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ABSTRACT 

Title: Making learning visible in a preschool setting- A qualitative study of how teachers work and 

evaluate how children’s learning can be visualized                                                                       

Term: Autumn 2015                                                                                                                    

Author: Emelie Persson and Annelie Westerlund                                                                      

Mentor: Maria Rosén 

The objective of this study is to examine how two departments at a preschool work specifically to 

visualize children’s learning processes, both from a Child Perspective and from the Children's 

Perspective. The purpose is to investigate questions concerning how teachers follow up and 

visualize the children’s learning process and how preschool teachers evaluate to what extent 

children's learning processes should be made visible. 

The study is qualitative and ethnographically inspired. We have conducted participating 

observations in order to examine how teachers follow up and visualize children’s learning 

processes. In addition to this we have made unstructured interviews to examine how preschool 

teachers evaluate how children's learning processes are visualized.  

The theoretical starting point we used is Dewey’s Pragmatism which is based on the assumption 

that children's learning emerge out of their own experiences and interests.  

The result shows that the pre-school teachers follow up and visualize the children's learning 

processes in different ways. They incorporate different steps of the process and they structure the 

environment by having materials easily accessible to the children in order to make learning 

processes based on children’s interests possible. The teachers act as role models when it comes to 

vocal expression and through active dialogues they create opportunities for the children to reflect on 

what they’ve learnt. The teachers also actively work to allow the children to express their thoughts 

and opinions, and to integrate these into the learning process. The most prominent result of the 

study showed that the teachers’ interaction with the children were shown by their attendance, 

responsiveness, commitment, as well as to their showing an interest in the children’s many different 

worlds of experiences.           

Keywords: Pre-school, learning processes, children's learning   

Nyckelord: Förskola, lärprocesser, barns lärande 
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FÖRORD 

Denna studie är resultatet av ett examensarbete inom ramen för förskollärarutbildningen med 

interkulturell profil, vid Södertörns Högskola. Studien omfattar 15 högskolepoäng som utförts på 

helfart under 10 veckor, hösten 2015.  

Dessa 10 veckor har varit en spännande och givande resa som tagit oss genom både uppförsbackar 

och nedförsbackar.  

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de personer som har bidragit till vårt examensarbete. Vi vill 

tacka förskolan som öppnat sina dörrar för oss och därmed gett oss tillträde att utföra våra 

observationer. Ett stort tack till de förskollärare som ställt upp på våra intervjuer, samt till de 

personer som frivilligt medverkade i våra pilotintervjuer. 

Tack till Kerstin Axe, Adam Steve Fabian, Sabina Bergqvist och Maria Westerlund som hjälpt oss 

under resans gång. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som peppat och stöttat oss under 

dessa 10 veckor. 

 

 

Emelie Persson och Annelie Westerlund  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I denna studie belyser vi ett område som vi finner är centralt och viktigt för förskolans verksamhet. 

Studien handlar om hur en förskola arbetar konkret med att följa upp och synliggöra barns 

lärprocesser. Vi har under våra erfarenheter av förskolan uppmärksammat en problematik kring 

detta ämne. Vi har lagt märke till att pedagoger inte alltid synliggör lärandet för barnen i den 

utsträckning som vi uppfattat att läroplanen föreskriver. Vi har märkt att de inte alltid följer upp och 

reflekterar med barnen om vad de gjort. Utifrån ovanstående problemområde ville vi därför 

undersöka detta vidare. Vi hoppas med föreliggande studie att fler pedagoger och vuxna får upp 

ögonen för hur viktigt det är för barnens lärande att följa upp och synliggöra lärprocessen för 

barnen.  

 

Läroplanen för förskolan (2010) konstaterar att barns utveckling och lärande är en central del i 

förskolans verksamhet, därför har vi som verksamma förskollärare ett viktigt uppdrag att se till att 

varje barms lärprocesser fram till lärandet följs upp och synliggörs. Att följa upp och synliggöra 

denna process innebär generellt att stimulera och utmana barnen i deras lärprocess men även att 

följa upp och utvärdera verksamheten (Skolverket, 2010, s. 9, 14).  

 

Följande två citat är tagna ur förskolans läroplan som behandlar de mål och riktlinjer vi i 

verksamheten ska följa och arbeta efter. Förskollärare ska ansvara för ”att verksamheten i sin 

helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska 

processer dokumenteras, följs upp och utvärderas”. Dessutom ska arbetslaget ”kontinuerligt och 

systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner” (Skolverket, 2010, s. 15).  

 

Studien tar sin utgångspunkt i pragmatismen, vilket innebär att vi förstår barns lärande som något 

som utvecklas utifrån barnens intressen och erfarenheter. Detta har vi valt att studera ur ett 

barnperspektiv eftersom det handlar om på vilket sätt barnet sätts i fokus för sitt lärande, men även 

om den vuxnes syn på barns lärande. Vi har dessutom studerat detta ur barns perspektiv för att 

belysa hur barnens egna synvinklar och tankar har kommit till uttryck och tagits tillvara på i deras 

lärprocess. 

Med hjälp av observationer och intervjuer har vi undersökt hur pedagoger arbetar konkret med att 

följa upp och synliggöra barns lärprocesser, samt för att ta reda på om deras resonemang kring 

barns lärande stämmer överens med hur de arbetar. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur två avdelningar på en förskola arbetar konkret med att följa 

upp och synliggöra barns lärprocesser, utifrån både ett barnperspektiv och barns perspektiv. Syftet 

preciseras utifrån följande frågeställningar:  

 Hur följer pedagogerna upp och synliggör lärprocessen för barnen? 

 Hur resonerar förskollärare kring hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs? 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Fältet av denna forskning omfattar fler studier som behandlar pedagogers roll och förhållningssätt 

relaterat till barns lärande, och färre studier som belyser barns perspektiv. Den forskning som vi 

funnit relevant för oss behandlar bland annat barns lärande ur pedagogers perspektiv, hur pedagoger 

skapar möten för lärande, pedagogers syn och förhållningssätt samt hur pedagoger kan närma sig 

barns perspektiv i verksamheten. Vi tänker att dessa aspekter är intressanta för vår studie om hur 

barnperspektiv och barnens perspektiv kommer till uttryck, eftersom vi vill undersöka hur 

pedagoger arbetar med och resonerar kring hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs. 

 

3.1. Barns lärande  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) konstaterar att förskole-erfarenhet bidrar till 

barns allsidiga utveckling och att en hög kvalitet i förskolan bidrar till bättre kognitiv och social 

utveckling hos barn. I studien förklaras förskolor med hög kvalitet som att de karaktäriseras med 

professionella och kompetenta lärare som interagerar med värme och skapar en hållbar 

kommunikation mellan lärare och barn. Verksamheterna är i dessa fall en blandning av barn-och 

lärarinitierade aktiviteter och omsorg där lärande är integrerat. Barns sociala och intellektuella 

lärande betraktas även som lika viktigt, samt att lärarna tar del av barnens intressen och utvecklar 

idéer tillsammans med barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s. 28).  

 

Katarina Emmoth (2014) anser att viktiga aspekter för att barn på bästa sätt ska kunna lära sig är att 

atmosfären ska präglas av trygghet, trivsel och glädje. Hon har bland annat kommit fram till att barn 

utvecklas och lär på olika sätt, och att det därför är viktigt att anpassa verksamheten så att den 

passar alla barn. För att alla barn ska kunna delta på lika villkor är det viktigt att ha i åtanke att vissa 

barn kan behöva mer förberedelser inför exempelvis aktiviteter (Emmoth, 2014, s. 100). Hur man 
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som pedagog kan se och synliggöra barns lärande utläser Johansson (2003a) genom bland annat 

dokumentera, observera genom att avvakta och iaktta samt att diskutera kring olika situationer 

(Johansson, 2003a, s. 98-99).  

 

Emmoth (2014) poängterar språkets viktiga roll, som att exempelvis utöka barnens ordförråd genom 

att sätta ord på allt vi gör. Då pedagogerna gör detta ges förutsättningar för barnen att lättare kunna 

interagera med andra (Emmoth, 2014, s. 100). Johansson (2003a) förklarar vidare att när man 

samtalar och synliggör språkets form och betydelser i alla sammanhang så sker möten för lärande 

(Johansson, 2003a, s. 205). 

 

Dessutom framhålls miljöns betydelse i att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära. Miljöns 

utformning bör organiseras utifrån barnens intressen och deras lek. Barnen bör även tillåtas flytta 

saker mellan rummen samt att mycket av materialet är i nivå med barnens nivå för att bjuda in till 

lek (Johansson, 2003a, s. 103).  

 

3.2. Pedagogers förhållningssätt 

För att stödja barns lärande betonar Johansson (2003a) vikten av pedagogers förhållningssätt och 

menar att detta uppnås genom att de ger barnen uppmuntran, lust och glädje till det de gör 

(Johansson, 2003a, s. 130). Emmoth (2014) förklarar vidare att pedagogerna bör vara närvarande, 

engagerade och observanta på barnens olika behov (Emmoth, 2014, s. 100).  

 

Arbetet i verksamheten bör karaktäriseras av en ständig dialog mellan barn och vuxna där 

pedagogernas förhållningssätt är avgörande för att skapa goda vardagliga 

kommunikationsprocesser. När det är stora barngupper och lite personal, så är det av stor vikt att 

försöka hitta flera tillfällen till samtal i vardagen. Johansson (2003a) menar att kontakten med 

barnen är betydelsefull, samt att ett sätt för att det ska kunna ske är att dela in barnen i små grupper 

(Johansson, 2003a, s. 200-201).  

 

3.3. Att närma sig barns perspektiv  

Eva Johansson (2003b) redogör för vad barns perspektiv kan innebära i pedagogiskt arbete. Med 

barns perspektiv avser författaren ”det som visar sig för barnet”, dess intentioner, erfarenheter och 
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uttryck (Johansson, 2003b, s. 42). Vidare diskuteras hinder och möjligheter för att förstå och 

synliggöra barns perspektiv. De hinder och möjligheter som författaren beskriver handlar om vilken 

barnsyn man har. I artikeln behandlas två olika synsätt på barn där det ena synsättet ser barn som 

human becomings, där barndomen ses som en brist och att barn betraktas som ofullständiga vuxna. 

Det andra synsättet ser barn som human beings, där barn ses som medmänniskor och är delaktiga i 

en livsvärld de delar med vuxna. De hinder som kan uppstå kan exempelvis vara att barns 

erfarenheter förblir dolda för de vuxna genom att de utgår från att de vet vad som är bäst för barnen, 

eller att barnens avsikter anses som irrationella. Olika möjligheter att förstå och låta barns 

perspektiv synliggöras kan vara att kompromissa, resonera med barnen, lyssna, samtala och försöka 

komma fram till gemensamma lösningar. Det kan dessutom handla om att pedagoger visar respekt 

för barns integritet, bekräftar, berömmer, ger förslag som utgår från barnens intressen och behov 

just här och nu (a.a., s. 47-49). Johansson (2003b) visar dock på en komplexitet i att försöka inta 

barns perspektiv fullt ut då det anses att det är bra om barnens perspektiv även möter någon annans. 

Det viktiga är att de vuxna tillåter att barnens perspektiv kommer till uttryck, förstår barnets 

upplevelser, önskningar och vilja (Johansson, 2003b, s. 50-51). 
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4. TEORIANKNYTNING 

I studien har vi tagit utgångspunkt i pragmatismen och dess förgrundsgestalt John Dewey för att 

förstå barns lärande. Det innebär att vi förstår lärandet som något som utvecklas utifrån barns 

intressen och erfarenheter där process, miljö, språk, reflektion, demokrati och pedagogers 

förhållningssätt är viktiga komponenter. Vi kommer i detta avsnitt börja med att ta upp det mest 

framträdande från Pragmatismens och Deweys syn på lärande. Detta gör vi utifrån Säljös (2012), 

Sundgrens (2011) och Mårdsjö Olssons (2010) tolkningar. Dessa tolkningar kommer vi använda oss 

av för att analysera våra resultat om hur pedagoger följer upp och synliggör barns lärprocesser. Till 

sist följer en redogörelse för vad vi menar med barnperspektiv och barns perspektiv, eftersom dessa 

utgör två centrala perspektiv i studien och går att tolka och analysera utifrån pragmatismens syn på 

lärande. Pragmatismen hänger ihop med barnperspektivet och barns perspektiv på det sättet att 

dessa perspektiv handlar mycket om pedagogers förhållningssätt till barn, och hur barns intressen 

och erfarenheter tas tillvara på i barns lärprocesser. Pedagogers förhållningssätt samt att i lärandet 

utgå från barnens intressen och erfarenheter, är centrala delar inom pragmatismen och därför har vi 

valt att använda oss av dessa perspektiv i förhållande till teorin.  

 

4.1. Pragmatismen  

Inom pragmatismen är John Dewey en förgrundsgestalt. Dewey poängterar i sin teori vikten av att 

möta barns frågor och undran, samt att integrera barnens intressen och erfarenheter i verksamheten 

så att deras kunskaper fördjupas, istället för att enbart agera utifrån ett teoretiskt pedagogiskt 

program (Säljö, 2012, s. 184).  

 

Med att förankra barnens erfarenheter i lärandet menar Dewey att det viktiga här är den 

reflekterande erfarenheten. Denna måste komma inifrån barnet och genom målinriktade handlingar 

som ett resultat av viljan att åstadkomma något (Sundgren, 2011, s. 89-90). Vidare menar därför 

Dewey att teori och praktik går hand i hand och ger exempel på att praktiska handlingar som att 

tillverka föremål kräver reflektion och tänkande (Säljö, 2012, s. 177).  

 

För att underlätta för barn med olika förutsättningar att ta till sig kunskaper formulerade Dewey en 

kunskapssyn som kallas ”Learning by doing” man lär sig genom att göra något. Basen i lärandet 

måste utgöras av färdigheter och sysselsättning (Dewey, 1999, s. 231). När det kommer till att 

erövra mer abstrakta kunskaper och färdigheter är språket det främsta verktyget för att göra barnen 
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delaktiga. Genom kommunikation med andra utvidgas våra erfarenheter bortom det vi själva varit 

med om. Därav blir språket en central del i undervisningen, där man ställer frågor, förklarar, 

diskuterar, argumenterar och analyserar (Säljö, 2012, s. 181).  

 

Dewey såg lärandet mer som en process än en produkt. Han menade att den traditionella skolan 

nöjde sig med att undervisa barnen genom att de kunde återge en produkt i stället för att kunna sätta 

in det i något sammanhang. Detta kunskapssökande blir då inte förankrat i barnens erfarenheter, 

utan istället en fråga om memorering av enskildheter. Han menar att barnen inte tar till sig 

kunskaper på djupet och utvecklar inte tänkandet och förmågan att resonera och använda 

kunskaperna genom denna undervisningsform. När vi i stället undervisar genom att utgå från ett 

problem eller en undran, och prövar och undersöker, upptäcks att sådant vi uppfattat som faktum 

inte alltid stämmer överens med verkligheten. Detta gör att vi måste ompröva våra idéer, få nya 

infallsvinklar och en djupare förståelse (Säljö, 2012, s. 182-184). Det finns villkor som stimulerar 

eller hämmar detta undersökande och prövande och dessa beror bland annat på hur lärandemiljön är 

utformad (Dewey, 1999, s. 46). Något som kan stimulera barnens undersökande och prövande kan 

vara att kontrastera olika sidor av samma företeelse, det vill säga att barnen kan se på samma 

fenomen ur olika synvinklar. Detta gör att nya kunskaper framträder och blir tydliga för barnen. Det 

kan handla om att barnen får ta del av något på ett varierat sätt och pröva olika sätt att resonera 

kring och förstå ett problem. En viktig aspekt för att detta ska kunna ske beror på pedagogens 

kunskap och skicklighet och är avgörande för de förutsättningar barnen ges till lärande (Mårdsjö 

Olsson, 2010, s. 49-50). Den kunskap och skicklighet som pedagogen besitter handlar bland annat 

om att pedagogerna ger barnen möjligheter att tänka själva och reflektera samt att de tar tillvara på 

det. Genom detta får barnen chans till att bli mer medvetna om hur de kan bygga vidare på sina 

färdigheter och sitt kunnande och därigenom få en djupare förståelse av innehållet. När 

pedagogerna utmanar barnen i deras lärande sker ett relationellt möte, det vill säga att barnen lär sig 

i interaktion med andra, och denna relation utmärks av en ömsesidig kontakt. Då barnet ska ta in ny 

kunskap är det viktigt att alltid utgå från barnets vardagssituationer som de förstår och kan idag 

(a.a., s. 43, 46). 

 

För att stimulera barnens lärande har alltså pedagogens förhållningssätt en betydande roll. Deweys  

ideal är en pedagog som möter barnens frågor och involverar deras erfarenheter i undervisningen 

(Säljö, 2012, s. 184). Han nämner även att relationen mellan barnen och pedagogerna i större 

utsträckning bör präglas av ett känslomässigt engagemang. Pedagogen bör utifrån barnens intressen 
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och behov integrera samhällets och kulturens värden i de aktiviteter som sker i verksamheten 

(Sundgren, 2011, s. 94). Något som kan hämma barnens lärande är när pedagoger ibland kan fastna 

vid sådant som ligger dem varmt om hjärtat, och utan hänsyn till barnens förmågor sätter upp detta 

som mål (Dewey, 1999, s. 149). Något som kan ge stora svårigheter i att stödja barns 

kunskapsprocesser är då pedagoger är alltför uppbundna av centrala läroplansmål (Sundgren, 2011, 

s. 97).  

 

Deweys huvudsakliga tanke med sin teori om kunskap och lärande var att utveckla en skola för ett 

demokratiskt samhälle där skolans främsta uppgift är en förberedelse för demokratins möjligheter 

och krav. Detta inbegriper bland annat att barnen bör ha inflytande på form och innehåll (Säljö, 

2012, s. 179-180). Målet med demokrati menar han är att synliggöra och ta ställning till andra 

människors olika värderingar, att kunna argumentera för det man tror på, jämföra sina intressen mot 

andra samt att i en pågående process kunna byta perspektiv (Sundgren, 2011, s. 98).  

 

4.2. Barnperspektiv och barns perspektiv 

I och med att pedagogen har en betydande roll inom pragmatismen är det relevant att nämna vad det 

innebär att exempelvis möta barns intressen och erfarenheter, och att involvera dem i lärandet. Det 

handlar om hur man försöker sätta sig i barnets situation, att inta ett barnperspektiv men även att 

låta barnets egna ord och tankar uttryckas genom att närma sig barns perspektiv.  

 

Barnperspektivet kan alltså tolkas som att den vuxne försöker se ur barnets synvinkel, och det 

innefattar ett visst mått av empati och inlevelse. Det handlar om att den vuxne försöker förstå, 

identifiera sig och sätta sig in i barnets situation eller upplevelse. Barnet sätts alltså i fokus 

(Socialdepartementet, 2004, s. 1).  

 

Barns perspektiv handlar om det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och 

uttryck för mening (Johansson, 2003, s. 42). Det innebär att barnet själv är aktör och ger oss 

innehåll/material att tolka. Dock är det svårt att inta barns perspektiv fullt ut då det alltid är den 

vuxne som till sist tolkar det barnet säger och gör (Roos, 2013, s. 49-50). Barns perspektiv uttrycks 

alltid med barns egna ord, tankar och föreställningar (Sommer, Pramling, & Hundeide, 2011, s. 6). 
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5. METOD OCH MATERIAL 

I följande avsnitt presenterar vi vilka metodval vi har gjort för insamling av data. Vi tar i detta 

avsnitt även upp på vilket sätt valet av informanter gått till, samt hur studien har genomförts och 

bearbetats. Till sist går vi in på de etiska överväganden vi tagit i beaktande samt reliabiliteten och 

validiteten av studien. Vi har valt att använda en kvalitativ metod i en etnografiskt inspirerad studie 

eftersom vårt syfte och våra frågeställningar är kvalitativa till sin form.  

 

5.1. Kvalitativ metod 

I kvalitativa metoder mäts inte data utan det handlar snarare om att konstatera att de finns, hur data 

fungerar och i vilka situationer de förekommer. Kvalitativa undersökningar ger bra förutsättningar 

för att förstå andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12, 14). Inom kvalitativ 

forskning används oftast observationer och intervjuer (Roos, 2013, s. 47).  

 

För att undersöka hur pedagogerna konkret arbetar med att följa upp och synliggöra lärprocesser för 

barnen ur ett barnperspektiv och barns perspektiv har vi valt att göra observationer. För att 

undersöka hur förskollärare resonerar kring hur barns lärprocesser synliggörs har vi utfört intervjuer 

med två förskollärare. Genom att använda oss av flera insamlingsmetoder tänker vi att vi får ett mer 

djup i studien samt att det ger en mer sanningsenlig bild av hur förskolan arbetar, än om vi endast 

skulle ha exempelvis intervjuer. Vi valde att göra observationerna först för att vi ville skapa oss en 

bild av hur pedagogerna arbetar innan vi ställde frågorna till dem i intervjuerna. Vår tanke var här 

att pedagogerna annars skulle ha kunnat ändra sitt arbetssätt om vi hade haft intervjuerna först. Vi 

ville därför börja med att undersöka hur de arbetade för att sedan se om det stämde överens med hur 

de resonerade kring barns lärprocesser. 

 

5.2. Etnografiskt inspirerad studie 

I etnografiska studier undersöks händelser/fenomen i naturliga miljöer. I den etnografiska studien är 

det viktigt att man samlar många olika sorters data men även att det sker under en längre tid för att 

kunna få ett svar på det man undersöker och att svaret ska komma så nära verkligheten som möjligt 

(Roos, 2013, s. 50-51). Det handlar också om att förflytta sig från sina egna normer och värderingar 

man lätt kan ta för givet, för att närma sig andra människors liv, vardag och tänkande (a.a., s. 46). 

En etnografisk studie kallas fältstudie och bygger på att forskaren är på det fält i olika situationer 
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under en längre tid. Vi har därför valt att benämna vår studie som etnografiskt inspirerad eftersom 

att vi inte har studerat fältet under en längre period (Kullberg, 2014, s. 15). 

 

5.3. Deltagande observation 

För att studera hur pedagogerna följer upp och synliggör barns lärprocesser och hur barns egna 

synsätt kom till uttryck antog vi rollerna som deltagande observatörer. Detta gjorde vi för att 

komma nära barnen och pedagogerna, ta del av deras vardag och för att närma oss deras 

utkikspunkt (Lalander, 2011, s. 83). I den deltagande observationen deltar forskaren i det som ska 

studeras och denna form används då forskaren vill söka kunskap från insidan (Franzén, 2014, s. 62). 

Att söka kunskap från insidan finner vi är viktigt för vår undersökning då vi som observatörer ville 

skapa oss en egen bild av hur pedagogerna arbetade, utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv, 

med att följa upp och synliggöra barns lärprocesser.  

 

Stensmo (2002) skriver bland annat om vad det innebär att inta rollen som deltagande observatör. 

Det handlar bland annat om att se det som andra ser, men även att behålla ett utanförskap genom att 

ibland dra sig undan och se det som de andra inte ser. Med andra ord handlar det om att lägga 

märke till detaljer och småsaker som vi annars inte uppmärksammar oss på. Han lyfter också att det 

är viktigt som deltagande observatör att vara social, empatisk, kunna byta perspektiv samt att vara 

nyfiken och inte vara för påstridig (Stensmo, 2002, s. 118).  

 

När vi observerade förde vi anteckningar i form av spaltdokumentationer i varsina 

anteckningsblock. Detta gjorde vi för att på ett överskådligt sätt kunna orientera oss i vad vi sett i 

verksamheten. Spaltdokumentation är ett verktyg som kan användas för att synliggöra vad som 

görs, vad som sägs i en viss situation samt vilka reflektioner som uppstår hos oss som observerar. 

Under den första spalten om vad som görs innefattar även hur det görs. Det kan exempelvis vara att 

vi beskriver handlingar eller samspel med andra barn. Under den andra spalten antecknas så mycket 

som hinns med av det som sägs. I den tredje spalten antecknas de tankar och reflektioner som 

uppstått om det som skett (Skolverket, 2012, s. 46). 
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5.4. Ostrukturerade intervjuer  

För att undersöka hur förskollärarna resonerar kring hur barnens lärprocesser följs upp och 

synliggörs, så har vi valt att samla den kunskapen genom intervjuer. Detta gjorde vi för att 

observationerna och intervjuerna skulle komplettera varandra, och därigenom få en så omfattande 

och trovärdig studie som möjligt. Det finns olika former av intervjuer. Man kan tala om bland annat 

ostrukturerade, semistrukturerade, djupintervjuer eller livshistorieintervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011, s. 40). Den form vi har använt oss av som vi har gått in på lite närmare är 

ostrukturerade intervjuer. Vad som bestämmer graden av hur strukturerad en intervju är beror på i 

vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin inställning 

eller tidigare erfarenheter, samt om vilket ”svarsutrymme” som intervjupersonen får. I 

ostrukturerade intervjuer är det vanligt att man använder sig av öppna frågor utan fasta 

svarsalternativ samt att man kan välja själv i vilken ordning man ställer frågorna (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 75-76). Vi ville ge förskollärarna ett fritt tolkningsutrymme, med öppna frågor 

utan några svarsalternativ, att de skulle svara på frågorna utifrån deras egna tankar och erfarenheter.   

 

5.5. Urval och undersökningsgrupp 

Vi valde att undersöka en två-tre årsavdelning med 13 barn och två pedagoger, och en fyra-fem 

årsavdelning med 17 barn och fyra pedagoger, på en stor förskola i en förort till Stockholm. 

Anledningen till att vi ville undersöka denna förskola var för att en av oss hade arbetat där innan, 

och fått en annan bild av hur barns lärprocesser synliggörs, än våra tidigare erfarenheter. Vi valde 

två avdelningar med olika åldrar för vi ville ha en spridning i urvalet och för att få en variation i 

studien. Vi kände att två avdelningar var lagom inom ramen för denna studie i och med att vi 

dessutom skulle intervjua två förskollärare. De två förskollärare vi valde att intervjua var en 

förskollärare tillhörandes respektive avdelning. Anledningen till att vi valde just förskollärare och 

inte barnskötare var för att vi själva studerar till förskollärare. Vi tänkte att vi ville få ta del av och 

få en inblick i vad någon med en högskoleutbildning har fått med sig för erfarenheter och perspektiv 

gällande barns lärande.  

 

Vi har i våra observationer benämnt de yrkesverksamma i förskolan för pedagoger, oavsett om de är 

barnskötare eller förskollärare. Detta för att vi anser att läsaren annars kan lägga en värdering i om 

de benämns som barnskötare eller förskollärare. Detta påverkar inte studiens resultat om hur de 

arbetar med hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs. 
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5.6. Genomförande 

Det första vi gjorde var att maila till förskolans chef för att presentera oss och berätta om vår studie 

samt fråga om det skulle passa att vi genomförde den hos dem. Efter att vi fick klartecken från 

chefen samt de berörda pedagogerna tog vi kontakt med de två förskollärare som vi tänkt intervjua. 

Sedan bestämde vi ett första besök så de fick ett ansikte på oss och för att berätta närmare om 

studiens syfte och genomförande. Vi ville dessutom lära känna barnen lite så de successivt kunde 

känna sig trygga med oss eftersom vi skulle vistas där en hel del. Vid detta tillfälle lämnades även 

ett presentationsbrev och samtyckesbrev ut till barnens vårdnadshavare, där vi presenterade oss 

själva, vad vi ville undersöka, och för att få ett godkännande om/hur de ville att deras barn skulle 

medverka. Till en början hade vi tänkt intervjua även barn, för att få syn på deras tankar och synsätt, 

utifrån barns perspektiv, därav svarsalternativet ljudinspelning i samtyckesbrevet. Anledningen till 

att vi valde bort att använda denna datainsamlingsmetod var för att vi insåg att det skulle bli för 

omfattande med bearbetningen inom ramen för denna studie. Vi tänkte om och kom fram till att vi 

kunde få in barns perspektiv ändå genom att integrera detta i observationerna om hur pedagogerna 

arbetar med att följa upp och synliggöra barns lärprocesser.  

 

Inom ramen för studien som var tidsbegränsad på ca.10 veckor kom vi fram till att observationerna 

skulle ske under en period av tre veckor, vid totalt sex tillfällen, varav tre tillfällen på vardera 

avdelning. Vi var på fältet under heldagar med ett reflektionsuppehåll på ca.1,5 timme per tillfälle. 

Anledningen till att vi var ute heldagar var för att vi kände att vi ville få en så sanningsenlig bild 

som möjligt av hur pedagogerna arbetar. Vi trodde inte att vi skulle kunna få det om vi endast hade 

varit ute under exempelvis förmiddagar. När vi var ute i verksamheten deltog vi båda i förskolans 

vardagliga aktiviteter. Vårt fokus låg på barnens lärande och hur pedagogerna arbetar för att följa 

upp och synliggöra lärprocessen för dem. När vi inte var med i barnens aktiviteter, tog vi ett steg 

tillbaka genom att vi satt vid sidan av den pågående aktiviteten och antecknade det vi såg och hörde. 

Vi använde spaltdokumentationerna på det sättet att vi var och en antecknade det vi såg och hörde 

med de reflektioner som uppstod, för att sedan tillsammans jämföra och diskutera kring det vi sett, 

om vi sett det ur olika perspektiv osv. 

 

När vi kände att vi hade tillräckligt med material från observationerna satte vi oss ner och 

diskuterade, reflekterade och analyserade det material vi fått in. Vid bearbetningen och analysen av 

våra observationer, om hur pedagoger följer upp och synliggör barns lärprocesser på avdelningarna, 

läste vi enskilt in oss på det material vi fått fram, för att finna det som var mest framträdande i 
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observationerna, kopplat till barns lärprocesser. Sedan diskuterade vi ihop oss och kom tillsammans 

överens om vilka situationer vi skulle ha med. Vi tolkade vårt material med hjälp av vår teoretiska 

grund, och kopplade detta till de tidigare forskningarna.  

En vecka innan intervjuerna ägde rum gjorde vi en pilotstudie av intervjufrågorna. Där berättade vi 

vårt syfte och frågeställningar av vår studie innan vi ställde de tänkta intervjufrågorna. Vi valde att 

ställa frågorna till tre personer som arbetade inom förskolans verksamhet samt till en utomstående 

som inte var insatt inom förskolan. Anledningen till att vi valde tre personer inom förskolan och en 

utomstående, var för att vi dels ville höra från de insatta om de tyckte frågorna var relevanta, och 

dels ville vi höra från en utomstående om frågorna var lätta och tydliga att förstå.  Det visade sig att 

samtliga intervjuade personer tyckte frågorna var väldigt tydliga och relevanta för vår studie.  

 

Sedan skickade vi ut ett mail till de berörda förskollärarna där vi bad de fundera lite kring det 

område intervjun skulle beröra. Detta för att ge dem en chans till att förbereda sig för vad intervjun 

skulle handla om. Vi valde detta genomförande för att vi önskade få ett djup i intervjuerna med så 

genomtänkta och fullständiga svar som möjligt. 

 

Intervjuerna ägde rum i verksamhetens arbets-/datorrum. Platsen valde vi just för att förskollärarna 

skulle känna sig trygga samt för att samtalet skulle ske ostört. Vid intervjutillfällena delade vi upp 

intervjun på det sättet att en av oss introducerade intervjun genom att förklara varför vi var 

intresserade av att intervjua dem och om det var okej att vi spelade in intervjun på våra mobiler. Vi 

informerade om vårt syfte, förklarade de forskningsetiska reglerna vi tagit hänsyn till samt förde 

anteckningar över bland annat stämning och kroppsspråk. Den andra av oss ställde intervjufrågorna 

och avslutade intervjun. Förskollärarna fick utifrån sina inställningar och erfarenheter fritt 

svarsutrymme att tolka intervjufrågorna på.  

 

Under själva intervjun var vi noga med att tänka på vårt förhållningssätt likt det Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2011) skriver om. Vi framhävde inte att vi var auktoritära utan tänkte på att 

vara ödmjuka och visade intresse i det de hade att berätta. I inledningen tydliggjorde vi att vi var 

intresserade av att ta del av intervjupersonens synpunkter och erfarenheter, sedan började vi med att 

ställa öppna frågor för att så småningom smalna av och gå över till mer specifika frågor (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 39, 47). Vi avslutade med att tacka för deras medverkan och frågade 

om de hade något att tillägga eller några frågor. Stämningen under intervjuerna kändes bra med 
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tanke på att förskollärarna var drivna och positiva till våra intervjufrågor. De hade även ett 

avslappnat kroppsspråk. 

 

Efter de båda intervjuerna lyssnade vi tillsammans igenom dem för att höra så vi hade fått med allt. 

Därefter kom vi fram till att vi skulle transkribera en intervju var. Då transkriberingarna var färdiga 

gick vi tillsammans igenom svaren på frågorna och sammanställde dessa i intervjuanalys-delen. Vid 

analysen av intervjuerna kom vi fram till att vi ville strukturera upp analysen genom att skilja 

frågeställningarna åt för att tydligt se om förskollärarnas svar stämde överens med våra 

observationer. 

 

5.7. Etiska överväganden 

För att få deltagarnas och vårdnadshavarnas godkännande har vi presenterat, förklarat och motiverat 

vår studie. Vi skickade ut presentationsbrevet och samtyckesbrevet till vårdnadshavarna i god tid 

innan studien började. 

 

När vi som studenter genomför en undersökning behöver vi känna till vilka forskningsetiska 

principer och regler som gäller. Det handlar om vad vi bör göra innan vi börjar, under själva 

genomförandet och efter genomförandet. Vi har tagit hänsyn till och informerat de inblandade 

förskollärarna samt barnens vårdnadshavare om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Det handlar kortfattat om att vi har informerat de berörda om undersökningens syfte samt 

beskrivit hur undersökningen i stora drag skulle genomföras. Vi har upplyst om att deltagandet är 

frivilligt, att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, samt att uppgifterna som insamlats 

inte kommer användas för något annat syfte än för forskning. Uppgifterna om de inblandade har 

getts största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifter kommer förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).   

 

För att skydda de berörda undersökningspersonernas identitet har vi valt att anonymisera förskolan 

samt att benämna barn och pedagoger neutralt, som hen, barnet eller pedagogen. Att inte benämna 

barn eller pedagoger vid han, hon eller vid namn är inget som har påverkat studiens resultat, vi har 

därför valt att inte använda de benämningarna.  
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Angående det samtyckesbrev vi lämnade ut, där vårdnadshavarna fick avgöra om och hur de ville 

att deras barn skulle medverka, lämnades alla lappar in utom en. Två avböjde sin medverkan. Vi 

hanterade bortfallet genom att vi inte hade med dessa tre barn i våra observationer.  

För att få ta del av barnens livsvärldar var det viktigt för oss att sträva efter att lära känna barnen 

och visa engagemang i det de gör, men även att vara öppen, visa oss intresserade och se till att allt 

sker på barnens villkor. Vi håller även med det Johansson (2003) skriver om att vi inte ska vara där 

för att bedöma eller värdera barnen, utan endast tolka det dem gör (Johansson, 2003, s. 44).            

 

5.8. Reliabilitet och validitet 

Metodavsnittet avslutas här med en diskussion av studiens tillförlitlighet innehållandes de styrkor 

och svagheter som finns kring observationer och intervjuer.  

 

Enligt Stukát (2011) handlar reliabilitet om tillförlitligheten eller kvaliteten på våra metoder för att 

samla in data (Stukát, 2011, s. 133). Roos (2013) behandlar reliabiliteten inom etnografiska studier 

och nämner att det handlar om att man på ett noggrant sätt har samlat in sin data och att man har en 

tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser av det (Roos, 2013, s. 51).  Reliabiliteten för oss 

handlar alltså om hur pass tillförlitliga våra observationer och intervjuer har varit för att göra vår 

studie trovärdig.  

 

För att göra vår studie rättvis och trovärdig valde vi att göra en kvalitativ studie med både 

observationer och intervjuer. Detta för att vi ville ta del av förskollärarnas tankar kring hur barns 

lärande följs upp och synliggörs, men även för att undersöka om det vi såg i våra observationer 

stämde överens med vad förskollärarna sa i intervjuerna. Vi tänkte att det skulle styrka och 

komplettera vår studie ytterligare. Ju fler insamlingsmetoder vi använder för att få in data tänker vi 

ger större möjlighet för oss att komma närmare verkligheten och få svar på vårt syfte.  

 

Ett sätt att kontrollera reliabiliteten kan vara att man är två personer vid både observationer och 

intervjuer för att styrka eller komplettera det vi sett eller hört (Patel & Davidsson, 2011, s. 104). Vi 

var två observatörer och intervjuare, vi var ute på fältet under verksamhetens mest aktiva del av 

dagen, och pedagogerna och näst intill alla barn medverkade i studien. Eftersom vi ville undersöka 

hur pedagoger arbetar med att följa upp och synliggöra barns lärprocesser kände vi att vi inte skulle 
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kunna få en så sanningsenlig bild om vi endast hade observerat under exempelvis förmiddagar. 

Tack vare att vi var ute på fältet under heldagar kunde vi vara med och se hur händelseförlopp 

utvecklades, följdes upp och synliggjordes för barnen.  

Vi valde att inta rollerna som deltagande observatörer för att visa de observerade att vi inte var där 

för att bedöma eller få dem att känna sig iakttagna. Vi försökte göra vårt bästa för att vara 

uppmärksamma på hur barnen reagerade av vår närvaro. Märkte vi att något barn eller pedagog 

kände sig obekväm eller sa ifrån så respekterade vi det och avbröt observationen. Vi var noga med 

att det alltid skedde på barnens villkor.  

 

Fördelen med observationer är att man får tillgång till att studera händelser och beteenden i den 

naturliga miljön och i sitt faktiska sammanhang. En nackdel med deltagande observation kan vara 

att observatören kan komma att störa barngruppens naturliga beteende med sin närvaro (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 92, 99). Vi kände att detta inte var något som helst problem. Vi planerade upp 

studiens observationstillfällen på det sättet att vi var ute i verksamheten vid två tillfällen innan vår 

studie tog vid, för att lära känna barnen och för att de skulle bli bekväma med vår närvaro. Detta 

tror vi gjorde stor skillnad än om vi hade kommit ut och börjat observationen direkt. Vi tänkte att 

barnen snarare blir distraherade om det är någon okänd som står i ett hörn och observerar än om vi 

är ”en i gänget” så att säga. 

 

Fördelen med intervjuer är att den intervjuade får chans att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser samt reflektioner ur deras synvinklar. En nackdel med intervjuer kan vara om de står för 

sig själva i en studie, då det kan ge en begränsad bild av ett fenomen vilket gör att det gärna om 

möjligt behöver kompletteras med fler metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 56). 

 

Validitet handlar å andra sidan om hur giltiga och meningsfulla våra metoder har varit för att 

undersöka det vi avsåg att undersöka (Stukát, 2011, s. 133). Vi tänker att det handlar om hur vi i 

våra observationer och intervjuer håller oss till det vi ska undersöka genom att alltid koppla till vårt 

syfte och frågeställningar.  

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt och tack vare att vi har haft den att luta oss emot, har vi kunnat 

hålla kvar fokus på vad vi skulle observera på fältet, samt att våra intervjufrågor var formade med 

utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar.  
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6. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

Det här avsnittet omfattar analysen och resultatet av vårt empiriska material. Vi har med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar kategoriserat empirin från observationerna och 

intervjuerna utifrån perspektiven barnperspektiv och barns perspektiv. Inom dessa perspektiv har vi 

utifrån vår teoretiska bas pragmatismen, funnit att pedagogerna följer upp och synliggör barnens 

lärprocesser utifrån centrala delar av hur pragmatismen ser på barns lärande. Observationerna har vi 

strukturerat upp i rubrikerna process, miljö & material, språk, reflektion, barns intressen, demokrati 

samt pedagogers förhållningssätt. Intervjuerna strukturerade vi upp endast utifrån barnperspektiv 

och barns perspektiv, utan underrubriker. Detta för att de intervjuades svar gick in i varandra och 

var svåra att urskilja. Vi diskuterar vårt resultat i relation till tidigare forskning.  

 

6.1. Synliggörande av barns lärprocesser- Observationer barnperspektiv 

När vi var ute och observerade fokuserade vi på hur pedagogerna arbetade med att följa upp och 

synliggöra barnens lärprocesser, utifrån vad pedagogerna hade för uppfattningar om barnens 

upplevelser och intressen. Vi har delat upp pedagogernas arbete i kategorierna process, miljö, språk 

samt reflektion med barnen eftersom dessa är centrala inslag inom pragmatismen.  

 

6.1.1. Process 

Processen är en stor och viktigt del i då barnen ska få syn på sitt lärande. Pedagogerna har följt upp 

denna process och synliggjort den för barnen genom bland annat att göra barnens skapande synligt 

samt återkopplat detta till processens olika steg. Dessa processer tydliggörs i följande exempel: 

En pedagog sätter upp halloween-skapande på väggen som barnen gjort. Barnen hade målat sina 

fötter vita och tryckt dem på ett papper, samt satt dit ögon så att det liknade spöken.  

Annelie pekar på skapandet: -Hur har ni gjort de här? Vad har ni använt för något? 

Barn: - Våra fotar!  

Genom att pedagogen satte upp barnens skapande på väggen fick barnen möjlighet att se sina alster 

och reflektera kring hur de från att ha målat sina fötter och tryckt dem på ett papper till att bli ett 

spöke. Vi tänkte att detta är ett sätt att synliggöra barnens lärande. När Annelie frågade hur de har 

gått tillväga, fick barnen tänka efter och återberätta hur de gjorde spökena. 
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Under ett halloweenpyssel har barnen gjort spindlar av toarullar. Pedagogerna frågar barnen vad 

de gjorde förra gången och visar en svart toarulle. Barnen återberättar vad det var de gjorde, att 

de målade spindeln (toarullen) svart. Pedagogerna hjälper till att sätta fast ben av piprensare.  

Ped.: -Kan ni räkna hur många ben spindeln har? 

Här synliggjorde pedagogerna en lärprocess för barnen genom att skapa en spindel i flera steg. Från 

en toarulle till en svart spindel med ögon och ben av piprensare. Barnen fick möjlighet att 

återkoppla till det de gjort tidigare samt att pedagogen utmanade dem vidare med att räkna 

spindelns ben.  

Innan lunch sitter barnen i soffan och tittar på Räkna med Pino, ett youtube-klipp på lärplattan.  

Situationen såg vi som en uppföljning av pysselsituationen innan. När barnen skapade spindlar 

frågade pedagogen om barnen kunde räkna benen på spindeln. Då barnen tittade på klippet fick de 

möjlighet via IKT, att repetera räknandet på ytterligare ett sätt.  

 

Lärandet ur pragmatiska ögon ser dessa tre situationer som processinriktat lärande där pedagogerna 

skapar möjlighet för barnen att återberätta det de gjort i de olika aktiviteterna och på så vis 

synliggöra processens olika steg. Pedagogerna har även på ett konkret sätt följt upp, repeterat och 

utmanat barnen vidare i de nämnda aktiviteterna. Vi ser detta som att processen då blir förankrad i 

vad barnen erfarit och därmed ses lärandet mer som en process än en produkt. Pedagogerna satte in 

materialet i ett större sammanhang genom att barnen fick prova på och skapa själva, och se hur ett 

skapande kan gå från del till helhet. 

 

Emmoth (2014) poängterar i sin avhandling att eftersom barn har olika behov, erfarenheter och 

intressen så behöver de också olika utmaningar i sitt lärande, därför är det viktigt att verksamheten 

är anpassad till att utveckla alla barn. Ett sätt att göra detta på tänker vi är genom att pedagogerna 

arbetar processinriktat, eftersom lärandet då sker på ett varierat sätt. 

 

6.1.2. Miljö och material 

Utifrån vad vi sett under våra observationer så är miljön och materialet en stor del i hur barns 

lärprocesser synliggörs utifrån ett barnperspektiv, på det sättet att det är pedagogerna som 

exempelvis möblerat rummen och placerat ut material utifrån vad de tror barnen vill använda.  
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Materialet på de yngre barnens avdelning var tillgängligt på både barnens nivå och pedagogernas 

nivå. På barnens nivå hade de material som exempelvis böcker, sagor med text, stödtecken och bild, 

dokumentationer, leksaker som bilar, tågbana osv, samt eget skapande uppsatt på väggen. På 

pedagogernas nivå hade de material som exempelvis olika typer av pyssel/byggmaterial, 

bokstavsmagneter samt pedagogernas material för samlingar. På de äldre barnens avdelning var 

materialet i större utsträckning på barnens nivå, de hade bland annat uppsatta temaarbeten, 

dokumentationer, bilder med olika kappla-byggen, klossar, bilmattor, spegel, böcker, CD-skivor, 

pussel, lego och en del pysselmaterial. På pedagogernas nivå hade de experimentmaterial, 

sång/faktaböcker och en del skapande/pysselmaterial.  

 

Vår helhetsbild av den pedagogiska miljön på de två avdelningarna var att barnen påverkades bland 

annat av hur tillgängligt materialet var. På två-tre årsavdelningen var materialet inte lika 

lättillgängligt för barnen som på fyra-fem årsavdelningen. Det blev mer tydligt på två-tre 

årsavdelningen att barnen behövde fråga pedagogerna om det material de ville använda. På fyra-fem 

årsavdelningen hade barnen mer material på barnens nivå och behövde därför inte fråga lika ofta, 

utan kunde i större utsträckning ta det som de ville ha. Vi har reflekterat kring hur materialens 

lättillgänglighet påverkar barnens möjligheter till lärande. Vi såg att ju mer tillgängligt materialet 

var för barnen desto större möjligheter fanns det till att fler lärprocesser kunde skapas.  

 

Säljö (2012) redogör för vad Dewey menar med hur barn bör ta till sig kunskaper. Lärandet bör ske 

genom att barnen får prova på själva och undersöka i stället för att pedagogen överöser barnen med 

information som de inhämtar genom memorering. För att stimulera detta undersökande nämner han 

att utformningen av lärandemiljön kan påverka lärandet. Detta styrker Johansson (2003a) i sin 

undersökning som visar på att en stor del i att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära har med 

miljön att göra. Det kan exempelvis handla om miljön är utformad utifrån barnens intressen och 

deras lek eller hur mycket av materialet som är på barnens nivå. Som en följd av detta resonemang 

om miljöns påverkan tänker vi att detta dessutom kan bero på vilken barnsyn pedagogerna har. I 

Eva Johanssons (2003b) artikel urskiljer hon två synsätt på barn, att barn kan ses som dels human 

becomings och dels som human beings. Hon menar att barnen antingen kan ses som ofullständiga 

vuxna eller att barnen ses som likvärdiga i en delad livsvärld med de vuxna. Detta sammanhang 

relaterar vi till hur lättillgängligt materialet i miljön var i verksamheten. Eftersom materialet på tre-

fyraårsavdelningen var mer lättillgängligt än på två-treårsavdelningen tolkar vi det som att 

pedagogerna har en starkare tro på barnens förmåga att hantera den typen av material i större 
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utsträckning än vad de gör på två-treårsavdelningen. Viss typ av material som är på pedagogernas 

nivå tänker vi alltså handlar om huruvida man tror på barnets förmåga att hantera materialet. Vi ser 

detta dock som en komplex situation eftersom att materialets tillgänglighet inte bara behöver handla 

om vilken barnsyn man har, eller om man tror på barnets förmåga eller ej, utan det kan även handla 

om att det kan finnas en säkerhetsrisk om en viss typ av material är tillgängligt för barnen.  

  

6.1.3. Språk 

För att följa upp och synliggöra barns lärprocesser har vi sett att pedagogerna i stor utsträckning 

använder språket som verktyg. I aktiviteter var de tydliga i sitt språk genom att repetera. De 

stimulerade barnens nyfikenhet och intresse gentemot bland annat bokstäver. Detta har vi sett under 

exempelvis morgonsamlingar, och visar sig i följande två situationer: 

Pedagogen presenterar oss och berättar att vi kommer skriva i en skrivbok. Hen tar fram 

bokstavskort och visar barnen att det är bokstäver som vi kommer använda oss av när vi skriver. På 

varje bokstavskort finns dessutom en bild på något som börjar på den bokstaven. Varje barn får i 

tur ordning ta ett bokstavskort och försöka hitta rätt bokstav och bild att koppla till på en tavla. 

Pedagogen frågar barnen vad de ser på kortet, och upprepar högt bokstavens namn samt vilken 

bild som kopplas till bokstaven. Pedagogen hjälper även till att hitta rätt plats till rätt bokstavskort 

vid behov. Barnen kopplar bokstäverna till sina namn men även sina kompisars namn. Pedagogen 

repeterar högt och bekräftar barnens tankar och idéer. 

Här introducerade och förberedde pedagogen aktiviteten genom att sätta bokstäverna i ett konkret 

och tydligt sammanhang, på det sättet att hen även involverade oss som observatörer i aktiviteten. 

Pedagogen satte bokstäverna i ett större sammanhang i och med att barnen kopplade bokstäverna till 

sina egna namn och även till barnens egna erfarenheter. Pedagogen ställde frågor och förklarade till 

barnen på ett tydligt sätt. Barnen fick möjlighet att prova sig fram genom att inte bara upprepa 

bokstaven utan dessutom koppla bokstaven till ett ytterligare sammanhang.  

På dörren sitter barnens laminerade namnlappar som de skrivit själva. De använder dessa lappar 

för att se vilka barn som är närvarande och vilka som är frånvarande. Pedagogen ber oss 

observatörer att skriva ner våra namn på varsina lappar så de kan sätta upp dem på dörren. 

Pedagogen visar våra namnlappar för barnen och frågar om de känner igen bokstäverna och 

tillsammans kan lista ut vad det står. Pedagogen bekräftar och bokstaverar tillsammans med 

barnen.  
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Pedagogen inkluderade oss som observatörer och fick samtidigt in lärande om bokstäver och namn 

på nytt. Barnens namnlappar hade barnen fått göra själva, och barnen fick göra hur de ville, oavsett 

om de skrev sitt namn eller inte, huvudsaken var att de kunde känna igen sin lapp. Genom att de 

gick igenom barnens namn på samlingen och kopplade till barnens egengjorda namnlappar 

bekräftade pedagogen alla barnen, samt följde upp och återkopplade lärandet för barnen. 

 

Säljö (2012) skriver att enligt Dewey erövrar barn abstrakta kunskaper som bokstäver genom 

språket. När pedagogerna på ett tydligt sätt kommunicerar, ställer frågor till barnen och repeterar, 

skapar de möjligheter för barnen att utvidga sina erfarenheter bortom det de varit med om. 

Johansson (2003a) tillägger att när man, som pedagogen gjorde i exemplen, att hen samtalade och 

synliggjorde språkets form och betydelser i olika sammanhang, sker möten för lärande eftersom att 

barnen får öva språket. Att språket är av stor vikt för barns lärande poängterar även Emmoth (2014).  

Hon menar att när pedagoger sätter ord på det de gör ger de barnen förutsättningar till att utöka 

deras ordförråd och att de lättare kan interagera med andra. Pedagogerna i observationerna visade 

dessutom en förståelse för att barn har olika förutsättningar för att lära sig, och det gjorde de när de 

möjliggjorde för barnen att ta till sig kunskap genom att de även fick vara aktiva i lärandet. De lärde 

sig med andra ord genom att också göra något fysiskt. Det är också viktigt att ha i åtanke att vissa 

barn kan behöva mer förberedelser innan exempelvis en aktivitet, för att låta alla barn delta på lika 

villkor. I den första bokstavssituationen förberedde pedagogen aktiviteten med ett tydligt språk 

genom att hen introducerade med att presentera oss som observatörer, och kopplade bokstäverna till 

att det är dessa vi kommer använda oss av då vi skriver i vårt anteckningsblock.  

 

6.1.4. Reflektion 

Vi har sett att pedagogerna skapar tillfällen för barnen att reflektera kring det de gjort i förskolans 

dagliga aktiviteter. Pedagogerna ställde många frågor till barnen där de fick tänka själva utifrån sina 

egna erfarenheter. Detta har visat sig på följande sätt: 

På samlingen innan lunch berättar en pedagog vad de ska göra efter lunchen. De ska skapa något 

som har med hösten att göra.  

Ped.: -Vad är höst? 

Barn 1: -När löven ramlar. 

Ped.: -Vad händer med löven? 
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Barn 2: -De blir röda och gula. 

Sedan pratar de om årstider, månaderna och hur många dagar de har. De sjunger en sång om 

veckodagarna där barnen får fylla i med veckodagarnas namn.  

Pedagogen skapade här tillfälle för lärande om hösten genom att introducera ämnet tydligt på flera 

olika sätt. Hen gav barnen utrymme till reflektion och eftertanke om vad hösten är för något. De 

kopplade dessutom det de pratat om till en sång för att få in ett ytterligare sätt till lärande.  

Under en morgonsamling frågar en pedagog barnen vad de pratade om på samlingen föregående 

dag, eftersom hen inte var där då. Barnen berättade att de hade pratat om hösten. 

Barn 1: -Vi pratade också om veckodagarna. 

Ped.: -Nu är jag nyfiken…vad är man när man är nyfiken? 

Barn 2: -Att man vill veta vad man gjort. 

Vi såg denna observation som en uppföljning och återkoppling till den tidigare observationen om 

hösten. Barnen fick tänka tillbaka och reflektera över vad de gjorde föregående dag. Samtidigt fick 

pedagogen in lärande om ett begrepp på ett naturligt sätt, repeterade och ställde följdfrågor.  

 

Mot bakgrund av detta och med vårt pragmatiska förhållningssätt är den reflekterande erfarenheten 

det viktiga när pedagogen förankrar barns erfarenheter i deras lärande. Detta reflekterande bör 

komma inifrån barnet och utifrån barnets vilja av att åstadkomma något. Reflektion och tänkande är 

något som även krävs då barnen utför praktiska handlingar, exempelvis när barnen ska skapa något, 

då behöver de tänka efter vad det är de behöver för att kunna göra detta skapande. Mårdsjö Olsson 

(2010) tar även upp vikten av att ge barn möjligheter till att reflektera och tänka själva, just för att 

barnen då får chans till en djupare förståelse av innehållet i och med att de blir mer medvetna om 

hur de kan bygga vidare på sina färdigheter och sitt kunnande.  

 

6.2. Synliggörande av barns lärprocesser- Observationer barns perspektiv 

Vårt fokus under observationerna var även att undersöka hur barnens egna tankar och perspektiv 

kom till uttryck samt hur pedagogerna tog tillvara på dem. Inom pragmatismen ska lärande alltid ta 

utgångspunkt i barnens egna intressen och därför har vi strukturerat upp detta utifrån hur 

pedagogerna följde upp och synliggjorde lärprocesser utifrån barnens intressen. 
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6.2.1. Barnens intressen 

Vi har under observationerna sett att det mest framträdande sättet som pedagogerna försökte närma 

sig barnens perspektiv var genom att utgå från deras intressen. De har utvecklat idéer och aktiviteter 

utifrån vad barnen visat sig intresserade av. Nedanstående tre situationer visar hur det tog sig 

uttryck:  

Följande situation startade med att barnen ville bjuda hem pedagogen på deras kalas. Pedagogen 

svarade att det skulle bli svårt för hen att komma men att hen hade en liten kompis i form av en 

nalle som gärna ville följa med hem till barnen. Barnen fick låna hem nallen och en dagbok som 

barnen (vårdnadshavare) fått skriva i samt tagit bilder om vad de gjort, hur deras rum ser ut osv. 

På samlingen fick barnet som hade haft med sig nallen berätta om bilderna i dagboken. Pedagogen 

ställde frågor till barnet, återkopplade till vad de gjorde förra veckan, gick igenom tal när nallen 

fyller år osv.  

I observationen med nallen som startade utifrån barnens intressen och tankar, fick barnen ett 

uppdrag att ta med sig hem. Här tänkte vi att barnen fick möjlighet till en lärprocess där de fick 

reflektera över vad nallen fått vara med om under vistelsen hemma hos barnet. Barnet fick 

återberätta för sina kamrater på förskolan och pedagogen utvecklade barnet vidare genom att ställa 

frågor och bekräfta dem. Pedagogen tog till vara på barnens tankar och fick dessutom in lärande på 

ett naturligt och lustfyllt sätt.  

Under en samling har två barn lite svårt att koncentrera sig på den gemensamma aktiviteten, och 

håller på med kapplastavar. Pedagogen upptäcker detta, avbryter sin tänkta idé och tar tillvara på 

barnens intresse för kappla.  

Ped.: -Okej, nu är ni intresserade av kappla. Kan ni ta fem stycken kapplastavar var och dela ut till 

era kompisar? Barnen får bygga med dessa en stund. När barnen ska lämna tillbaka 

kapplastavarna får de säga högt ”3 plus 2 är lika med fem”.  

Pedagogen utgick och tog tillvara på barnens intresse för kappla, och inte utifrån sin fasta 

pedagogiska plan. Hen var flexibel i sitt förhållningssätt och kunde snabbt ändra sitt perspektiv till 

att utveckla vidare det barnen var intresserade av. Pedagogen utvecklade idéer tillsammans med 

barnen och närmade sig barnens perspektiv. Pedagogen fick även in matematik i det barnen gjorde 

på ett lustfyllt sätt.  
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Under en samling får barnen rösta mellan två aktiviteter, antingen ”tärning” eller bygga med 

kapplastavar. Flest röster fick ”tärning”. Ett problem uppstod. De hade ingen tärning.  

Ped.:- Hur ska vi göra nu? 

Ett barn ger förslag på att ett barn kan vara tärning. De ritar prickar på lappar upp till sex som de 

sedan placerar på ett barns kropp. Sedan börjar leken. Barnet rullar/rör på sig så att en 

tärningssiffra visas. Pedagogen läser upp det uppdrag som står för varje siffra som barnen ska 

utföra, exempelvis hoppa på ett ben sex gånger.  

Pedagogen involverade barnen i att lösa ett problem som uppstått, tog tillvara på och utvecklade 

barnens idéer. De skapade tillsammans en tärning och pedagogen lät barnen få vara med i 

processen. Genom att barnen var delaktiga tänker vi att de blir bekräftade och får en självsäkerhet i 

att deras åsikter är viktiga. Genom att pedagogen förhöll sig på det viset tänker vi att barnen blir 

motiverade till att problem går att lösa på olika sätt.    

 

Sundgren (2011) betonar att enligt Dewey är det viktigt att de aktiviteter som sker i verksamheten 

har tagit utgångspunkt i barnens intressen och är integrerade delar av kulturens och samhällets 

värden. Dewey (1999) hade en kritisk blick mot att pedagoger enbart agerar utifrån ett teoretiskt 

pedagogiskt program, eller då de utan att ta hänsyn till barnens förmågor, fastnar vid sådant som 

ligger dem varmt om hjärtat och sätter upp detta som mål. Detta menar han kan hämma barnens 

lärande. Pedagogerna i situationerna hade förmåga att snabbt byta perspektiv och ta vara på barnens 

intressen, istället för att hålla fast vi sin tänkta plan. Detta gjorde att alla barn blev delaktiga och 

pedagogerna fick samtidigt in lärande på ett naturligt och lustfyllt sätt. I dessa fall ser vi tydligt det 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver om, att pedagogerna möjliggör en 

blandning av barn- och lärarinitierade aktiviteter där lärandet är integrerat. Författarna utläser i sin 

undersökning att lärarna tillsammans med barnen utvecklar idéer och tar del av barnens intressen 

likt det som pedagogerna i våra situationer gjorde. I Eva Johanssons (2003b) artikel behandlas hur 

pedagoger kan närma sig och synliggöra barnens perspektiv. Det framkommer att detta går att 

möjliggöra genom att lyssna på barnen, resonera, kompromissa och försöka komma fram till 

gemensamma lösningar. Det viktiga i detta menar författaren är att pedagoger tillåter att barnens 

perspektiv får uttryckas, visar förståelse för barnens upplevelser, vilja och önskningar.  
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6.3. Synliggörande av barns lärprocesser- Observationer barnperspektiv och 

barns perspektiv  

Vi har märkt att det förekommer situationer där båda perspektiven ingår. Dessa kunde vi inte sätta 

in i det ena eller andra perspektivet, därför valde vi att presentera några situationer där båda 

perspektiven ingår. Vi har här delat in dem i kategorierna utifrån de centrala delarna inom 

pragmatismen, demokrati och pedagogernas förhållningssätt, eftersom dessa har varit mest 

framträdande och har genomsyrat verksamheten.  

 

6.3.1. Demokrati 

Pedagogerna arbetar aktivt för att barnen ska få kunna påverka sin vardag, uttrycka sina tankar och 

åsikter samt att visa respekt för varandra. Det har vi framförallt sett genom handuppräckning och 

turtagning.  

Under en eftermiddagssamling berättar en pedagog en saga med dockor. Pedagogen frågar barnen 

vad man gör när man exempelvis väntar på sin tur, turas om osv. Barnen svarar vad det innebär 

med sina egna ord. Barnen ger också förslag på hur sagan ska fortsätta. Pedagogen tar tillvara på 

det och involverar detta i sagan.  

Pedagogen skapar tillfälle för lärande genom att ställa frågor till barnen om sagans handling. 

Barnen får här uttrycka sina tankar och åsikter samt lyssna på sina kamrater. Pedagogen synliggör 

lärandet genom att få in frasers innebörder i sagan, då dessa fraser även återkommer i barnens 

vardag i förskolan.  

Under en sagostund läser en pedagog ”Petter och hans fyra getter”. Denna saga finns även uppsatt 

på väggen med text, stödtecken och bilder så barnen själva kan gå dit och titta. Pedagogen ställer 

frågor till barnen om sagans handling där de i tur ordning får svara genom att räcka upp handen. 

Pedagogen läser inte sagan rakt av utan låter barnen få berätta handlingen. Pedagogen repeterar 

därefter med att läsa sagan och upprepa det barnen sagt.  

Ped.: - Vilken färg har månen? 

Barn 1: - Vit. 

Barn 2: - Gul. 

Ped.: - Barn 1 tycker vit och Barn 2 tycker gul.  

Pedagogen återkopplade sagan för barnen genom att läsa den högt. Eftersom att sagan var uppsatt 

på väggen fick barnen möjlighet att både se den uppsatta sagan, göra genom stödtecken samt höra 
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genom högläsning. Pedagogen såg även till att låta alla barns röster höras genom att de fick räcka 

upp handen, samt att hen lät barnen själva få berätta handlingen. När pedagogen frågade vilken färg 

månen har, fick hen två olika svar, men visade genom sin kommentar att det inte finns något rätt 

eller fel, utan att vi snarare har olika uppfattningar om saker och ting och att man kan se saker på 

olika sätt.  

 

Enligt Dewey menar Säljö (2012) att barn bör ha inflytande på form och innehåll i verksamheten, 

för att förbereda barnen till att bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Vidare fortsätter Sundgren 

(2011) att ett demokratiskt samhälle bör präglas av att människor kan ta del av varandras olika 

värderingar, kunna argumentera för sin sak samt att kunna byta perspektiv. Pedagogerna i 

situationerna gav barnen utrymme att få uttrycka sina tankar och åsikter, visa respekt genom att 

lyssna på varandra samt att pedagogen visade att det inte finns något rätt svar, utan att man kan 

tolka företeelser på olika sätt.   

 

6.3.2. Pedagogernas förhållningssätt 

I samtliga observationer har vi sett att det största bidraget till att följa upp och synliggöra barns 

lärprocesser på avdelningarna handlar om hur pedagogerna förhåller sig gentemot barnen. De båda 

avdelningarna genomsyrades av närvaro, öppenhet, lyhördhet och flexibilitet. Pedagogerna 

interagerade med värme och visade sig intresserade för barnens erfarenhetsvärldar.  

 

Vi har sett att pedagogerna intar barnperspektivet genom att de empatiskt sätter barnen i fokus, i 

och med att de försöker förstå barnens situationer och upplevelser. Pedagogerna utmanar barnen i 

deras lärande genom ha ett tydligt språk på det sättet att de ställer frågor, repeterar och bekräftar det 

barnen har att säga. Tillsammans med barnen sker en ständig dialog där de dagligen samtalar och 

resonerar med varandra. Då problem uppstår försöker de komma fram till gemensamma lösningar. 

De visar respekt för barnens integritet och behov samt visar förståelse för barnens upplevelser, vilja 

och önskningar. Pedagogerna ger barnen möjlighet att tänka själva och reflektera, och tar tillvara på 

det i lärprocessen. Pedagogerna försöker närma sig barns perspektiv genom att de är observanta och 

ger förslag som utgår från barnens intressen. De tillåter att barnens perspektiv kommer till uttryck 

genom att de möter barnens frågor och funderingar samt involverar deras erfarenheter i lärandet. 

Relationen mellan barn och pedagoger präglas av ett engagemang och tro på barnens förmågor.  
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Mårdsjö Olsson (2010) betonar hur viktigt det är att man som pedagog ger barnen möjligheter till 

att reflektera och att ta tillvara på det som barnen uttrycker så barnen blir medvetna om hur de kan 

bygga vidare på sitt kunnande och därmed få en djupare förståelse. Detta kopplar vi till hur 

pedagogerna har förhållit sig gentemot barnen då de inte bara har låtit barnen reflektera utan även 

har tagit tillvara på det i lärandet. På det sättet uttrycks barnens egna synsätt och tankar och 

pedagogerna tog tillvara på det utifrån vad de uppfattade var bra för att barnen ska lära sig på ett 

lustfyllt sätt. Därav inkluderas de båda perspektiven, barnperspektiv och barns perspektiv. 

 

Johansson (2003a) poängterar hur betydelsefull en ständig dialog med barnen i verksamheten är. I 

dagens förskola med stora barngrupper handlar det om att försöka hitta tillfällen i vardagen för att 

samtala med barnen för att skapa dessa goda kommunikationsprocesser. Detta relaterar vi till 

barnperspektivet och barns perspektiv eftersom pedagogerna försökte hitta tillfällen i vardagen att 

föra ständiga dialoger med barnen utifrån vad de har uppfattningar om hur de kan ta tillvara på 

barns tankar i lärandet. 

 

Demokrati och pedagogers förhållningssätt ser vi ingår i barnperspektivet på det sättet att 

pedagogerna inkluderade lärande i situationer utifrån vad de uppfattat är viktigt att barn lär sig, 

såsom turtagning samt att de visade att alla kan ha olika uppfattningar om olika företeelser. 

Pedagogerna hade ett närvarande och lyhört förhållningssätt och satte barnen i fokus i och med att 

de försökte förstå barnens situationer och upplevelser. Utifrån vad pedagogerna trodde var viktigt 

för barns lärande har de haft ett tydligt språk och gav barnen möjlighet att reflektera och tänka 

själva. Vi har kopplat demokrati och pedagogers förhållningssätt till barns perspektiv på det sättet 

att barnen har fått utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, samt att pedagogerna har tagit 

tillvara på det i barnens lärprocesser. Även här har pedagogernas förhållningssätt en betydande roll i 

och med att de ger utrymme för barnen att uttrycka sina åsikter och ta del av varandras perspektiv. 

De tar även tillvara på barns intressen och involveras deras erfarenheter i lärandet.  

 

6.4. Tankar kring barns lärprocesser- Intervjuer barnperspektiv 

Vid våra intervjuer fick vi ut information utifrån förskollärarnas erfarenheter kring barns lärande, 

och dessa knöt an till barnperspektivet på det sättet att de i sin pedagogik sätter barnen i fokus och 

försöker förstå deras livsvärld.  
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Förskollärarna menar att barn lär sig i den dagliga verksamheten, men att man kan ge bättre eller 

sämre förutsättningar för det. De menar att lärandet kan ske både deduktivt och induktivt genom 

exempelvis då man planerar en aktivitet utifrån ett visst strävansmål och därmed riktar vissa 

processer mot att ett visst lärande ska ske eller när man exempelvis plockar upp en lärprocess hos 

barnen i den fria leken. En av förskollärarna förklarar att de oftast har en tanke med vad de planerat, 

en grovplanering över veckan, där barnen inte har så jättestort inflytande på just 

gruppkonstellationer. Att de tar ett vuxenansvar genom att dela upp gruppen för att barnen ska hitta 

andra konstellationer att leka i. Men när de väl genomför något av de planerade aktiviteterna så är 

de mer inriktade på själva syftet än på hur aktiviteterna genomförs. Där är de mer flexibla genom att 

barnen själva får möjlighet att bestämma hur de vill utföra aktiviteten.  

 

Förskollärarna nämner också vikten av att barnen lär sig genom att utforska på egen hand, och att 

inte slänga ut fasta faktakunskaper till barnen. Det viktiga är inte att barnen kan rabbla korrekt 

exempelvis siffror och alfabetet, utan det viktiga är hur de lär sig och hur de tänker. Vi pedagoger 

behöver ha en positiv attityd till lärande, så barnen får en nyfikenhet till ett lustfyllt lärande.  

 

Hur man som pedagog rent konkret kan följa upp och synliggöra barns lärprocesser, nämner de 

intervjuade att det optimala hade varit att man samlar ihop sig efter en aktivitet och reflekterar kring 

vad man gjort. De nämner att i verkligheten blir det inte alltid att man hinner det, men att de då 

försöker prata om det innan lunchen eftersom det oftast är då de haft en aktivitet, och då ger dem 

feedback och samtalar om vad de gjort och lärt sig. De tar även tillfällen vid lunchbordet och 

samtalar om vad man gjort på förmiddagen, vad hände osv. Ett annat sätt att synliggöra barns 

lärprocesser är genom att få upp bilder på det barnen gör, och att i det få höra barnens reflektioner 

kring dessa och ta tillvara och lyfta upp dem på samlingarna. Pedagogerna på förskolan använder 

dessutom läsplatta för att följa upp och synliggöra barnens lärprocesser. De filmar, tittar på sig 

själva, får höra sig själva sjunga vilket de ser skapar stor motivation hos barnen. Vidare framhåller 

de intervjuade vikten av pedagogisk dokumentation, att de tillsammans med barnen pratar om 

dokumentationerna. Utifrån barnens skapande och görande kan man starta diskussioner, och på det 

sättet få syn på hur mycket barnen fått med sig. Förskolläraren vid den första intervjun nämner ett 

exempel på hur hen har synliggjort ett lärande för barnen som handlar om veckodagarna. 

 

…Vi har jobbat med veckodagarna…det behöver inte betyda att dom har fått det. Om man ska 

prata om konkreta exempel som vilken dag är det idag? Mm och då säger typ alla torsdag, kanske 
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tisdag kanske, måndag. De kan vissa dagar, de flesta kan rabbla men det betyder ingenting. Hur 

kan jag lära dem vilken dag det är idag? Då har jag tagit fram ipaden och låtit dem skriva genom 

att använda tangentbordet. Sen skrev vi ut det tillsammans. Då fick de titta vart skrivaren finns. 

Och då fick de veta vad läroplattan gör, sen använda det här liksom, dokumentationen som vi gör 

tillsammans. Och sätta upp på väggen. Vilken hade du skrivit? måndag? vilken är måndag? Låt 

dem liksom leta efter. Då händer det lärande, faktiskt, inte när man rabblar, måndag, tisdag, då 

händer det ingenting. Genom att använda konkreta material som vi gör tillsammans, det är det 

viktigaste. Så jag ville faktiskt att i alla lärprocesser måste barnen vara med. Inte förbereda allt till 

99 % och sen bara här, varsegoda, Det är jätte viktigt att ha laborativt material istället för färdiga 

leksaker. 

 

De intervjuade nämnde olika faktorer som kan påverka hur man ser på barns lärande. Det handlar 

om vilken barnsyn och värdegrund som både pedagogerna och verksamheten har. Det är även 

viktigt vad arbetslaget i stort har för barnsyn, finns det pedagoger som tar tillvara på barnens 

intressen och hör och ser barnen så sprider det sig, likväl som det sprider sig om barn blir överkörda 

och inte lyssnade till.  

 

Förskollärarna berättade alltså i intervjuerna att de följer upp och synliggör barns lärprocesser 

utifrån ett barnperspektiv på ett flertal olika sätt. För att barnen ska kunna få syn på sitt lärande 

nämner de att ha ett processinriktat arbetssätt, hitta tillfällen i vardagen för att samtala och reflektera 

med barnen, pedagogisk dokumentation, att använda läsplatta, samt att låta barnen själva få utforska 

och undersöka. Hur man som pedagog kan skapa förutsättningar för att utveckla barnens lärande 

beror enligt dem på vilken barnsyn man har både individuellt och i arbetslaget.  

 

För att följa upp och synliggöra barnens lärprocesser berättar förskollärarna att de har ett 

processinriktat arbetssätt som sker utifrån barnens intressen. De nämner att det viktiga inte är 

resultatet, utan hur barnen gör, hur de tänker och hur de lär sig. Säljö (2012) menar att detta är 

något som Dewey förespråkade som viktigt för att barn ska kunna ta till sig kunskaper på djupet. 

Processen har en stor del i lärandet för att använda kunskaper, utveckla tänkandet och sätta in det i 

ett bredare sammanhang. Dewey menar vidare att det handlar om att låta barnen själva utforska sig 

fram för att få syn på sitt lärande, snarare än att de vuxna ger barnen faktakunskaper som barnen ska 

memorera och återge som en färdig produkt. När barnen lär sig genom att utforska på egen hand 

krävs dessutom reflektion och tänkande från deras sida, vilket leder till att kunskaperna fördjupas på 

ett annat sätt.  
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Förskollärarna nämner att materialet är viktigt för barns lärande, att det är bättre att ha laborativt 

material än färdiga leksaker till barnen. Johansson (2003a) styrker detta resonemang om miljön, att 

det krävs att den är organiserad utifrån barnens intressen för att barnens nyfikenhet och lust att lära 

ska kunna stimuleras. 

 

För att utveckla barnens lärande menar förskollärarna i intervjuerna att dessa förutsättningar kan 

bero på vilken barnsyn man har. Johansson (2003b) tar upp hur barnsynen kan avgöra och påverka 

arbetet i verksamheten genom att se barn som antingen ofullständiga vuxna eller som 

medmänniskor. Ser man barnen som ofullständiga vuxna kan pedagogerna lätt göra vad de tror är 

bäst för barnen, vilket vi relaterar till barnperspektivet, medan när man ser barn som medmänniskor 

är man mer öppen för att kompromissa, resonera med barnen samt att man tillsammans kommer 

fram till lösningar som vi kopplar till barns perspektiv.  

 

           6.5.     Tankar kring barns lärprocesser- Intervjuer barns perspektiv  

I intervjuerna resonerade förskollärarna kring hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs utifrån 

barns perspektiv. Det vill säga hur barnens egna tankar och perspektiv kom till uttryck, och hur de 

tog tillvara på dem i barnens lärprocesser.  

 

Förskollärarna försöker inta barns perspektiv och låter barnens synsätt komma till uttryck genom att 

främst lyssna på barnen och vara närvarande. En av förskollärarna framhöll vikten av att ha en 

pedagogik som bygger på ett givande och tagande. Hen menar att man får den barngrupp man 

skapar på ett sätt. Lyssnar vi på barnen och ser dem då lyssnar de på oss också. Förskolläraren 

poängterar dock att det inte innebär att hen säger ja till allt. Men att vara närvarande, inte domdera 

ovanför barnen utan försöka finnas mycket på golvet på deras nivå vilket gör att vi kan se och höra 

saker som vi kan snappa upp hos barnen. Det gör att det skapas ett förtroende med barnen så barnen 

ser att vi förstår. Att ta tillvara på hur barns tankar och perspektiv kommer till uttryck utläses även 

av förskollärarna att inte ta saker för givet. Förskolläraren vid den första intervjun gav ett exempel 

på en situation om barn som sätter sig på tvären, att det oftast finns en anledning till varför barn gör 

som de gör.  

 

…I dagens verksamhet så går allting väldigt fort och är det så att ett barn sätter sig på tvären och 

13 andra sitter å väntar så är det klart att jag kanske inte alltid bara så här ”men berätta nu vad du 
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vill”…men jag kanske tar det barnet och sätter i mitt knä i stället, för att jag förstår att det är 

någonting som är fel men jag har inte tid just nu…och det tycker jag ändå…att inte ta för givet att 

det är nånting som det här barnet gör mot mig eller gruppen för att jävlas, utan försöka rota lite i 

vad är det som ligger bakom det här och vad kan jag göra för att hjälpa barnet…oftast är det som 

med vuxna, det räcker med att lyssna. 

 

Att ta tillvara på hur barns tankar och perspektiv kommer till uttryck kan dessutom ske med hjälp av 

pedagogisk dokumentation, att tillsammans med barnen se på det de gjort genom exempelvis 

fotografier och film. Att ge barnen utrymme att berätta med sina egna ord vad de gör och vad de 

säger i dokumentationerna och inte påverka deras åsikter. Vidare kan det handla om i vilken 

utsträckning barnen får vara med och påverka de aktiviteter de gör. Förskollärna nämner i 

intervjuerna att när barnen kommer med initiativ, så försöker de lyssna och se hur man kan bygga 

vidare på det. De arbetar mycket med samtalsklimatet i gruppen, att barnen pratar med varandra och 

med de vuxna, och betonar att detta är förutsättningar för att kunna uttrycka sin åsikt, som att räcka 

upp handen. De övar också mycket med att alla barn ska kunna komma till tals i exempelvis 

samlingar, och nämner att de då får information från barnen om vad deras tankar rör sig om. Vidare 

nämner förskollärarna att deras pedagogik baseras till största delen på barnens intressen, att allt 

måste komma från barnen. Exempelvis: ”…om en ettåring kastar en sked, ställa sig frågan varför 

gör hen det? Istället för att säga nej, måste hen kasta skeden? Då kan man tänka, kan det vara så att 

barnet tycker att det låter jätte roligt, då kan man låta hen banka i olika material eller former, vilka 

material kan man kasta och vilka kan man inte? Då kan man göra teman”  

Hur förskollärarna resonerar kring hur barns lärande följs upp och synliggörs utifrån barns 

perspektiv, uttrycks i intervjuerna genom att de framförallt utgår från barnens intressen, lyssnar på 

barnen, ger dem utrymme att få uttrycka sina tankar och åsikter samt att de tar tillvara på dem så 

barnen kan påverka deras vardag i förskolan. Detta sker genom ett inbjudande samtalsklimat i 

barngruppen. De återkopplar lärandet för barnen genom pedagogisk dokumentation och diskuterar 

tillsammans kring det de gjort.  

 

Basen inom pragmatismens syn på barns lärande menar Säljö (2012) är att utgå från barnens 

intressen. Förskollärarna nämner att de försöker ge barnen utrymme att uttrycka sina tankar och 

åsikter, samt att de ställer mycket frågor till barnen. Då språket används som verktyg skapas 

förutsättningar för att barnen ska kunna bli mer delaktiga i verksamheten och för att de ska kunna ta 

till sig mer abstrakta kunskaper. Vidare framkommer det i Johanssons (2003a) studie att arbetet i 

förskolan bör präglas av dialog med barnen, och att i vardagen försöka hitta tillfällen till samtal för 
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att kunna skapa goda kommunikationsprocesser med barnen. Johansson (2003a) har kommit fram 

till att man som pedagog kan se och synliggöra barns lärande genom bland annat dokumentationer 

samt att diskutera kring olika situationer som uppstår i förskolans vardag.  

 

           6.6.     Tankar kring barns lärprocesser- Intervjuer barnperspektiv och barns 

perspektiv 

När vi analyserade intervjuerna upptäckte vi att vissa områden kunde förknippas till både 

barnperspektivet och barns perspektiv. De områden som framträdde genomgående i de intervjuades 

svar var demokrati och pedagogers förhållningssätt.  

 

En förskollärare i intervjuerna poängterade vikten av demokrati i förskolan, som ett sätt att påverka 

hur man ser på barns lärande. Hen menar att alla i verksamheten ska kunna påverka med det man 

tycker och tänker. Att alla ska involveras i beslut som tas. Beslut är något som ska tas tillsammans 

med barnen och inte åt barnen. Det är viktigt att barnen känner att pedagogerna också lyssnar till 

dem, och att det inte endast är barnen som ska lyssna till pedagogerna.  

 

Pedagogers förhållningssätt var något som genomsyrades även i våra intervjuer. Att vara 

närvarande styrker båda förskollärarna. Men att det är väldigt svårt att vara närvarande idag med 

tanke på att det händer saker hela tiden i förskolans verksamhet samt att barngrupperna oftast är för 

stora för att man ska kunna se varje individ. Vidare nämns vikten av att vara flexibel, att lyssna på 

barnen samt att sätta sig på barnens nivå för att närma sig barns perspektiv och inte bara tolka det de 

gör. Förskollärarna tar även upp hur stor och viktig del arbetslaget har i synen på barns lärande. De 

är medvetna om att olika barnsyner kan påverka barngruppen i olika riktningar, men att det 

viktigaste är att de möts och kommer överens för att barnen ska få ha det så bra som möjligt. 

Pedagogers förhållningssätt är något som vi tänker beror på vad man har för tidigare erfarenheter. 

Därför valde vi att ställa frågan till förskollärarna om hur deras utbildning har format dem. 

Förskollärarna nämner att ju mer man fyller på i sin ryggsäck desto tryggare blir man som pedagog, 

vilket gör att man vet hur man ska hantera situationer. Förskolläraren från den första intervjun 

fortsätter:  

…sen kan ju jag inte säga att den här kursen eller det här har hjälpt mig på det sättet, jag hade ju 

jobbat så pass mycket innan jag började plugga så jag kände att jag hade ju mycket med mig men 

däremot så kan jag ju kanske göra klokare val idag utifrån vad jag har läst… jag tror att den 
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tryggheten som man får med utbildning, och också personlighet gör att man kanske kan va mer 

närvarande i barngruppen och lyssna och höra.  

 

Vidare nämns att utbildningen har format dem i och med att de fått träffa andra studenter för att 

kunna utbyta tankar och idéer med andra människors erfarenheter. Utbildningen har gjort att de fått 

en insikt om att allt de gör hela tiden har en mening. De har lärt sig att se saker från olika synvinklar 

och ifrågasätta mer om varför man gör som man gör i olika sammanhang. Det handlar om en 

förståelse att alla händelser, även de små är viktiga delar i det stora hela, det gäller alltså att backa 

bandet och se allt utifrån ett helikopterperspektiv. Förskolläraren vid den andra intervjun berättade 

om hur utbildningen med de vetenskapliga kunskaperna kompletterar de praktiska kunskaperna och 

erfarenheterna: 

 

…man ska jobba med barn ett tag och sen kommer man med sina erfarenheter och sen lägger till 

vetenskapliga kunskaper. När jag läste det första gången, om Vygotskij, då förstod jag vad han 

menade. Praktiska kunskaper, utvecklingszonen, jag har sett de. Jag vet. Man behöver inte berätta 

för barnen hur man gör, kom här jag kan klä, jag kan hjälpa dig, då har jag liksom…det här barnet 

som inte kunde klä på sig kunde kanske inte göra det själv, men om det är någon som kan det lite 

mer då kan dom hjälpas åt, åt varandra. Det är det tankesättet faktiskt. När jag läste 

utvecklingszonen, Vygotskij, det har jag sett faktiskt. Det var jätte nyttigt för mig… 

 

Sammanfattningsvis förklarade förskollärarna i intervjuerna vikten av demokrati och 

förhållningssätt som förutsättningar för att barns lärande ska kunna följas upp och synliggöras. För 

att barn ska känna att deras åsikter är viktiga gäller det att pedagogerna involverar barnen i de beslut 

som tas. Som pedagog kan man lära sig så otroligt mycket av barnen och deras livsvärldar. Det 

handlar om att de vuxna aktivt lyssnar på barnen och tar tillvara på dem för att gemensamt komma 

fram till olika beslut. På det sättet tänker vi att barnen då får syn på andras tankar och perspektiv 

och lär sig att det man själv tycker inte är det enda rätta. Som förskollärare arbetar man i arbetslag, 

vilket gör att man arbetar med människor som har olika erfarenheter och barnsyner. I arbetet med 

barn är det viktigt att man är medveten om sitt förhållningssätt. Förskollärarna nämner i intervjun 

att vara närvarande, flexibel, lyssna på barnen och sätta sig på deras nivå för att kunna ta del av 

deras värld. Detta tänker vi är viktigt för att kunna närma sig barns perspektiv. I stället för att anta 

vad vi tror att barnen tycker och tänker, bör vi ge barnen utrymme att uttrycka sig så vi kan ta del av 

deras livsvärld utan tolkningar. Trots att arbetslaget kan ha olika sätt att se på barn och barns 
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lärande betonas i intervjuerna hur viktigt det är att man kan mötas och komma överens för barnens 

bästa.  

 

Förskollärarna påpekar även hur utbildning har påverkat deras förhållningssätt och barnsyn. De 

nämner att de lärt sig att hantera olika situationer, göra klokare val och känner sig mer trygg i sin 

roll. Utbildningen har gjort att de praktiska kunskaperna har kompletterats genom förståelsen att 

alla delar är viktiga för att kunna se olika helheter.  

 

I och med att barnen får utrymme för att uttrycka sina tankar och åsikter blir de delaktiga och får 

därmed inflytande i verksamheten. Samtidigt får de även syn på andras tankar och perspektiv vilket 

Sundgren (2011) menar gör att de får en förberedelse för hur det är att leva i ett demokratiskt 

samhälle.   

 

Deweys idealpedagog är enligt Säljö (2012) någon som möter barnens frågor och involverar 

barnens tankar, erfarenheter och intressen i lärandet. För att pedagogerna ska kunna göra det 

fortsätter Sundgren (2011) att det krävs att pedagogerna är känslomässigt engagerade så att barnen 

upplever att deras åsikter är viktiga. Johansson (2003a) visar på att pedagogernas förhållningssätt 

har en betydande roll för att stödja barns lärande, och detta uppnås genom att barnen får 

uppmuntran, lust och glädje till det de gör. Vidare styrker Emmoth (2014) i hennes resultat att 

pedagogers förhållningssätt i förskolans verksamhet bör präglas av engagemang, närvaro och att 

man kan se till barnens olika behov.  

 

I intervjuerna framkommer det hur pedagogerna intar både barnperspektivet och hur de försöker 

närma sig barns perspektiv. Vi utläser utifrån deras svar hur de genom att arbeta demokratiskt ger 

barnen möjlighet att påverka de beslut som tas i förskolan och hur barnens egna tankar, idéer och 

åsikter tas tillvara på. Pedagogerna nämner även att deras förhållningssätt och barnsyn har en stor 

inverkan för både barns lärande och möjligheten till att involvera barnens livsvärldar i 

verksamheten.   
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7. SLUTDISKUSSION 

Avslutningsvis kommer vi här att summera vad vi kommit fram till i analysen av vårt material. Här 

besvaras även undersökningens syfte och frågeställningar. Vi kommer diskutera kring hur metoden 

har påverkat undersökningens resultat. Texten avslutas med ett avsnitt om vidare forskning med 

reflektioner om hur man skulle kunna gå vidare på området.  

 

Vårt syfte med denna studie var att med hjälp av observationer och intervjuer undersöka hur två 

avdelningar på en förskola arbetar konkret med att följa upp och synliggöra barns lärprocesser, 

utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv. Genom att observera ville vi ta reda på hur 

pedagogerna arbetade med att följa upp och synliggöra lärprocessen för barnen. I våra observationer 

har vi med utgångspunkt i pragmatismen kommit fram till att pedagogerna följde upp och 

synliggjorde barnens lärprocesser genom process, miljö & material, språk, reflektion, utifrån 

barnens intressen, demokrati samt pedagogernas förhållningssätt.  

De gjorde skapandet synligt, återkopplade till processens olika steg från del till helhet, utmanade 

barnen vidare genom att ställa frågor till barnen om de olika stegen i skapandet. De följde upp 

genom att återkoppla till det de tidigare gjort och utmanade dem vidare på olika sätt. Processen blev 

förankrad i det barnen tidigare erfarit på ett varierat sätt. Pedagogerna satte in material i ett större 

sammanhang genom att barnen fick prova på, skapa själva och utforska. Materialet fanns på både 

barnens nivå och pedagogernas nivå, men i större utsträckning på barnens nivå på de äldre barnens 

avdelning.  

Pedagogerna var tydliga i sitt språk genom att de betonade uttal och repeterade. De satte in språket i 

konkreta och tydliga sammanhang, kopplade till barnens erfarenheter och fick prova sig fram. De 

satte ord på det de gjorde vilket utökade barnens ordförråd. De ställde frågor till barnen vad de 

exempelvis gjort föregående dag så de fick tänka själva utifrån sina erfarenheter.  

 

Pedagogerna närmade sig barns perspektiv genom att utgå från barnens intressen, utvecklade idéer 

och aktiviteter utifrån vad barnen visat sig intresserade av. De tog tillvara på barnens tankar och 

involverade barnen i att lösa problem. De visade att barnens åsikter var viktiga. De lyssnade på 

barnen, resonerade och kompromissade. Pedagogerna arbetade aktivt för att barnen skulle få kunna 

påverka sin vardag, uttrycka sina tankar och åsikter samt visa respekt för varandra. Detta genom 

exempelvis handuppräckning och turtagning. Pedagogerna visade att man kan ha olika 

uppfattningar och se saker på olika sätt.  
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Pedagogerna var i sitt förhållningssätt närvarande, lyhörda, flexibla och interagerade med värme. 

De visade sig intresserade av barnens erfarenhetsvärldar, satte barnen i fokus och försökte förstå 

barnens situationer och upplevelser. De har utmanat barnen genom att ställa frågor, repeterat och 

bekräftat barnen. De gav dem tid och möjlighet att tänka själva och reflektera. Pedagogerna mötte 

barnens frågor och funderingar, involverade deras erfarenheter i lärandet och trodde på barnens 

förmågor.  

Efter våra observationer valde vi att göra två intervjuer med två förskollärare för att vi ville se om 

deras arbetssätt stämde överens med hur de resonerade kring hur barns lärprocesser följs upp och 

synliggörs.  

I våra intervjuer resonerade förskollärarna kring hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs. De 

nämnde att barn lär sig i den dagliga verksamheten och kan synliggöras antingen vid planerade 

aktiviteter eller genom att plocka upp ett lärande hos barnen i den fria leken. Förskollärarna 

poängterade att de försöker vara mer inriktade på själva syftet med en aktivitet än hur aktiviteterna 

genomförs. De menar att barn lär sig genom att utforska på egen hand, inte genom att slänga ut 

faktakunskaper till barnen. De nämner även hur viktigt det är att vi vuxna har en positiv attityd till 

lärande.  

 

Hur förskollärarna konkret kan följa upp och synliggöra barns lärande sker enligt dem genom att 

exempelvis samla ihop sig efter en aktivitet, reflektera kring vad man gjort, att hitta tillfällen för 

samtal, att använda läsplatta och laborativt material samt att ha ett processinriktat arbetssätt. Det 

viktiga är inte resultatet, utan hur barnen gör, hur de tänker och hur de lär sig. Förskollärarna anser 

att något som kan påverka hur man ser på barns lärande beror på vilken barnsyn och värdegrund 

förskolan vilar på, både individuellt och i arbetslaget.  

 

Förskollärarna berättar att de försöker inta barns perspektiv genom att främst utgå från barnens 

intressen, lyssna på barnen och att vara närvarande. De nämner även att det är viktigt att ge barnen 

utrymme att berätta med sina egna ord och att inte påverka deras åsikter. Att ha ett inbjudande 

samtalsklimat menar de är förutsättningar för att kunna uttrycka sina åsikter. De övar mycket med 

att alla barn ska få komma till tals för att på så vis få information från barnen om vad deras tankar 

rör sig om.  
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Förskollärarnas demokratiska åsikter handlar om att alla i verksamheten ska kunna påverka med det 

man tycker och tänker, alla ska involveras i de val som görs. Vidare betonar förskollärarna hur det 

förhållningssätt man har som pedagog påverkar synen på barns lärande. De nämner att det 

viktigaste är att vara närvarande, flexibel, lyhörd och att sätta sig på barnens nivå och inte bara tolka 

det de gör, samt att i arbetslaget mötas och komma överens.  

 

Förskollärarnas utbildning har gjort att de gör klokare val i arbetet med barnen, de har fått en insikt 

om att allt de gör hela tiden har en mening, de kan se saker ur olika synvinklar och ifrågasätter mer 

varför man gör som man gör i olika sammanhang.   

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att mycket av de pedagogerna säger i intervjuerna stämmer överens 

med hur de arbetar. Något som däremot uppkom i våra intervjusvar var att förskollärarna nämner att 

lärandet kan följas upp och synliggöras i den fria leken samt genom att använda läsplatta. Detta är 

något som vi inte har sett i våra observationer. Majoriteten av lärandesituationerna skedde i styrda 

aktiviteter så som exempelvis samlingar, och läsplattan användes inte i den utsträckning under 

observationerna, som förskollärarna nämnde i intervjuerna. Vi har i aktiviteter sett att de arbetar 

mycket processinriktat, samtalar mycket med barnen och ger dem utrymme för att själva utforska 

och reflektera. 

 

Tack vare att vi gjorde både observationer och intervjuer, fick vi också syn på dessa två skillnader i 

vårt resultat, att just dessa två aktiviteter som förskollärarna uttryckte i intervjuerna inte stämde 

överens med vad vi sett i observationerna. Därför känner vi att vi, inom ramen för denna studie, har 

fått ett trovärdigt svar på våra frågeställningar med tanke på att vi använt dessa två kompletterande 

metoder för insamling av data, än om vi endast skulle ha intervjuat. Däremot tror vi att vi skulle ha 

kunnat få ett mer omfattande resultat om vi hade varit ute i verksamheten och observerat under en 

längre period.  

För att besvara våra frågeställningar om hur pedagoger arbetar och resonerar kring hur barns 

lärprocesser följs upp och synliggörs har vi sammanfattningsvis kommit fram till att bra 

förutsättningar för barns lärande sker dels likt det våra tidigare forskningar tar upp i sina resultat 

och dels utifrån vad vi sett och fått ta del av i våra observationer och intervjuer. Att lärande sker 

genom närvarande, bekräftande, stödjande och lyhörda pedagoger. Lärandet kan synliggöras för 

barnen i och med att det kontrasteras & varieras genom att lyfta fram olikheter, men även genom att 
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barnen får reflektera och tänka själva över det de gjort. Viktigt för att främja barns lärande handlar 

om att utgå från barnens intressen, att samtala med barnen, utveckla idéer och lösningar 

tillsammans, uppmuntra barnen, vara observanta på barnens behov och tro på barnens förmågor.  

 

Vi tror att det är viktigt att arbetet med barnen sker med stor lyhördhet och respekt. Utgångspunkten 

bör alltid vara utifrån barnens erfarenhetsvärld för att barnet ska kunna ta till sig kunskap om något. 

Det handlar om att vi behöver ge barnen möjligheter att skapa egna begrepp och teorier om hur man 

kan förstå saker på olika sätt. Genom att vi som pedagoger planerar och organiserar situationer, 

ställer frågor, tar fram material, och stödjer processen på olika sätt ger vi barnen förutsättningar för 

lärande. 

 

7.1. Vidare forskning 

I bearbetningen av denna studie har vi kommit fram till några områden som verkar intressanta och 

värda att undersöka vidare i. Det framkom i vår studie att de flesta lärandesituationerna skedde i 

planerade aktiviteter som exempelvis samlingar. Vi uppmärksammade att pedagogerna inte tog 

tillvara på lärandesituationer i barnens fria lek i så stor utsträckning som de skulle kunna ha gjort. 

Vi tänker att leken är något glädjefyllt som drivs av barnens intressen där det är barnen själva som 

kommer på och omskapar regler för lekens handling. Detta ser vi kan vara ett ypperligt tillfälle att ta 

tillvara på barns egna uttryck och perspektiv. Ett av de förslag vi har för vidare forskning är därför 

att undersöka hur barns perspektiv kan synliggöras genom leken.  

 

Det vore även intressant att göra en kvantitativ studie där vårdnadshavare involveras för att 

undersöka vad de har för uppfattningar kring hur deras barns lärande synliggörs. Vi tänker att det är 

viktigt att följa upp och se om det barnen gör i förskolan påverkar barnet och om de tar med sig det 

de lärt sig hem. Denna typ av undersökning tänker vi kräver en mer omfattande studie. 

 

 

 

 

 



43 

 

8. KÄLL-OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I: Ahrne, 

Göran & Svensson, Peter (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

 

Dewey, John (1999). Demokrati och utbildning. Bokförlaget Daidalos AB 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2011). Intervjuer. I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter 

(red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

 

Franzén, Karin (2014). De yngsta barnen- exemplet matematik. I: Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, 

Maria & Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: 

Liber 

 

Kullberg, Birgitta (2014). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

 

Lalander, Philip (2011). Observationer och etnografi. I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) 

(2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

 

Mårdsjö Olsson, Ann-Charlotte (2010). Att lära andra lära- medveten strategi för lärande i 

förskolan. Stockholm: Liber 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, 4. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Roos, Carin (2013). Att berätta om småbarn- att göra en minietnografisk studie. I: Löfdahl, Annica, 

Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 

Stockholm: Liber  



44 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö -98 (rev.2010). Stockholm: Skolverket 

 

Sommer, Dion, Pramling, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011). Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. Stockholm: Liber 

 

Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala. Kunskapsföretaget 

 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

Sundgren, Gunnar (2011). John Dewey- reformpedagog för vår tid? I: Forsell, Anna (2011). Boken 

om pedagogerna. Stockholm: Liber 

 

Säljö, Roger (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Liberg, Caroline, Lundgren, 

Ulf P.,& Säljö, Roger (red) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur och 

kultur 

 

Elektroniska källor 

Emmoth, Katarina (2014). Grunden läggs i förskolan, förskolepedagogers tankar om utveckling, 

lärande och dokumentation (Licentiatuppsats). Umeå: Umeå Universitet. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696367/FULLTEXT02.pdf> (2015-10-01). 

 

Johansson, Eva (2003a). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Stockholm: Statens skolverk. (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1152.pdf%3Fk%3D1152> (2015-10-20). 

 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696367/FULLTEXT02.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1152.pdf%3Fk%3D1152
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1152.pdf%3Fk%3D1152
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1152.pdf%3Fk%3D1152
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1152.pdf%3Fk%3D1152


45 

 

Johansson, Eva (2003b). Att närma sig barns perspektiv (Artikel, Pedagogisk forskning i Sverige) 

Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf> (2015-10-16). 

 

Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva (red.) (2009). Barns tidiga 

lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20404/1/gupea_2077_20404_1.pdf> (2015-10-20). 

 

Socialdepartementet (2004). Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. 

(Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.oru.se/PageFiles/34960/barnkonventionen-faktablad.pdf> 

(2015-10-23).  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> (2015-10-16). 

 

  

http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20404/1/gupea_2077_20404_1.pdf
http://www.oru.se/PageFiles/34960/barnkonventionen-faktablad.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


46 

 

Bilaga 1- Presentationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej alla vårdnadshavare på XXX!  

Vi är två studenter som heter Emelie och Annelie. XXX har ni säkert stött på här ibland då hon har 

jobbat på förskolan en del.  

Vi studerar nu vår sista termin på Förskollärarprogrammet vid Södertörns Högskola och börjar 

närma oss vårt examensarbete i form av en C-uppsats, som startar i oktober. Vi har börjat lite smått 

med planeringen och hittat ett intressant ämne som vi tror att vi kan ha nytta av i vårt kommande 

yrke. Vi ska med detta brev informera er lite om vad vi har tänkt och kommit fram till hittills.  

Vi är intresserade av att ta reda på hur barns lärprocesser synliggörs. Vår tanke är då att undersöka 

detta genom observationer och intervjuer med både barn och pedagoger.  

Den närmsta tiden framöver kommer vi besöka förskolan så barnen får ett ansikte på vilka vi är så 

att de successivt känner sig trygga med oss då vi senare i höst kommer vistas här en del. 

Vi kommer inom kort att dela ut ett s.k. fullmaktsbrev till er vårdnadshavare där ni får avgöra 

om/hur ni vill att ert barn ska medverka.  

Vi kommer med tidens gång självklart att ge er mer information när vi har fått lite mer kött på 

benen. Undrar ni något, tveka inte att höra av er till oss! 

Varma hälsningar! 

 

 

                         (Bild Emelie)                                                           (Bild Annelie) 

 

 

 

Emelie Persson (Mob: XXX, Mail: XXX) 

Annelie Westerlund (Mob: XXX, Mail: XXX) 
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Bilaga 2- Samtyckesbrev 

 

 

 

Hej Vårdnadshavare på Förskolan XXX! 

Inom ramen för våra studier vid Förskollärarutbildningen på Södertörns Högskola ska vi inför vår kommande C-uppsats 

genomföra några observationer och intervjuer om hur barns lärande följs upp och synliggörs, både utifrån barnens och 

pedagogernas perspektiv.  

Vi kommer att observera genom skriftliga anteckningar och intervjua med ljudinspelningar, och dessa ska endast 

användas i vår kommande C-uppsats. Anteckningar och personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt. Ni 

har möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta ert/era barns medverkan. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkan.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss eller vår kursansvariga lärare vid Södertörns Högskola. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

                                                             Emelie Persson och Annelie Westerlund 

 

 

Tel.nr. Emelie XXX, Annelie XXX 

Mailadress: XXX  

 

 

Soheyla Yazdanpanah (kursansvarig lärare) 

Södertörns Högskola 

Lärarutbildningen 

106 91 Stockholm 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE 

Återlämnas ifylld till förskollärare XXX snarast möjligen, senast Mån. 12/10-2015 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn medverkar i skriftliga anteckningar 

 

 

 

Jag/vi MEDGER att mitt/vårt barn medverkar i ljudinspelningar                                                                                  

 

 

 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn medverkar.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er: 
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Bilaga 3- Mail till förskollärarna 

 

Utskickat mail inför intervjun till de berörda förskollärarna. 

 

”Hej på er! 

 

Här kommer lite info angående intervjuerna nästa vecka.  

 

Tider: 

(Namn): Ons. 28/10. Kl. 12:00-ca. 13:00. 

(Namn): Ons. 28/10. Kl. 13:30-ca. 14:30. 

Det område vi kommer beröra under intervjuerna är Barns lärande. Mer konkret kommer vi fråga 

lite om viktiga aspekter inom barns lärprocesser, pedagogers roll & synsätt samt hur man kan 

synliggöra och ta tillvara på barns perspektiv*. 

 

*Barns perspektiv= Det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för 

mening. Innebär att barnet själv är aktör och ger oss innehåll/material att tolka. Dock är det svårt att 

inta barns perspektiv fullt ut då det alltid är den vuxne som till sist tolkar det barnen säger och gör. 

Men hur kan man närma sig barns perspektiv?  

Ett Barnperspektiv handlar å andra sidan om den vuxnes perspektiv på barn, exempelvis vad den 

vuxne förmodar är barnets upplevelse av en situation. 

 

Vi uppskattar om ni funderar lite kring detta inför onsdag. 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

 

Emelie & Annelie” 
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Bilaga 4- Intervjufrågor 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Hur kommer det sig att du började arbeta som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 

3. Vad är det viktigaste för dig i det dagliga arbetet med barnen? 

4. Hur ser du på barns lärprocess? Vad anser du är viktigt för barns lärande? 

5. Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som pedagog för att främja barns lärande? 

6. Skulle du kunna ge exempel på hur du som pedagog kan synliggöra lärandet för barnen?  

- Hur följer ni upp och återkopplar de aktiviteter ni gjort med barnen?  

7. På vilket sätt försöker du inta barns perspektiv? Hur låter du barnens synsätt komma till 

uttryck?  

8. I vilken utsträckning får barnen vara med och påverka de aktiviteter ni har? 

9. Vad tror du påverkar sättet att se på barns lärande?  

10. Hur anser du att din utbildning har format din syn på barns lärande? 

Vi har inga fler frågor. Har du några frågor eller är det något du vill tillägga?  

 


