
 0

 

 

Lärande genom lärorika 
och lustfyllda metoder i 
dagens förskola. 
 
En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kring 
deras dagliga arbete med barns lärande 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen mot yngre 
åldrar, 210hp Examensarbete 15hp| Utbildningsvetenskap 
avancerad nivå | Höstterminen 2013 

Av: Yasmeen Amir 
Examinator: Agneta Lilja 
 



 

 

 
Abstract 
 
Title: Learning through educational and pleasurable practices of today's preschool 
Author: Yasmeen Amir 
Term:  Autumn 2013 

 

 I want to investigate different preschool teachers' views of their daily work in terms of 

the diversity of children and learning, and the methods and strategies of preschool 

teachers use in their everyday lives, to meet every child's individual needs. I also want 

to investigate preschool teacher’s perceptions of children's social skills as this is 

included in the pre-school assignments relating to a favorable social environment for 

all children.  

 

To find this out, I have compiled three  issues. 

 

• What are the views interviewed preschool teachers to learning and different lustful 

methods that make the educational activities meaningful for all children? 

• What pedagogical strategies do preschool teachers to respond to the diversity of 

children? 

• What opinions have interviewed preschool teachers about children's social interaction 

with other children in preschool? 

The conclusion is all children are different and learn in different ways. Teachers have 

the responsibility to ensure every child's development and adapt the business to the 

children's level and needs in a way that could inspire children to learn new skills. It is 

teachers' responsibility to provide children with good opportunities to express their 

views and feelings. It is important to start from the children's conditions, needs and 

interests in order to lay the foundation for their learning. Therefore, educators assume 

the perspective of children to plan preschool. 

Keywords: learning, social skills, differences, game, communications. 
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1. Inledning  

 
 

”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa 

möjligheter för detta genom att vi stödjer, möter och utmanar dem i deras 

lustfyllda lärande” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s.9) 

 

Skolan och förskolan har till uppgift att utbilda eleverna till framtidens kompetenta 

individer. Att undervisningen skall bedrivas i lustfyllda och lärorika arbetsformer är en 

väl etablerad uppfattning som framkommer hos forskare, politiker, utbildade 

pedagoger och som även finns representerad i statliga dokument som Lpfö98. Det står i 

Lpfö 98 att utbildning i förskolan syftar till att främja alla barns utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Det står i Lpfö 98 att förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande genom att organisera verksamheten som skall vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Det står även i läroplan (98) att lärandet skall baseras 

på samspel mellan vuxna och barn. Vuxna skall vägleda barnen för att stimulera 

barnens nyfikenhet och lust genom aktiviteter för att barnen skall öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter med andra (Lpfö 98 reviderad 2010, s.5,7). Av 

läroplanen framgår det tydligt att förändringar som skett i samhället och i dagens 

förskola kräver att förskolläraren kan organisera sin verksamhet som baseras på olika 

pedagogiska metoder och strategier. Dessa metoder som sker i en social gemenskap 

hjälper barnen att utveckla för att uppnå samhällets krav.  

 

Alla barn är olika och lär sig på olika sätt. Pedagoger har ansvar att se till varje barns 

utveckling samt anpassa verksamheten efter barnens nivå och behov på ett sätt som kan 

inspirera barnen till att lära sig nya kunskaper. Det står i skolverkets rapport 2007 att 

det är pedagogers ansvar att ge barnen goda förutsättningar för att kunna uttrycka sina 

åsikter och känslor. Det är viktigt att utgå ifrån barnens förutsättningar, behov och 

intressen för att lägga grunden för deras lärande. Därför skall pedagoger utgå ifrån 

barns perspektiv för att planera förskolans verksamhet (Skolverket 2012, s. 18). 
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Därför är det, enligt min mening, viktigt att pedagogerna lägger stor vikt vid att 

stimulera, stödja och underlätta barns inlärning samt deras motoriska färdigheter och 

kunskaper i alla ämnen. Detta för att barnen ska kunna uppnå en tillfredställande 

utvecklingsnivå som ger en bra grund för deras vidare utveckling. Pramling 

Samuelsson & Sheridan som är professorer i pedagogik med inriktning mot den tidiga 

åldern betonar att förskolan ger barnen möjligheter att utveckla sin förståelse för sig 

själv och för sin omvärld. Detta är viktigt för att barnen ska kunna hantera vardagliga 

situationer och få ett rikt framtida liv. Dessa färdigheter utvecklar barnen i förskolan 

och det beror på hur vuxna bemöter och beaktar barns lärande. Lärande i förskolan 

innebär inte bara att ge barnen färdigheter och kunskaper utan barnen ska även lära sig 

värden som är nödvändiga för dagens samhälle. Att möta kraven på olika kompetenser 

och samtidigt utgå från barns inneboende förmåga och utvecklingsmöjligheter är 

dagens förskolas stora utmaning (Samuelsson & Sheridan 2006, s. 27,29).  

 

Utifrån detta vill jag undersöka pedagogers betydelse för barns lärande i 

förskoleåldern. Jag har valt att studera vilken uppfattning förskollärare har om barns 

olikheter och deras lärande. Jag vill belysa hur pedagoger planerar sitt dagliga arbete i 

förskolans verksamhet så att barnen blir delaktiga i olika typer av aktiviteter och 

metoder. Sådana metoder och lärarens interaktion i den övriga verksamheten 

underlättar barnens kommande läs- och skrivinlärning.  

 

1.1 Bakgrund 

Under min utbildning har mitt intresse för barns lärande ökat. Därför känns det 

naturligt att undersöka detta mer. Mitt ämnesval bygger alltså på ett intresse kring hur 

barn får möjligheter att utveckla sitt lärande. Under min utbildning har jag fått 

möjligheten att genomföra VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Jag har då varit på 

förskolor och arbetat med hjälp av duktiga handledare. Där genomförde jag mina egna 

aktiviteter. Jag vill undersöka vidare och fördjupa mig i hur läraren och förskolans 

styrdokument strävar efter att främja barns lärande. Det står i Lpfö 98 att ”Förskolans 

uppgift är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet ”(Lpfö 98, reviderad 2010, s. 5). 
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1.1.1 Förskolan är barnets första skola 

Jag valde att undersöka förskolan för att det är barnets första skola och även den skola 

som ger barnet grunden för sin kommande inlärningsförmåga. Min utgångspunkt är att 

det är i förskoleåldern den största och mest betydelsefulla utvecklingen sker. 

Samuelsson & Sheridan (2006) betonar att ett meningsfullt lärande bygger på barns 

egna intressen som är av stor vikt av deras lärande. Ett gott pedagogisk arbetsätt 

bygger på sådana metoder och aktiviteter som ger barn möjlighet att arbeta, 

kommunicera med varandra och leka tillsammans (Samuelsson & Sheridan 2006, s. 

36). 

 

1.1.2 Barns olikheter och lärande 

 

Barns sätt att erfara sin omvärld ser olika ut hos olika barn. Det beror på barnets 

medvetande och förståelse om saker och ting. Förskolans verksamhet skall baseras på 

insikten i förståelsen om vad barnen skall utveckla. Lärandet betraktas idag som socialt 

och kulturella betingat. Förskolan har en uppgift att utveckla samverkan och samarbete 

hos barnen för att barnen skall kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Idag betonar 

förskolans läroplaner samverkan mellan barn som en förutsättning för lärandet. Alla 

barn är födda i en kultur med ett eget språk och lärandet handlar om att öka deras 

delaktighet i den sociala och kulturella gemenskapen. När det gäller barns lärande har 

barnets erfarenheter har en central plats som pedagoger kan ha nytta av i olika 

lärandesituationer (Samuelsson & Carlsson 2003, s. 69). 

 

2. Syfte 

 

Det övergripandet syftet med studien är att undersöka olika förskollärares syn på sitt 

dagliga arbete när det gäller barns olikheter och lärande samt vilka metoder och 

strategier förskolärare använder sig av i sin vardag, för att bemöta alla barns individuella 

behov.  Dessutom vill jag undersöka förskollärarnas uppfattningar om barnens sociala 

färdigheter eftersom detta är inkluderat i förskolans uppdrag gällande en gynnsam 

social miljö för alla barn. Jag vill jämföra förskollärarnas olika tankar kring barns 
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lärande och sociala utveckling utifrån förskollärarnas perspektiv. För att få reda på 

detta har jag sammanställt tre övergripande frågor. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

• Vilken inställning har de intervjuade förskollärarna till lärandet och olika 

lustfyllda metoder som gör den pedagogiska verksamheten meningsfull för alla 

barn? 

• Vilka pedagogiska strategier använder förskollärarna för att bemöta barns 

olikheter? 

• Vilka uppfattningar har de intervjuade förskollärarna kring barns sociala 

interaktion med andra barn i förskolan? 

 

3. Teoretisk ram  

Närmast kommer jag att kortfattat definiera de begrepp som är centrala i denna studie. 

Barnens olikheter och det sociala samspelet är det mest relevanta för min forskning för 

att lärandet sker i samspel med andra genom lek och kommunikation. Mina utvalda 

begrepp ger en helhetsbild av att förstå mina frågeställningar och syfte och är relevanta 

för min undersökning. Jag kommer att använda mig av dessa begrepp senare i studien 

för att analysera i samband med mitt empiriska material.  

 

3.1 Lärande 

 

Lärandet innebär att barn blir engagerad i att undersöka, konstruera, uttrycka sig i bild 

eller symboler, lösa egna problem eller fråga om något. Lärandet även handlar om att 

barnen skall skapa sin egen förståelse i kommunikation med andra om saker och ting. 

Lärandet är något där genom kommunikation med andra byter barn det egnas 

perspektiv och tar andras perspektiv. På det här sättet blir barnen medvetna om sitt eget 

sätt att tänka och lära genom att barns olika perspektiv blir synliga. I den här processen 

lärarens förmåga att inspirera, förstå barns tankar och ställa frågor med barn har en 

avgörande betydelse i barns lärande (Samuelsson & Carlsson 2003, s. 190) Samuelsson 
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& Carlsson menar att kunskapssyn kräver vuxnas vägledning för att förbereda barnet 

för att kunna arbeta och skapa. Barn skall först och främst bli arbetsvilligt och måste 

fostras för detta. Lärandet är någonting att låta barn utveckla en självständighet, att 

arbeta med vardagsövningar, använda inneträning och konkret material (Samuelsson & 

Carlsson 2003, s. 23, 25).  

 

3.2 Barns olikheter 

 

Innan börjar jag med barns olikheter vill jag kommentera att alla personer som vill 

jobba med barn ska ha kunskap om olika kulturer och religioner. Barns första 

värderingar kommer från deras bakgrund vilket som är mycket viktig att behandla alla 

barn rättvis och visa respekt till deras redigheter samt med tanke på ett demokratiskt 

samhälle som är viktigaste. 

        

Johansson (2003) lyfter fram tre olika synsätt på barn, som är viktiga och knutna till 

pedagogers förmågor. Den första enligt henne är att barn är medmänniskor. Barnen har 

olika oberäknade förmågor. Det beror på att hur pedagoger förhåller sig till barn och 

hur de strävar efter att möta barnen på barnets villkor (Johansson 2003 s.48). Med den 

nya synen på barn, nya forskningsmetoder och nya perspektiv har just olikheter hos 

barn blivit synligt. Barnet och barndomen inte knutna till några biologiska 

förutsättningar utan de skapar sin förståelse och kunskap utifrån sin omgivning.   

Mångfalden i samhället påverkar barnets utveckling i en ny främmande kultur. Barns 

rättigheter och allas lika värde och rätt till delaktighet är FNs barnkonventions största 

mål. Även i läroplanen för förskolan är barns delaktighet ett uttalat mål. Idag ses barnet 

som en kompetent som har förmågor är aktiv och meningskapande (Samuelsson & 

Carlsson 2003, s.11,12). 

 

3.3  Social kompetens 

 

Barn och barndom innebär socialt konstruerade eller framhandlande av olika aktörer 

och intressenter. Även om barn är biologiska varelser men samhället, familjen och den 

sociala praktik som barn lever i formar barns utveckling och lärande. Barn födds med 

en baskompetens och sedan är det de vuxnas ansvar att dra gradvis och successivt dra 

in barnet och ha tillit till deras förmåga, barns behov, utveckling och lärande 
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(Samuelsson & Carlsson 2003, s.14,15). Barns lärande växer i sociala situationer dvs. 

med kamrater och vuxna i vardagliga och funktionella sammanhang. Sociala 

kompetenser utvecklas hos barnen genom att leka tillsammans men alla ska tyda mot 

en pedagogisk utveckling och lärande mål och leva med andra människor. När barnen 

skrattar, blir arga kompromissar eller känner empati och sympati då lär sig barnen att 

behärska sin styrka och var gränserna går (Samuelsson & Sheridan 2006, s.86). 

Vygotskij betonar vikten av mänskligt samspel som ligger till grund för människans 

utveckling. Han menar att det är det sociala samspelet som är grunden till utveckling 

och lärande som är vägen till social kompetens. Genom yttre social interaktion och 

språk byggs människans kompetens. Språket är ett socialt verktyg som ger barnen 

möjligheter i sitt tänkande i olika sociala samspel och interaktioner. Människan kan 

inte skapa sina tankar och idéer individuellt, utan det är något som sker i en social 

kontext (Strandberg 2007, s.48). 

 

3.4 Lek och lärande 

 

Leken betraktas som barns innersta väsen. Lek är en verksamhet från barns perspektiv. 

Lärandet från barns perspektiv är som lek att skapa förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Leken är lustfylld, spontant och engagerande och är tillämpbar i ett 

lärandeperspektiv. Lek och lärande är lämpligt för barn för att barn har ett behov som 

skall tillfredsställas i lekens form. Om förskolans verksamhet är lustfylld och barn 

tycker att det är meningsfullt så flyter lek och lärande in i vartannat (Samuelsson & 

Carlsson 2003, s. 210,213). Smidt tar upp Vygotskijs tankar kring barnets första steg 

mot lärandet. Vygotskij menar att leken är en betydelsefull inlärningsmekanism och 

det viktigaste sättet att lära där barnen utforskar olika föremål. Barnet undersöker inte 

bara föremåls färg, form och storlek utan även dess mening. På det här sättet kan 

barnen separera det visuella från det förnuftsmässiga och det här är barnets första steg 

på väg mot utvecklingen av verbalt tänkande (Smidt 2010,s.145). 

 

 

 

3.5  Lärande och kommunikation 

I lek och kommunikation skapas ömsesidighet och gemenskap mellan barn och 

utvecklar interaktion mellan kamrater. När det gäller samband mellan lärande och 
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kommunikation då menar Samuelsson & Carlsson att barn vill göra saker tillsammans 

med andra barn genom att använda sin fantasi och sina egna värderingar. På det här 

sättet delar förskolebarn aktiviteter, rutiner, gemensamma intressen och värden som 

barn skapar och delar med andra barn. I det kollektiva livet i förskolan stimulerar inte 

bara barns sociala relationer utan också barn i olika situationer lär också av varandra. 

Den sociala samvaron och kommunikation med kamrater är avgörande för barns 

lärande i en institution (Samuelsson & Carlsson 2003, s. 216, 219). Den mänskliga 

kommunikationen enligt Säljö (2000) hjälper oss att tolka situationer. Människor lär 

sig av sina tolkningar och på det här sättet skapas mänsklig kunskap som förs vidare. 

Den mänskliga kommunikationen och samspelet är en grund till all kunskap och 

utveckling (Säljö 2000, s.35). Säljö anser att lärande sker när människor deltar i 

praktiska och kommunikativa samspel med andra. Det sätt att tolka verkligheten som 

vi möter i interaktion med andra, använder vi senare som resurser för att kommunicera 

i framtida situationer. Genom den sociala interaktionen får människor en 

omvärldsuppfattning som ger grunden för vårt tänkande (Säljö 2000, s.105,108). Det 

stämmer med Vygotskijs resonemang. Han menar att kunskap inte skapas individuellt 

utan att det är ett socialt samspel som sker i en social situation. All intellektuell 

utveckling och allt självständigt tänkande bygger på en social aktivitet. Språk är ett 

viktigt redskap för tänkandet som hjälper barnen att använda sig av kommunikation, 

förståelse och att arbeta aktivt för att lösa problem (Imsen 2000, s. 39,186). 

 

 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 

 

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk teori då jag anser att den teorin stämmer 

med min studie eftersom min studie bygger på sociala relationer mellan elever och 

elever och mellan elever och lärare. Jag fokuserar även på barns olikheter, lärande, 

kommunikation och samspel med andra människor, då lärande i samspel med andra är en 

grundtanke i min forskning. 

 

3.7 Deweys, Fröbels och Piagets syn på lärande. 
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Synen på lärande har förändrats under förskolepedagogikens framväxt. Samuelsson 

skriver att den svenska förskolepedagogiken berördes av Deweys, Fröbels och Piagets 

pedagogiska idéer. Fröbels pedagogiska teorier som bygger på en verksamhet där lek, 

lärande och natur är av stor betydelse för barns växande. Deweys pedagogik bygger på 

barnets intressen och aktiviteter. Syftet med den pedagogiken var att skapa en 

människa som klarar av den nya demokratiska människans krav. Under 1930-och 

1940-talet kom ett vetenskapligt förhållningssätt fram som vilade på Piagets 

utvecklingspsykologi. Fokus har lagts på barns allsidiga utveckling med inriktning 

mest på barnets sociala kompetens och kommunikation. Piaget menar att barnets 

utveckling i olika stadier påverkas av omgivningen och att samhället har ett stort 

ansvar för barnets personlighetsveckling, som att ge barnet goda 

utvecklingsmöjligheter. Tonvikten har lagts på en socialisationsprocess i förskolans 

arbete som gav stöd till barns kommunikationsförmåga. Barnet får tilltro till sin egen 

förmåga och nyfikenhet som ger barnet lust att lära samt ger möjligheter att utveckla 

en social kompetens. På 1990-talet växte ett nytt sätt av lärande fram, där barnet står 

som aktivt, kompetent och som medforskande individ. Temaarbete och projektarbete 

blev populära och förskolans pedagogik utgick från barn och barns intresse 

(Samuelsson & Sheridan 2006, s 14-18). 

 

 Idag bygger verksamheten på barnens intresse och syftet är att utveckla barnens sinnen 

och fantasi som är förskolans centrala mål. Kunskaper ligger till grund för barnens 

utveckling och har ökat deras självständighet och socialanpassning. Förskolans 

pedagogiska verksamhet utgår från barns perspektiv med syftet att väcka barns intresse 

och medvetet arbeta mot de mål den pedagogiska verksamheten eftersträvar. Varje 

barn får en möjlighet att på bästa sätt få lära och utvecklas utifrån egna förutsättningar 

och intressen som ger barnen både vilja och lust att lära (Samuelsson & Sheridan 2006, 

s.20,27). 

 

3.8 Kunskapens konstruktiva aspekt 

 

Kunskap förändras över tid och det beror på vilken kunskap som är relevant för ett 

samhälle. Genom kunskap ökar vår kontaktyta med världen och vår förståelsehorisont 

växer. De praktiska erfarenheter som ett barn möter i skolan under aktiviteter inomhus 

eller när barnet leker ute på gården är viktiga för barnets kunskapsutveckling. Ett 
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exempel är när barn leker affär och barnets tidigare erfarenheter hjälper barnet att 

konstruera sin bild av vad en affär är och vad man gör där. På det sättet använder 

barnet sig av den mening och sammanhang som barnet har erfarit och det hjälper 

barnet att konstruera vidare. Utveckling av förståelse är knuten till det innehåll barn 

tänker på. Pedagoger hjälper barnet i dess tankemässiga utveckling inom olika 

kunskapsområden genom att engagera och integrera det med omgivningen. Kunskapen 

kommuniceras genom språk i ett socialt sammanhang mellan barnet och omgivningen 

(Samuelsson & Sheridan 2006, s.45-49).  

 

3.9 Lärandet och konstruktivismen 

 

Lärandet enligt Säljö är inte bara en process i hjärnan utan det sker i samspel och 

gemenskap med andra människor som befinner sig i omgivningen. Vidare menar han 

att kommunikationen har en stor betydelse för lärandet. Lärandet kan inte endast 

förbindas med verksamhet utan det är en ständig pågående process som sker i 

kommunikation (Säljö 2000, s.17,13). Piaget framhäver att barn upptäcker saker på 

egen hand. Han menar att barn styrs av sin nyfikenhet. Den nyfikenheten ger barnen 

stöd att arbeta laborativt och förstå informationen de kommer i kontakt med (Säljö 

2000, s.58). Lärandet är enligt Roger Säljö en naturlig aspekt av mänskliga 

verksamheter där människor delar med sig av kunskaper till varandra. Det vardagliga 

samtalet är en viktig komponent i kunskapsbildning som ger individen kunskaper som 

individen tar med sig och formas av (Säljö 2000, s.47). Enligt Knud Illeris är begreppet 

lärande en läroprocess mellan individen och hennes sociala omgivning. I processen, 

genom vardagsspråk och samspel, tillägnar sig barnet kunskap i dagens förskolor. Med 

utgångspunkt i Piagets teori kommer Illeris fram till att den konstruktivistiska 

uppfattningen har stor betydelse för lärande som innebär att människan själv 

konstruerar sin förståelse genom lärande och kunskap. Han menar att lärande är en 

påfyllningsprocess som sker genom lärares stöd. Läraren överför insikter, färdigheter 

och kunskaper till elever. Illeris uppfattar lärandet som en process som sker i samspelet 

med omgivningen. Han skriver vidare att lärande är en interaktionsprocess mellan de 

strukturer som redan har utvecklats hos barnen och de nya påverkningarna från 

omgivningen (Illeris 1999, s.15,26-29). 

 

3.10 Barns erfarenheter  
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Erfarenhet handlar om att skapa en identitet och uttrycka sina känslor. Inom ett 

konstruktivt perspektiv konstruerar barnen sin kunskap utifrån sin bakgrund och 

erfarenheter.  Barns erfarenheter i form av kommunikation är grunden på ett stadium 

för att barnet skall kunna gå vidare till nästa, högre tankeform. Detta perspektiv är 

fortfarande starkt inom förskolan och skolan (Samuelsson & Carlsson 2003, s 71, 72). 

Pramling- Samuelsson (2006) betonar att synen på både förskolepedagogikens innehåll 

och utformning har förändrats. I dagens förskola handlar barns lärande inte bara om 

inlärning och undervisning utan det är något som ett kunnande barnet kan själv skaffa 

genom att skapa mening och innebörd i sina relationer till sin omvärld (Samuelsson & 

Sheridan 2006, s.42).  

 

 

4. Tidigare forskning 

 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa tidigare forskning som gjorts kring lärande i 

förskola och som är relevant för min undersökning. Jag kommer att göra en kort 

presentation av dessa forskares resultat från tidigare forskning. 

 

4.1  Barns kulturella tillhörighet 

 

Pramling Samuelssons (2003) tankar kring barns lärande är relevant för min studie. 

Hon menar att barns lärande och utveckling ser olika ut och det är beroende på olika 

förutsättningar och social och kulturell tillhörighet. Vuxnas agerande och ansvar blir 

centralt som påverkar barns lärande. Barnets lärande och utveckling är passande med 

barns lek som förutsätter ett socialt samspel mellan barn och vuxna och mellan barn. 

Lärandet bygger på kreativitet och inlevelseförmåga som är beroende av barns 

kulturella tillhörighet. En pedagogisk praktik har ett syfte att utveckla värden, 

förståelse och färdighet som är sprunget ur tidens akt (Samuelson & Carlsson 2003, 

s.15,16). I Skolverkets rapport står det att förskolan har en möjlighet att vara en social 

mötesplats för barn och elever med olika bakgrund, intressen och värderingar. Enligt 

skolverket skall förskolan inte se enskilda barnets svårigheter som ett hinder utan bör 



 11

arbeta utifrån barns egen förutsättningar. För att uppväga skillnader i barnen bör man 

se över hur lärandet organiseras i förskolan (skolverket 2011, s. 10,28). 

 

4.2  Lek och lekens betydelse i förskola 

 Hjorths (1996) belyser sina tankar kring lek och lekens betydelse, som jag tycker är 

relevant för min studie.  Hjorths forskning bygger på hur barn uppfattar leken i 

förskolan. Han menar att barnen bär med sig, sina tankar, erfarenheter och fantasier till 

förskolan som de ibland uttrycker i sina lekar. Leken är för barnen en av det viktigaste 

redskapen där barnen möter de utmaningar som är en del av förskolans verksamhet 

(Hjorth 1996, s.11). Hjorth tar upp en del av regellekar och rollekar i sin studie där 

barnen lär vad de ska göra i en regellek och i en rollek. Dessa lekar behärskar normer 

och riktlinjer och där utvecklar barnen sin personlighet och sitt medvetande, exempelvis 

lär de sig att kunna fungera i förhållande till sina vänner. Det är inte bara att barnen 

utvecklar sina tankar genom lek utan där tillägnar sig barnet kunskap genom sin 

omgivning (Hjorth 1996:59–62). Hjorths forskningsresultat visar att barnen i leken kan 

genomföra sina önskningar och fantasier genom att själva skapa och utforma lekar 

(Hjorth 1996, s.198). 

4.3 Samtal och samspel mellan barnen och vuxna   

Annica Löfdahl (2004) Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll, 

beskriver om samtal och samspel i barns tidiga ålder som sker i gemenskap med vuxna. 

Detta samtal i barnens tidiga ålder är väldigt viktigt för barns utveckling och lärande. I 

forskning förekommer hur förskolebarnen kommunicerar i leken och uppfattar varandra 

både genom verbala och icke verbala uttrycksformer.  Löfdahls forskning lyfter fram en 

ny syn på barn, där barnet betraktas som kompetenta sociala aktörer. Hennes teoretiska 

grunder baseras på ett sociokulturellt perspektiv där interaktion mellan människor och 

kulturella sammanhang formar värderingar, tänkandet och språk. Löfdahl menar att 

genom pedagogisk lek, samtal och dialog får barnen möjligheter att tolka andra barns 

gestaltningar och på så vis uppstår ett gemensamt meningskapande. I leken blir barnen 

delaktiga och tar ansvar för att hitta lösningar på problemet. I leken skaffar barnen sig 

egen auktoritet och på det sättet får barnen möjlighet till att förändra genom det 

gemensamma meningskapandet om förståelse för regler och sociala strukturer i sin 

vardag (Löfdahl 2004, s.151,152). Löfdahl fokuserar leken med kognitiva och 
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motoriska teorier och betonar att leken ger barnen en utveckling, från det enkla till det 

komplexa, och det konkreta till det abstrakta. Löfdahl menar att mental komplexitet i 

leken blir ett redskap för att utveckla barnets kognitiva förmåga. När barnen successivt 

engagerar sig i nya lekformer är det ett tecken på utveckling från ett lägre till ett högre 

stadium, från ensamlek till social lek (Löfdahl 2004, s.35). 

Barnens gemensamma meningskapande, erfarenheter och kompetens som har stor 

betydelse i barns utveckling av kunskaper och lärande. Löfdahls undersökning visar att 

barn är kompetenta och gör egna antaganden om världen i sin lek. Vidare beskriver 

hon hur barn ser på sin egen lek och i vilka leksituationer den meningskapande sker. 

Resultatet visar enligt Löfdahl att leken är spontan och innebörden formas och får sin 

betydelse i stunden som ger barnen olika uppfattningar och tolkningar inom en 

gemensam lekvärld (Löfdahl 2004, s.7,71). 

4.4  Aktiviteter för att främja barns lärande 

 

Lindö delar med sig av sina didaktiska erfarenheter i sin bok och berättar för oss om 

sin nya sagoskola där hon fokuserar på barns tal-, läs- och skrivlärande. Hon genomför 

olika språkutvecklande aktiviteter som exempelvis sagoberättandet, högläsning och 

samtal kring texterna, berättande och återberättande ger barnen lust att lära. På det här 

sättet erövrar barnet sin språkglädje och sin lust steg för steg i att uttrycka sig med 

många språk. Syftet med högläsning är dialog och läsorienterade där vuxen och barn 

lyssnar och delar med sig av sina tankar kring en berättelse. Läraren som samtalsledare 

kan utmana elever genom att fånga upp deras påståenden, värderingar och erfarenheter. 

På det här sättet utvecklar barnen sitt språk, känsla och fantasi (Lindö 2005, s.11-16). 

Pramling Samuelsson & Johansson (2007) betonar vikten av barns tidiga inlärning på 

förskolan. De menar att alla barn är olika och att det är viktigt att de får möjligheter 

utifrån sina egna förutsättningar. Barnen klarar sig bättre i skolan när de varit delaktiga 

i en förskoleverksamhet, där både barn och pedagoger tar initiativ och skapar en 

verksamhet kring barnens förutsättningar (Samuelsson & Johansson 2007, S.230).  

 
4.5  Pedagogernas roll i barnets lärande 
 
Samuelsson & Sheridan påpekar att i utgångspunkten för lärandet och utveckling har 

pedagogernas roll som vägvisare en väsentlig betydelse för barns lärande i förskolan. 

Det är pedagogernas uppgift att ge barnen möjlighet att lära och skapa kunskap i en 
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planerad pedagogisk verksamhet som skall baseras på barnets intressen. Detta kräver 

att pedagogerna har en tydlig förhållningsätt och en medvetenhet om den kunskap som 

barn redan tillgodogjort och vad barnen skall lära sig genom dem nya tillfällen till att 

gå vidare i sitt lärande. Ett meningsfullt lärande bygger på barns egna intressen som är 

av stor vikt av deras lärande. Ett gott pedagogisk arbetsätt bygger på sådana metoder 

och aktiviteter som ger barn möjlighet att arbeta, kommunicera med varandra och leka 

tillsammans (Samuelsson & Sheridan 2006, s.33-36).   

5.  Metod och material 

Syftet med denna studie är att undersöka barns lärande i förskolan ur förskollärarnas 

perspektiv. Eftersom min undersökning är en samhällsvetenskaplig forskning är den 

kvalitativa metoden mest relevant för min undersökning. Utifrån syftet och 

frågeställningarna försökte jag att få ett helhetsperspektiv av lärande (Larsen 2009, s. 

20). Kvalitativa intervjuer och observationer av barnen i förskolor hjälpte mig att se 

hur pedagoger tanker gällande fenomenet. 

 

5.1 Kvalitativ forskningsintervju 

 

För att ta reda på förskollärarnas arbete när det gäller lärande ur olika aspekter har jag 

använt kvalitativ intervju som huvudmetod. Professorn Monica Dalen framhäver att 

avsikten med kvalitativa intervjuer är att samla in fakta och information genom 

informanternas egna tankar och synpunkter som baseras på deras livssituationer (Dalen 

2007, s.9). 

 

Dalen betonar vikten av kvalitativa intervjuer. Hon menar att kvalitativa intervjuer är 

lämpliga för att ge en insikt om informantens egna erfarenheter och tankar. Intervjuer 

kan användas som huvudmetod för att samla in kunskap inom många 

kunskapsområden. Intervjun används även som hjälpmetod för att komplettera annat 

insamlat forskningsmaterial. Man kan välja intervju som metod för att undersöka det 

tema som forskaren vill belysa. En intervju bygger på fasta frågor och svarskategorier.  

 

Enligt sociologen och lektorn Ann Kristin Larsen passar de kvalitativa intervjuerna 

främst om vi vill veta något om attityder. För att få en helhetsförståelse av ämnet 

använder man kvalitativa metoder. Larsen menar att den kvalitativa metoden ger riktig 
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information om ett fåtal analysobjekt (Larsen 2009, s.23-24). Därför blir det möjligt för 

mig att få en helhetsförståelse av ämnet. Jag fick en djupare förståelse om lärande av 

mina informanter som är erfarna förskollärare i olika förskolor. 

 
5.2 Kvalitativ observationer 

 

Larsen framhäver att observationer eller fältarbete är den vanligaste och mest 

förekommande metod som används inom samhällets vetenskapliga forskning. 

Fältarbeten innebär att undersöka vad individer och grupper gör. Genom 

fältundersökningar studerar man fenomenet i sitt naturliga och sociala sammanhang.   I 

denna studie används de icke-deltagande observationer som innebär att forskaren håller 

sig i bakgrunden och inte interageras med den på något sätt. Till exempel har forskaren 

sett något och skriver minnesanteckningar under observationer vilket är en viktig 

utgångspunkt för en kvalitativ metod. De minnesanteckningarna ger forskaren feedback 

för att kunna komplettera med övrigt material som har används för undersökningen 

(Larsen 2009, s. 89-91). Att observera i mindre barngrupper under leksituationer gör det 

lättare att följa barnens kommunikation med varandra. Dessutom skapar pedagogernas 

delaktighet som skapar en lugn och trygg miljö och underlättar för barnen att uppfatta 

varandra. De tre observationer som genomfördes i en förskola kommer att presenteras 

under rubriken "Analys och resultat".  

 

 

5.3 Genomförande 

 

För att få svar på min frågeställning planerade jag att intervjua fyra förskollärare och 

observera barnen på två olika förskolor. Jag mailade till två rektorer på två förskolor 

och frågade om jag fick möjlighet att intervjua förskollärare. Båda rektorer 

samarbetade med mig och skickade de fyra förskollärarnas mailadresser och 

telefonnummer. Jag kontaktade dem via telefon och bokade en tid för intervjun samt en 

kort presentation av min studies syfte.  
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Varje förskollärare intervjuades individuellt och varje intervjusamtal pågick i ungefär 

40 minuter. Intervjuerna har genomförts i personalrummet, på kontor och på 

avdelningen. Som mall för intervjun hade jag endast en intervjuguide (bilaga 1) som 

alla fyra informanter har följt. Detta var för att jag skulle jämföra deras åsikter om 

varje fråga genom svaren. Jag hade med mig ett anteckningsblock och en penna för att 

anteckna deras ståndpunkter. Jag försökte att vara så noggrann att inget material eller 

inga ord skulle missas. Jag använde följdfrågor för att få en helhetsbild av ämnet. Till 

sist sorterade jag alla viktiga punkter och renskrev intervjuerna. Det genomfördes 

sammanlagt tre observationer, två observationer på den ena förskolan och en 

observation på den andra förskolan.  

 

5.4 Forskningsetiska principer 

 

Enligt filosofen Staffan Stukát (2005) innebär forskningsetiken att intervjuaren bör 

vara försiktig med känsliga frågor i förhållande till informanten inom sitt ämnes 

forskning. Stukat framhäver att etiska undersökningar följer fyra allmänna principer 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Forskaren måste följa dessa principer. Dessa 

krav består av skydd och integritet av alla individer som deltar i forskningen (Stukát 

2005, s. 130). 

 

Informationskravet: Det första kravet innebär att forskaren skall ge information som är 

nödvändig och som berörs av studien. Intervjuaren bör informera respondenten vid 

första kontakten om studiens syfte. Det är frivilligt att delta i undersökningen och 

respondenten har rätt till att avbryta sitt deltagande. Studiens resultat och forskarens 

arbete kan observeras av respondenten om han/hon vill (Stukát 2005, s. 131). 

 

Samtyckekravet: Detta krav innebär att intervjuaren och informanterna bör komma 

överens om några punkter. Exempelvis: Deltagaren kan bestämma över sin delaktighet, 

sina villkor och kan hävda sina åsikter under arbete. Det ska finnas sekretess på 

personuppgifterna under intervjun. Undersökningen ska inte innefatta privata eller 

etiska frågor som kan vara känsliga för informanten. Intervjuaren ska tillsammans med 

deltagarna bestämma hur länge och på vilka villkor intervjusamtalet ska pågå (Stukát 

2005, s. 131). 
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Konfidentialitetskravet: Deltagarna får information om att deras deltagande ska 

behandlas anonymt. Deltagaren ska vara införstådd att alla uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och inte kan identifieras av utomstående. Information som kan identifiera 

informanterna kommer inte att redovisas. Deltagaren får information om var 

forskningsresultaten kommer att publiceras och de kan även få en rapport eller 

sammanfattning av undersökningen (Stukát 2005, s. 131,132). 

 

Nyttjandekravet: Detta krav innebär at forskaren inte får använda material för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utan endast ska användas i 

forskningssyfte (Stukát 2005, s. 132).  

 

Utifrån dessa forskningsprinciper har jag genomfört min undersökning. Efter att 

informanterna hade tackat ja för en intervju informerade jag till var och en om syftet 

med undersökningen och om längden på intervjun att om det skulle passa för dem. 

Längden på intervjun Jag försäkrade att ingen annan person kommer att få reda på det 

insamlade materialet och detta bara kommer användas för den här undersökningens 

syfte.  De fick veta att deltagandet är frivilligt och kunde avbryta sin medverkan. För 

att uppfylla anonymas krav på anonymitet och skydda informanternas personuppgifter 

har jag använt fingerade namnen på förskollärarna.   

5.5  Urval av respondenter och avgränsningar 

Forskningsstudien har förlagts på två olika förskolor. Förskolorna ligger i olika 

kommuner. I min undersökning har jag intervjuat fyra kvinnliga pedagoger som är 

mellan 25-55 år och det blev tre observationer. Huvudsyftet var att intervjua några 

utbildade förskollärare som har flera års erfarenhet inom yrket. Deras erfarenheter och 

arbete ansågs lämpliga till undersökningen. Genom de tre observationer och intervjuer 

av fyra förskollärare har jag fått en större förståelse av mitt utvalda ämne. 

(Pedagogernas och barnens namn är fingerade)  

 

• Respondent A – förskollärare.  ( Förskola 1) arbetar på en avdelning med barn mellan 

3-6 år, hon har 19 års erfarenhet i yrket.  

• Respondent B- förskollärare. (Förskola 2) arbetar på en avdelning med barn mellan 3-

6 år på syskonavdelning. Hon har 13 års erfarenhet i yrket.  
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• Respondent C- förskollärare. (Förskola 1) arbetar nu på en avdelning med barn 

mellan 1-3 år. Har arbetat med både med yngre och äldre barn. Hon har 10 års 

erfarenhet med yrket.  

• Respondent D- förskollärare. (Förskola 2) arbetar med barn på småbarnsavdelning 

med 1-3 års barn.  Hon har arbetat 4 år inom yrket. 

 

5.6 Undersökningens analysmodell, kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Larsen är kvalitativ innehållsanalys det mest använda analyssättet för att tolka 

med en större textmängd och tolka informationen. Larsen menar att kvalitativ 

innehållsanalys har syftet till att ordna datamaterialet så att det blir analyserbart, 

identifiera specifika mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader. 

Innehållsanalys hjälper forskaren att skriva texter enligt tema med hjälp av 

datamaterial. Sedan sorterar forskaren det insamlade datamaterialet. Detta gör 

processer meningsfulla för undersökningen. Slutligen utvärderas dessa processer med 

tidigare forskning och teorier, så att man kan jämföra informanternas svar med 

varandra för att upptäcka mönster (Larsen 2009, s. 101,102). Min undersökning bygger 

på en kvalitativ innehållsanalys som hjälper mig att presentera resultatet. Detta resultat 

fick jag utifrån mina kvalitativa intervjuer som jag genomfört i olika förskolor för att få 

en helhetsbild av lärandet. 

 

6.  Resultat & Analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min undersökning som bygger på intervjuer och 

observationer. Först ska jag presentera intervjusvaren med utgångspunkt i 

intervjufrågorna. Jag kommer att använda intervjufrågorna som rubriker. Jag kommer 

att använda citat av vad pedagogerna har sagt. Efter detta avser jag att ta hjälp av mitt 

material och analyserar både intervjuerna och observationerna. Detta kommer jag att 

göra genom att först sammanfatta respondenternas synpunkter under respektive 

frågeställning. Sedan analyserar jag och då kommer jag att ta hjälp av tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Till sist avslutas jag det här avsnittet med en 

kort sammanfattning och en slutdiskussion. 

 

6.1 Förskolärarens syn på yngre och äldre barns lärande i förskolan 
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Avsikten med den första frågan av undersökningen är att redogöra för hur de olika 

förskollärarna ser på begreppet lärande.  

När jag frågar respondent A och respondent B (arbetar på en avdelning med äldre barn) 

om deras syn på lärande, svarar respondent A att kunna arbeta tillsammans är en 

definition av lärande. Hon menar att lärande och inlärning sker i sociala relationer. Hon 

uttrycker det på följande sätt: 

 

”Sociala relationer hjälper barnen att fungera tillsammans med andra 

barn som ger barnen en social kompetens som är ett sätt att lära sig 

omgivningen och prata med varandra och visa hänsyn till varandra” 

(Respondent A) 

 

Sedan tillägger även respondent B att lärande sker på två sätt. Det ena lärandet är 

medvetet som pedagoger planerar för i verksamheten. Exempelvis när pedagoger 

planerar samlingens tema och genomför olika aktiviteter. Det andra lärandet är 

omedvetet när barnen tillsammans med andra lär sig något.  

 

Respondent C anser att när det gäller små barns lärande får barnen prova på olika 

saker. Hon menar dessutom att för de små barnen är konkreta aktiviteter lämpliga för 

att fånga deras uppmärksamhet. Barnen själva kan uppleva, se och känna de konkreta 

materialen, till exempel hård, mjuk, stor, liten etc. Respondent D anser att: 

 

”Vi försöker att samtala med barnen i olika situationer. Till exempel i 

påklädningen när vi klär barnen säger vi inte ”klä på dig” utan istället 

säger vi ”var är din mössa”, ”här är din mössa”, ”var är din fot” osv. Vi 

diskuterar om kroppsdelar etc.” (Respondent D). 

 

6.1.1  Analys av intervjun 

Pedagogerna ovan belyser vikten av det sociala samspelet och menar att det är något 

som är en viktig del av ett barns lärande. Under intervjun berättar respondent A att 

lärande sker i sociala relationer där barnen lär sig att kunna arbeta och fungera 

tillsammans med andra, vilket även respondent B anser.  Respondent B talar även om 
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att inte bara sociala relationer är det viktiga utan det medvetna lärandet har också en 

stor betydelse för lärandet. Respondent C talar om att de konkreta aktiviteterna är 

lämpliga för att öka små barns ordförråd. Barnen lär sig bättre när de själva upplever, 

genom att känna och se något. Medan respondent D menar att samtalet mellan 

pedagoger och barnen är det viktigaste för små barns lärande. Alla respondenterna 

stämmer överens med Roger Säljö. Lärandet enligt Säljö är inte bara en process i 

hjärnan utan det sker i samspel och gemenskap med andra människor som befinner sig 

i omgivningen. Vidare menar han att kommunikationen har en stor betydelse för 

lärandet. Lärandet kan inte endast förbindas med verksamhet utan det är en ständig 

pågåendeprocess som sker i kommunikation. Olika pedagogiska aktiviteter ger många 

fler tillfällen till lärande (Säljö 2000, s.17,13). 

 

Genom intervjuer har jag fått en inblick i hur pedagoger ser på små och äldre barns 

lärande i förskolan.  De planerar tillsammans förskolans verksamhet och anser lärande 

är en social process och att verksamheten bör bygga på aktiviteter och lek. Efter att 

veta respondenternas tankar kring lärandet kom jag fram till att förskolan lägger 

grunden för barnen som ska utvecklas till framåtsträvande individer för att kunna 

samverka i sociala miljöer. Lärande baseras på det sociala samspelet som sker i 

interaktion med de andra barnen och vuxna. Barn bygger upp sitt ordförråd genom att 

samtala med vuxna omkring sig. Detta avspeglas även i Löfdahls forskning när han 

skriver att interaktion mellan människor är viktiga för lärande. Han menar att barnet 

betraktas som kompetenta sociala aktörer. Löfdahl menar att genom pedagogisk lek, 

samtal och dialog får barnen möjligheter att tolka de andra barnens gestaltningar och 

på så vis uppstår ett gemensamt meningskapande. Barnen får möjlighet till att förändra 

genom det gemensamma meningskapandet om förståelse för regler och sociala 

strukturer i sin vardag (Löfdahl 2004, s.151,152). Även Illrish uppfattar lärandet som 

en process som sker i samspelet med omgivningen. Han skriver vidare att lärande är en 

interaktionsprocess mellan de strukturer som redan har utvecklats hos barnen och de 

nya påverkningarna från omgivningen (Illeris 1999, s.15,26-29). 

 

6.2 Barnens olikheter och lustfyllda metoder. 
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När jag frågar om det lustfyllda lärandet nämner respondent A det lustfyllda lärandet i 

samband med glädje och motivation som ger barnen lust att lära. Hon uttrycker det på 

det här sättet: 

 

”Alla barn är olika och lär sig på olika sätt. Därför planerar vi förskolans 

verksamhet med olika metoder som kan passa till alla nivåer. Genom att 

använda olika arbetsmetoder som t.ex. språkpåsar, rim och ramsor, teckningar, 

högläsning, sagoberättelser och återberättelse är tillgång till nya ord menar hon” 

(Respondent A). 

 

Respondent C som jobbar på småbarnsavdelning anser att pedagoger i förskolan utgår 

från sagor och sånger när de arbetar med olika barns lärande. För att stimulera och 

utveckla deras språk och lärande bör pedagogen prata mycket med barnen och använda 

öppna frågor så att barnen inte bara kan svara ja eller nej. Genom sagoberättelser och 

återberättelser upprepar barnen nya ord flera gånger, då det hjälper barnet att komma 

ihåg då nya ord. Respondent D svarade på samma fråga och säger att för att skapa ett 

lustfyllt lärande utgår de ifrån barnens behov och intresse och planerar en individanpassad 

verksamhet. Verksamheten ger barnen glädje och nyfikenhet som leder till engagemang 

och lust till lärande.  

 

Hon menar att vi försöker inspirera alla barnen till lärande genom att visa bilder för att 

öka deras ordförråd. Vi läser sagor genom att använda olika tonlägen för att locka 

deras intresse. Respondent B poängterar vikten av temaarbete i förskolan. Hon 

berättade för mig att genom temaarbete ger de äldre barnen trygghet och delaktighet i 

dagliga verksamheter. Hon utrycker det på det här sättet:  

 

”Vi går till skogen varje vecka och utforskar naturen. Vi genomför olika 

aktiviteter i skogen. Barnen använder sina sinnen genom att röra, lukta 

och känna på olika föremål. Dessutom samlar barnen olika föremål som 

exempelvis löv, kottar, kastanjer, svampar etc. Vi diskuterar deras 

storlek, antal och färger och sedan arbetar vi vidare med de olika 

föremålen i förskolan (Respondent B). 

 

6.2.1 Analys av intervjun 
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Samtliga respondenter har en tydlig uppfattning om barns olikheter som kräver olika 

lustfyllda metoder som främjar alla barns lärande i dagens förskola. Respondent A och 

C är eniga om att lustfyllt lärande handlar om aktiviteter och olika metoder. De tycker 

att sagoberättelser är det bästa sättet att öka barns ordförråd och utveckla lärandet. 

Även respondent D säger att sagoberättelser är ett bra sätt att öka barns ordförråd men 

det är viktigt att visa bilder för de små barnen för att förklara ett begrepp. Respondent 

B skiljer sig från de andra då hon säger att hon väljer ett tema och arbetar med det 

genom att genomföra aktiviteter. Hon går till skogen med barnen där barnen utforskar 

och använder alla sina sinnen genom att leka och samla material.  Hon menar att 

sådana praktiska metoder fångar barns intresse och ger barnen lust att lära. Även 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) betonar att verksamheten bygger på barnens 

intresse i dagens förskola som syftar till att utveckla barnens sinnen, fantasi och att 

skapa glädje för barnen som är förskolans centrala mål. Pramling Samuelsson & 

Sheridan menar också att kunskaper ligger till grund för barnens utveckling och ökar 

deras självständighet och socialanpassning. Förskolans pedagogiska verksamhet utgår 

från barnens perspektiv med syftet att väcka barns intresse och medvetet arbeta mot de 

mål den pedagogiska verksamheten eftersträvar. Varje barn får en möjlighet att på 

bästa sätt få lära sig och utvecklas utifrån egna förutsättningar och intressen som ger 

barnen både vilja och lust att lära (Samuelsson & Sheridan 2006, s.20,27). 

Enligt min mening motiveras barnen genom lek i förskolan och det kan ligga till grund 

för barnets ständiga lärande. Sådana lusfyllda metoder som respondenterna beskriver 

ovan blir lärorika och värdefulla för alla barns utveckling i förskolan. Samspel och 

gemensamma upplevelser som skapas genom lek ger barnet förmåga att lära sig saker. 

Tanken är att hjälpa och stödja barnet när de vill lära sig nya saker. Sagoberättelser och 

temaarbeten gynnar barns utveckling och lärande genom att de använder fantasi, 

inlevelse, och möjlighet att kommunicera. Samuelssons (2003) menar att barns lärande 

och utveckling ser olika ut och det är beroende på olika förutsättningar och social och 

kulturell tillhörighet. Vuxnas agerande och ansvar blir centralt som påverkar barns 

lärande. Barnets lärande och utveckling är lämpligt med barns lek som förutsätter ett 

socialt samspel mellan barn och vuxna och mellan barn. Lärandet bygger på kreativitet 

och inlevelseförmåga som är beroende av barns kulturella tillhörighet. Den 

konstruktion som ser barn som kompetenta som kommer att möta och hantera den 
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okända i framtiden. En pedagogisk praktik har ett syfte att utveckla värden, förståelse 

och färdighet som är sprunget ur tidens akt (Samuelson & Carlsson 2003, s.15,16). 

 
6.2.2  Observation 1 

 

Den första observationen utfördes under sagostunder med 4-5 åringar. Barnen sitter i 

en ring på mattan efter lunch. Förskolläraren berättar en saga för barnen som heter 

”Guldlock och de tre björnarna”. Det handlar om pappa Björn som var stor, mamma 

Björn som var mellanstor och lilla Björn som var mycket liten. Förskolläraren visar 

barnen bilderna i boken för att visa skillnaden mellan björnarna. Hon läser sagan med 

olika tonläge, ibland låter hon som hon är arg, ibland låter hon som att hon är ledsen, 

och ibland glad. Hon tar fram tre mjukdjur i tre olika storlekar framför barnen så att 

alla kan se dem. Barnen får hålla i björnarna och uppmanar de att jämföra deras 

storlek.  När förskolläraren pratar om grötskålarna i sagan då presenterar hon i 

leksakskålar av olika storlek. Barnen får hålla i dem och jämföra deras storlek. Vid 

sagans slut börjar barnen beskriva björnarna och deras färg och storlek med hjälp av 

förskollärarens frågeställningar. De diskuterar skålar och skålarnas form. Sedan 

berättarförskolläraren vad de ser och vad de tycker om sagan och vad de upplever. Ett 

barn säger att skålarna är runda. Han säger att han hade byggt många saker hemma 

med så många runda former.  

 

6.2.3 Analys av observation 

I intervjun berättade pedagogerna att sagoberättelser är ett sätt att öka barns ordförråd 

och lärande vilket stämmer överens med observationen. Jag anser att sagoläsning eller 

högläsning är naturliga för barnen och är lämpligt i förskolan för att skapa 

förutsättningar för lärande hos barnen. Pedagogerna använder sagorna bland alla barn 

oavsett olika åldrar eller olika bakgrunder. Under observationen märkte jag att 

förskolläraren även uppmuntrade de barn som var lite mer tystlåtna och blyga och inte 

vågade prata. Hon uppmuntrade de genom att ställa frågor för att hjälpa dem att tolka 

sina kunskaper. Pedagogen visade bilder och använde olika tonlägen för att fånga 

barnens intresse. Genom sagoberättande kunde pedagogen skapa lustfyllt lärande. 

Barnen var hela tiden intresserade och nyfikna på vad som skulle hända sedan i sagan. 

Lindö (2005) menar att olika språkutvecklande aktiviteter, exempelvis sagoberättandet, 

högläsning och samtal kring texterna, berättande och återberättande ger barnen lust att 
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lära. På det här sättet erövrar barnen sin språkglädje och sin lust steg för steg genom att 

uttrycka sig med många språk. Lindö menar också att syftet med högläsning är att 

genom dialog och läsarorienterade samtal kan vuxen och barn lyssna in och dela med 

sig av sina tankar kring en berättelse. Läraren som samtalsledare kan utmana elever 

genom att fånga upp deras påståenden, värderingar och erfarenheter. På det här sättet 

utvecklar barnen sitt språk, känsla och fantasi (Lindö 2005, s.11-16). 

 

6.3 leken har betydelse för barns utveckling 

 

Respondent A tycker att leken är viktigt. Genom lek kommunicerar barn och samspelar 

med varandra. Hon menar att barnen brukar leka sådana lekar som de ser i sin 

omgivning. De äldre barnen leker mest rollekar som prinsessor mamma, pappa och 

barn och laga mat. I mamma-pappa-barnleken tränar barnen i socialt uppträdande samt 

att språket också tränas i leken. Respondent B tycker att konstruktionslekar som lego, 

bygga med klossar, måla och rita är väldigt roligt för barn för att lära sig språket i 

andra barns sällskap. Respondent B anser att leken är ett roligare sätt att lära. Hon 

påpekar att om barn inte har fått så mycket tid för att leka så blir det svårare för dem att 

lära sig det sociala samspelet som är grund för all kunskap. 

 

”Leken är grunden för barns utveckling och lärande. I leken lär barnen sig att 

kompromissa och bearbetas. Under olika lekar lär barnen sig att lösa konflikter. 

Genom olika lekar tränar barnen påhittighet som ger grund till kreativitet och 

fantasi. Leken är det viktigaste redskapet som ger barnen en förmåga att hantera 

situationer på ett lättare sätt” (respondenten B). 

 

Enligt respondenten C är leken ett sätt att utveckla olika egenskaper hos barnen. Hon 

kommenterar detta på följande sätt: 

 

”Leken är viktig för att barnet lär sig i samspelet med andra. Leken utvecklar 

fantasi hos barnen, kreativitet, språk och samarbete. När barnen leker 

tillsammans med andra barn i förskola lärde barnen sig ett socialt beteende som 

hjälper barnen att klara av samhälles krav i framtiden ”(Respondent C). 

 

Medan respondent D påpekar att små barn brukar leka rörelselekar, de hoppar, 

springer, åker gunga och åker rutschkana. De vill bygga koja och samlar in leksaker.  
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De brukar leka med dockvagnar. På det här sättet samtalar de med andra barn och 

utvecklar sin kommunikationsförmåga. Respondent D framhäver att när barnen går in i 

leken då utvecklar han/hon sin sociala och kommunikativa förmåga som ger barnen 

utgångspunkter för att samspela med varandra som är grunden till all lärande.  

 

6.3.1 Analys av intervjun 
 
Respondent A och B framhåller att kommunikation och sociala samspel är en viktig del 

av barns lärande som barn använder sig av i leken. Enligt min mening är leken en 

social process som barn lär sig av sin omgivning. Genom olika rollekar blir barnen 

varsamma med varandra och utvecklar sympati och lär sig att kompromissa med 

varandra. Leken är viktigt för att träna barnen i socialt uppträdande samt att språket 

också tränas i leken. Konstruktionslekar som lego, bygga klossar, åka rutschkana, måla 

och rita ger barnen motoriska färdigheter samt utvecklar barnens fantasi och kreativitet 

menar jag. Förskollärarnas tankar överensstämmer med det som Hjorth (1996) säger. 

Hjorth tar upp en del av regellekar och rollekar i sin studie där barnen lär vad de ska 

göra i en regellek och i en rollek. Dessa lekar behärskar normer och riktlinjer och där 

utvecklar barnen sin personlighet och sitt medvetande, exempelvis de lär sig att kunna 

fungera i förhållande till sina vänner. Det är inte bara att barnen utvecklar sina tankar 

genom lek utan där tillägnar sig barnet kunskap genom sin omgivning (Hjorth 1996, 

s.59–62). 

 

 Respondent C och D tillägger att de små barnen brukar leka rörelselekar, de hoppar, 

springer, gungar och åker rutschkana och bygger koja. Sådana lekar ger barnen 

motoriska färdigheter samt utvecklar fantasi hos barnet och kreativitet hos barnet. Jag 

kan se likheter med tidigare forskning om vad barnen lär sig i leken. Som Löfdahl 

(2004) lyfter fram i sin bok. Löfdahl fokuserar leken med kognitiva och motoriska 

teorier och betonar att leken ger barnen en utveckling, från det enkla till det komplexa, 

och det konkreta till det abstrakta. När barnen successivt engagerar sig i nya lekformer 

är det ett tecken på utveckling från ett lägre till ett högre stadium, från ensamlek till 

social lek (Löfdahl2004, s.35). 

Alla intervjupersoner framhåller att leken har en grundläggande betydelse för barns 

lärande i förskolan. Syftet med lek är inte bara att barnen ska ha roligt tillsammans utan 

genom leken lär sig barnen sociala regler och sociala kompetenser. Leken förstärker 
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barnens språk- och kommunikationsförmåga som är grunden till kunskap samt främjar 

barnens fantasi och viljan att lära sig något nytt menar jag. 

 

6.4  Att arbeta med barns sociala utveckling. 

 

Respondent A talar om att på sin avdelning jobbar de med barnen i små grupper. Alla 

grupper har en ansvarig pedagog som planerar och genomför aktiviteter för att främja 

barns lärande i ett socialt sammanhang. Jag tolkar pedagogernas resonemang till att deras 

strategier att göra den planerade verksamheten meningsfull för alla barn, är att inte göra 

det i för stora grupper. Hon menar att om barnen jobbar i mindre grupper då blir det lätt att 

barnens olika intressen och olikheter kan utnyttjas i deras lärande samt att pedagoger kan 

lyssna in barnen och utnyttja barnens egna idéer. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

”Det blir lättare att genomföra aktiviteter i mindre grupper. Gruppen anses vara 

en viktig del i den sociala utvecklingen. Pedagoger menar att social utveckling 

sker i ett socialt samspel. Vi ger barnen en social kompetens genom att de 

befinna sig i en grupp. Grupparbeten används i förskolan som verktyg för att 

bemöta barns olikheter” (Respondent A). 

 

Respondent B tillägger att när barn befinner sig in förskolans verksamhet och leker 

tillsammans eller har aktiviteter tillsammans med andra barn då uppstår det sociala 

samspelet. Hon menar att det sociala samspelet är bra för att träna social kompetens där 

barnen tränar i att uttrycka sina känslor och hjälpa varandra. Respondent C följer de 

andras resonemang när det gäller små barns lärande och imitera andras 

sysselsättningar. Hon menar också att samlingen har stort betydelse för att skapa ett 

socialt samspel mellan de små barnen. Hon säger att när hon arbetar med yngre barn är 

det inte lätt att genomföra aktiviteter i stora grupper. De delar barnen oftare i små 

grupper då blir det lättare för barnen att lyssna på varandra. Respondent D för ett 

liknande resonemang och påstår att förmågan att kommunicera ses som central i 

samspelet mellan andra barn och vuxna i förskolan. För att utveckla barnens 

kommunikativa förmåga arbetar pedagoger med utvald litteratur och läser sagor. 

Genom att läsa sagor försöker de få alla barn att delta i samtalet och uttrycka sina 

känslor genom använda ord. På det här sättet alla barn lyssnar alla barn på varandra 

och ökar sitt ordförråd.  
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6.4.1 Analys av intervju   

  

Av intervjuerna framgår det att social kompetens sker genom att leka och arbeta 

tillsammans. Respondent A kopplar ihop det med sociala samspelet i förhållande till 

barnens lärande och tycker att det sociala samspelet är viktigt i barns utveckling och 

lärande. Respondent B betonar att barnen lär sig den sociala biten i leken. Barnen lär 

sig att hjälpa varandra genom att leka och samtala med varandra. Respondent C och D 

har vidare uppmärksammat att yngre barn lär sig att hantera känslor i leken. I samling 

försöker pedagoger att utveckla de sociala förmågorna genom att genomföra olika 

lekar och aktiviteter. 

 

Respondenternas resonemang ovan stämmer överens med Samuelsson & Sheridans 

resonemang om att den sociala kompetensen utvecklas hos barnen genom att de leker 

tillsammans och lever med andra människor. När barnen skrattar, blir arga 

kompromissar, känner empati och sympati då lär sig barnen behärska sin styrka och de 

lär sig var gränserna går. Det här samspelet ger barnen grunden för att kommunicera, 

tänka, reflektera och uttrycka sig verbalt (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, 

s.86).  

 

Observation 2 påvisar att informanternas synpunkter i ovanstående intervjuer stämmer 

överens med informanternas svar om hur sociala samspelet fungerar i förskolan i 

praktiken.  

 

6.4.2  Observation 2 

 

På de äldre barnens avdelning observerar jag att sex barn jobbar i mållarummet. De är 

mellan tre och sex år gamla. En pedagog befinner sig i närheten och hjälper barnen att 

rita en klocka. Barnen ritar klockan på papperet med hjälp av en ring och klistrar små 

tränollor på den. Några små barn klarar det inte. Ett barn (Vi kallar honom Gabriel) 

ville att fröken ska hjälpa honom. Han vill att fröken ska hjälpa honom. Fröken säger 

att han skulle gå och be om hjälp från Nelli (Nelli som är 6 år gammal). Barnet gick 

och frågade Nelli om hon kunde hjälpa honom att rita och klippa. Gabriel gick och 

hämtade papperet och några färgpennor också. Nelli ritade klockan och klistrade nollor 

på klockan. Gabriel blev glad och tackade Nelli.  
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6.4.3 Analys av observation. 

I observationen såg jag att pedagogen försöker att barnen ska lära sig att samspela med 

varandra på ett bra sätt. Genom kommunikation och samarbete löste barnen själva sitt 

problem. Gabriel hämtade material och Nelli ritade och klippte klockan åt honom. Det 

stämmer med Vygotskijs resonemang. Han menar att kunskap inte skapas individuellt 

utan att det är ett socialt samspel som sker i en social situation. All intellektuell 

utveckling och allt självständigt tänkande bygger på en social aktivitet. Språk är ett 

viktigt redskap för tänkandet som hjälper barnen att använda sig av kommunikation, 

förståelse och att arbeta aktivt för att lösa problem (Imsen 2000, s. 39,186). 

 

6.5 Pedagogernas roll i barns lärande. 

 

Enligt respondent A är hennes roll att erbjuda barnen olika material och aktiviteter och 

utgå från barnens intressen och perspektiv. Alla barn är olika och det är viktigt att 

planera verksamheten enligt alla barnens behov och nivåer. Respondent D anser att 

hennes roll som pedagog är att stödja barnen i sitt lärande. Att skapa en miljö där 

barnen känner sig trygga och uttrycka sina känslor och åsikter fritt. Medan Respondent 

B påstår att vi försöker att skapa en miljö för barnen som inspirerar dem att fundera 

över saker runt omkring sig. Hon tycker att vi blir delaktiga i barnens lek för att skapa 

en lugn miljö så att barnen kan leka och lära på en lugnare miljö. När det gäller barns 

delaktighet då betonar respondent C att:  

 

”Pedagogernas närvaro underlättar barnens lärandeprocess och ger de ett 

utrymme att tänka och fundera på saker omkring dem. Vi visar intresse 

genom att delta i barnens aktiviteter som ger barnen en känsla av 

trygghet och höjer deras självförtroende och koncentrationsförmåga” 

(Respondent C). 

 

 

 

6.5  Analys av intervjun 
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Citaten ovan visar hur respondenterna såg på pedagogernas roll. De är medvetna om att 

när de styr leken betyder det att de ger barnen nya förutsättningar för inlärning, 

begreppsträning och språklig stimulans. Genom pedagogers samtal och dialoger med 

barnen om olika föremål lär sig barnen nya upplevelser anser jag. Samuelsson & 

Sheridan (2006) framhåller att genom sina erfarenheter av en viss form av samspel 

med en vuxen utvecklar barnet sin kognitiva förmåga. Lärandet börjar med samspel på 

icke verbal nivå och fortsätter i verbala former. Barns språk växer i sociala situationer 

med kamrater och vuxna i vardagliga och funktionella sammanhang (Samuelsson & 

Sheridan 2006, s.33-36). 

 

6.6  Observation 3 

Pedagogernas roll i barns lärande har stor betydelse i barnens leksituationer. Spontana 

lekar fungerar väldigt bra under den fria leken. Under ett observationstillfälle såg jag 

att barnen satt i ett lekrum och lekte med doktorns saker. I lekrummet fanns fem barn 

och en pedagog. Barnen var mellan 4-6 år. De satte sig på den runda mattan. 

Pedagogen uppmuntrade alla barnen att delta i samtalet. För att inspirera barnen blev 

hon delaktig och satt framför ett barn och låtsades ringa och boka tid. Nedanstående 

dialog visar att hur samtalet gick till. 

Pedagog: ”Hej, jag vill boka en tid. Jag har feber”. 
Barnet: ”Ok” 
Pedagog: ”Vilken tid kan jag komma imorgon”? 
Barnet: ” Klockan: 8:00” 
Pedagog: ”Vi ses imorgon kl. 8:00”. 
Sedan gick pedagogen till de andra två barnen. Pojken lade sig på mattan och flickan 
låtsades kolla på hans blodtryck   
Pedagogen frågar: ”Jaha har han högt blodtryck”?  
Barnet: ”Ja, han är sjuk”. 
Pedagog: ”Vad hände med honom”? 
Barnet: ”Han har ont i magen”. 
Pedagog: ”Ska han få en spruta också”? 
 
En annan flicka hämtade en spruta och gav till pojken. Efter att ha fått sprutan blev 

pojken frisk och sade: ”Jag har inte ont i magen nu”. Sedan blev pojken doktorn och 

flickan blev patient och ringde doktorn för att boka en tid. 

 

 

6.7 Analys av observation 
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Min tolkning är att på det här sättet ger pedagoger sitt stöd för att uppmuntra barnen på 

ett lekfullt och roligt sätt. Hon blev delaktig och gav flera idéer till barnen t. ex att leka 

doktorn. Enligt Löfdahl är leken spontan och innebörden formas och får sin betydelse i 

stunden som ger barnen olika uppfattningar och tolkningar inom en gemensam lekvärld 

 (Löfdahl 2004, s.7,71). Jag anser att när flickan ringde och bokade tid hos doktorn 

visade hon att hon har lärt sig att man måste boka en tid innan man kan besöka 

doktorn. Genom sin delaktighet konstruerade pedagogen en bild av vad en doktor är 

för barnen och vad doktorn gör eller vad en patient gör. Här kan pedagogen arbeta med 

denna bedömningspraktik i förskolelokaler så att den främjar lärandet hos elever på 

bästa möjliga sätt. Detta kopplar jag till att vad Samuelsson & Sheridan betonar om 

barnets praktiska erfarenheter i förskolan. De menar att praktiska erfarenheter som ett 

barn möter i förskolan är viktiga för barnets kunskapsutveckling. Ett exempel är när 

barn leker affär och barnets tidigare erfarenheter hjälper barnet att konstruera sin bild 

av vad en affär är och vad man gör där. På det sättet använder barnet sig av mening och 

det sammanhang som barnet har erfarit och det hjälper barnet att konstruera vidare 

(Samuelsson & Sheridan 2006, s.45-49). 

 

7. Diskussion och slutsatser 

 

Studiens diskussion utgår från studiens syfte och frågeställningar kopplar resultatet av 

intervjuer och observationer som genomförts på två förskolor med pedagoger som 

arbetar med yngre och äldre barns lärande. Syftet med denna studie är att kartlägga 

förskollärarnas åsikter kring barns olikheter och deras lärande genom att lustfyllda 

metoder. Studiens syfte är även att ta reda på förskollärarnas uppfattningar om barnens 

sociala färdigheter och förskolans strävan efter lärande genom att skapa en social arena 

i förskolan. Resultatet av min undersökning stämmer väl överens med tidigare 

forskning och mina utvalda teorier om lärandet. 

 

Jag har valt att diskutera frågeställning i turordning. Sedan tänker jag diskutera frågor 

utifrån informanternas åsikter, tidigare forskning och mina utvalda teorier. 

 

Min första fråga är: 
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• Hur ser de olika pedagogerna på lärandet i förskolan? 

Studiens resultat och svar på mina frågeställningar visar att mina informanter har olika 

synen på lärandet. De intervjuade förskollärarna i samtliga förskolor uppfattar lärandet 

som är någonting som fungerar i sociala sammanhang där barnen tillsammans med 

andra lär sig något. Endast respondent B anser att inlärningen sker i det medvetna 

lärandet som bygger på pedagogernas planerade verksamhet. Däremot framhäver 

samtliga respondenter att barn lär sig ordförrådet genom olika pedagogiska aktiviteter 

som sker i samtal och kommunikation med andra barn och pedagoger som Roger Säljö 

(2000) och Löfdahls (2004) forskning har påvisat. Jag kom även fram till att vi inte kan 

utveckla lärandet hos barnen individuellt utan lärandet sker i ett socialt samspel som är 

grunden till all utveckling. Tidigare forskning påvisar att interaktion mellan människor 

formar tänkandet och språk. Pedagogisk lek och samtal ger barnen möjligheter att tolka 

andra barns gestaltningar och på så vis uppstår ett gemensamt meningskapande. Jag 

vill lyfta fram Säljös (2000) resonemang som menar att lärandet inte endast kan 

förbindas med verksamhet utan att det är en ständigt pågående process som sker i 

kommunikation med andra (Säljö 2000, s.17). 

 

Respondent C som arbetar med små barn hävdar att det är en utmaning att skapa en 

lugn miljö. De delar oftare barnen i små grupper då det blir lättare för barnen att lyssna 

på varandra. Respondent D som arbetar med äldre barn har även ett liknande 

resonemang och påstår att en skicklig pedagog kan använda sig av olika strategier för 

att skapa en lugnare miljö som är viktigt för barns lärande.  

 

• Vilka pedagogiska strategier använder förskollärarna för att bemöta 

barns olikheter? 

 

När det gäller barns olikheter är det viktigt att poängtera respondenternas arbetsätt som 

bygger på språkliga aktiviteter. Respondent A nämner det lustfyllda lärandet i samband 

med glädje och motivation som ger barnen lust att lära. Hon menar att alla barn är olika 

och lär sig på olika sätt. Därför planerar pedagoger förskolans verksamhet med olika 

metoder som kan passa till alla nivåer. Att använda olika arbetsmetoder som t.ex. 
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språkpåsar, rim och ramsor, grupparbete, rita och måla, högläsning, sagoberättelser och 

återberättelse skapar en bra tillgång till nya ord menar hon. Respondent D som arbetar 

med små barn menar att de försöker inspirera de barnen som har svårigheter med 

lärande genom att visa bilder för att förklara ord och dess betydelse. Respondent B 

poängterar vikten av temaarbete i förskolan som ger barnen trygghet och delaktighet i 

dagliga verksamheter.  

 

Det jag slutligen kom fram till är att dessa olika metoder och aktiviteter som jag 

beskriver ovan har stor betydelse för att utveckla lärandet och färdigheter hos alla barn. 

Resultatet av min undersökning påvisar att genom olika arbetssätt väcks elevernas 

intresse och nyfikenhet och ger barnen lust att lära. Informanterna anser att 

pedagogerna ger barnen möjligheter till barnen att arbeta tillsammans oavsett viken 

bakgrund de har. Detta stämmer med Pramling Samuelsson & Johanssons (2007) 

resonemang som menar att alla barn är olika och det är viktig att de får möjligheter 

utifrån sina egna förutsättningar. Barnen klarar sig bättre i skolan när de varit delaktiga 

i en förskoleverksamhet, där både barn och pedagoger tar initiativ och skapar en 

verksamhet kring barnens förutsättningar (Samuelsson & Johansson 2007, S.230).  

 

• Vilka uppfattningar har de pedagoger kring barns sociala interaktion med 

andra barn i förskolan? 

Den tredje frågan går att besvara utifrån studiens resultat och respondenternas 

resonemang. De framhäver att förskolans verksamhet och arbetssätt påverkar barnets 

lärande och kognitiva och sociala utveckling. Respondent A menar att grupparbete i 

mindre grupper med en ansvarig pedagog är en del av social utveckling. De försöker få 

barnen delaktiga i en grupp för att kunna utveckla barnens sociala förmågor. På det här 

sättet tränar barnen i att uttrycka sina känslor och lär sig att hjälpa varandra. Samlingar 

är en social arena för att skapa ett socialt samspel mellan de yngre barnen. På 

samlingen arbetar pedagoger med utvalda litteratur och läser sagor för att väcka 

barnens intresse.  

 

En framträdande uppfattning i min studie är att respondenterna anser att pedagogernas 

roll och stöd har stor betydelse för den sociala utvecklingen som är grunden till barns 

lärande. Detta påtalas även i tidigare forskning. Pramling Samuelsson & Sheridan 
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(2006) menar att idag bygger verksamheten på barnens intresse lika mycket som på 

syftet att utveckla barnens sinnen och fantasi som är förskolans centrala mål. 

Kunskaper ligger till grund för barnens utveckling och ökar deras självständighet och 

socialanpassning. Förskolans pedagogiska verksamhet utgår från barns perspektiv med 

syftet att väcka barns intresse och medvetet arbeta mot de mål den pedagogiska 

verksamheten eftersträvar (Samuelsson & Sheridan 2006, s.20,27). 

 

Jag anser att pedagogerna ska erbjuda barnen ett lustfyllt lärande i interaktion med 

andra t.ex. i grupper där barnet använder sitt språk, fantasi, samt delar sina åsikter och 

tankar genom att samtala med andra. När barnen arbetar parvis i förskolan då stöttar de 

varandra både språkligt och kunskapsmässigt. På det här sättet lär sig barnen av varandra 

och variationen blir större.  

 

Efter att få reda på informanternas tankar och ha läst olika författarens idéer kring 

lärandet har jag kommit fram till att informanternas tankar är en utmärk utgångspunkt 

när man vill ta reda på vilken sorts verksamhet som är bäst för barns lärande. Det 

sociala samspelet mellan barnen är en viktig del i barns utveckling där barnen skapar 

relationer med andra och får möjligheter att utveckla sin förmåga att fungera i 

samhället. Men det finns områden som har ett behov av förbättring eftersom alla barn 

är olika och har olika förutsättningar för lärandet. En pedagog måste tänka på att alla 

barn har olika ryggsäckar av erfarenheter med sig när de börjar förskolan. Flerspråkiga 

barn eller barn som har svårigheter med lärandet som inte kan behärska språket 

behöver sådana metoder som passar till deras nivå. Förskolan behöver olika metoder 

för inlärning som kan passa alla och som ger alla en vilja att lära. Varje barn är unikt 

och behöver lära sig på ett lustfyllt och lärorik sätt för att bli sedda och bekräftade. 

Enligt skolverket (2011)skall förskolan inte se enskilda barnets svårigheter som ett 

hinder utan bör arbeta utifrån barnets egna förutsättningar. För att uppväga skillnader i 

barnen bör man se över hur lärandet organiseras i förskolan (skolverket 2011, s. 10,28). 

 

Slutligen vill jag säga att olika författarnas välutformade teorier och informanternas 

genomtänkta idéer som jag nämnts ovan gav mig nya tankar om ett lustfyllt lärande. 

Som en blivande lärare kan jag ta nytta av de lustfyllda metoderna för att förbereda 

min framtida verksamhet i förskolan.  
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8. Förslag till vidare forskning 

 

Dagens förskola strävar efter barnens glädje och lust till lärandet. Det kan vara 

intressant att reda ut vad lärarna i skolor har för inställning till om det lustfyllda 

lärandet. Jag vill ta reda på om lärarna i skolan också vill utnyttja den känslan eller 

inte. Detta skulle kunna vara ett intressant ämne att forska vidare om, d.v.s. hur det 

lustfyllda lärandet fungerar i dagens skola. Eftersom vi från resultatet har sett att 

förskollärarna kämpar för att skapa ett lustfyllt lärande i förskolan, kan det även vara 

intressant att se vilka likheter eller skillnader som finns om jag gör samma kvalitativa 

undersökning i skolan.  
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Intervjuguide  
_________________________________________________________________________
__  
Intervjupersonens bakgrund  
Ålder.  
Utbildning; vad, längd och examensår.  
Vilka åldrar yrket.  
Antal år i yrket.  

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad är din uppfattning om små och äldre barns lärande i förskolan?  

 

3. Vad ni tror om barns olikheter och det lustfyllda lärandet. Finns det några 

speciella metoder som främjar lustfyllt lärande? 

 

4. Vilka tankar har ni om barnens förmåga att lära sig i samspel med andra barn 

och i samspel med vuxna?  

 
5. Vad tror du att leken och kommunikation med andra har för betydelse för barns 

utveckling?  

 
6. Hur anser du att du arbetar med social utveckling tillsammans med barnen?  I 

vilka situationer och på vilket sätt?  

 

7. Vilka tankar har ni om kommunikation mellan pedagoger och barnen? 
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8. Beskriv vad du tror att du som pedagog har för roll i barns lärande genom olika 

sätt?  

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Mail till förskolorna 

 

Hej  

 

Jag heter Yasmeen Amir och studerar på Södertörns högskola mot förskola och 

grundskolans tidigare år med interkulturell inriktning.    

Anledningen till att jag skriver detta brevet till dig är att jag skriver mitt examensarbete 

om hur förskolärarna arbetar med barns lärande i dagens förskola. Min undersökning 

bygger på intervjuer och observationer. Jag undrar om det finns en möjlighet att besöka 

er förskola och göra barnobservationer på några lektioner eller i fria leken.  Jag vill 

även intervjua två förskolärare på din förskola. Jag skulle vara tacksam om ni 

sammarbetar med mig och samverkar i min studie.   

Jag vill informera dig om forskningsetiska principer. Alla uppgifter och material om 

din arbetsplats kommer bara användas för den här undersökningen. Vi använder inte 

barnens eller pedagogernas namn utan istället kommer fingerade namn att användas. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan. Intervjun beräknas ta 

ungefär 30 minuter.    
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Hör gärna av er till mig via mobil nr XXXXXXXX. 

  

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar 

Yasmeen Amir 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


