intresserade av att ansluta sig till. Även om barnen är för små för att uttrycka sina 

önskningar är det tydligt att pedagogerna på ett demokratiskt sätt uppmärksammar 

dessa önskningar då pedagogerna styr verksamheten efter vad barnen tycks uppskatta.  

 

Intressant här är även gruppindelning. Forskning visar att pedagoger tenderar använda 

en stor del av tiden till samtal med varandra då de är tillsammans (Niss och 

Söderström 2006:50-51). I mindre grupper får barnen mer utrymme för samspel med 

pedagog (Ibid 2006:50-51). Små grupper menar jag automatiskt gynnar barns utsikter 

för inflytande då de i den lilla gruppen får möjlighet att komma till tals eller i annat 

fall ge pedagogen större chans att observera vad de lilla (icke än språkligt 

kommunicerande) barnet tycker om att göra. På de två förskolorna i min undersökning 

påvisade man vitt skilda förhållningssätt gentemot gruppindelning. På den ena 

förskolan arbetade man fyra dagar av fem i tre bestämda smågrupper. Dessa 

pedagoger menade att barnen på detta sätt lär sig mer då varje barn får mer tid 

tillsammans med pedagog än vad de skulle ha fått i en stor barngrupp. Åldersmässigt 

var barnen integrerade då pedagogerna i likhet med Vygoyskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen ansåg att barn lär av någon som besitter lite mer kunskap än dom 

själva (Björklund och Elm 2003:141). På den andra förskolan delade pedagogerna inte 

upp barnen i smågrupper utom då de gjorde bestämda aktiviteter såsom matematik, 

rörelse och samlingar. Då var det oftast de äldsta barnen som fick vara i en grupp. 

Pedagogerna menade att de delade upp barnen mognadsmässigt och att det då oftast 

tenderade bli efter ålder. En av pedagogerna på den senare förskolan betonade 

fördelarna med gruppindelning bland annat att “se varje barn” men hon menade att 
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trots intentionen med att oftare dela upp sig i smågrupper blev det inte alltid så. Jag 

tolkar det som att barn i små grupper lättare kan tillämpa delaktighet och inflytande på 

verksamheten enligt Johannesen och Sandviks teori om samspel inom den sociala 

arenan (Johannesen och Sandvik 2009:29-31). Barnen får i små grupper chans att 

komma till tals och visa pedagogerna vad som ligger i deras intresse att göra. Intresse 

gynnar känslan av att det är roligt som i sin tur ju gynnar lärandet enligt Granbergs 

teori om lärande (Granberg 1999:39-41). 

 

Sammanfattning 

På båda avdelningarna tillämpades ett utvecklingsinriktat förhållningssätt d v s barnen 

var fria att utforska sin omvärld (Lindahl 1998:166-167). Genom att barnen själva 

kunde hämta material påverkade de verksamheten genom att de själva bestämde vad 

de ville göra. På en avdelning observerade pedagogerna även barnen för att se vad de 

var intresserade av och planerade verksamheten efter det. Gruppindelning förekom på 

båda avdelningarna men av till synes olika anledningar. Jag tolkar det som att 

gruppindelning gynnar inflytandet hos de små barnen. Detta då barnen får fler 

tillfällen till samtal med pedagog där de (om än på ett omedvetet sätt) kan visa vad 

som intresserar dem. I den mån pedagogen uppmärksammar barnens intressefokus 

och tillmötesgår detta ökar också barnens inflytande. 

 

Pedagogernas användande av Lpfö98 

Under det här temat presenterar jag mitt empiriska material angående pedagogernas 

användande av Lpfö98 vilket svarar på frågan På vilket sätt använder sig 

pedagogerna av Lpfö98? 

 

Under analys av intervjuer framkommer att tre av fyra pedagoger i mitt empiriska 

material främst använder sig av Lpfö98 efter genomförda aktiviteter. De menar att de 

under dokumentation av verksamheten ser efter “har vi nått de här målen?” eller  

“Det här gjorde vi här och så här står det i läroplanen eller “När jag hänger upp en 

bild ett barn gjort på väggen försöker jag visa syftet genom att skriva något från 

Lpfö98 bredvid” . Två av dessa pedagoger ovan menar dock även att de hela tiden har 

Lpfö98 “i bakhuvudet”. Endast en av pedagogerna är tydlig med att hon medvetet 
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använder läroplanen i sin planering och planerar utefter dess riktlinjer. Hon använder 

därmed Lpfö98 innan genomförandet av aktiviteterna. Emellertid noterade jag under 

observationer och intervjuer en tydlig medvetenhet hos samtliga pedagoger om 

läroplanens mål och riktlinjer. På frågor såsom “vilket är syftet med denna aktivitet?” 

(exempelvis skapande) fick jag tydliga svar “Vi vill ge barnen en positiv upplevelse 

av olika material och tekniker. Låta barnen prova på!”. Detta svar är helt i enighet 

med läroplanen där det under strävansmålen står att läsa “Förskolan skall sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika material och tekniker” (Lpfö98:9). Jag tolkar således dessa resultat som att även 

då pedagogerna använder vaga termer som “i bakhuvudet” finns där en klar insikt om 

läroplanens mål och riktlinjer.  

 

Sammanfattning 

Innan genomförda intervjuer hade jag en bild av hur pedagoger sitter med Lpfö98 

framför sig och planerar sin framtida verksamhet. Förvånad över svaren som framkom 

under intervjuer förstod jag att vissa pedagoger använder sig av läroplanen först efter 

genomförandet av planerade aktiviteter. Något överraskad konstaterar jag att de har 

läroplanen “i bakhuvudet”, detta tolkar jag som att pedagogerna kan sin läroplan 

nästintill utantill. Något kritisk är jag dock till detta då jag tror man som pedagog kan 

missa viktiga moment i Lpfö98 och enbart använda sig av “samma gamla” mål och 

riktlinjer vecka efter vecka. Vidare visar således resultaten att verksamheten på båda 

förskolor går efter läroplanens riktlinjer om aktiviteter och syfte med dessa.  

 

Sammanfattning och Slutsatser 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur pedagogerna på två 

småbarnsavdelningar motiverar verksamheten och i sin praktik förhåller sig till 

Lpfö98. Frågeställningarna har varit följande: 

 

 Hur ser den pedagogiska verksamheten på småbarnsavdelningarna ut och hur 

tänker pedagogerna kring denna? 
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 Vad vill man att barnen ska lära sig? 

 Kan barnen vara med och påverka verksamheten? 

 Hur ser omsorgssituationerna ut? 

 På vilket sätt använder sig pedagogerna av Lpfö98?  

 

Följer gör nu en kort sammanfattning av mina resultat där jag försöker besvara syfte 

och frågeställningar. Dessa följs av mina slutsatser. Verksamheten på de två 

avdelningarna i denna undersökning präglades av lärande. Både aktiviteter och 

omsorgssituationer skedde i lärandets tecken. En av de mest centrala delarna i 

verksamheten på småbarnsavdelningarna visade sig vara leken. Pedagogerna i min 

undersökning interagerade ofta med barnen i leken. Detta med syfte att träna språket, 

turtagning och hänsyn. Sheridan´s m fl. forskning visar att vissa pedagoger inte ser sin 

egen roll i leken som betydelsefull och därför inte deltar i denna (Sheridan, Pramling, 

Samuelsson och Johansson 2009:257-258). Detta visar således inte mina resultat. På 

båda avdelningarna såg pedagogerna leken som en källa till lärande. På grund av detta 

synsätt samspelade pedagogerna i barnens lek och särskilt på en avdelning visades 

detta mycket tydligt under observationer. 

 

Något jag uppmärksammade under analysen var hur lärandet skedde ur olika 

perspektiv. Under leken och även andra aktiviteter skedde ett från pedagogens sida 

differentierat lärande, planerat lärande från pedagog till barn (Lyttkens 1994:37-39). 

Ur barnets perspektiv framstod det dock antagligen som ett odifferentierat och 

spontant lärande d v s vid lek och då barnet själv bestämmer vad det vill lära in (Ibid). 

Detta menar jag påvisar en professionell bild av pedagogerna. Deras intention var att 

lära barnen något men denna intention syntes inte för barnen. För barnen var det till 

synes lekfullt och något de själva tar initiativ till.  

 

Samlingar och skapande var även de vanligt förekommande aktiviteter på 

avdelningarna  i min undersökning. Också genom dessa aktiviteter löpte lärandet som 

en röd tråd. Under samlingarna låg språket i fokus men likaså känslan hos barnen att 

“vi” är en grupp. Att barn ska fungera i grupp är något som även pedagoger i tidigare 

forskning framhåller som viktigt (Johansson 2005:40-41) (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson 2009:116-118).  
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Skapandeaktiviteter som exempelvis klippa och klistra moment genomfördes inte 

enbart i det syfte att de är underhållande. Pedagogernas avsikt var även att låta barnen 

träna upp sin finmotorik, koncentration och uthållighet. Också här kan vi konstatera 

att lärandet är det centrala. 

 

Gruppindelning i syfte att barnen ska förskansa kunskap tillämpades på båda 

förskolorna men på olika sätt. På en av avdelningarna skedde den största delen av 

verksamheten i mindre grupper. Pedagogerna menade att detta gynnar barns lärande 

då barnen får mer tid med pedagog samt att de yngre får chans att lära av de litet 

äldre. På den andra avdelningen delade man upp barnen efter samfällig mognadsnivå. 

Här menade pedagogerna att de barn som hade störst utbyte av aktiviteten skulle 

delta.  

 

Niss och Söderström menar att barn i mindre grupper får mer tid till samspel med 

pedagog (Niss och Söderström 2006:50-51). Detta tolkar jag som att samtliga 

pedagogers i min undersökning intention med gruppindelning var. Dock visade det sig 

skilja i den bemärkelsen att pedagogerna på den enda avdelningen hänvisade till att 

barn lär sig av varandra. Vygotskij´s teori om den proximala utvecklingszonen går ut 

på att det ett barn inte klarar av på egen hand kan det klara av med hjälp av någon som 

kommit steget längre inom kunskapsområdet (Björklund och Elm 2003:141). Denna 

teori stämmer överens med inställningen på avdelningen ovan. På den andra 

avdelningen menade man tvärtemot till ovanstående att barn på samma mognadsnivå 

ska ingå i en grupp. Samtliga pedagoger i min undersökning hade goda intentioner 

med sina tankar om hur barnen ska delas upp för att gynnas på bästa sätt. Intressant 

här menar jag är att det ser så olika ut. Hade tid funnits hade jag velat forska vidare i 

dessa två synsätt samt fördelar respektive nackdelar med dessa.  

Omsorgssituationerna användes likaså de till lärande, även då lärandet i vissa fall var 

taget ur dess kontext. Sheridan´s m fl. studie påvisar matsituationer där man sitter i 

smågrupper och samtalar kring ämnen som intresserar barnen. Denna typ av 

måltidssituation menar Sheridan m fl. utgöra en bra måltidssituation (Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson 2009:82-83). Matsituationerna i min studie såg 

ut på liknande sätt. Pedagogerna samtalade med barnen om företeelser inom barnens 

intressesfär eller om maten. 
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På bägge förskolor i min undersökning är pedagogerna måna om att forma 

verksamheten efter barnens intressen. Pedagogerna förklarade att de observerade de 

yngsta barnen och lyssnade på de äldre barnen för att få en uppfattning om vart 

barnens intressen låg. Pedagogerna menade att då materialet finns tillgängligt för 

barnen på barnens nivå kan de påverka verksamheten genom att själva välja vad de 

vill göra. Av denna uppfattning var även pedagogerna i Johanssons forskning vilka 

menade att barnen kan utöva inflytande på verksamheten genom att själva välja 

aktivitet och material (Johansson 2005:96-101). 

 

Samtliga pedagoger i min undersökning visade sig vara i högsta grad influerade av 

Lpfö98. Pedagogerna tillämpade läroplanen vid planering eller under dokumentation. 

Verksamheterna på de två småbarnsavdelningarna präglades därför av Lpfö98´s mål 

och riktlinjer. Detta framkom under observationer men även under intervjuer. Efter 

varje fråga gällande olika aktiviteter frågade jag vilket syftet med nämnd aktivitet var.  

Alltid kunde svaret kopplas till Lpfö98.  

 

Slutsatser 

Att småbarnsavdelningar är synonymt med barnbassning som nämndes i inledningen 

pekar ingenting i den här uppsatsen mot. Istället visar sig verksamheten som bedrivs 

på de två avdelningarna vara väl genomtänkt och planerad. Då omsorgen av de små 

barnen upptar en relativt stor del av verksamhetens tid använder pedagogerna i 

enlighet med läroplanen denna till lärande. För en utomstående kan möjligen 

verksamheten tyckas bestå av spontan lek och pysslande men till störst del har 

verksamheten på dessa avdelningar tydliga mål. Dessa mål är väl förankrade i Lpfö98. 

Detta är naturligtvis inte barnen medvetna om. Barnen menar jag i enighet med 

Lyttkens och Granbergs teorier om lärande upplever verksamheten som 

odifferentierad och rolig. Då pedagogerna inbjuder till roliga lekar med syfte att lära 

tackar barnen gladeligen ja därför att de upplever leken som rolig. 
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Bilaga 

 

1) Vad har du för utbildning? 

2) Hur länge har du arbetat på förskola? 

3) Hur länge har du arbetat med de yngsta barnen? 

4) Vad gör ni för slags aktiviteter med barnen? 

5) Vad tycker du är viktigt att tänka på när du lägger upp planeringen för 

aktiviteterna? 

6) Vilket är det pedagogiska syftet med dessa aktiviteter, d v s vad vill du att barnen 

ska få ut av dessa? 

7) Brukar ni göra några musikaktiviteter? 

8) Matematikaktiviteter? 

9) Hur arbetar ni med språket? 

10) Skriftspråket? 

11) Hur tänker du kring skapande? Varför? 

12) Hur använder du Lpfö98 när du planerar? 

13) Hur fungerar det i praktiken att genomföra planerade aktiviteter? 

14) Skulle du kunna ge exempel på några aktiviteter som ni ofta gör och vad ni gör? 

15) Hur tänker du kring vad du vill att barnen ska få ut av dessa aktiviteter? 

16) Vart hämtar du inspiration ifrån till aktiviteterna? 

17) Kan barnen vara med och påverka aktiviteterna? På vilket sätt? 

18) Samling - hur tänker du kring den? Varför är den viktig? 

19) Delar ni upp barnen i grupper? Hur tänker ni då? 

20) Hur går ni till väga för att ta till vara barnens intressen? 

21) Lekens betydelse på småbarnsavdelningar, både med pedagog och utan, hur ser du 

på den? 

22) Vad skulle du säga till någon som påstod att man på småbarnsavdelningar enbart 

ägnar sig åt omsorg och inte lärande? 

23) Är du nöjd med verksamheten ni bedriver eller finns det något du skulle vilja 

förändra? 

24) Finns det något du vill tillägga? 
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