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English Abstract                                                                                             

The aim of my thesis was to identify and raise different work procedures around concept 

learning when working with children from the ages one to three. I have chosen these specific 

ages because it is during this time the vocabulary spurt occurs. Once these working 

procedures have been identified I proceeded in comparing them with each other and highlight 

the differences and similarities. To be able to analyze the working procedures I have referred 

to different literatures that describes how you can relate to concept learning and it is crucial to 

keep in mind that there are several stages of the vocabulary development. These several 

stages are important to relate to since this knowledge (referring to the different stages) can 

determine how the working procedures may look like. The vocabulary spurt is when the 

vocabulary expands with a quickening speed, thus explaining the word, spurt. I have focused 

on how the teachers provides possibilities for the children so they can conquer a concept plus 

getting an opportunity to use these concepts in relevant situations. When working with 

concept learning you use different artefacts as tools when this concept learning occurs. A few 

of these artefacts can be boards, hammers, pictures and so on.  

This investigation occurred on the same pre-school but on two different departments, thus 

proving that the working procedures are very different but they still have some similarities.  

When interviewing the pre-school teachers I learned how they reflect upon their own working 

procedures and how they plan these procedures by consciously choosing different concepts. 

During the interviews with the pre-school teachers I got to know about how they choose 

activities and artefacts thus how they reflect upon its relevance for the child's vocabulary 

development. 

 

 

 

 

English title:  Concept learning, a study about how you can work with concept learning in 

different ways      

Keyword: Vocabulary spurt, concept learning, language development 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att kartlägga och lyfta upp olika arbetssätt kring begreppsinlärning 

hos barn mellan åldrarna 1-3. Åldrarna ett till tre har jag valt då flera författare nämnt att 

ordförrådsspurten sker i dessa åldrar. När dessa arbetssätt är kartlagda så har jag jämfört 

dessa med varandra och visat på skillnader och likheter. Jag har även refererat till litteratur 

som belyser hur man kan förhålla sig till begreppsinlärning då det finns olika stadium i 

barnets ordförrådsutveckling som man måste ha i åtanke. Dessa olika stadium är viktiga att 

förhålla sig till då denna kunskap kan avgöra hur arbetet kan se ut. Ordförrådsspurten är då 

ordförrådet expanderas med en acceleration, en spurt. Jag har fokuserat på hur barnen erbjuds 

möjligheter att erövra ett begrepp samt få möjlighet och utrymme att använda dessa i 

relevanta situationer. I arbetet med begreppsinlärning används även olika artefakter som 

verktyg och redskap då denna begreppsinlärning sker. Exempel på artefakter i denna studie 

kan vara brädor, hammare, bilder med mera.            

Studien har gjorts på två avdelningar på en förskola. Det visade sig att pedagogernas 

arbetssätt ser väldigt olika ut men att de även har vissa likheter.   

Intervjuerna jag gjort har visat hur pedagogerna reflekterar kring sitt eget arbetssätt och hur 

detta arbete planeras efter utvalda begrepp. I denna reflektion ingår även hur pedagogerna 

väljer aktivitet och artefakter och hur de reflekterar kring dess relevans för barnets 

ordförrådsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ordförrådsspurt, begreppsinlärning, språkutveckling 
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1) Inledning och bakgrund 

Läroplanen för förskolan (lpfö 98 reviderad 2010) är ett dokument som alla på förskolan 

måste förhålla sig till när man arbetar med barn. Enlig många studier är förhållningsättet hos 

en pedagog väldigt viktig för inlärning (Adenbrandt, Nordberg, 2006). Jag kommer att 

fokusera på hur olika pedagoger förhåller sig till begreppsinlärning. Vad använder man för 

verktyg? Hur ser man på begreppsinlärning? 

 

Läroplanen för förskolan (2010) talar om hur förskolans värdegrund ser ut och vad för 

uppdrag förskolan har. Det står även att förskolan ska lägga stor vikt på att stimulera barns 

språkutveckling (lpfö, 2010,s.7). "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (lpfö, 2010, s.10, 4e stycket). 

Tydligt i detta stycke står det att man ska ha en medvetenhet och tydlighet med sitt arbetssätt 

kring barns språkutveckling. 

Det står även i läroplanen för förskolan att "Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar 

och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika" (lpfö, 2010, s. 5). 

Med dessa citat presenterade så kommer jag att göra en studie kring hur man förhåller sig till 

detta. Inom språkutveckling, då begreppsinlärning, så kommer jag att fokusera på hur man 

arbetar med begreppsinlärningen på två förskoleavdelningar. Då det tydligt står i läroplanen 

för förskolan (2010) att verksamheterna utformas olika så vill jag se på dessa olika arbetssätt 

som man kan använda på en och samma förskola.  

1. a) Syfte och frågeställningar 

Med fokus på barns språkutveckling, det vill säga begreppsinlärning, så kommer jag att 

studera hur man arbetar med begreppsinlärningen på två förskoleavdelningar. Då det tydligt 

står i läroplanen för förskolan att verksamheterna utformas olika så vill jag se på olika 

arbetssätt som man kan använda på en och samma förskola. 

Anledningen till att denna studie görs är för att kartlägga och lyfta fram olika arbetssätt kring 

ett och samma ämne, i detta fall då begreppsinlärningen hos småbarn på olika 

förskoleavdelningar. Jag kommer även att undersöka hur pedagogerna resonerar kring sitt 
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eget arbetssätt. Jag kommer att ta två perspektiv i min studie, det ena är hur pedagogerna 

arbetar och det andra är hur pedagogerna beskriver sitt arbete med begreppsinlärning. 

 

Dessa olika sätt att utforma en verksamhet vill jag hitta och lyfta fram. Alla arbetar med 

begreppsinlärning på ett eller annat sätt. Det min studie vill visa är hur detta arbete kan se ut.  

 Vilka aktiviteter och artefakter använder pedagogerna i arbetet med 

begreppsinlärning? 

 Hur ser skillnaderna ut mellan pedagogernas arbetssätt? 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med begreppsinlärning? 

 Hur påverkar de olika aktiviteterna och artefakterna barnens begreppsinlärning enligt 

pedagogerna? 

 

2) Material och metod 

Detta är en kvalitativ studie som jag bygger på ett empiri. En kvalitativ studie är en studie 

som bygger på metoder som till exempel observationer, intervjuer. Man brukar tala om 

kvalitativa studier som en motpol till kvantitativa, skillnaden är att inom den kvalitativa 

studien utförs inga studier baserat på statistik som kvantitativa studier mer bygger på (Ahrne 

& Svennsson, 2011, s. 11). Det finns en annan benämning som ännu inte fått ett riktigt fäste 

men Ahrne och Svensson (2011, s. 11) lyfter upp dessa då det kan förklara begreppet 

ytterligare. Mjuk data och hård data, den mjuka data är då den kvalitativa studien som baseras 

på människors erfarenheter, känslor och intryck, sådant som inte riktigt går att mäta. Den 

hårda data är den man kan beräkna, statistik och beräkningar. 

I denna studie kommer min utgångspunkt att vara den mjuka data jag får in genom 

observationer och intervjuer med pedagoger. Jag kommer att redovisa vad för data jag fått 

genom mina observationer och intervjuer för att sedan koppla teori och tidigare forskning till 

det jag sett ute på fältet.  

Jag väljer att göra en kvalitativ studie för att jag vill undersöka hur ett arbete med 

begreppsinlärning kan se ut och uppfattas. Barns språkutveckling kan se olika ut då barn är 

individer som har individuella behov och förutsättningar. Dessa arbeten är inget som går att 

föra statistik på eller beräkna. Det man kan göra är att analysera arbetet med 

begreppsinlärning och tolka detta på olika sätt. Därför är insamlingen av mjuk data och 
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utförandet av en kvalitativ studie relevant och nödvändig. Skulle jag göra en kvantitativ 

studie så skulle frågeställningarna och mitt syfte se annorlunda ut. Studien skulle baseras på 

hård data, det vill säga statistik, och jag skulle förmodligen dela ut enkäter istället för att 

observera och göra intervjuer. I denna studie så är en kvantitativ studie inte en rättvis eller 

rättfärdig metod, mina frågeställningar skulle inte kunna besvaras med den kvantitativa 

metoden. 

 

Jag tog kontakt med en kvinna (pedagogisk utvecklare) som jag visste hade kontakt med ett 

flertal förskolor i hela kommunen, vilket var till stor hjälp. Eftersom arbetet kring 

begreppsinlärning ser olika ut överallt så var det oväsentligt vilken förskola jag utförde min 

studie i. Jag ville mejla så många som möjligt och göra min studie där jag fick svar ifrån. Hon 

hjälpte mig och sände ut mejl till flera förskolor. Jag fick svar från en förskola som var 

intresserad. Jag väntade på fler svar men väntade förgäves. Förskolechefen på den förskola 

som svarade väljer jag att kalla för Jessika. Jessika föreslog att eftersom jag inte fått svar från 

andra förskolor så kunde jag observera på flera avdelningar på hennes förskola. Hon 

motiverade detta med att varje pedagog har sitt sätt att arbeta med begreppsinlärning och att 

det kan vara intressant och givande att se skillnaderna på en och samma förskola. Vilka 

avdelningar jag skulle undersöka fick jag själv välja, så jag gick runt på förskolan och pratade 

med pedagoger i de avdelningar som var relevanta (1-3 års avdelningar). Genom att jag själv 

valde avdelningar så var urvalet av informanter slumpmässig. Detta eliminerar risken för att 

den ledande (i detta fall då Jessika) väljer informanter åt mig som skulle kunna ge en skev 

och positiv bild av verksamheten (Erikssin-Zetterquist & Ahrne, 2011, s.42).  

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Jag har bett informanterna om 

tillåtelse och spelade in intervjuerna utan hinder. Genom att spela in intervjun så kan jag 

istället fokusera på det talade i intervjun och se till att samtalet flyter på, istället för att 

anteckna informanternas svar. Eftersom det är väldigt viktigt att få med informantens egna 

ord är därför en inspelad intervju det mest passande (Dalen, 2007, s. 33)                                            

Jag kommer att göra två observationer, på två olika avdelningar (en observation per 

avdelning). Jag väljer att göra mina undersökningar på småbarnsavdelningar då den tidiga 

språkutvecklingen och ordförrådsspurten vanligtvis sker under dessa år (1-3 år) (Föhrer, 

2007, Hyltenstam & Abrahamsson, 2010, Strömqvist, 2010, Bates, 2007).  
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2. a) De fyra etiska principer 

Genom hela min studie har jag förhållit mig till de fyra etiska reglerna som är; 

1. Informationskravet - Alla som berörs av studien ska informeras om att de tar del i 

studien och få veta att hen kan avbryta när hen vill (och även dra tillbaka sitt bidrag 

till studien som görs). Informanterna/medverkande bör informeras om studiens syfte 

och hur informationen jag får ska hanteras och presenteras.                                                                

2. Samtyckeskravet - En deltagare har rätt att godkänna att vara en del av studien. 

Deltagaren ska även kunna avbryta sitt deltagande utan att det innebär några negativa 

följder för deltagaren. Jag som författare får till exempel inte bli arg och/eller utsätta 

deltagaren för otillbörlig påtryckning. I de fall då barn under 15 år är deltagande 

behövs även samtycke från målsman eller vårdnadshavare. 

3. Konfidentialitetskravet - Man måste ta hänsyn till den anonymitet som utlovats till 

den medverkande. Den medverkande måste ha fått information om att informationen 

den ger mig behandlas med konfidentialitet och att den informationen inte ska 

offentliggöras(om inte annat har varit en del av överenskommelsen). Om man är flera 

personer som gör en studie tillsammans ska en förbindelse angående tystnadsplikt 

undertecknas av samtliga inblandade. Alla anteckningar som görs om studien och allt 

som skrivs ska skrivas på så sätt att ingen utomstående har möjlighet att identifiera 

personerna i fråga eller överhuvudtaget komma åt de uppgifterna. Informanten bör få 

ta del av det skrivna innan det publiceras så att det finns utrymme för missförstånd 

och misstolkningar. Forskaren rekommenderas även att ge information om till 

exempel vart den slutliga rapporten finns att hitta för att informanten ska få ta del av 

den slutliga publicerade rapporten. 

4. Nyttjandekravet - Den data som författaren samlar på sig under en studie ska inte 

användas i till exempel kommersiellt bruk och/eller i andra syften som inte är 

vetenskapliga. Den slutliga, färdiga rapporten är dock tillgänglig för all vetenskaplig 

exponering som till exempel i läroböcker (Stukát, 2005, s. 131-132).                                               
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3) Teorianknytning 

3. a) Centrala begrepp 

Ordförrådsspurten, begreppsinlärning och språkutveckling är centrala begrepp i min studie 

som jag kommer att definiera med hjälp utav vetenskapliga texter i den följande 

teoribeskrivningen. 

3. b) Barns tidigare språkutveckling 

I början av barns liv så har barnet inget språk och använder sig av endast ljud för att 

framkalla en direkt respons från till exempel en vuxen. Om den vuxna (i detta stadium) säger 

till exempel mössa så förstår barnet inte detta. Den vuxna skulle i princip kunna säga vad som 

helst och det skulle ändå vara lika obegripligt för barnet. Skulle den vuxna ta på sig en mössa, 

varje gång innan den vuxna och barnet går ut, samtidigt som den säger mössa vid varje 

påklädning så skapas en gemenskap i aktiviteten. Barnet är nyfiket och vill ut, den vuxna har 

också som mål att gå ut alltså har de ett gemensamt intresse i att ta på mössan och gå ut. I 

samband med dessa upprepade situationer så skapas så småningom en gemensam innebörd 

för ljudet mössa. "Det blir ett tecken på den aktivitet som det ingår i " (Dewey, 1999, s. 50). 

Barn lär sig successivt ords betydelser. "En viss ljudström förbinds med ett bestämt innehåll" 

(Föhrer, 2007, s.3). Barn lär sig ord trotts att uttalet hos den som talar kan variera. De första 

orden som barnet säger är namn på saker som finns i barnets omgivning och som barnet hör 

ofta. Barnet förstår betydligt fler ord än vad hen kan säga. Dessa ord är ofta substantiv och 

verb. Längs med ordförrådets tillväxt så berikas barnets ordförråd och erövrar fler ordklasser. 

I övergången från att endast förstå ett ord och kunna säga det felfritt uppstår en viss 

otydlighet i barnets uttal. Uttalet kan variera och orden blir fonetiskt instabila. Ordet kaka kan 

till exempel uttalas kåka eller kak och så vidare (Föhrer, 2007, s.3). 

När barnet är cirka två år så börjar vanligtvis barnet att använda tvåordssatser och dessa kan 

oftast förstås i den situation det gäller. Exempel på dessa tvåordssatser kan vara "mamma bil" 

eller "åka bil". Vid denna ålder behärskar barnet cirka 25-50 ord. Efter detta sker en ny 

övergång av milstolpe och barnet är vanligtvis cirka tre och ett halvt år och en tillväxt av 

ordförrådet sker. Vid denna period kan barnet cirka 1000 ord (Föhrer, 2007, s.3).  

Hyltenstam och Abrahamsson (2011, s. 30-34) talar om en kritisk period i barns 

språkutveckling likt en fågelunges sångutveckling. Fågelungen som utsätts för sin arts sång 

har bättre förutsättningar att utveckla sin sång än vad den skulle om den inte är i en miljö där 
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den specifika artens sång fanns. Visserligen skulle fågelungen ändå kunna sjunga men inte 

alls lika bra eller på rätt sätt. En fågel som hör sin arts sång regelbundet i denna kritiska 

period i utvecklingen, blir stimulerad till sång och utvecklar så småningom rätt sång. Denna 

kritiska period är väldigt lik och går med lätthet att koppla till barns språkutveckling. Barnet 

måste få höra språk för att stimuleras och därmed utveckla det egna språket. Här talar man 

om fågels egen arts sång vilket översatt till barns språkutveckling skulle peka på barns olika 

språk men en koppling mellan hur viktigt det är med att erbjuda barn en språkande miljö kan 

göras då fågelungen oavsett art behöver höra en sång regelbundet för att utveckla sin egen 

sång (Hyltenstam & Abrahamsson, 2010, s.30-34). 

Man nämner olika milstolpar när man talar om barns ordförrådsutveckling, men dessa 

milstolpar är olika för alla. Alla barn utvecklas inte lika och inte heller i samma takt. Barns 

första kommunikationsförsök under de första månaderna sker genom kroppsspråk, skrik och 

ljud. Personer i barnets närvaro lär sig att tolka dessa och kan då reagera efter det. När barnet 

är cirka 3-4 månader gammalt börjar barnet att jollra. Detta joller består först av enstaka 

stavelser och utvecklas sedan vidare till längre stavelsesträckor. "Joller är en koppling mellan 

artikulation och auditiv uppfattning, som är en nödvändig förutsättning för talet" (Föhrer, 

2007, s.3). Alla barns joller utvecklas likadant till en början. Det börjar så småningom skiljas 

åt då barnet tar efter omgivningens språk.  

Man talar om det förbjudna experimentet, Genie. Det var en flicka som blev totalt isolerad 

från omvärlden fram tills att hon nästan var 14 år. Hon fick genom aga lära sig att vara tyst. 

Hennes far tillät ingen i familjen tala med henne. Genie blev vid cirka 14 års ålder 

omhändertagen och man började dels stimulera hennes språk. Efter ett halvår började hon för 

första gången att tala. Hon var som en nyfiken 2-3 åring och ivrig med att sätta namn på allt 

omkring sig. Ordförrådet ökade och när hon väl hade ett tillräckligt rikt ordförråd för att 

kunna bilda meningar så visade det sig att hon hade svårigheter med grammatiken och uttalet. 

Även hennes röst var inte fullt utvecklad. Hennes artikulation och uttal fallerade grovt. 

Genies tal var oordnat och kunde inte skapa strukturerade satser. Hon valde ord som passade 

till situationen och satte ihop dessa. Ett exempel på detta var att Genie kunde säga tröja blå 

affär köpa (Hyltenstam & Abrahamsson, 2010, s.34).  

Genie är ett tydligt exempel som stärker det som visar hur viktigt det är för barnet, i den 

kritiska perioden, att få vara i en "språkande" miljö, där hen får höra och använda ord. 
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Barn upptäcker världen varje dag. Varje upptäckt har ett ord/begrepp som barnet successivt 

lär sig. Barn är nyfikna och utforskar sin omgivning med sina egna metoder och ofta så kan 

man se hur barn ger upp sina försök med något när det inte blir som de tänkt sig, men lika 

ofta ser man hur barn kämpar vidare tills det faktiskt blir som de tänkt. Barn har inte till en 

början ett språk för att förklara vad hen gör eller för att ställa frågor och be om hjälp men 

man kan däremot väldigt tydligt se om ett barn kämpar och tycker att något är svårt. Man kan 

även se när den lilla lampan över deras huvuden tänds. Detta kan vi se med hjälp av våra 

tolkningar av barns kroppsspråk. Som pedagoger så ska vi inte komma mellan deras kamp, vi 

ska stötta. Den vuxna ska inte tillrättavisa eller komma med förslag vi ska sätta ord på det 

barnet redan gör till exempel, ja, du bygger med röda klossar, du river ner klossarna, du målar 

med vattenfärg och så vidare. Detta stödjer även Dewey (1999, s. 90). Dewey menar att när vi 

vuxna är och inkräktar i barns utforskande så kan det leda till att deras utveckling hämmas. 

"Överdriven uppmärksamhet på ytliga fenomen (i form av tillrättavisningar lika väl som 

uppmuntran) kan leda till att de fixeras och alltså till att utvecklingen hämmas" (Dewey, 

1999, s. 90). Dewey refererar till Emerson som säger i denna punkt "Respektera barnet. Var 

inte för mycket föräldrar. Inkräkta inte på dess ensamhet" (Dewey, 1999, s. 90). Att barn får 

prova sig fram leder till utveckling och växande. Vi vuxna måste respektera barnets natur.  

Vi ska erbjuda barnet en språkande miljö där hen får höra ord, ord och mer ord. Vi, vuxna, 

tolkar även barnets "bebisspråk", barnets joller. Barnet kan säga dada och vi gör direkt 

kopplingen i situationen att barnet menar till exempel mamma, då kan vi sätta ord på det och 

till exempel "säga ja mamma är här". Sätter vi ord på vad barnet säger så kommer barnet att 

härma vårt tal och snart erövra ordet mamma och tar ett kliv in i "det första steget i barnets 

språkliga och kommunikativa förmåga" (Lindgren & Modin, 2012, s. 8-9).  

Lindgren och Modin (2012, s. 10) talar om att man bör bekräfta det barnet säger genom att 

vara intresserad och ställa vidare frågor så att barnets tänkande får spinna vidare samt att 

barnet får möjlighet att sätta ord på sina tankar. I detta samspel så får barnet även möjlighet 

att testa på nya ord som hen får höra. Lindgren och Modin (2012, s.10) refererar till 

Vygotskij och menar att han kallade detta fenomen för det inre talet.  

3. c) Ordförrådsspurten 

"Efter en inledande, förhållandevis långsam fas då barnet bygger upp ett förråd av cirka 25-

50 ord följer en fas som utmärks av snabb tillväxt, den så kallade ordförrådsspurten" 

(Strömqvist, 2010, s 62). Denna ordförrådsspurt har sin början omkring tvåårsåldern hos 
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barn. Alla utvecklas inte lika eller i samma takt, vissa har sin ordförrådsspurt lite tidigare 

eller senare än andra. Strömqvist (2010) talar om hur Bates (1994/2001) och hennes 

medarbetare fann att man kunde dela upp denna utveckling (ordförrådsspurten) i tre faser.  

Första fasen är då barnet ökar sitt ordförråd upp till 100 ord, det är i denna fas som 

substantiven ökar mest. Därefter följer andra fasen som är från 100 ord till 400 ord. I denna 

fas fylls barnets ordförråd främst med verb. Den tredje fasen är då från 400 ord till 700 ord. 

Här ökar barnets ordförråd med framförallt funktionsord, till exempel hjälpverb, 

prepositioner och konjunktioner (Strömqvist, 2010, s.62 - 66).  

"The first step includes the identification of the object as a member of a particular class of 

objects; the second consists in name activation of the object from among thousands of words 

known by users; and finally, in the last step, articulatory commands for at specific response 

must be prepared and executed. These sophisticated operations must occur rapidly and 

efficiently in fluent speech" (Bates, 2001, s. 2) 

Det finns en orsak till varför dessa faser ser ut på detta sätt, att de två första faserna består av 

substantiv och verb för att sedan byggas på med obetonade och abstrakta funktionsord. Det är 

lättare att peka ut och konkretisera substantiv och verb än dessa funktionsord. Funktionsorden 

kommer i tredje fasen då ordförrådet redan har första- (mestadels substantiv) och andra fasen 

(mestadels verb) att bygga på. När barnet kommer till denna fas så har barnet alltid (av en 

äldre talare) fått höra dessa ord i ett sammanhang tillsammans med dessa funktionsord 

(under bordet, på bordet och så vidare) och kan känna igen hur man använder dessa. 

 

3. d) Pedagogens förhållningssätt gentemot barnet - Barnsyn  

Dahlberg och Åsén (2008, s. 196-197) skriver om "Malaguzzis tre barn" som olika perspektiv 

på barnet. Det första är "Det sovande och fattiga barnet- en tom container" (Dahlberg & 

Åsén, 2008, s.196). Detta barn kan ses som ett tomt papper som vetande vuxna ska fylla med 

kunskap så småningom. Barnet är passivt och man kan, enligt detta perspektiv, inte föra en 

dialog med barnet. Det tomma bladet ska bara fyllas, den tomma containern ska bara fyllas.  

Det andra barnet - "Det vakna men fattiga barnet- som styrs utifrån" (Dahlberg & Åsén, 

2008, s. 196). Här är barnet mer aktiv men med förutsättning att en aktiv pedagog finns 

närvarande. All lärande sker på pedagogens villkor och barnet får svårigheter att utvecklas då 

barnets alla resurser inte används. Malaguzzi menar att pedagogerna i detta perspektiv menar 
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väl i att vara väldigt aktiv och visa en fungerande väg för barnet men detta kan även leda till 

att det hämmar barnets utveckling.  

Det tredje barnet - "Det rika barnet - med både kraft och resurser i sig självt" (Dahlberg & 

Åsén, 2008, s. 197). Detta barn vill växa, utvecklas och ständigt lära. Barnet är nyfiket och 

vill upptäcka världen. Detta barn har i Malaguzzis mening hundra språk. En pedagog behövs 

här med men en pedagog som upptäcker världen tillsammans med barnet och utmanar barnets 

tankar. Den vuxne ska vara den som barnet för en dialog med. 

Dewey (1997, s. 167) talar om betraktaren och deltagaren. Betraktaren är i princip likgiltig 

inför det som händer och det som händelsen resulterar i. Deltagaren är engagerad i det som 

händer och påverkas betydligt mer (än betraktaren) av det som händelsen resulterar i. Dewey 

(1997, s.167) ger ett exempel i sin bok; Betraktaren är den som ser på regnet genom ett 

fönster, medan deltagaren är den som planerat en utflykt denna regniga dag. Betraktaren 

behöver inte oroas av vad vädret erbjuder medan deltagaren måste göra ett aktivt val 

angående utflykten (om den ska skjutas upp eller om den ska bli av). 

"Learning by doing" är något man kopplar ihop med John Dewey. Learning by doing handlar 

inte om att göra en rad olika saker. Det handlar om att göra saker i en bestämd ordning. 

Dewey talar om en oändlig kedja av händelser som bör ske för att utveckling ska ske. Denna 

kedja består av avsikt, planering, handling, reflektion, bedömning av resultat, ny avsikt, ny 

planering och så vidare. Han menade att man inte kommer till nytt vetande utan reflektion 

kring det upplevda. Dewey värderar även erfarenheten högt när det gäller lärande. Men inte 

vilken erfarenhet som helst, utan den reflekterade erfarenheten. "Det är den reflekterande 

erfarenheten som är den viktiga, inte den planlösa oreflekterade upplevelsen" (Sundgren, 

1997, s. 90). 

Att lära (om världen utanför) genom betingat beteende 

"Bränt barn skyr elden. Om en förälder ser till att ett barn bränner sig varje gång det rör en 

speciell leksak lär barnet sig att undvika leksaken lika mekaniskt som det undviker att röra 

elden. Hittills har vi emellertid uppehållit oss vid vad som kan kallas praktisk träning till 

skillnad från utbildande undervisning" (Dewey, 1997, s. 47-48). Med detta menar Dewey att 

praktisk träning är det som ger barnet en lärdom som består. Praktisk träning består av ett 

konkret handlande och upprepningar. Med "utbildande undervisning" så menar Dewey 

lärdom som man får berättat för dig man får inte uppleva det man förväntas lära. Sundgren 

(2008, s. 85) talar om Dewey och menar på att skolan är idag "isolerad från det vanliga livets 
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villkor och motiv" (Sundgren, 2008, s. 85). De menar att vi inte ska undervisa om det 

verkliga livet utan ge barnen en möjlighet att uppleva det verkliga livet, och ta in samhället i 

våran miljö. "Den värld som skolan ska ge kunskap om är inte fysiskt närvarande" (Sundgren, 

2008, s. 88).       

 

4) Tidigare forskning       

I texten som följer så kommer jag att nämna två forskare som är aktiva inom pedagogik. De 

två forskare som jag anser är relevanta för min studie är Görel Sterner och Ingrid Pramling 

Samuelsson. 

Gören Sterner är förskolelärare, specialpedagog i Skövde och projektledare vid Nationellt 

Centrum för Matematikutbildning. Nationellt Centrum för Matematikutbildning utförde ett 

kompetensutvecklingsprojekt som kom att kallas för Pilotprojektet. Görel Sterner var en av 

de projektledare som förde loggbok och dokumentation under Pilotprojektet. Han behandlar i 

sitt kapitel barns uttrycksformer, språk och tänkande kring ord och begrepp. Detta främst 

förankrat till det matematiska språket. "Pilotprojektets syfte var att pröva ett program för 

förskolans lärare för att fördjupa och vidga det kunnande i matematik, som lärare behöver för 

att stimulera och utmana barns intresse för lärande i och om matematik enligt förskolans 

läroplan" (Nationelt Centrum för Matematikutbildning, 2006, förord). 

Ingrid Pramling Samuelsson är professor inom pedagogik och är inriktad på de tidiga 

åldrarna hos barn. Pramling Samuelsson arbetar vid institutionen för didaktik och pedagogik 

vid Göteborgs universitet. Hennes forskning och även största intresse var inriktat mot barns 

lärande i förskolan. Texten som följer är ifrån Pramling Samuelsson kommer ifrån en 

antologi som är skriven utifrån en konferens som är anordnad av myndigheten för 

skolutveckling. Under denna konferens samlades pedagogik forskare för att reflektera lärares 

arbete utifrån olika perspektiv (Pramling Samuelsson, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                      

4. a) Barns första kommunikation 

Barn finner behov av kommunikation redan innan de talar genom till exempel kroppsspråk 

och ljud. "Förmågor och vilja hos barnet att samspela och kommunicera med andra väcker 

lust hos omgivningen att ingå i samspel med barnet" (Sterner, 2006, .s. 46). I barns 

utveckling av den kommunikativa förmågan finns en period då den vuxnes och barnets blick 
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faller på ett gemensamt mål. Då skapar en uppmärksamhet kring ett gemensamt mål och man 

börjar sätta ord på ting som barnet pekar på (som blir det gemensamma målet). Detta är en 

högt prioriterad aspekt för lärare och föräldrar att ta hänsyn till då just detta "bidrar till att 

fördjupa innehållet i handlingen eller upplevelsen som barnet är med om" (Sterner, 2006, s. 

46).  

Pramling Samuelsson (2006) talar om en förståelse och kunnande från pedagogens sida i hur 

man ger barnet förutsättningar för att förstå sin omvärld. Småbarn i förskolan är annorlunda 

de äldre barnen i avseende att de inte fått lära sig samhällets utbildningskoder (till exempel 

sitta stilla och följa instruktioner). Barn i förskolan behöver få uppleva och prova sin omvärld 

för att läsa. För att barnen ska lära krävs en pedagog som kan möta barnet i sitt utforskande. 

Pramling (2006) skriver om att pröva och testa sin omvärld, och menar på att barn behöver på 

uppleva kunskapen som ska läras. Kopplat till inlärning av begrepp så måste barnet få 

möjlighet att komma i kontakt med begreppet ett flertal gånger och utmanas inom denna ram 

(Pramling Samuelsson, 2006, s. 94-95). Samtidigt som barnets språk utvecklas, utvecklas 

därmed tankeredskap som i sin tur gör det möjligt för barn att reflektera och ställa frågor till 

verkligheten.   

Sterner (2006) refererar till Vygotskij och menar på att barns begreppsutveckling sker i tre 

stadium. Det första stadium är ett förståelse stadium där förståelsen bygger på personliga och 

ensidiga tolkningar och uppfattningar.  

Den andra fasen är då barnet jämför (ser skillnader och likheter) situationer, objekt och 

händelser. Barnet följer vissa riktlinjer men dessa kan skilja sig från situation till situation 

beroende på vilket perspektiv som barnet tar och vart deras uppmärksamhet riktas (i den 

valda situationen).  

Det tredje och det sista stadium är då barnet har förstått vad för typ av kriterier eller 

egenskaper krävs för en viss situation och objekt ska grupperas och klassificeras.  

Sterner (2006) berättar i sin forskning om ett projekt där pedagogerna lagt stor vikt vid att 

skapa sådana situationer där barnen får utmanas i språket. I dessa situationer får barnen 

möjlighet att klassificera, gruppera och sortera händelser och objekt. Genom denna 

språkstimulans och reflektion så kan lärarna här använda tidigare erfarenheter för att "gå 

utanför den omedelbara här-och-nu-situationen och skapar sammanhang och mening" 

(Sterner, 2006, s.47).  
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De kryper under och över hinder, klättrar upp och ner på stolen, ramlar ner och 

slår sig. Då de börjar kasta boll med mamma eller pappa får de försöka bedöma 

avstånd och riktning. När de klättrar upp på klätterställningen får de 

erfarenheter som har med höjd att göra. För att utveckla rumsuppfattning 

behöver barnen många möjligheter att undersöka och upptäcka rummet, både 

inomhus och utomhus (Sterner, 2006, s. 103).  

Detta är ett sätt för barn att utforska, undersöka och få en uppfattning av deras omvärld men 

detta räcker tyvärr inte. En medveten pedagog bör vara närmare och ge allt ett språk. Allt 

barnet gör, upplever, undersöker, provar bör pedagogen sätta ett språk på. Det räcker med 

något så simpelt som Oj vad högt över marken du är. Nu har du långt ner till marken. Eller Ja 

nu rullar du vagnen upp för kullen och det känns tungt, på vägen ner kanske det är lite lättare 

(Sterner, 2006, s.103).  

Sterner (2006) talar om att barn i dialog med vuxna även kan berika sitt ordförråd. I denna 

dialog så skapar man möjlighet för barn att hitta en lust och intresse att utforska sin omvärld. 

"Det barnet kan ge uttryck för verbalt är bara en liten del av det barnet faktiskt förstår" 

(Sterner, 2006, s. 47).  

I förskolan förekommer mycket jämförelseord som till exempel stor-liten, längre-kortare, 

kort-lång etcetera. Just orden stor-liten är oftast de första jämförelseorden som de lär sig i 

förskolan, sedan kommer högt - lågt. Att barnen får lära sig dessa begrepp i förskolan är 

viktigt för att barnen ska förstå sin omvärld i relation till matematik. Ju fler ord ett barn 

lyckas erövra ju specifikare kan barns tankar och reflektioner bli. Här gäller det för lärare att 

utmana barnet och ställa frågor som kräver fundering och reflektion. Man kan till exempel 

säga att Bertil är kort i förhållande till Lotta men i förhållande till Lisa är han lång.  Lägesord 

är också en grupp av begrepp som är vanligt förekommande i förskolan. Sterner(2006) tar 

upp ett exempel " Dockan sitter på bordet"(Sterner, 2006, s.49) där "på" förklarar vart dockan 

befinner sig i förhållande till bordet, på bordet. Beroende på hur lärarna arbetar med lägesord 

så kan dockan befinna sig under eller bakom bordet. Om man arbetar medvetet med detta så 

möjliggör man att barnets matematiska ordförråd berikas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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5) Resultat och analys 

I denna del av texten kommer jag att använda mig utav fingerade namn på personer och 

avdelningar för att det inte är relevant för studien att lyfta fram dessa namn och avdelningar.   

På avdelningen Rosen arbetar pedagogen Sofia. I Sofias grupp möter vi barnen Tim, Hilda, 

Cerdar och Dilan.  

På avdelningen Smörblomman arbetar pedagogen Nathalie. I Nathalies grupp möter vi barnen 

Emanuel, Lisa och Carlos. 

 

5. a) En inblick i hur miljön såg ut på avdelningen Rosen 

I hallen innan jag kommer in på avdelningen möts jag av en röd byrå precis utanför dörren in 

till avdelningen. På denna byrå så ser jag en bok "Aja baja Alfons Åberg" på den högra sidan 

av byrån, på mitten står det ett paket sockerbitar och en skål med färgade glasspinnar och på 

den vänstra sidan av byrån står det sockerbitar som är staplade på varandra över en vit 

pappersbit med barnens namn på. På dessa sockerbitar sitter det fast några glasspinnar. Det 

finns även en liten leksakshelikopter som står bland dessa saker. Jag kommer att återkomma 

med förklaringar kring vad detta betydde för gruppen och pedagogen Sofia.  

Bakom mig är det fönster. Dessa fönster är fyllda med dokumentation som tillhör just denna 

grupp av barn. Här får jag veta att barnens projekt är Alfons Åberg och mer specifikt boken 

"Aja baja Alfons Åberg". Dokumentationen som hänger på fönstren visar att barnen arbetar 

med ord som tumstock, såg, hammare, bräder, med mera. På denna dokumentation ser man 

bilder på barnen och beskrivning av vad de gjort. Barnen har enligt dessa bilder och texter 

varit ute och hämtat brädor, sorterat brädorna och varit i skogen med Alfons. Barnen har 

(enligt denna dokumentation) en Alfons i miniatyr som de tar med ut i skogen.   

När jag väl kommer in till samlingsrummet (vilket också verkar vara denna grupps egna rum) 

ser jag väldigt mycket dokumentation i hela rummet. Alla grupper verkar ha varsin svart 

anslagstavla att hänga upp dokumentation på men Sofia har inte använt sig av endast denna. 

Sofia har dokumenterat i hela detta rum. Från taket hänger ett paraply med Alfons på. På alla 

fyra väggar finns bilder på barnen när de är aktiva och olika verk som barnen gjort.  

På den svarta anslagstavlan ser jag högst upp en bild på Alfons. Under denna bild ser jag åtta 

inplastade ord och under varje ord finns bilder på vad orden symboliserar. Några av orden är 
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tumstock, hammare, spikar, såg med mera och under till exempel ordet tumstock så ser man 

en bild av en tumstock, under ordet hammare finns en bild på en hammare, under bilden 

spikar finns en bild på spikar och så vidare.  Men tittar man sedan runt i rummet och ser 

resten av dokumentationen så förstår man att denna pedagog arbetar med ett ord i taget. Sofia 

betonar att "varje ord ska barnen få smaka på" (intervju med Sofia 6 nov 2013). Alla ord som 

de arbetar med ska presenteras på olika sätt i olika miljöer.  

Framför en av väggarna står det brädor lutade. Dessa brädor har man markerat med en röd 

penna, på varje bräda finner man en röd bokstav.   

 I hörnan till höger om den svarta anslagstavlan finns en stor låda med långa brädor och 

bredvid dessa finns två mindre lådor med kortare brädor.   

Till vänster om den svarta anslagstavlan finner man plastfickor med dokumentation och en 

bild på en tumstock. Man ser även att det sitter gröna tejplängor längs med denna (alltid 

stängda) dörr. Precis över dessa gröna tejplängor ser man att det står namn.  

Diagonalt med denna vägg finns en annan vägg (med en ständigt stängd dörr) med dels mer 

dokumentation men med just de Alfons figurerna som jag sett på bild ute i hallen (den Alfons 

som de tar till skogen enligt dokumentationen i hallen). Det finns två Alfons, en stor och en 

liten. Under Alfons hänger en stållina med en tidning på.   

Tittar man på dokumentationen bredvid ser man att Alfons pappa läser tidningen i boken, och 

barnen har (enligt dokumentationen) fått arbeta med tidningen på olika sätt. Bilderna visar att 

barnen har fått klippa i tidningen, bygga med tidningen tillsammans med en mjölkkartong. I 

denna dokumentation finns även flera utdrag ur läroplanen för förskolan. Bilderna visar att 

Alfons (de konkreta miniatyrerna) har fått vara med på samlingen. I bilderna ser man även 

barnen sitta och läsa i boken Aja baja Alfons Åberg.          
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5. b) En inblick i hur miljön såg ut på avdelningen ”Smörblomman” 

Man kan tydligt se med vilken bok de arbetar med, Mulle Mecks första bok Snickra. I 

dokumentationen får man även se att det finns ett samarbete med modersmålsläraren. Barnen 

har fått arbeta med tumstocken vid olika tillfällen på olika sätt. Barnen har fått rita en 

tumstock, mäta med en tumstock, fått berätta om tumstocken. Barnen har fått titta på en såg, 

de har fått se på när vaktmästaren sågat isär brädor, barnen har även själva fått använda sågen 

och berätta om sågen.  

Man kan se i denna dokumentation att barnen har fått se i boken att Mulle Meck 

bygger/Snickrar en koja till sin hund Buffa. dokumentationen visar också att de börjat läsa ur 

boken, rita kojan på ett papper och bygga en koja med hjälp av mjölkkartonger. Detta visas i 

dokumentationen som finns på en svart anslagstavla.  

 

5. c) Arbetet med begrepp på avdelningen "Rosen" 

När jag kommer in på avdelningen så hör jag att Sofia berättar för barnen att jag kommer att 

vara hos dem idag. Jag knackar försiktigt på och kikar in. Barnen tittar på mig och Sofia 

säger "Nämen där är hon!" (6 nov 2013). Jag frågar om jag får komma in och får till svar att 

jag ska sätta mig i ringen. Sofia välkomnar mig och fortsätter att berätta för barnen att jag 

kommer att vara med dem en stund.  

Sofia börjar samlingen med att ta fram en röd påse och frågar vad det är för dag idag. 

Theodore säger TISDAG! Ja, igår var det tisdag, säger Sofia och tar fram en inplastad lapp 

där det står TISDAG och lägger den på golvet. Igår gick ni hem och sov sen blev det en ny 

dag. Så vad är det för dag idag? Theodore; Mådaaag! Hilda; Tisdaa! Då ljudar Sofia fram; 

OOOO... O... Då skriker Theodore ONDAA! Jaaa! Onsdag är det idag, säger Sofia och tar 

fram en ny lapp där det står ONSDAG på och lägger den bredvid lappen där det står tisdag 

på.   

I denna påse finns det även kort på barnen. Sofia låter ett barn ta upp en av dessa bilder, det 

barnet ger i sin tur vidare bilden till det barn som är på bilden som i sin tur får placera bilden 

UNDER lappen med veckodagen. Sofia betonar lägesordet UNDER. Barnet lägger då bilden 

UNDER lappen där det står ONSDAG. Det barnet tar sedan fram en ny bild från den röda 

påsen och ger denna bild till det barn som är på bilden som i sin tur får lägga den BREDVID 

kompisens bild och UNDER lappen där det står onsdag. Barnet gör just detta och tar sedan 
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upp en ny bild och detta upprepas till alla som är närvarande idag (inklusive pedagogen, 

Sofia) finns med under ONSDAG.   

När alla barns bilder var på plats så tog Sofia fram kulor ur den röda påsen och sa; Nu räknar 

vi. Ett barn fick lägga kulor på varje bild samtidigt som alla barn fick räkna högt tillsammans.   

När alla var räknade fick ett barn samla ihop alla kort och lägga tillbaka dem i påsen. Under 

tiden så gick Sofia och hämtade två brädor. Dessa brädor hade lite sneda spikar i sig. Bjädo! 

ropar barnen. Hammare? frågar ett barn. Sofia blir påmind om detta och säger; Ja, just det! 

Jag glömde hammare ju! Hon kommer sedan tillbaka med två hammare och lite spikar i en 

påse.   

Brädorna ligger på golvet och barnen får två och två hamra fast spikar på brädorna. När Sofia 

talar med barnen så betonar hon orden hammare, spikar och brädor. De barn som inte hamrar 

på brädorna får vänta på sin tur. Sofia berättar att barnen dagen innan (tisdagen den 5e nov 

2013) fick hamra med långa spikar och att det var lite svårare än vad det är idag när dom har 

lite kortare spikar. Barnen har tidigare fått lära sig att de måste sätta fast spikarna lite hårt 

med handen innan de börjar slå med hammaren. Barnen slår med hammaren med en hand och 

med två händer. De testar vad som funkar bäst säger Sofia, det är inte alltid lätt för en liten 

hand att slå med den stora hammaren på ett litet specifikt mål. Sofia säger att det har med 

motoriken att göra och att man tränar motoriken i detta moment men också tekniken för hur 

man håller och gör det lättare för en själv. Enligt Sofia så hade barnen även fått testa att 

utföra detta moment i andra miljöer som i ett annat rum.   

 

När alla barnen fått testa att hamra på en spik så var det dags för en promenad. Alla barn fick 

först försöka att klä på sig själva och om de behövde hjälp så bad de om det och fick det (det 

var viktigt enligt Sofia att barnen fick försöka själva först). I hallen när barnen klädde på sig 

var det mycket pratande om vad för plagg som de tog på sig. Man pratade väldigt mycket och 

betonade plaggens namn.  

När vi väl kom ut så gick vi igenom den stora gården för att sedan gå igenom parkeringen. 

Väl på parkeringen så började alla barn att räkna bilarna. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, 

nio, tio, tio, tio... de många bilar! säger ett barn. Ett annat barn räknar till tre och säger sedan 

andra siffror i icke korrekt talföljd. Vi fortsätter vår promenad och Sofia säger Oj! Titta upp! 

Vad är det där? Då ropar barnen ut att det är fåglar uppe i luften. Sofia stannar upp 

tillsammans med barnen och berättar för barnen att fåglarna i det trädet håller på att bygga ett 
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bo, ett litet hem till sig själva och sina barn. Barnen upprepar ordet fågelbo och Sofia 

bekräftar det barnen säger; Ett fågelbo ja.   

Barnen går alltid tillsammans och stannar ett barn så stannar alla och observerar det den som 

stannat hittat. Ett barn skriker efter Sofia, Maaaa! Sofia stannar och går tillbaka till barnet. 

Medan hon går tillbaka så säger barnet OOM! En orm? frågar Sofia. Maaasss! svarar pojken. 

En mask! upprepar Sofia. När Sofia kommer nära nog och kan se daggmasken så säger hon 

"En platt mask!". Då upprepar barnen en platt mask. Tampa säger ett av barnen. Ja tror du att 

någon har trampat på masken? frågar Sofia. Mmm svarar barnet.   

Ett av barnen går vidare och stannar en bit bort för att vänta på resten av gruppen. Detta barn 

visar att hon väntar genom att säga till resten av gruppen KOOOM och står kvar på sin plats. 

Vägen delar på sig och Sofia frågar barnen; Vilken väg ska vi ta? Barnen pekar åt höger och 

hela grupper följer det första barnet. En krokig väg säger Sofia.  

Hare! ropar ett barn. Ja, minns ni när vi såg en hare här? säger Sofia. Ett barn säger HOPP 

HOPP och tar några skutt framåt. Ett annat barn säger också HOPP HOPP och tar några skutt 

framåt. Ett tredje barn säger HOPP HOPP och tar några skutt.   

När vi kommer till andra sidan vägen så 

stoppar Sofia barnen och säger Titta! Vad är 

det? Det är en vit/grå fläck på marken (Bild till 

höger). Ett barn säger att det är bajs. Ett annat 

barn frågar Sofia. Va e de? Sofia svarar med 

frågan; jaa vad tror du att det är? Fågelbajs 

säger ett barn. De andra barnen hade inga svar 

så svaret fick vara att det var fågelbajs.   

 

När vi närmar oss några hus så ser vi några 

elefantstatyer på en tomt. Barnen märker detta 

och pratar med Sofia om elefanterna som stod 

där i olika färger. Barnen betonar att det var tre 

elefanter.  

Gruppen gick vidare och på gräset bredvid vägen så hittar Sofia en söndersliten bräda och 

frågar barnen vad de tror att det är för något. Barnen svarar gemensamt att det är en pinne 
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som Sofia håller i. När gruppen fortsätter att gå så kommer de fram till en bänk. Då säger ett 

av barnen BJÄDE! Bräder ja! säger Sofia, fast dom här sitter fast med spikar. Såna som vi 

tränar med. Det är därför som vi tränar på att spika, för att kunna sätta fast dem och bygga 

Alfons helikopter. Alla barn känner efter och försöker lyfta brädorna. 

När vi går förbi ett område med kolonilotter så säger ett av barnen titta! bjäde... ..huus! Sofia 

svarar jaa det sitter bräder på huset ja!  

  

Efter promenaden så har gruppen en samling igen. Sofia kallar denna samling för 

lunchsamlingen. Sofia har under dagen sagt att det är vid denna samling som all reflektion 

sker. Här ska gruppen prata om det de gjort under förmiddagen.  

Sofia: Vad har vi gjort idag?  

 Hilda: Inte cyklat  

 Sofia: Nee det har vi inte. Men vad har vi gjort idag da?  

 Cerdar: Promenad  

Hilda: Vi hittade en platt platt mask  

 Cerdar: Vi hittade tre maskar  

 Sofia: Vad såg vi mer?  

 Cerdar: brumm mmm mmm  

 Sofia: Ja en brum! Vad är en brum?  

 Hilda: Traktor… Stenar  

 Sofia: Jaa! Stenar  

 Cerdar: Gorin!  

 Sofia: Vad är det för något?  

 Cerdar: Goorin!  

 Sofia: Det tar vi reda på sen. Vi såg någonting upp i träden? Vad var det?  

 Hilda: Fåglar  
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 Theodore: Vi såg en elefant  

 Sofia: Juste! Vi såg en elefant på tomten  

 Hilda: Ja tomten  

Gruppen pratar även om vad de gjorde igår. Sofia antecknar i samband med att barnen pratar. 

Hon berättar för mig att hon sammanfattar det och använder det som dokumentation sedan. 

Hon tar alltid en bild under dagen för att visa för barnen dagen efter under samlingarna.   

Dilan: Titta sågen!  

Sofia: Jaa sågen. Nästa vecka jobbar vi med sågen.  

 

5. d) Arbetet med begrepp på "Smörblomman" 

Dagen började med en samling på en matta. Barnen får två böcker att titta i. Ett barn upprepar 

Mulle Meck. Barnen läser, de tittar i böckerna, pekar med sina fingrar på texten och berättar 

om Mule Meck. Pedagogen Nathalie sätter ord på vad barnen gör. Hon läser då och då och 

barnen får fylla i och berätta det som händer i boken. När en bild på en hammare visas i 

boken skriker ett barn HAMMAR!  

Ett barn är helt fokuserat på det som händer i boken. Ingenting får barnet att titta upp. 

Nathalie frågar barnet vad han ser i boken och han säger tumstock, hammare, såg och Mulle 

Meck.  

När högläsningen är slut så säger en pojke att han vill mäta. Nathalie säger då att vi måste då 

hämta en tumstock och går och hämtar den. Medan detta händer så sitter en pojke fortfarande 

och läser i Mulle Mecks bok. De andra två barnen börjar mäta klossar och jämför dem med 

varandra.  

Barnen räknar tillsammans med Nathalie upp till 15 när de mäter olika föremål.   

Det finns en pojke som behöver lite extra hjälp och han faller bort lite ibland men Nathalie är 

noggrann med att locka in honom i något hela tiden. Detta barn är det barn som såg ut att vara 

mest fängslat av boken Mulle Meck. När Nathalie började mäta med de andra två barnen så 

började det tredje barnet att göra annat som till exempel snurra runt i rummet på rumpan. Han 

upprepar namnet Mulle Meck. Han klättrar upp på en soffa som de har och säger te små apo! 

Nathalie tar ner den sagan som barnet sträcker sig efter. Hon tar även ner en röd påse med 
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konkret material. Tre stycken små apor och en röd liten säng. Ett barn säger aporna sover! 

Aa, säger Nathalie. Vad gör de sen? Dom vaknar, svarar ett barn. JA! säger Nathalie och 

sätter de små aporna upp på sängen. Och vad gör de när de har vaknat? Aporna ska hoppa! 

Ja!! Sedan börjar Nathalie att sjunga sången, Tre små apor.   

  

En pojke tar fram en råtta ur en låda och sjunger var e råttan? Var e råttan? Här e hon! Här e 

hon! och så vidare... Var bor den lilla råttan då? Ska vi fråga lilla råttan? frågar Nathalie. 

Sedan börjar de sjunga sången om råttan. Var bor du lilla råtta? I en hatt. Vad gör du klockan 

åtta? Jagar katt. Och så vidare...  

Ett barn tar fram en bild på en buss som Nathalie lägger i mitten av ringen (som barnen sitter 

i), sedan räknar hon till tre och all barnen sjunger tillsammans.   

 Nathalie högläser ur en bok men utelämnar stycken/ord i berättelsen där barnen får fylla i.  

Efter varje sång så får barnen välja en ny bild ur lådan. Sedan sjunger barnen en sång 

tillsammans med Nathalie om grodan Kaloskar.  

Barnen tar ut en ny bild ur lådan och säger Kalle Anka! Sedan sjunger de även Kalle Ankas 

sång. Till varje sång finns en bild eller en konkret artefakt.   

Nästa aktivitet är att måla. Denna grupp håller på att skapa en koja. De har tidigare limmat 

ihop mjölkpaket så att de tillsammans bildar en koja med en öppning (dörr). Barnen har även 

färglagt väggarna. Detta är barnen medvetna om eftersom de upprepade gånger säger måla 

vägg. Nathalie betonar färgen brun och ordet vägg, tak, penseln. Vi använder brun färg, vi 

målar väggarna, vi ska måla med färgen, vi ska måla taket.    

Nathalie berättar att Mulle Meck bygger en koja till sin hund Buffa i boken och att det är 

denna koja som de bygger nu. 
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5. e) Koppling av teori och observation  

Föhrer (2007, s. 3) talar om att de första begreppen som barn lär sig är det som finns i barnets 

närmiljö. Om vi återgår till avdelningen Rosen och Smörblomman kan vi dels se en miljö 

som erbjuder möjligheter till reflektion och därigenom en grupp olika begrepp, ett språk. 

Redan i hallen (in till avdelningen Rosen) hittade jag dokumentation som barnen reflekterar 

kring vid på och av klädnad. Under min observation fick jag vara vittne till just det. Mycket 

riktigt så talar barnen med varandra och med pedagogen om det som de tidigare gjort. Här 

kan man även betona det forskning säger att pedagoger bör prioritera att skapa tillfällen för 

att reflektera och sätta ett språk på det barnen gör och det som händer (Pramling Samuelsson, 

2006 och Sterner, 2006). Redan genom dokumentation så skapar Sofia denna situation där 

utrymme för reflektion och vidare tankar. Nathalie hade också dokumentation, skillnaden 

mellan Sofias och Nathalies dokumentation var hur tillgänglig den var för barnen. Sofias 

dokumentation kunde barnen i princip ta på och undersöka när det själva ville, medan 

Nathalies dokumentation var högre upp från golvet och för att barnen skulle kunna se 

bilderna och/eller ta på dokumentationen så skulle de få klättra på en soffa eller be om hjälp. 

Det konkreta materialet som Sofia erbjöd var till exempel brädorna som alltid var i lådor på 

golvet så att barnen kunde ta på dem. Det material som Nathalie erbjöd var den röda lådan 

som hon själv fick ta ner från en hylla högre upp, boken de arbetade med (som hon även fick 

ta ner från den höga hyllan) och kojan som barnen målade på som också var otillgänglig för 

barnen. Hur har de två pedagogerna då skapat möjligheter till användning av språket och de 

begrepp som barnen förväntas lära?   

Barn upptäcker världen varje dag och är nyfikna av sin omgivning (Lindgren & Modin, 2012, 

s. 8-9). Finns det då en pedagog som Sofia eller Nathalie där och hjälper till med att sätta ord 

på det som barnen gör och för vad som sker så erövrar barnen nya ord för varje upptäckt. 

Lindgren och Modin (2012, s. 8-9) talar om att vi (pedagoger) i barns upptäcktsfärd inte ska 

hindra, tillrättavisa, föreslå lösningar och därigenom gå mellan barnet och dennes kamp. Vår 

uppgift är att stötta till exempel genom att sätta ord på det som barnet gör vid upprepade 

tillfällen och ställa frågor som får barnet att successivt använda större delar av språket. Det är 

flera pedagoger som betonar vikten i att låta barnen själva få prova och utforska (Dewey, 

2006, Lindgren & Modin, 2012). Någon mer som tar upp detta är Sterner (2006) då han talar 

om att i varje situation ge ett språk, sätta ord på det som händer. När pedagogen är i dessa 

(ibland skapade) situationer så finns det möjlighet att göra just detta. Man kan tillsammans 

med barnet samtala kring det gemensamma målet och/eller sätta ord på vad det gemensamma 
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målet är. Kanske är det att barnet har blöta strumpor som behöver torkas, då kan pedagogen 

till exempel sätta ord på den händelsen och be barnet att stoppa in sina blöta strumpor i 

torkskåpet för att de ska bli torra. Då har hon plötsligt gett händelsen en benämning, ett språk 

på tillvaron.  

Sofia upprepar till exempel veckodagarna och lägesord (under och bredvid) under sin samling 

varje dag med barnen. Hon upprepar även aktiviteter där specifika ord är centrala. För att ta 

ett exempel på detta i min observation av Sofia så kan man se hur hon under samlingen tar 

fram brädor, hammare och spikar. Detta hade barnen även fått göra tidigare vid andra 

tillfällen och vid andra miljöer. Ord som är centrala i den givna aktiviteten är till exempel 

hammare, brädor och spikar. Detta visar på att Sofia medvetet skapar situationer/tillfällen för 

barnen att språka, något som flera ledare förespråkar (Sterner, 2006, Lindgren & Modin, 

2012, Pramling Samuelsson, 2006, Föhrer, 2007). 

Vill man gå ännu djupare så kan man även se på spikarnas storlekar. Sofia berättade att de 

tidigare hade fått prova att spika fast längre spikar. Under min observation så spikade barnen 

fast lite kortare spikar och kände att det var lättare att få in spiken rakt. Barnen hade fått både 

höra och känna på begreppen kort och lång.  

Barnen får möjlighet att uppleva ordet/begreppet på olika sätt. Om man till exempel tar ordet 

brädor så kan man genom Sofias dokumentation se (och läsa) att Sofia och hennes grupp har 

varit och hämtat brädor, de har mätt brädor, de har jämfört längden på brädorna och jämfört 

deras längd med barnens egna längder och så har de fått spika på brädorna.  

Sterner (2006) talar om hur man arbetar med lägesord och att det är viktigt att utmana barnet i 

språket. Han menar att man som ledare bör ställa barnet frågor som får barnet att tänka efter 

och ger nya svar. I koppling till mina observationer så kanske Tim är kort i förhållande till 

Hilda men tar Sofia fram Alfons (gossedjuret) så kanske Tim kanske inte är kort längre. Vem 

är kort då? Att man i dessa givna situationer medvetet leker med språket och utmanar barnets 

språkkunskaper. Detta är en förutsättning för utveckling och för att berika barnets ordförråd. 

Nathalie benämner också lägesord men utmanar inte barnen på samma sätt. Hon betonar att 

barnen till exempel målar på Buffas koja men erbjuder barnen varken andra lägesord eller 

utmanar barnen. Detta är inget jag kunde se under min observation och det var heller inget 

som hon tog under intervjun. Nathalie berättar under intervjun att olika situationer erbjuder 

olika begrepp. Min tolkning är att enligt Nathalie så erbjuder situationen inte fler lägesord än 

"på".  
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Ett annat sätt att erbjuda barn en miljö som är rik på ord och definitioner är det sättet som jag 

fick vara med om på Smörblomman där Nathalie satte melodi på orden. Barnen hade en låda 

med bilder i, dessa bilder fick representera en sång som de sedan sjöng. Första bilden var till 

exempel på en råtta. Barnen ropade ut ordet råtta och det ledde till att man sjöng sången om 

råttan. Nästa bild var ett stort rött fordon där då ordet buss skulle passa in och man sjöng 

sången om bussen. 

När de sedan arbetade med sitt projekt så var det ordet koja som blev centralt. Då hade 

barnen fått rita av Buffas (Mulle Mecks hund) hundkoja som Mulle Meck hade byggt åt 

Buffa på papper, sedan bygga kojan med hjälp av mjölkkartonger. Barnen målade på kojan 

och såg till att kojan hade en dörr, en ingång för Buffa att gå igenom. Även här kunde man se 

att barnen erbjudits olika sätt att ta in ordet/begreppet.  

Barnen i Smörblomman hade också ord som såg och hammare i sitt projekt. De fick såga 

brädor, de fick titta på när vaktmästaren Stefan (fingerat namn) såga itu några brädor. Även 

dessa barn blev erbjudna ett flertal aktiviteter tillsammans med sågen, som var ett av 

begreppen de arbetade med.  

 

5. f) Intervju med Sofia - Avdelning Rosen                     

Sofia har arbetat med barn i cirka 15-16 år och är utbildad förskolelärare.   

Sofia berättar att hon presenterar varje moment för barnen med hjälp av till exempel en bild. 

Varje moment som barnen gör dokumenterar Sofia och reflekterar kring tillsammans med 

barnen dagen efter under samlingen. Vid varje samling så har Sofia med sig en bild från 

gårdagen som de i grupp samtalar och reflekterar kring.    

Jag frågar Sofia: Man talar om att barn kan säga tio ord men förstår hundra. Kan du se detta 

på barnen?   

Ja, det tycker jag nog faktiskt. Om jag kanske säger något till Dilan så har han ju förstått men 

han kan inte uttrycka det. Något simpelt till exempel du är snorig du måste gå och snyta dig. 

Då går han och hämtar papper. Då har han ju ändå förstått det jag vill att han ska göra fast 

han själv inte kan säga Sofia jag är snorig jag behöver papper.  

Sofia ser sig själv som verktyget för barnets utveckling. Sofia är verktyget som ger barnet en 

språkande miljö och som kan se barnet i sin utveckling och kunna möta barnet och möjligen 
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sätta språkets nivå "snäppet över" för att utmana. Ibland kan Sofia även lägga nivån under 

barnet för att ge barnet känslan av att de kan. Här menar Sofia att hon ibland kan ställa frågor 

som hon kan svaret på men av olika anledningar låter barnet svara och påminna Sofia. Sofia 

låtsas att hon har glömt och ber barnen påminna henne. Men här kan Sofia också "testa" 

barnet utan att barnet är medvetet om det och se om barnet verkligen har förstått.  

Sofia påpekar att man ska sätta ord på det som händer. Även känslor. När ett barn till 

exempel gör illa sig så vill Sofia att man reflekterar kring det som gjorde barnet ledsen och 

vad som behöver göras för att kompisen ska bli glad. Hon tar upp samlingen som ett exempel 

då barnen sjunger och i sången så tar man upp barnens namn då var barnen noga med att man 

också skulle sjunga om Alfons Åberg för annars blir han ledsen. Hon tar även upp att 

barngruppen tidigare har reflekterat kring att Alfons pappa säger Akta dig för sågen! Vad kan 

hända om man inte aktar sig för sågen? Man kan göra sig illa. Och vad händer då? Ja, man 

blir ju ledsen.  

När man klär av och på sig sina ytterkläder så anser Sofia att man också kan arbeta 

språkstimulerande. Kan du hämta dina stövlar? Kan du stoppa in dina blöta strumpor i 

torkskåpet? Kan du hänga upp din jacka. Du får prova sätta på dina vantar. Det är ganska 

långa meningar egentligen. Men Sofia tänker att man erbjuder dem ett språk, det gör det värt.  

Sofia betonar att man ska använda ordet i olika sammanhang. "Att om man till exempel tar ett 

block. Ja, det här är block. Så säger man det sjuttio gånger, ja säg det nu, BLOCK!" Sofia 

menar att detta arbetssätt inte är hållbart. Detta kallas för förmedlingspedagogik och det är 

inte ett sätt som är hållbart i längden. Hon tar upp arbetssättet som de använder sig utav och 

menar på att det är mer hållbart och begripligt för barnen." Men till exempel som vi gör med 

brädor vi tittar på brädor, vi hämtar brädor, vi jämför brädor, vi går på brädjakt... Vi använder 

ordet i många olika sammanhang. Om vi jobbar så med språket så kommer det ganska 

naturligt tänker jag" (intervju med Sofia den 6e nov. 2013).   
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5. g) Intervju med Nathalie - Avdelning Smörblomman 

Nathalie har arbetat med barn i 15 år och är utbildad barnskötare.  

Jag undrar vad Nathalie anser är viktigt med den röda lådan (med bilder i) och vad den fyller 

för syfte. Till svar får jag att det är viktigt att barn får en bild av vad ordet är för något. Om 

gruppen talar om ett får så kan de i denna låda få se hur ett får ser ut. Om gruppen pratar om 

en snigel så kan barnen se i lådan hur en snigel ser ut. I lådan finns mer än bara bilder, det 

finns annat konkret material. Fåret finns kanske i en 3dinensionell bild. "Barnen får chans att 

jämföra bilden med leksaken (det konkreta materialet) och kan därigenom koppla ordet till 

olika sammanhang" (intervju med Nathalie den 19 nov 2013).  

  

Nathalie talar om att hon ser en utveckling i gruppens språk och ordförråd. Barnen har hört 

berättelsen om Mulle Meck några gånger nu så när hon tar upp boken och börjar berätta så 

kan hon utelämna vissa ord och barnen fyller i rätt ord. I boken som de arbetar med (Mulle 

Meck) så snickrar Mulle Meck och mäter med en tumstock, barnen kan koppla detta till det 

verkliga livet då de sätter ord på brädor och vet att man kan bygga med dessa. Nathalie 

berättar att barnen ofta kan säga att man sågar med en såg, och att man mäter med en 

tumstock. Gruppen upprepar orden ofta och använder olika material. I flera dagar så mäter 

barnen olika saker för att barnen ska få en uppfattning av hur man använder ordet (och 

verktyget, i detta fall då tumstocken) och inte bara hur man säger det. Barnen har fått gå ut 

och mäta olika ting till exempel huset och förskolans staket.  

Nathalie berättar även att hon är väldigt noga med att betona orden för att barnen ska få höra 

ordet i olika sammanhang och inte bara de sammanhang som de är vana vid, som till exempel 

boken.   

Nathalie berättar att hennes barngrupp ofta berättar sagor och därefter sjunger gruppen sagan, 

de dramatiserar sagan och de reflekterar sedan kring sagan. Hon tar upp exemplet då ett barn 

ville ta fram boken de tre små aporna. Barnen och hon började prata lite om aporna och 

barnen berättar att de sover. Efter denna reflektion så sjunger gruppen om de tre små aporna 

samtidigt som barnen och Nathalie får illustrera sången med konkret material som erbjuds i 

sången (i detta fall tre apor, en säng och täcke).  
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Nathalie har ett barn som har svår att utveckla ett språk och lära sig nya begrepp. Hon 

berättar att pedagogerna med hjälp utav sången har lyckats få barnet att snappa upp olika ord 

och fått ett bredare ordförråd. Idag använder sig barnet utav två-tre sats meningar. Barnet har 

utvecklats och det visar (enligt Nathalie) på att hennes arbete leder till en språkutveckling. 

Även andra barn har utvecklats språkligt med hjälp av sången. Hon berättar att hon inte 

använder sången hela tiden eller endast sången men att vid många tillfällen så använder hon 

sig av sången då det faktiskt har visat på en utveckling.  

Nathalie berättar att orden som de använder bestäms utifrån den boken som gruppen läser. 

Gruppen arbetar inte med hela boken direkt. Hon nämner att de läser hela boken varje gång 

men att hon bara väljer ett par ord att arbeta med och betona. När hon märker att barnen kan 

koppla dessa ord till andra sammanhang än i boken så går hon vidare till nästa ord. De ord 

som de hittills arbetat med är sågen, tumstock, och hammare. I boken så förekommer även 

ord som borrmaskin och skruvmejsel.  

När jag frågar om ordförrådsspurten lyfter hon upp att barnen som är 2-3 år har fler ord i sitt 

ordförråd än vad de yngre (ettåringar) har.   

I olika moment så uppstår flera begrepp som blir centrala som till exempel när gruppen ska 

måla kojan som de har byggt så kommer olika begrepp in som till exempel inuti kojan, färger, 

måla - rita och olika sätt att måla på till exempel upp - ner. Begrepp som lägesord blir mer 

centrala vid vissa tillfällen än andra men att man i varje moment håller sig till det temat man 

har (i detta fall Mulle Mecks första bok).   

Man måste (enligt Nathalie) benämna och betona allt så att de vet vad det är som händer, till 

exempel "nu målar vi med en tjock pensel" eller "nu målar vi med färgen brun", "nu bygger 

vi med röda klossar".  

 

5. h) Skillnader och likheter i arbetet med begreppsinlärning 

Både Sofia (avdelning Rosen) och Nathalie (avdelning Smörblomman) har arbetat med barn i 

cirka 15 år. Sofia arbetar med sin grupp utifrån boken Alfons Åberg och Nathalie arbetar 

utifrån boken Mulle Mecks första bok.  Båda dessa böcker innehåller ord som barngrupperna 

inte använder i sin vardag. Sofia tar medvetet ut de ord som barnen inte kan (ur boken) 

medan Nathalie väljer slumpmässiga ord som finns och gestaltas i boken.   
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Både Sofia och Nathalie arbetar med orden i boken i kronologisk ordning som de tas upp i 

böckerna. Båda pedagogerna börjar med att läsa i boken för barnen. Sofia har hittills arbetat 

med orden tidning, tumstock, brädor, hammare och spik (ordet helikopter hade barnen i sitt 

ordförråd sedan tidigare). Nathalie har hittills arbetat med orden brädor, såg, tumstock och 

koja.   

Båda grupperna har för mål att snickra ihop något med brädor och med hjälp av de verktyg 

barnen har fått komma i kontakt med i boken. Sofias grupp kommer att bygga Alfons 

helikopter av brädor med hjälp utav de verktyg som barnen fått lära känna under arbetets 

gång. Nathalies skapar nu Buffas koja av mjölkkartonger, men även denna grupp har för mål 

att snickra ihop en koja av brädor men hjälp utav de verktyg som de fått arbeta med.   

Nathalie berättar (under intervjun) att orden som de använder bestäms utifrån den boken som 

gruppen läser. Gruppen arbetar inte med hela boken direkt. Hon nämner att de läser hela 

boken varje gång med att orden som hon väljer att arbeta med och som hon betonar extra är 

några i taget. När hon märker att barnen kan koppla dessa ord till andra sammanhang än i 

boken så går hon vidare till nästa ord. De ord som de hittills arbetat med är sågen, tumstock, 

och hammare. I boken så förekommer även ord som borrmaskin och skruvmejsel.   

Sofia berättar att hennes grupp arbetar med boken Aja Baja Alfons Åberg och att de började 

med att läsa boken. Sofia uppmärksammade de ord i boken som barnen inte hade i sitt 

vokabulär vilket då var till exempel tidning, brädor, hammare, olika verktyg och ord som de 

vanligtvis inte hade i sitt vokabulär. Sofia säger i intervjun att gruppen arbetat med boken 

från sida till sida på olika sätt. Sofia vill att hennes grupp ska förstå orden på andra sätt än de 

som illustreras i boken, barnen ska kunna koppla dessa ord till andra händelser och 

situationer innan de går vidare till nästa ord. "Vi använder oss av ett ord och jobbar med det 

ett tag. Då barnen kan koppla dessa ord till saker runt omkring, då kan vi gå vidare, då har 

barnen erövrat ett begrepp och är redo för att gå över till ett annat ord. Då tycker jag att då 

har vi lyckats" (intervju med Sofia, 6 nov 2013).   

   

Båda pedagogerna började sin grupps projekt på samma sätt, de båda började med att läsa 

boken. Det som skiljer sig är hur de gör valet angående de ord de ska arbeta med. Nathalie tar 

de orden som är relevanta i boken som de läser (Mulle Mecks första bok) medan Sofia först 

tar reda på vilka ord som barnen inte ännu kan och de ord som barnen vanligtvis inte 

använder i sin vardag. När de två pedagogerna sedan väljer att gå vidare till ett nytt ord så 
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tänker de ganska likt, de båda vill se till att barnen behärskar begreppet och kan använda 

dessa i olika situationer. 

Dewey (1997) talar i teorin om Betraktaren och Deltagaren som två olika ledare. Han tar upp 

ett exempel om att deltagaren är den som står vid ett fönster och tittar på hur det har börjat 

regna medan Deltagaren är den som planerat en utflykt och måste göra ett aktivt val i hur hen 

ska göra angående utflykten (till exempel ta med sig andra saker eller skjuta upp utflykten). 

Nathalie är i detta fall betraktaren som står och kollar på regnet medan Sofia är den som 

måste ta ett aktivt val och göra situationen hanterbar. Jag refererar till hur Nathalie ser hur 

vissa situationer erbjuder vissa begrepp, medan Sofia å andra sidan gör ett aktivt val i att 

skapa situationer som erbjuder de begrepp som Sofia anser att barnen behöver arbeta med.  

För att jämföra dessa två pedagogers arbetssätt så kommer jag att börja med att ta upp arbetet 

kring de ord som de två grupperna har gemensamt för att tydligt se på de olika arbetssätten. 

Tumstock, brädor och hammare.   

5. i) Arbetet med ordet Bräda (observation och intervju)  

Dokumentationen på avdelningen Rosen visar att barnen fått komma i kontakt med brädor på 

olika sätt. Som jag nämnt på min observationsbeskrivning kring miljön på avdelningen Rosen 

så får man se (och läsa) att barnen fått hämta brädor, mäta brädor (med tumstock), jämföra 

brädornas storlekar och reflekterat kring brädor. På väggen ser jag bilder på när barnen fått 

mäta varandra och hittat en bräda som är lika lång som en själv. Under intervjun beskriver 

Sofia att barnen har gjort just det. Barnen har varit på brädpromenad och letat efter olika 

brädor. Detta för att ge barnen ordet bräda och samtidigt kunna koppla ordet till andra saker.   

När jag kom in och var med gruppen en förmiddag så var det tydligt att de hade arbetat med 

ordet brädor då de visste vad brädor betydde. Under promenaden kunde de tillämpa detta ord 

(brädor) på hus som var byggt med brädor, och staketet runt förskolan hade röda brädor sa 

barnen. Barnen visste precis vad brädor var. Under intervjun med Sofia så berättade hon att i 

sin planering kring arbetet med brädor så la hon stor vikt på att ge barnen en bred bild av 

brädor. Det räckte inte med att berätta för barnen vad brädor var för något och/eller visa en 

bild på brädor för barnen, för att de ska få chans att erövra ordet och utöka sitt ordförråd. När 

barnen mätte och hittade en bräda som var lika lång som barnet själv så fick barnen även 

jämföra barnens brädor med varandras för att sedan reflektera kring vilken bräda (och 

därigenom även vilket barn) som var längst. Här tog Sofia även upp andra begrepp som kort - 
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lång, kortare - längre, kortast - längst. Gruppen har även en liten Alfons som Sofia tog fram 

vid detta tillfälle och ställde frågan vem är kortast nu? Ja, då fick barnen fram resultat.   

Dokumentationen på avdelningen Smörblomman visar också att denna grupp fått erfara ordet 

bräda på olika sätt. Dokumentationen visar hur förskolans vaktmästare sågar i brädor och hur 

barnen fått mäta brädor. Under observationen så hör jag hur barnen pekar i boken och 

benämner just brädorna och berättar om hur Mulle Meck snickrar ihop brädorna. Under 

intervjun med Nathalie så berättar hon även att när de går på promenader så kan barnen peka 

ut de brädor de ser till exempel på förskolans fasad eller förskolans staket. På promenader har 

barnen (enligt Nathalie) nämnt att förskolans staket har små brädor.  

5. j) Arbetet med ordet Tumstock (observation och intervju)  

På avdelningen Rosen så ser jag även tumstocken i dokumentationen. Man får se (och läsa) 

att barnen använt en tumstock för att mäta sig själva. Sofia nämner också under intervjun att 

barnen lärt sig att man vecklar ut tumstocken för att den ska bli längre.   

På avdelningen Smörblomman så ser jag på dokumentationen att barnen fått mäta brädor och 

andra artefakter. Under min observation så börjar Nathalie att läsa i boken Mulle Mecks 

första bok och barnen pekar på en bild i boken på just en tumstock. (som jag tidigare nämner 

i observationsbeskrivningen) så är det även två barn som vill mäta klossarna och vill att 

Nathalie ska hämta tumstocken. Barnen mäter då kloss efter kloss och räknar tillsammans 

med Nathalie. I intervjun så berättar Nathalie att barnen har fått gå ut och mäta på olika ting i 

sin omgivning, till exempel huset och staketet.  

 

5. k) Arbetet med ordet Hammare (observation och intervju)  

Dokumentationen på avdelning Rosen berättar att Sofia har introducerat ordet hammare till 

sin grupp. När jag är där och observerar så kommer brädor fram och barnen ska spika fast 

spikar på brädor. Under min observation höll denna grupp på med ordet hammare och börjar 

med ordet spikar. Då testar gruppen att till exempel spika fast spikar med en hammare på 

brädor. Och då kopplar man ihop de olika orden samtidigt som man reflekterar kring hur 

varje ord fungerar. Det var inte första gången och det syntes tydligt då barnen benämnde 

hammaren vid namn så fort Sofia tog fram den. Två hammare skulle det vara, det var barnen 

noga med. Och spikar fick Sofia inte heller glömma. När barnen sitter och spikar fast dessa 

spikar säger barnen då och då att dessa kortare spikar var lättare att hamra ner. Det var 
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svårare att få ner de långa spikarna som de hade spikat med innan. Hålla hammaren med två 

händer!, säger ett barn. Under intervjun lyfter Sofia upp att det kan vara svårt för barnen att 

hålla i en stor och otymplig hammare och att barnen få använda hammaren med en hand och 

med två. Här använder Sofia sig även utav ordet spikar (som barnen också fått arbeta med 

tillsammans med brädor och hammare). Hon betonar även när de promenerar att brädorna på 

bänken sitter hårt fast för att man har använt en hammare för att spika fast de stora spikarna, 

och att det är så de ska sätta ihop Alfons helikopter senare.   

Hammaren på smörblomman var inte lika tydlig. Barnen visste hur en hammare såg ut då 

barnen pekade på hammaren i boken och sa just precis Hammare! Men jag får ingen bild av 

hur de arbetat med hammaren tidigare och Nathalie nämner inte mycket om hammaren under 

intervjun.  

5. l) Arbetet med andra begrepp  

Sofia nämner i intervjun att hon medvetet korsar dessa ord och begrepp i olika moment för att 

få till den knutna påsen och ge barnen en bred begreppsuppfattning. Man kan tydligt se, i min 

jämförelse, att Sofias begrepp går in och berör varandra.   

 "Vi använder oss av ett ord och jobbar med det ett tag. Då barnen kan koppla dessa ord till 

saker runt omkring, då kan vi gå vidare, då har barnen erövrat ett begrepp och är redo för att 

gå över till ett annat ord. Då tycker jag att vi lyckats" (intervju med Sofia, 6 nov 2013).  

 

I min observation så lägger jag även märke till att Sofia ofta benämner saker som stora - små, 

korta - långa, kortare - längre och så vidare. I varje moment så kan man lägga till dessa 

begrepp och det tycker Sofia är viktigt då varje moment är ytterligare ett sammanhang som 

erbjuder användning av begreppet i fråga. Små eller stora brädor, korta eller långa brädor, 

kortaste brädan - längsta brädan. Man måste veckla ut tumstocken för att den ska bli längre. 

Även lägesord blir aktuella i olika situationer, man slår med hammaren på spiken, stoppa 

strumporna i torkskåpet, fågelboet i trädet, masken på marken, kan du lägga bilden bredvid 

din kompis, kan du lägga bilden under veckodagen etcetera. Detta visas under hela min 

observation.  

Även Nathalie använder sig utav liknande begrepp som kommer in i olika moment. Under 

intervjun så berättar hon att varje moment erbjuder olika typer av begrepp och tar skapandet 

av kojan som ett exempel då hon beskriver att barnen här får möjlighet att måla med en tjock 
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pensel eller tunn pensel. Hon lyfter upp att gruppen visserligen arbetar med ett x antal ord 

och man betonar dessa i alla moment men att varje moment erbjuder olika begrepp och ibland 

är det inte just de begreppen som man medvetet valt ut att arbeta med. När gruppen har byggt 

klart Buffas koja av mjölkpaket så tittade barnen i kojan för att se om Buffa var där. 

Skillnaden mellan dessa två typer av användning av liknande begrepp är synen på när och hur 

man kan använda dessa begrepp. Sofia beskriver tydligt att hon i varje situation kan skapa 

utrymme för dessa ord, och att varje situation är en ny möjlighet att använda begreppet på 

nytt medan Nathalie istället tänker att olika situationer erbjuder olika begrepp. Dessutom så 

är Sofia väl medveten om de begrepp hon använder och är väldigt noga med att även korsa 

dessa begrepp. Detta för att barnen ska få en bred uppfattning om vad begreppet innebär, och 

kunna sätta dessa begrepp i relation till varandra. Nathalie visade inte några tendenser till att 

hon medvetet skulle korsa dessa begrepp och använda de tillsammans i andra situationer än i 

högläsningen (där boken egentligen är den som styr användandet av begreppen). Jag fick 

intrycket att om dessa begrepp råkar korsa varandra så är det inte något som Nathalie styrt 

ihop. Detta baserar jag på hur hon formulerat sina svar under intervjun och även då hon 

nämner att olika moment erbjuder olika begrepp och att man inte använder alla begrepp hela 

tiden. 

Sofia beskriver hur vissa barn i gruppen har utvecklats när man talar om deras vokabulär med 

hjälp av detta arbetssätt. När Sofia märker att barnet kommer in i ordförrådspurten så höjer 

hon nivån i de aktiviteter de gör eftersom det är, enligt Sofia, en förutsättning för att 

ordförrådsspurten överhuvudtaget ska gå igång. Ligger vi på samma nivå så blir det aldrig 

någon spurt. "Jag tänker hela tiden att det ska vara utmaningar"(intervju med Sofia 6 nov 

2013). Här kan man göra en koppling till betraktaren/deltagaren (som Dewey (1997, s. 167) 

nämner där Sofia medvetet gör sig till deltagande och gör ett val inför ett önskat resultat. Hon 

väljer att ha nivån på sitt språk "snäppet över" barnens nivå och möter barnet i dess 

utveckling för att skapa möjlighet till vidare utveckling. Dewey (1997, s.167) beskriver 

deltagaren och betraktaren som två olika perspektiv man kan ta som vuxen.   

För att återkoppla till det jag utlovat tidigare (i första stycket under rubriken En inblick i hur 

miljön såg ut på avdelningen Rosen) så vill jag ta upp ordet helikopter som Sofia arbetar 

med. Ute i hallen så ser vi hur barnen har skapat en helikopter med hjälp utav sockerbitar och 

glasspinnar. När man kommer in i avdelningen hittar man upphängda helikoptrar som barnen 

gjort med hjälp utav mjölkpaket och en blandning av tidningspapper och tapetklister (bilder 
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bifogas på dessa två skapelser). Här kan man se hur Sofia erbjuder barnen att skapa en 

helikopter på olika sätt. När denna grupp arbetade med ordet tidning så fick de (som tidigare 

nämnt) komma i kontakt med tidningen på olika sätt. Här kan man se hur Sofia återigen 

korsat orden som de arbetar med och satt de i ett gemensamt sammanhang. Detta visar även 

på att Sofia låter barnen skapa en helikopter på olika sätt och erbjuder barnen ännu ett nytt 

moment där ordet är centralt. Barnen kommer senare (enligt Sofia) även att skapa en 

helikopter med hjälp av brädor, hammare och spikar. Nathalie berättar att hennes grupp också 

tänkt bygga något med hjälp utav brädor (Buffas koja) men de har hittills bara fått skapa en 

koja (som tidigare nämnt) med hjälp utav mjölkpaket. Här kan man se en skillnad på antalet 

olika moment som ordet erbjuds i.                                                                                                                                                                                                                      

På samma sätt som när ett barn skyr elden (som en konsekvens för att hen vid upprepade 

tillfällen bränt sig) så kan barnet lära sig begrepp genom att få uppleva begreppet vid 

upprepade och olika situationer. "Bränt barn skyr elden. Om en förälder ser till att ett barn 

bränner sig varje gång det rör en speciell leksak lär barnet sig att undvika leksaken lika 

mekaniskt som det undviker att röra elden" (Dewey, 1997, s. 47-48). Till en början då den 

praktiska träningen äger rum sker en upprepning av begrepp som barnen mekaniskt lär sig att 

knyta an till. I Nathalies grupp har barnen vid flera tillfällen fått höra orden (hammare, såg, 

tumstock och koja) i samband med läsningen av Mulle Mecks första bok och kan därmed 

(upprepningen av situation) veta där ordet platsar. Detta mekaniska kunnande gör att barnen 

utan svårighet kan fylla i de ord som förväntas när Nathalie tystnar. I samband med att 

Nathalie tystnar så pekar hon på bilden i boken som visar en bild på det som barnen förväntas 

säga. Nathali använder sig här utav förmedlingspedagogik där hon förväntas få "rätt" svar av 

barnen. "Rätt" svar skulle då i detta fall vara det ordet Nathalie söker efter.     

Genie (som tagits upp i teorin) är ett väldigt extremt fall men just detta fall visar hur viktigt 

det är med en språkande miljö och det visar även att ju bättre språk ett barn har i sin 

omgivning ju bättre språk kommer också barnet att lära sig (Hyltenstam &Abrahamsson, 

2010). Sofia skapar fler situationer där hon använder de ord som fattas i barnets ordförråd, 

och som hon har tagit ut ur boken. Kan detta bidra till ett rikare ordförråd hos barn? Om man 

bara ska se på det språket jag fick höra hos de två olika barngrupperna och det mina 

informanter (Sofia och Nathalie) sa under intervjun så stämmer min tes om att ett bredare 

antal situationer som ett begrepp används i ger ett rikare ordförråd till barnet.   
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Dewey talar även om Learning by doing. De flesta inom pedagogiken känner till detta uttryck 

och menar på just det som sägs Lärande genom görande. Det Dewey också lägger stor vikt på 

i detta lärande är Reflektion. Det sker inget lärande utan reflektion över det som ska läras. 

Lärande processen ska ske i en cirkulär och oändlig bana. Man ska planera en aktivitet, utföra 

och därefter reflektera. Utifrån reflektionen man får ska man göra en ny planering och 

aktivitet och därefter reflektera igen och så vidare. Sofia i detta fall är den som visar på 

reflektion vid flera tillfällen, detta visar hon genom att jag fick vara med vid två samlingar 

där reflektionen var närvarande samt att hon nämner under intervjun att det ligger en stor vikt 

på reflektionen i relation till barnens lärande. Nathalie reflekterade inte med sina barn när jag 

var där, hon tog heller inte upp något i relation till reflektion under intervjun. "Det är den 

reflekterande erfarenheten som är den viktiga, inte den planlösa oreflekterade upplevelsen" 

(Sundgren, 1997, s. 90). 

Nathalie har ett barn som har haft det svårt med att utveckla ett språk och lära sig nya 

begrepp. Hon berättar att pedagogerna med hjälp utav sången så har detta barn lyckats snappa 

upp olika ord och fått ett bredare ordförråd. Han använder sig utav två-tre sats meningar. 

Barnet har utvecklats och det visar på att även hennes arbete leder till en språkutveckling. 

Även andra barn har utvecklats språkligt med hjälp av sången. Hon berättar att hon inte 

använder sången hela tiden eller endast sången men att vid många tillfällen så använder hon 

sig av sången då det faktiskt har visat på en utveckling.   

Sofia beskriver också att hon anser att hennes sätt att arbeta med språket gynnar hennes 

barngrupp. Hon har ofta fått höra att hennes barngrupper har ett starkt språk. Under min 

observation så var barnen väldigt nyfikna och fråga mycket. Barnen hade dessutom inga 

problem med att uttrycka sig och kunde hitta brädor lite överallt under vår promenad.  

Genom att se på hur dessa pedagoger arbetar så kan man dra olika slutsatser. Nathalie är 

medveten om att ett visst barn gynnas av att ha begreppen i melodi medans Sofia ser ett värde 

i att erbjuda och skapa situationer för barn där de får använda begreppen och knyta an till 

begreppet på olika sätt, både inomhus och utomhus. Detta anser Sofia gynnar alla barn och på 

så sätt fångar även hon upp alla barn i hennes grupp.   

Läroplanen för förskolan (2010) talar om att alla barn har olika behov och förutsättningar. 

Dessa pedagoger fångar upp barnen i deras olika behov och förutsättningar på olika sätt. 

Nathalie använder sången och melodin för att fånga upp det barn som behöver det (men det 
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gynnar även de andra i gruppen) och Sofia använder sig av många olika moment för att fånga 

upp all barn på olika sätt.  

Båda får på så sätt med hela gruppen i begreppsbildningen.  

 

6) Slutdiskussion 

Något som är centralt i min studie är att kartlägga och lyfta upp olika arbetssätt kring 

begreppsinlärning. Barn har olika behov och förutsättningar och verksamheter utformas 

också därefter (läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010). Jag ville undersöka hur olika 

arbeten med begreppsinlärning kan se ut då det redan är fastlagt att detta arbete ser olika ut.  

I detta arbete (med begreppsinlärning) ingår det att göra vissa val gällande aktiviteter och 

artefakter. 

Arbetet mellan Sofia och Nathalie skiljer sig på hur medvetet/aktivt de olika pedagogerna 

gjort de olika valen. Om man tar Sofia som exempel på hur hon gör valet om begreppen som 

barngruppen ska arbeta med så gör hon ett medvetet val genom att först kartlägga vilka ord i 

boken som barnen redan kan för att vidare välja att arbeta med de begrepp som barn inte har i 

sitt ordspråk och/eller begrepp som inte används i barns vardagliga tal. Nathalie däremot, 

väljer begrepp efter vad som står i boken.  

Sterner (2006) talar om att situationen då barn och vuxna har ett gemensamt mål så skapas 

språket och begreppet. Den vuxna bör sätta ord på det som händer kring barnet och kan 

därigenom erbjuda barnet en språkande miljö. Genom denna situation skapas en fördjupad 

kunskap och förståelse kring det gemensamma målet.  

Pramling Samuelsson (2006) talar även att en pedagog är verktyget som skapar tillfälle och 

utrymme för barnet att använda dessa begrepp och erövra det. Sofia skapar dessa situationer 

medvetet och vill erbjuda barngruppen en variation av situationen där det valda begreppet 

används för att barnet ska få en djupare förståelse av begreppet. Nathalie gör också detta men 

genom mina observationer och intervjun med henne så anser jag att hon gör det i mycket 

mindre utsträckning än vad Sofia gör. Nathalie använder sången, bilder och utgår alltid från 

boken. Sofia utgår också från boken men hon skapar tillfällen att göra annat runt boken som 

ändå är kopplat till de begrepp som man arbetar med.  



   
 

39 
 

De olika artefakterna pedagogerna använder är sådana som är kopplade till begreppet. 

Arbetar Sofias barngrupp med brädor så skapar Sofia olika situationer där objektet brädor och 

begreppet brädor är centrala. Detta innebär att barnen får ha med hela kroppen i utforskandet 

av brädor som objekt och det ger barnen en hållbar lärdom och ett minne av begreppet 

brädor. Nathalie använder också artefakter utifrån deras bok men de bilder som hon använder 

sig utav mycket är en mer abstrakt beskrivning av vad själva objektet skulle vara. Om man tar 

bussen som exempel, man skulle med lätthet kunna gå ut på en promenad och kolla på en 

riktig buss istället för att använda sig utav bilder (som inte är ett riktigt objekt). 

Planeringen och bakgrunden till hur dessa pedagoger arbetar sker utifrån olika synsätt. 

Nathalie beskriver intervjun att hon bestämmer vilka ord hennes grupp ska arbeta med utifrån 

vilka ord som förekommer i boken och följer bokens kronologiska ordning i begreppsvalet. 

Sofia kartlägger först vart barnen befinner sig i ordförrådsutvecklingen innan hon bestämmer 

vilka ord hennes grupp ska arbeta med. Sedan när själva valet tar plats spelar det roll vilka 

begrepp barnen redan kan då hon sedan väljer att arbeta med de begrepp barnen inte kan.  

6. a) Vidare forskning  

Dessa två pedagogers arbetssätt kan man se från olika perspektiv. Man kan se på vad för 

utbildning dessa två pedagoger har och vad för erfarenhet av barn de har. Båda pedagogerna 

hade arbetat med barn i cirka 15 år men hade inte samma bakgrund när det gäller utbildning. 

Sofia var utbildad förskolelärare och Nathalie var utbildad barnskötare. Man skulle kunna 

göra en studie kring detta och se på om detta kan vara en faktor som styr deras arbetssätt och 

val av arbetssätt kring begreppsinlärning. Man skulle kunna göra en studie som innefattar två 

förskolelärare och två barnskötare för att göra en rättvis bedömning om det beror på den 

akademiska bakgrunden eller om kanske varje pedagog har ett skilt arbetssätt. 
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Intervjuguide  

  

 Vad heter du?  

 Hur länge har du arbetat med barn?   

 Vad är din titel? Vad har du studerat?  

 Med vilka åldrar arbetar du?  

 Hur kändes det att bli observerad idag?   

 Fråga 1 om observationen (Hur valde du aktiviteter? Hur tänker du när du väljer verktyg?)  

 Fråga 2 om observationen (Hur tror du dagens aktivitet påverkat barnets språkutveckling?)  

 (Fråga 3 om observationen) Vad tycker du om dagen? Var det en bra dag eller en sämre dag?  

  

 Hur arbetar du medvetet med barnens språkutveckling?   

 Inom barns språkutveckling så finns det olika utgreningar som till exempel det min studie 

baseras på, begreppsinlärning. Hur arbetar du medvetet med just begreppsinlärning?   

  Hur har begreppsinlärningen hos er sett ut de närmsta åren? Hur har utvecklingen för era 

barn sett ut?  

 Ordförrådsspurten. Tänker du på den i ditt arbete med barn? Lägger du någon större vikt på 

den? Arbetar du annorlunda när du märker att ett barn kommer in i detta stadium?  

 När ni arbetar med ord, hur väljer du aktiviteter? Vad kan det vara för aktiviteter? Har du 

några specifika verktyg som du använder dig utav?  

 Hur tror du att valet av aktiviteter och artefakter påverkar barnets ordförrådsutveckling?   

  

  

 Har du någon litteratur som du använder i din praktik?   

 Har du någon/några förebilder som du följer när det gäller begreppsinlärning?  
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