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Abstract 

 

This study  investigates the v iews of pre-school pedagogues towards child 

development and learning, especially their thoughts on children’s develo p-

ment and experience of learning language, communication and mathemat-

ics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about doc-

umenting and analyzing children’s development and learning. Additionally , 

the investigation reflects the opinions of pre-school pedagogues toward the 

new assignment to document each child´s development and learning  and the 

activ ities at the preschool. In this respect, any  similarities and differences 

amongst pedagogues and the pre-schools included in the study  have been 

examined. 

The study  is based on interv iews with 20 pre-school workers, comprising 

nine pre-school teachers and eleven child minders and is spread over six  pre-

schools. Interview analysis was inspired by phenomenographic methodology 

in which different categories of description have been created. After categori-

sation of the empirical data, a comprehensive and in-depth analy sis was 

conducted. The analysis process was carried out with the help of the didactic 

questions: how, what and why.  In the final analy sis, contextualisation has 

been attempted. Perceptions of learning and of documentation were set 

against institutional conditions at the various pre-schools. The education 

and professional experiences of the staff working in the different pre -schools 

was taken into account in addition to the socio-cultural conditions character-

istic of the area where the preschools are situated.  

The results show that there are a number of different aspects that the ped a-

gogues in this study  believe affect children's development and learning in 

pre-school. A dominant opinion amongst the pedagogues is that in order to 

promote the children’s development and learning, it is important that the 

children feel a sense of safety , well-being and happiness. Likewise, another 

crucial aspect which was highlighted is the need for present and committed 

pedagogues. The expertise of the indiv idual pedagogue is also seen as v ital 

for the creation of good pre-schooling. In this study , pre-schools in areas of 

low resources have the personnel with the highest levels of educa tion. The 

activ ities, mentioned by the pre-school pedagogues in this study, to promote 

language development, can be described as planned and unplanned. As 

planned activities, group activities can include, for example, reading aloud to 

groups of children. Unplanned activities described can be pedagogue’s att i-

tudes and behaviors and daily  routine situations in pr eschool.  



   An additional area of rev iew in this study  was that of the pedagogues’ 

thoughts about documentation. The study  shows that the pre -school peda-

gogues express that they document the children and the work carried out in 

the pre-schools in different way s due to a variety of reasons. For example, all 

children are documented unconditionally in some pre-schools but in others, 

only  those children who raise the pedagogues' concerns are documented. The 

investigation also shows that pre-schools based in the areas with fewer re-

sources display  the most structured documentation.  However, the task of 

documenting is interpreted differently  by  the pedagogues , and such differ-

ences create anxiety and uncertainty  as to how, what and why  document a-

tion in pre-school should be carried out. 

 
 

Key words: pre-school, responsibilities, development, teaching, documenta-

tion, language, communication, mathematics 
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Förord 
Nu börjar det här kapitlet i mitt liv  vara färdigskrivet. Dessa tre år inom 

forskarskolan har gått väldigt fort, men samtidigt så känns det väldigt länge 

sedan som jag var och kv itterade ut ny ckeln till mitt kontor på universitetet. 

Den första tiden gapade bokhyllorna tomma och ingen dator hade jag heller. 

Jag kände mig ganska v ilsen i den akademiska världen trots att jag läst 

många kurser före denna forskarskola. Det var en väldigt ty st och lugn o m-

givning på institutionen till skillnad mot det stoj och stim som det alltid är 

på en förskola. Ganska snart fy lldes hy llorna med böcker, jag fick en dator 

och jag vande mig v id lugnet. 

   Min forskarutbildning har genomförts i en forskarskola för förskollärare:  

Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: Förskolebarns språk, 

läsande, skrivande och matematiserande. Utbildningen har skett v id tre 

lärosäten: Umeå, Uppsala och Stockholms universitet och varit finansierad 

av  Vetenskapsrådet. Mitt huvudsakliga intresse innan forskarskolan har 

handlat om barns språkutveckling och jag är även utbildad specialpedagog 

med fortbildning inom just tal, språk och kommunikation. När jag skulle 

formulera ett problemområde så var det ganska självklart att det skulle 

handla om barns språk på något v is.  

  Jag är tacksam för all hjälp och stöd som jag fått för att färdigställa denna 

uppsats. Först och främst v ill jag tacka alla pedagoger som deltagit i min 

studie för att ni så vänligt ställt upp på interv juer. Jag v ill även tacka min 

chef och mina kollegor inom förskolan  för att ni stöttat mig och v isat in-

tresse för  mina studier genom åren. Jag v ill även tacka Liliann Molin för alla 

intressanta samtal om det ena och det andra både på kontoret och på våra 

resor i forskarskolans regi. De öv riga i forskarskolan både licentiander, led-

ningsgrupp och handledare v ill jag också uppmärksamma. De har på olika 

sätt bidragit med sin klokskap. Ett stort TACK till min handledare Monika 

Vinterek för all uppmuntran och vägledning som jag fått av  dig v id v åra 

handledningssamtal.  Även Kenneth Ekström v ill jag särskilt nämna i detta 

sammanhang. Utan er hade denna uppsats varit my cket svårare att geno m-

föra.  

   Avslutningsv is v ill jag tacka min familj; först Rohn för att du alltid varit 

positiv , uppmuntrande och trott på mig. Det var ju trots allt du som ”drog” in 

mig i detta skrivande. Du såg annonsen i tidnigen om forskarskolan och 

uppmuntrade mig att söka. Jag hade aldrig tagit det här steget ensam. Tack 

även till alla mina barn; Niklas, Sofia och Sandra me d ett särskilt tack till 

Niklas som hjälpt till med korrekturläsning. Tack också till övrig släkt och 

vänner. Tur att jag har er alla.  

Umeå,  oktober 2013 

Katarina Emmoth 
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Inledning 

 

I Sverige har v i haft förskola i någon from de senaste två seklen. I de t idiga 

förskolorna handlade det mest om omvårdnad av barnen då deras föräldrar 

arbetade. Senare har det pedagogiska inslaget i verksamheten ökat och 1998 

kom den första läroplanen för förskolan. Den 1  juli 2011 trädde en ny  skollag 

och en rev iderad läroplan (Skolverket, 2010) i kraft. I skollagen slås det fast 

att förskolan ska betraktas som en egen skolform och bli en del av  ett liv s-

långt lärande.  

    I den svenska förskolan vistas 84 % av  alla barn i åldrarna 1 -5 år  (Skolver-

ket, 2012).1  Det innebär att de som arbetar inom förskolan har en stor del av  

ansvaret för barnens omsorg, utveckling och lärande. Den kunskap som p e-

dagogerna har och det arbetssätt som de använder har stor inverkan på hur 

verksamheten blir och det finns krav  på att den ska vara rolig,  trygg och läro-

rik för alla barn (Skolverket, 2010). Den ska även ”erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”  

(Skolverket, 2010). Förskolans uppdrag är dock brett och omfattande och det 

kan variera i hur de enskilda förskolorna tolkar och genomför uppdraget 

utifrån läroplanens intentioner (Skolverket, 2004). Enligt läroplanen är det 

emellertid viktigt att komma ihåg att det är just omsorg, fostran och lärande 

som ska bilda denna helhet och som ska lägga grunden i ett liv slångt lärande. 

De pedagoger som arbetar inom förskolan har dock fått ett delv is förändrat 

uppdrag. De mål som har funnits har till v iss del spetsats till och förskoll ä-

rarna har fått ett ty dligare uppdrag. Förskolläraren ska ansvara för att det 

bedrivs ett sy stematiskt kvalitétsarbete som v ilar på vete nskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Ett ny tt kapitel i den rev iderade läroplanen har til l-

kommit. Det handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolan 

ska arbeta med att dokumentera varje barns utveckling och lärande så att de 

kan utmanas och stimuleras. Där betonar man v ikten av  att pedagogerna 

använder sig av  observationer och dokumentationer av  barnen och verksam-

heten för att de sedan skall kunna analy sera och utveckla den. Enligt sty rdo-

kumentet är det förskolans kvalité som ska utvärderas genom att varje barns 

utveckling följs, dokumenteras och analyseras. Enligt von Greiff, Sjögren och 

Wieselgren (2012) är det svårt att se hur detta kan ske utan att det finns i n-

slag av  utvärdering och bedömning av enskilda barn. De funderar också över 

hur de enskilda barnens behov  kan tillgodoses om man inte bedömer just 

enskilda barn och pekar på att det till exempel blir problematiskt när det 

gäller identifikation av  barn i behov  av  särskilt stöd (Ibid.).   

 

                                                                 
1  U ppgif ten gäller hösten 2012. 
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   Förskolan har många v iktiga uppdrag att genomföra och ett av  dem är att 

ge alla barn de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande. 

Barn har olika uppväxtvillkor och forskning v isar att uppväxtmiljön för ett 

barn i stor utsträckning påverkar deras framgångar i skolan oc h i vuxenlivet 

(Gustafsson m. fl, 2010). Redan då de börjar förskolan har barn som ko m-

mer från hem där goda förutsättningar för lärande finns ett försprång 

gentemot barn som kommer från hem med sämre sådana v illkor. De barn 

som har ett sådant försprång har också lättare att tillgodogöra sig den ped a-

gogiska verksamheten som finns på förskolan (von Greiff, Sjögren & Wiese l-

gren, 2012). De flesta barn i Sverige v istas på förskolan en bety dande del av  

sin vakna tid. Inom förskolan finns många möjligheter att arbeta för att alla 

barn ska få goda förutsättningar och en bra start i livet som är likvärdig för 

alla. Det går att säga att det är fö rskolan som lägger grunden för barnens 

utveckling och lärande. Det har även v isat sig att det är ekonomiskt försvar-

bart att satsa just på förskolan. James Heckman, Nobelpristagare i ekonomi 

år 2000, menar att tidiga investeringar i förskolan kan ge bättre kvalitet och 

därmed på sikt ge stora v inster för samhället (Heckman, 2006). Det bety der 

med andra ord att det finns stor anledning till att satsa på de allra y ngsta 

barnen.  

   I förskolans uppdrag ingår som nämnts ovan att pedagogerna ska doku-

mentera barnen och verksamheten. Vilka former av  dokumentationer, kart-

läggningar och observationer man gör kan bero på v ilken sy n man har på 

den pedagogiska verksamheten i förskolan och på barnen.  

   En annan v iktig faktor för barns utveckling och lärande handlar om de 

enskilda pedagogernas kompetens. De förhållningssätt och den drivkraft 

v issa förskolepedagoger har kan vara konstruktiv för förskolans pedagogiska 

utveckling. Dessa förskolepedagoger gör en skillnad för v issa barn. Pedag o-

gernas medvetenhet och v ilken sy n de har på kunskap och vad de anser v i k-

tigt för ett barn att lära sig är det som ty cks vara det som skiljer förskolor åt 

då det handlar om kvalité (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 

2009).  
   I Sverige finns det inga krav  på att barn inom förskolan ska observeras, 

kartläggas eller dokumenteras v id en v iss ålder. Det ser dock inte likadant ut 

i de andra nordiska länderna. I Norge finns sedan 2 mars 2010 ett beslut 

från Stortinget att införa obligatorisk kartläggning av  alla treåringars språk 

(Asplund Carlsson & Sheridan, 2010). Regeringen i Norge menar att den 

främsta arenan för stimulering av  barns språk sker på förskolan (von Greiff, 

Sjögren & Wieselgren, 2012). I den danska förskolelagen från juni 2010 är 

det föreskrivet att alla barn där pedagogerna misstänker att ett barn behöver 

språkinsatser ska kartläggas. Föräldrarna kan inte motsätta sig dessa kart-

läggningar. De barn som inte går i fö rskola ska obligatoriskt språkkartläggas 

v id tre års ålder. Alla kartläggningarna ska göras av  en person med särskilda 

kvalifikationer (Ibid.). I Sverige genomförs den enda allmänna kartläggning-
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en av  barns språkutveckling och även deras motorik av  barnavårdscentralen 

v id ca tre års ålder.  

    Det v isar sig också att personalens medvetenhet, v ilken sy n de har på ku n-

skap och vad de anser v iktigt för ett barn att lära sig har stor bety delse för 

kvalitén i förskolan. Mitt forskningsintresse ankny ter till detta och handlar 

om förskolepedagogers förståelse av  barns lärande och utveckling Jag intre s-

serar mig även för hur de följer barnens lärande och utveckling i språk, 

kommunikation och matematik och på v ilka sätt de försöker skapa förutsätt-

ningar för detta. Nämnas bör att i denna studie benämns både förskollärare 

och barnskötare som förskolepedagoger, pedagoger eller vuxna.  

Syfte och frågeställningar 
Sy ftet med mitt licentiatarbete kan preciseras på följande sätt. Det handlar 

om att utveckla kunskap om förskolepedagogers sy n på barns lärande i al l-

mänhet och specifikt deras syn på barns utveckling och lärande inom språk, 

kommunikations och matematik. Fördjupat handlar syftet också om att fö r-

söka förstå hur förskolepedagoger förhåller sig till att dokumentera och an a-

ly sera barns utveckling och lärande. Jag intresserar mig också för v ilka li k-

heter och skillnader som eventuellt kommer till uttry ck mellan pedagoger 

och mellan förskolor.  

Följande forskningsfrågor har jag ställt: 

 Vilka aspekter anser förskolepedagoger vara av betydelse för att 

skapa goda förutsättningar för lärande hos barn? 

 Hur anser förskolepedagoger att barns utveckling inom språk, m a-

tematik och kommunikation kan stimuleras? 

 Vilka tankar har förskolepedagoger om att dokumentera enskilda 

barns utveckling inom språk, matematik och kommunikation? 

 På v ilket sätt beskriver förskolepedagoger att de följer barns utveckl-

ing och lärande inom språk, matematik och kommunikation?  
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Bakgrund 

Förskoleverksamhet har i någon form funnits i Sverige under de senaste två 

seklen. Den har utvecklats mot bakgrund av olika samhälleliga behov. Nedan 

följer en kort historik av  den utveckling som skett av  barnomsorgen i Sverige 

och då med fokus på hur det pedagogiska inslaget i verksamheten har fö r-

ändrats. Därefter beskrivs de olika dokumenten som varit tongivande för 

förskolan och då främst de delar av texterna som beskriver förskolans arbete 

med språk, uppföljning och dokumentation av  språk och matematik. 

Förskolans historia i Sverige 
I början av  1800-talet startade de första barninstitutionerna i Sverige. Mo-

dellen för de svenska institutionerna kom bland annat från Frankrike och 

England. Huvudsy ftet med dessa var främst omvårdnad och tillsy n av  de 

barn vars föräldrar arbetade inom industrin. Institutioner inrättades i de 

större städerna och de var få och det var inte många barn som kunde v istas 

där. Barninstitutionerna kallades till att börja med för småbarnsskolor eller 

barnkrubbor. Småbarnsskolornas syfte var att uppfostra barnen och innehål-

let hade starka religiösa inslag. Barnkrubbornas uppdrag vara endast o m-

vårdnad av de små barnen utan pedagogiska inslag (Fock, 2008; Simmons-

Christenson, 1987 ; Tallberg Broman, 1995; Westberg, 2008). Spädbarnen 

fick inte my cket vuxenkontakt annat än då de badades eller matades. Under 

den övriga tiden fick de sitta i lekhagar och endast en person tittade till dem 

då den övriga personalen var upptagen med tvätt, matlagning och andra 

hushållsbesty r. De äldre barnen kunde få leka fritt utomhus eftersom det 

ansågs bra med frisk luft för att föreby gga sjukdomar och ohy ra (Tallberg 

Broman, 1995).  

   I slutet av  1800-talet öppnade den första kindergarten i Sverige. Kin-

dergarten hade sitt ursprung i Ty skland och det fanns en ty dlig tanke med 

att barnen skulle utbildas och att de skulle vara ett komplement till hemmet.  

Friedrich Fröbels (1783-1848) pedagogiska tankar om barn låg till grund för 

arbetet i kindergarten eller barnträdgårdar, som de kom att kallas i Sverige. 

Dessa v ar från början endast tillgängliga för de rikaste medborgarna på 

grund av  att de var avgiftsbelagda. Tanken var att barnen skulle vårdas som 

plantor och få växa upp i en väl anpassad miljö. Fröbel betonade v ikten av  

lek, av  barnets egen drivkraft och en pedagogik som skulle vara baserad på 

idéer om utveckling. Barnet skulle få möjlighet att ta del av  sånger, musik, 

målning, sagor och naturupplevelser. Fröbels sy fte med kindergarten var att 

ta vara på barnens egen ny fikenhet och genom lek och aktiv itet leda barnen 

till utveckling. Fröbel menade att hans kindergarten skulle vara ett kompl e-
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ment till hemmet. Han ansåg att hemmet var så oerhört viktigt att ingenting 

kunde ersätta det (Fock, 2008; Simmons-Christenson, 1987; Tallberg Brom-

an, 1995 ).  

   Sy strarna Ellen och Maria Moberg inrättade den första folkbarnträdgården 

1904 och den vände sig till alla barn. Tanken var att kunna ko mbinera den 

tidigare heldagsomsorgen som barnkrubborna haft, med den pedagogiska 

verksamheten som fanns på barnträdgårdarna. Barnen fick v istas där för en 

liten summa pengar och i många fall kunde det vara gratis. Sy ftet med bar n-

trädgården var att ge barnen intellektuell stimulans och social fos tran. Ellen 

och Maria Moberg startade också upp en utbildning för blivande ledarinnor 

och det första Fröbelinstitutet grundades 1909 i Norrköping. Till Norrköping 

blev  Elsa Köhler (1879-1940) inbjuden att hålla en föreläsning. Hon intresse-

rade sig för småbarnsålderns psykologi och pedagogik. De tankar hon hade 

om detta presenterade hon 1936 i en bok med namnet Aktivitets-pedagogik. 

Tillsammans med sy strarna Moberg reformerade hon barnträdgårdarna. 

Hon förespråkade att barnträdgårdsledarinnorna skulle betraktas som l ä-

rare. Det var dem som skulle lägga grunden för barnen innan skolan (Si m-

mons-Christenson, 1987). Utbildningen i Norrköping var från början ettårig, 

men utökades 1926 till att omfatta två år. Det var v iktigt att förskolläraren 

hade grundliga kunskaper eftersom det pedagogiska arbetet förväntades v ila 

på barnpsy kologisk forskning (Fock, 20 08; Simmons-Christenson, 1987 ; 

Tallberg Broman, 1995).  

   Inspirerad av Elsa Köhler fick Alva My rdal 1932 (1902 -1986) igång debat-

ten om förskolan och hon myntade begreppet ”storbarnkammare”. Där 

skulle barn till förvärvsarbetande mammor vara och barntills y nen skulle 

finnas både på dagtid och på kvällstid. Hennes v ision var att det skulle finnas 

en ”storbarnkammare” i varje bostadsområd. Barnen skulle komma från alla 

samhällsklasser och få tillgång till aktiv iteter som var utvecklande och de 

skulle även få en social fostran. 1943 blev  socialsty relsen huvudman för 

barnomsorgen och dess utbyggnad. De flesta mödrar var dock hemma med 

sina barn så behovet av barnomsorg var inte så stort och av den anledningen 

gick utvecklingen av barnomsorgen trögt. Det var inte  förrän på 1960-talet 

som efterfrågan av  arbetskraft ökade och kv innorna kom in på arbetsmar k-

anden som behovet av  barnsomsorg växte (Simmons-Christenson, 1987 ). 

1968 tillsatte riksdagen en utredning av barnstugorna (Barnstugeutredning-

en). Det v isade sig senare att Barnstugeutredningen var den skrift som kom 

att prägla den svenska förskolan många år (Martin Korpi, 2006).  
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Dokument som styrt förskolan och förändringar av verk-
samheten 
Nedan följer en beskrivning av  de olika dokument som präglat förskolans 

verksamhet från början av  7 0-talet och framåt. Fokus ligger främst på de 

delar av  texterna som rör utveckling av  barnens språk och matematik, men 

även hur det skrivs fram att barnen och verksamheten ska observeras, kar t-

läggas och dokumenteras. 

Barnstugeutredningen 
Statsminister Tage Erlander tillsatte 1968 en statlig utredning under ledning 

av  Ingvar Carlsson som hade i uppdrag att se över det pedagogiska innehållet 

i barnstugornas arbete, den allmänna verksamheten för barn mellan fem och 

sex  år, men även för barn med handikapp (Martin Korpi, 2006). Utredning-

en växte och omfattade till slut ett uppdrag att arbeta fram riktlinjer för all 

kommunal barnomsorg. 1970 gavs även direktiv  att utreda utbildningsfr å-

gor. Innehållet i Barnstugeutredningen blev  omfattande, dry gt ettusen si-

dor, där det beskrivs ganska ingående hur arbetet med utvecklingen av  

barnsomsorgsutbyggnaden skulle gå till, ideologiskt, pedagogiskt och org a-

nisatoriskt. I Barnstugeutredningen skrevs det fram förslag på hur arbetsla-

gen skulle se ut, hur åldersblandningen av  barngrupperna skulle vara, hur 

”normaliseringen” av  barn med funktionshinder skulle gå till med mera. 

Uttrycket ”barn med särskilda behov” uppkom. Dessa barn skulle integreras 

med andra barn från att tidigare ha v istats i speciella gru pper. Den veten-

skapliga grunden för förskolans pedagogik kom från Jean Piagets utveckl-

ingspsy kologiska tankar och Erik Homburger Erikssons socialpsy kologiska 

forskning (Martin Korpi, 2006; Vallberg Roth, 2002). Både Piaget och Eriks-

son menar att barnen utv ecklas i olika stadier. Piaget har beskrivet och 

namngett fy ra stadier i utvecklingen; sensomotoriska stadiet, preoperatio n-

ella stadiet, konkreta- operationella stadiet och slutligen det formellt operat-

ionella stadiet. Piaget hävdade att alla barn genomgår samma utveckling i en 

v iss ordning. Om det ena stadiet är en förutsättning för nästa så bety der det 

att man inte kan hoppa över något utvecklingsstadium. Eriksson i sin tur 

menade att indiv iden utvecklades genom ett samspel mellan biologiska, s o-

ciala och kulturella händelser i livet.  Det centrala i hans teorier är att mä n-

niskan utvecklas genom ett antal kriser i livet. Han beskrev  åtta olika le v-

nadsstadier som sträcker sig från födseln till ålde rdomen. I varje stadium så 

ställs man inför en v iss problematik eller en kris, tänkte han. Denna kris 

uppstår av  flera olika skäl, dels på grund av  att det sker en förändring av  

drifterna (biologiska händelser) och dels därför att jaget kan använda ny a 

kunskaper (som en följd av  sociala och kulturella hände lser).  Även Erikson 

ansåg att människan inte kan hoppa över något stadium och de tidigare erfa-

renheterna, anlagen och konflikterna får betydelse för den framtida perso n-

ligheten och beteendet (Jerlang, 2008).  
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Barns språkutveckling 

Den språkliga stimulansen ska, enligt Barnstugeutredningen (SOU, 197 2), 

gå som en röd tråd genom hela förskoleverksamheten. Barnen ska mötas av  

intresse och uppmuntran och där deras behov att uttrycka sig och kommun i-

cera tas på allvar. Den forskning som Barnstugeutredningen lutar sig mot 

menar att språkutvecklingen följer en genetiskt pr ogrammerad ordning, med 

perioder av  extra stor mottaglighet för språklig stimulans. För att ge barnen 

denna stimulans ställer man krav  på att de vuxna är de som är aktiva och 

lockar de små barnen till samtal. Atmosfären ska präglas av  en positiv  anda 

där man ly ssnar på barnen och där de uppmuntras och ges positiva anvi s-

ningar inom till exempel språk och kommunikation. För att y tterligare st i-

mulera barnens språkutveckling anses det bra att det finns en lekfullhet i 

verksamheten där personalen ska v isa intresse för barnens språklekar med 

nonsensord och rim. Samlingen är en stund som man tänker sig kunna vara 

språkutvecklande för de äldre barnen bland annat  för att de kan få lära sig 

prata i en stor grupp. Men det pekas också på att samlingen även kan verka 

språkhämmande för barnen. Barnen måste sitta still och vänta på sin tur att 

få prata och det kan vara svårt att veta hur mycket barnen egentligen lyssnar 

på varandra eller hur my cket de hinner få uttry cka sina åsikter. 

Observation av barn 
I Barnstugeutredningen (SOU, 1972), skriver man att varje barn i förskolan 

ska ges utvecklingsmöjlighet och för att nå det krävs det kontinuerliga obse r-

vationer. Avsikten med observerandet är att inte missa ”små men väsentliga 

detaljer i varje barns utvecklingsnivå. [- - -] Observationerna sy ftar även till 

att stimulans ska kunna sättas in och/eller stödåtgärder v idtagas” (s.113). 

Fokus för observationerna ska vara barnets beteende i den fria leken och 

genom den kan man få en fingerv isning om den sociala utvecklingen . Obser-

vationerna ska även ta hänsy n till barnets förmåga att bearbeta tankemässig 

stimuli. Båda dessa områden är något som ska tas i beaktande då man ser på 

barnets utveckling. Vid dessa observationer är det v iktigt att förhålla sig ob-

jektiv . Samtal med föräldrarna ska genomföras där pedagogerna ska berätta 

att observationerna är till för att leda barnen v idare i deras u tveckling och att 

dessa observationer på barnen inte får uppfattas som en kontroll och att det 

inte ska ställas prestationskrav  på barnet. De observationer som ska göras 

kontinuerligt är av  barnens kroppsväxt, deras beteende i förhållande till 

ålder m.m. men det är även av  v ikt att man tittar på hur barnet målar, vad de 

by gger, vad de ställer frågor kring och vilken typ av sociala kontakter barnet 

har med vuxna och andra barn. Ju y ngre barnen är ju oftare ska observation-

er göras med tanke på att utvecklingstakten då är snabbare. I  Barnstugeut-

redningen (SOU, 1972), är det noga framskrivet hur ofta observationerna ska 

genomföras, ettåringar ska observeras varje vecka, barn mellan ett och fy ra 
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år var fjortonde dag och de som är över fy ra ska följas en gång i månaden. 

Tidsåtgången för dessa observationer ska vara mellan två till tre minuter. Ju 

y ngre barnen är ju v iktigare är det att observera den motoriska utvecklingen, 

men även samordningen av kroppsdelar till exempel öga-hand koordination. 

Hur barnet hanterar uppmärksamhet v id sinnesstimulans sy n- och ljudin-

try ck och även social respons och talutveckling är också områden som är 

v iktiga att notera. Då barnen är ett till två år bör fokus för observationer av  

språk och talutveckling vara begreppsförståelse och ordförråd. Senare ko m-

mer observationer av  talets sy mbolfunktion.  

   Observationernas syfte är att bättre förstå barnets beteende i förhållande 

till dess utveckling. Det ska därmed kunna ge förskolepedagogerna ett u n-

derlag för hur barnet ska stödjas och handledas. Det ska leda till att barnet 

får de personliga kontakter och den fy siska stimulans det bör ha. Det handlar 

inte om att mäta prestationsnivå eller värderingar av  barnets beteende. För 

att utföra dessa observationer, menar utredarna att det krävs att personalen, 

både förskollärare och barnskötare, får den utbildning som behövs för att 

klara uppdraget. 

Tiden m ellan Barnstugeutredningen och Pedagogiska pro-

gram m et 

Med stora förändringar på arbetsmarknaden kom fler institutioner för bar n-

omsorgsverksamhet och föräldraförsäkringen stärktes även. Efter Barnstu-

geutredningen kom flera uppföljande skrifter från socialsty relsen, som då 

vara huvudman för förskolan. I anslutning till förskolereformen, med bland 

annat den första förskolelagen 1975, byggdes förskolan ut och verksamheten 

förändrades vad gäller innehåll, men även form. Socialsty relsen fick i up p-

drag att se över förskolans pedagogiska verksamhet och 1982 överlämnade 

socialstyrelsen en utvecklingsplan för barnomsorgen till regeringen (Social-

sty relsen, 1982). Den v isade på att barnomsorgen behövde förbättras och då 

startade arbete med att utforma ett centralt pedagogiskt program för försko-

lan (Johansson & Åstedt, 1996). Ett sådant pedagogiskt program för försko-

lan blev  klart 1987 .  

Pedagogiska program m et 

Sy ftet med det Pedagogiska programmet var att skapa en verksamhet som 

var av  jämn och god kvalité för landets alla förskolor (Socialstyrelsen, 1987 ). 

Skriften riktades främst till de ledningsansvariga och förtroendevalda i 

kommunerna, till föreståndare men även till fö rskolans personal i övrigt. 

Programmet skulle underlätta planering, ledning och utveckling av  försko-

lans verksamhet (Socialstyrelsen, 1987, s.9). Förskolepedagogerna skulle ha 

kunskap om barns utveckling och vad som kunde förväntas av  barn i olika 

utvecklingsstadier. Man måste enligt programmet känna till v issa normal i-

tetsbegrepp för att kunna uppmärsamma ett barn eller en grupp med barn 
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som avviker från vad som betraktades som den normala utvecklingen. Det 

krävdes att personalen skulle kunna utforma en ver ksamhet som gav  varje 

barn stöd i sin utvekling. Det Pedagogiska programmet utgick även från en 

sy n på att barn utvecklas i samspel med andra barn, vuxna och omgivningen. 

Barnen ansågs behöva lära sig socialisationsprocesser som innebar att de 

införlivade omgivningens normer, värderingar och handlingsmönster. Den 

vetenskapliga grunden som återfanns i Pedagogiska programmet  var inte 

lika uttalade som i Barnstugeutredningen, men det går att utläsa att det 

handlade om Piagets utvecklingspsykologiska tankar och även de sociokult u-

rella teorier som Lev Vygotskij utvecklat. I den sociokulturella teoribildning-

en så betonas kulturens och miljöns betydelse för lärande. Samspelet mellan 

kollektivet och indiv iden är det centrala i denna teoribildning. Lärandet 

kommer ur gemensamma aktiv iteter. Det är inom detta samspel, lek och 

andra gemensamma aktiviteter som barnen tillgodogör sig färdigheter och 

utvecklar förståelse och kunskap om specifika ämnen menar man. Genom 

kommunikation med andra blir barnen delaktiga i kunskaper och färdigheter 

som finns om samhället och i samhället. Denna process pågår hela livet och 

lärandet ses som livslångt. Språket tillskrivs även en central betydelse för att 

kunna befästa kunskap, men även för att kunna tänka. Kommunikationen 

bedöms av  v issa forskare inom denna teoribildning som något som kommer 

före tänkandet och för att kunna tänka behöver man ett språk och den rå-

dande kulturen till sin hjälp (Säljö, 2000).  

Barns språkutveckling 

En av  förskolans allra viktigaste uppgifter var att stödja alla barns språku t-

veckling och att utforma verksamheten så att den passade barnens socia la, 

kulturella och språkliga barkgrund (Socialstyrelsen, 1987). Förskolepedag o-

gerna skulle, enligt Pedagogiska programmet, stimulera barnens språkut-

veckling genom lek och vardagliga sy sslor. Barnen skulle få många möjli g-

heter till att använda och utveckla det talade språket genom att beskriva och 

berätta och ly ssna på andra. Även rim och ramsor, nonsensverser, poesi, 

sång och danslekar, rollekar och drama var v iktiga delar för att stimulera 

barnens språk- och talutveckling. För de y ngsta barnen rekommenderades 

att pedagogerna skulle ta tillvara alla rutinsituationer för att där sätta ord på 

det man gjorde och genom det skulle barnen få stimulans i sin språkutveckl-

ing. I programmet skrivs det v idare fram att då det handlade om de äldre 

barnen, skulle man medv etet och på olika sätt stimulera och v idarutveckla 

deras språk. Det kunde ske genom problemlösning men även genom ko n-

flikthantering. 
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Observation och dokumentation av barn 

Personalens kunskap och erfarenhet sågs som förskolans v iktigaste tillgång 

(Socialstyrelsen, 1987). Genom en spontan och reflekterande hållning som  

ger handlingskraft och medvetenhet skulle förskolepedagogerna driva ver k-

samheten framåt var det tänkt. I programmet skriver man att de kontinue r-

ligt ska följa och iaktta hur arbetet fungerar med de enskilda barnen och hela 

barngruppen. Detta för att få hjälp att förändra verksamheten när det behövs 

och tillföra ny a stimulerande utmaningar för barnen. De aktiva iakttagelse r-

na av  hur det fungerar för barnen ska även ligga till grund för utvärd ering. 

Enskilda barn som behöver särskilt stöd, de barn som av olika skäl exempe l-

v is utvecklingsstörning, motoriska, perceptuella svårigheter eller barn i fa-

miljer som har en svår situation, ska få det stödet integrerat i förskolan, skr i-

ver man. Planering för dessa barn skulle enligt programmet ske i samarbete 

med föräldrarna, men även med den personal som arbetar utanför förskolan. 

I en indiv iduell plan skulle de mål som satts upp för arbetet med barnen 

dokumenteras. 

   Verksamheten på förskolan skulle utv äderas kontinuerligt och utgöra 

grunden för all planering och utveckling av  densamma. För att kunna g e-

nomföra dessa utvärderingar ansågs det v iktigt att man regelbundet gjorde 

iakttagelser, observationer och dokumentationer av  arbetet. Detta skulle 

sedan en gång om året sammanställas i en stor utvärdering för hela försko-

lan. 

Tiden m ellan Pedagogiska programmet och Läroplan för försk o-

lan 98 
Socialtjänstlagen skärps 1995 och genom den blir kommunerna sky ldiga att 

erbjuda barnomsorg till barn vars föräldrar fö rvärvsarbetar eller som stude-

rar, men även till de barn som har ett eget behov av  barnomsorg. För första 

gången kommer kvalitétskrav  på verksamheten att skrivas fram i socia l-

tjänstlagen. Verksamheten ska utgå från varje barns behov  och att det ska 

finnas utbildad eller erfaren personal som kan tillgodose barnens behov  av  

omsorg, men även en ledning av  god pedagogisk kvalité (Barnomsorg och 

skolakommittén, 1997 ).  

   Då de stora besparingarna började märkas allt ty dligare i början av  1990 -

talet förändrades barnomsorgen. Barnantalet i grupperna ökade och det 

innebar att förskolor lades ner så att pengar kunde sparas på lokalhy ror. 

Detta medförde även en förändring av verksamheten. Man gick från sy sko n-

grupper till åldershomogena grupper (Barnomsorg och skolakommittén, 

1997). Genom att miljön på avdelningen kunde anpassas efter en v iss ålder 

var tanken att en vuxen kunde ta hand om fler barn och då kunde persona l-

bemanningen minskas (Ibid). Besparingarna fick konsekvenser med ökad 
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sjukskrivning av personalen och mindre fortbildning på dagtid eftersom det 

inte fanns så många v ikarier att tillgå. Även kontakten med föräldrarna fö r-

sämrades eftersom förskolepedagogerna inte hade tid att möta föräldrarna 

på samma sätt som tidigare, genom att de ofta fick arbeta ensamma v id tider 

för lämning och hämtning av  barnen (Barnomsorg och skolakommittén, 

1997). I mars 1996 av iserade regeringen att förskolan skulle överföras från 

Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet och i januari 1998 trädde detta 

tillsy nsansvar i kraft. Den första augusti 1998 fick förskolan sin första lär o-

plan (Ibid.). 

 

Läroplan för förskolan 98 (Lpfö98) 

Förskolan utgör nu det första steget i ett samlat utbildningssy stem för barn 

och ungdomar. Läroplanen för förskolan fick i stort sett samma struktur som 

skolans läroplaner. Det fanns dock inga uppnåendemål utan endast mål att 

sträva mot. I förslaget till Lpfö98 (SOU1997 :157 ) fanns det mål att uppnå, 

men de utgick i den slutliga läroplanen. 

   Förskolans uppdrag är, enligt Lpfö98, ”att lägga grunden för ett  livslångt 

lärande”. I styrdokumentet skriver man att förskolan ska vara” rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. [- - -] Förskolan ska erbjuda barnen en 

try gg miljö som utmanar till lek och aktiv iteter . [- - -] Omsorg om det en-

skilda barnets välbefinnande, try gghet, utveckling och lärande skall prägla 

arbetet i förskola.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.4).  Vidare skrivs att 

alla som arbetar inom förskolan ska samarbeta så att barnen erbjuds en god 

miljö för lek och lärande och man ska särskilt uppmärksamma de barn som 

kan behöva stöd i sin utveckling. Den pedagogiska verksamheten ska följakt-

ligen anpassas till alla barn inom förskolan. De barn som tillfälligt eller mer 

långsiktigt behöver mer stöd än andra skall få detta utformat med hänsyn t ill 

egna behov  och förutsättningar, lägger man också fast.  

 

Barns språkutveckling 
I Lpfö98 skrivs det fram att ”förskolan skall lägga stor v ikt v id att stimulera  

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets ny fike n-

het och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Utbildningsdepartementet, 

1998, s.6). Språket ses som en förutsättning för lärande v ilket i sin tur anses 

påverka identitetsutvecklingen. Barnen ska få möjlighet att utveckla ett rikt 

och ny anserat talspråk, kommunicera med andra och uttry cka sina tankar. 

Deras ord och begreppsförråd ska också ges möjlighet att blir mer omfa t-

tande. Alla som arbetar inom förskolan får i uppdrag att bidra till att den 

pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utm a-

nar barnen inom detta område. 
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Dokumentation av barn och verksamhet 
I förslaget till Lpfö98 (Barnomsorg och skolakommittén, 1997 ) fanns fram-

skrivet att pedagogisk dokumentation kunde vara ett redskap för att sy nlig-

göra och granska den egna praktiken. Inga tydliga direktiv om hur arbetet på 

förskolan ska dokumenteras eller observeras fanns dock med i den slutliga 

texten. 

Barn och matematik 
I Lpfö98 finns för första gången ett mål som handlar om matematik beskr i-

vet i denna form av  dokument. I texten står skrivet att varje barn ska få ut-

veckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang och därtill få en förståelse för grundläggande begrepp som tal, 

mätning och form. Detta ska ske genom en god miljö på förskolan och g e-

nom lek och lärande. 

Inför Lpfö98 reviderade upplagan  

I förslaget till en rev iderad läroplan för förskolan (Skolverket, 2009) för e-

slogs några förty dligande delar av  Lpfö98. Det framgår av  texten att det 

fanns en önskan om att målen kring språk och matematik skulle förtydligas i 

sy fte att förstärka det pedagogiska arbetet. Skolverket skriver att de priorit e-

rade områdena språk, matematik samt naturvetenskap och teknik bör få 

egna rubriker. En stor förändring som förordades var att det skulle finnas 

riktlinjer för uppföljning och utvärdering av  verksamheten. Sy ftet med upp-

följning och utvärdering skulle vara att bidra till att förskolans verksamhet 

utvecklas. Det framkom i texten att man tänkte sig att förskolan skulle a n-

vända olika metoder för att dokumentera och utvärdera för att genom dessa 

få kunskap om hur man skapar förutsättningar för barns utveckling och l ä-

rande. Ett exempel på hur förskolorna skulle kunna dokumentera sin ver k-

samhet var genom pedagogisk dokumentation. Dessa dokumentationer 

skulle kunna användas som utgångspunkt för samtal i personalgruppen om 

den pedagogiska verksamheten tänker man sig. Att använda sig av  den m e-

toden, menar Skolverket, kan ses som ett kollektivt utvärderingsinstrument 

till skillnad från indiv iduella utvecklingsplaner eller annan ty p av  dok u-

mentationer som riktar sig mot de enskilda barnen. 

Lpfö 98 reviderade upplagan  

Den rev iderade upplagen av  Lpfö98 som trädde i kraft den 1  juli 2011  är till 

stor del identisk med den tidigare utgivna Lpfö98, men det har gjorts v issa 

förty dliganden och förändringar. Den mest märkbara förändringen handlar 

om ett förty dligande av  förskollärarens ansvar och ett ny tt avsnitt om up p-

följning, utvärdering och utveckling. Förskollärarnas ansvar för verksamhet-

en på förskolorna har stärkts genom att det skrivs fram att det är de som ska 
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ha det pedagogiska ansvaret för barnens utveckling och lärande.  Fortfa-

rande är dock arbetslaget tillsammans ansvarigt för att v issa delar av  ver k-

samheten utformas och genomförs i enlighet med de pedagogiska målen i 

läroplanen. Som nämnts ovan har ett helt ny tt avsnitt tillkommit som hand-

lar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Sy ftet är att man genom att 

utvärdera verksamheten skall få kunskap om förskolans kvalité så att den 

kan bidra till att hela verksamheten kan utvecklas och att varje barn därmed 

ska kunna få de bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.  

Barns språkutveckling 
Skolverkets intention i förslaget till en rev iderad läroplan var att språk li k-

som matematik och naturvetenskap och teknik, skulle få egna  rubriker. Så 

blev  emellertid inte fallet utan alla dessa områden går att återfinna under 

rubriken utveckling och lärande. Dock har fler strävandemål som rör språket 

tillkommit. Som exempel på det kan nämnas att det skrivs att barn ska u t-

veckla sin förmåga att ly ssna, reflektera och uttry cka sin egen uppfattning 

och försöka förstå andra perspektiv , men även att de skall lära sig att ställa 

frågor och argumentera. Det handlar med andra ord om ett större fokus på 

barnens förmåga att kommunicera. 

Dokumentation av barn och verksamhet 
Under rubriken uppföljning, utvärdering och utveckling beskrivs det att fö r-

skolans kvalité kontinuerligt och sy stematiskt ska dokumenteras och följas 

upp. Sy ftet är som tidigare nämnts att få kunskap om förskolans verksamhet, 

innehåll och genomförande så att varje barn ges förutsättningar för utveckl-

ing och lärande. I texten står det att förskolläraren ska ansvara för att varje 

”barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analy seras så att det därmed blir möjligt att utvärdera själva 

förskolan” (Skolverket, 2010, s.14).  Dessa dokumentationer ska även omfatta 

hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras.  

   I förslaget till rev iderad läroplan skrevs att pedagogisk dokumentation 

kunde användas som en metod för att dokumentera verksamheten, men i 

den rev iderade läroplanen står att läsa att arbetslaget ska ”använda olika 

former av  dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsät t-

ningar för barns utveckling och lärande i ver ksamheten samt gör det möjligt 

att följa barns förändrade kunnande” (Skolverket, 2010, s.15). Följaktligen 

finns inga ty dliga direktiv  för hur dokumenterandet ska gå till i den egna 

praktiken utan det är varje förskolas eget val v ilka metoder eller material 

man använder sig av . 
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Barn och det matematikska området 
I den rev iderade upplagen av  Lpfö98 har man tryckt mer på det naturveten-

skapliga området. Det finns till exempel fler mål att sträva mot gällande m a-

tematik än tidigare. Det som ly fts fram är att  barnen ska utveckla sin för-

måga i att urskilja, uttry cka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och även sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Ytterligare 

mål att sträva mot handlar om att barnen ska få möjlighet till att u ndersöka, 

reflektera och prova olika lösningar på problemställningar. Barnen ska stim-

uleras och utmanas inom naturvetenskapens område.  

Sam manfattning av dokument som styrt förskolans verksam het  

Sammanfattningsvis kan det sägas att de dokument som sty rt förskolan har 

förändrats tämligen my cket genom åren. Den första skriften som beskrivs, 

Barnstugeutredningen, som var en utredning men som kom att påverka 

förskolans praktik var omfattande och hade detaljerade beskrivningar över 

hur pedagogerna kunde handla i jämförelse med de läroplanerna som kom 

senare. I Barnstugeutredningen och i Pedagogiska programmet  finns det 

metoder beskrivna för att kunna stimulera barnens språkutveckling. I 

Lpfö98 och i den rev iderade Lpfö98 finns det inte direkt några sådana skriv-

ningar utan här är det endast strävandemål som skildras.  

   I de skrivningar som handlar om barns språkutveckling kan man se att det 

skett en förskjutning från att det tidigare fokuserats på att barnen skulle lära 

sig ett språk utifrån en tanke om deras förutbestämda genetiska förutsätt-

ningar till att nu mer handla om hur barnen ska lära sig kommunicera med 

varandra. Idéer om vilka eller vad som ska observ eras eller dokumenteras i 

förskolan har också förändrast genom åren. I de tidiga skrifterna är det de 

enskilda barnens förmågor som ska observeras och det skulle även göras 

noggrant så att inte några detaljer i barnets motoriska, språkliga och sociala 

utveckling missas. Tanken var att detta sedan skulle fungera som ett u n-

derlag för förskolepedagogerna att hjälpa och stö dja det enskilda barnet. I 

det Pedagogiska programmet har fokus fly ttats lite från det enskilda barnet 

till barngruppen. Pedagogerna ska ha en reflekterande och spontan hållning 

och kontinuerligt iaktta och följa de enskilda barnens utveckling. Pedagoge r-

na förväntades ha kunskap om olika utvecklingsstadier hos barnen. Även 

hela barngruppen var mål för observationerna. Genom dessa observationer 

och dokumentationer kan sedan verksamheten utvärderas en gång om året, 

tänkte man sig. I Lpfö 98 (1998) finns inga direkta beskrivningar om hur 

pedagogerna ska göra för att dokumentera verksamheten. Det som skrivs 

fram är att verksamheten ska utformas så att varje enskilt barn får möjlighet 

att utvecklas efter sina förutsättningar.  I Lpfö98 (2010) har det tillkommit 

ett helt ny tt kapitel som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Där beskrivs att det är verksamhetens organisation, innehåll och genomfö-

rande som i första hand kontinuerligt och sy stematiskt ska dokumenteras 
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och följas upp. Detta ska leda till att få kunskap om hur verksamheten stimu-

lerar barns möjligheter till utveckling och lärande.  

   Matematik är ett område som inte finns med i de första sty rdokumenten 

utan det förekommer först i Lpfö98 (1998). Där finns två mål att sträva mot 

som handlar om matematik. I dessa ligger fokus främst på att barnen ska 

använda sig av  grundläggande matematiska begrepp och att de ska stimul e-

ras till att upptäcka och använda sig av  matematik i meningsfulla samma n-

hang. I den rev iderade läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) så har 

det naturvetenskapliga området fått ännu större plats. Här finns fler str ä-

vansmål som beskriver att barnen ska få möjlighet att reflektera och ko m-

municera matematik, men även att få möjlighet att arbeta med problemlö s-

ning. 
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Forskningsöversikt 

Denna studie berör flera aspekter av  förskolans verksamhet. Jag har i fö l-

jande forskningsöversikt inledningsvis valt att ly fta fram forskning som b e-

rör olika förutsättningar inom förskolan som kan påverka barns utveckling 

och lärande. Därefter behandlas forskning som bely ser olika faktorer som 

kan ha inverkan på barns utveckling inom språk, matematik och kommuni-

kation. I det textavsnittet finns det dock några begrepp som jag anser beh ö-

ver kommenteras, det är literacy, litteracitet och textorienter ade aktiv iteter. 

Begreppen beskriver, som jag ser det, samma företeelse det v ill säga literacy.  

Jag har dock försökt att så långt det är möjligt använda mig av  de refererade 

författarnas ordval. Slutligen följer ett urval av  forskning som berör olika 

dokumentations-, observations- och bedömningsformer som används inom 

förskolan och skolan.   

Förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan 
Förskolan är en komplex verksamhet där många faktorer samverkar och 

påverkar kvaliteten. Några som ofta nämns är barngruppernas storlek, per-

sonaltätheten och personalens kompetens men hur de påverkar förskolans 

verksamhet och v ilken av  dessa aspekter som lyfts fram som mest betydelse-

full varierar något inom forskningen. I en rapport från Skolverket (2003) 

framkommer att det inte går med säkerhet att säga v ilken av  dessa tre fak-

torer som är den v iktigaste utan man för fram att alla påverkar varandra och 

är tillsammans grundläggande för förskolans verksamhet. I en kunskap s-

översikt presenteras resultat från 58 forskningspublikationer från 10 länder 

och där framkommer att personaltätheten tillsammans med antal barn har 

bety delse för kvalitén på verksamheten (Munton m.fl, 2002). Det v ill säga ju 

färre barn per personal desto bättre. Det leder till att fler positiva möten 

mellan de vuxna på förkolan och barnen kan skapas (Skolverket, 2003). 

Bland de y ngre barnen och barn i behov av särskilt stöd är det särskilt viktigt 

att det är få barn i gruppen. Deras identitetsutveckling och språkutveckling 

kan hämmas om de v istas i stora grupper, menar Asplund, Pramling Samu-

elsson, Kärrby , (2001).  

   De förskolor som ligger i områden med bristande resurser har enligt Bjurek 

med flera (1996) sämre förutsättningar att skapa god kvalité på sin verksa m-

het. Dessa förskolor är enligt författarna mer känsliga för personalnedskär-

ningar och stora barngrupper. Deras slutsats är att det är oerhört v iktigt att 

satsa på en kompetent personal i de områden som har de sämsta förutsät t-

ningarna vad gäller socioekonomiska förhållanden. Persson (2012) påvisar 

att de barn som kommer från resursfattiga områden och/eller är utsatta 

barn, är de som gy nnas mest av  att gå i förskola. Det är de barn som i första 
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hand borde få gå i förskolor med hög kvalité och välutbildade pedagoger. 

Statistiken v isar dock på det mo tsatta, enligt Persson. Äv en Skolverket 

(2004) berör bland annat personalens kompetens och gruppstorlek i en ut-

värdering. Där tittade man på olika faktorer som kunde ha bety delse för 

verksamheten, såsom barngruppens storlek och sammansättning, utbil d-

ningsnivå på personalen och lokalernas utformning. Det v isade sig att de 

områdena med höginkomsttagare hade de bästa förutsättningarna vad gäller 

alla dessa tre faktorer.  

   Personalen har stor betydelse för utformningen av verksamheten. Johan s-

son (2011) har i ett forskningsprojekt undersökt den pedagogiska verksa m-

heten för de y ngsta barnen på förskolan. Hon har genom enkäter, interv juer 

och observationer studerat pedagogernas förhållningssätt, hur verksamheten 

organiseras och dess innehåll, men även hur de gör när de följer barnens 

erfarenheter och använder dessa erfarenheter till att driva verksamheten 

framåt. Hon beskriver i ett av  de inledande kapitlen hur v iktig den pedag o-

giska atmosfären och förhållningssättet på förskoleavdelningen är. Hon v isar 

på tre olika atomsfärer som framkommer i hennes undersökning; den sam-

spelande atmosfären, den instabila atmosfären och den kontrollerande a t-

mosfären. Dessa olika sätt att skapa en pedagogisk miljö påverkar barnen 

och deras utveckling och lärande, menar Johansson. Centrala aspekter för en 

samspelande atmosfär är enligt Johansson, engagemang, tilltro och nä rvaro i 

barns livsvärldar, även glädje och lust är v iktiga delar. Den instabila atm o-

sfären avspeglar både en närhet till barnen men även ett emotionellt a v-

stånd. I stressade situationer kan man utläsa ett tillkämpat lugn och atm o-

sfären på avdelningen kan vara präglad av  motsägelser. I den ko ntrollerande 

atmosfären ser man att pedagogerna strävar efter att ha kontroll och stru k-

tur i verksamheten. Pedagogerna kan upplevas irriterade och uppgivna över 

en barngrupp eller vissa barn. Detta kan v isa sig i en maktkamp mellan barn 

och vuxna. Betydelsefullt är att arbetslagen diskuterar den pedagogiska a t-

mosfären och v ilket klimat som finns just på deras förskola för att de ska  

kunna utveckla sitt arbete så att det gagnar barnen på bästa sätt. Vidare b e-

rör hon hur förskolepedagogerna arbetar med barns lärande och hur dessa 

situationer struktureras och planeras in i vardagen på förskolan. Ett område 

som hon ly fter fram är pedagogernas tilltro till barnens förmågor. Detta fö r-

hållningssätt präglar även de fö rskolor som anses ha en hög kvalité i den 

tvärsnittstudie som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson geno m-

fört (2009) och där återfinns också de pedagoger som har förmågan a tt 

medvetet skapa en bety delsefull verksamhet för barnen.  

   De enskilda pedagogerna på förskolan och den kompetens de besitter och 

den verksamhet som de utformar utifrån läroplanen är som nämnts ovan av  

stor betydelse. Sheridan (2001) har utfört en studie i fy ra delar där hon tittat 

närmare på kvalitén i förskolan. Pedagogerna har själva fått bedöma sin 
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verksamhet utifrån Early  Childhood Environment Rating Scale (ECERS).2 

När Sheridan undersökt pedagogernas roll i verksamheten kommer hon 

fram till att de enskilda pedagogerna har stor betydelse för hur verksamhe t-

en på förskolan bedrivs. Det handlar om deras kompetens inom olika områ-

den, bland annat hur engagerade de är i sitt arbete, hur de kan utmana bar-

nen och hur barnens kompetenser tas till vara. Även Johansson (2011) ly fter 

fram de enskilda pedagogernas betydelse och deras kompetens för hur den 

pedagogiska verksamheten utformas. Hon skriver att det ofta är en pedagog 

som är drivande i sitt arbetslag, engagerad och aktiv i sitt arbete. Den är ofta 

högt skattad av  sina kollegor, barnen och föräldrarna. Ett problem med detta 

är att verksamheten kan bli sårbar om den står och faller med denna ped a-

gog. Ett annat problem, menar Johansson, är att det kan leda till att andra 

pedagoger inte ges utry mme för sina åsikter och att förhållningssätt inte 

ifrågasätts på grund av  rädsla för konflikter i arbetslaget. Havung (2000) har 

i sin studie tittat närmre på de manliga förskollärarna genom att v ideofilma 

deras vardagsarbete och genomföra intervjuer med dem. Även hon konstate-

rar i sin avhandling att de enskilda pedagogernas kompetens har stor bet y -

delse för hur förskolans verksamhet utformas och för den pedagogik som 

bedrivs där.  

Utveckling och lärande med fokus på språk-, kommunikat-
ions- och matematikutveckling 
Berättande, bokläsning, samling och skrivning anses som v iktiga faktorer för 

en väg att erövra litteracitet (Björklund, 2008). Björklund har undersökt hur 

barn erövrar litteracitet på svenska förskolor. 3 Hon har i en etnografisk 

undersökning följt en förskoleavdelning och genom v ideofilmning har hon 

genomfört deltagande observationer av  verksamheten. Hennes fokus har 

varit händelser där litteracitet v isar sig och hur barn förhåller sig till dessa 

situationer. Andra v iktiga faktorer som Björklund har sett är att s amspelet 

mellan barnen är av  stor betydelse för utvecklandet av litteracitet. Även den 

vuxnes roll har stor påverkan. Tillsammans med pedagogerna på förskolan 

by ggs barnens erfarenheter från vardagen upp till berättelser. Björklund 

pekar på att olika delar av  litteracitet ty cks intressera barnen på olika sätt. 

Det kan vara ett uttry ck för barns olika förmågor att kunna handskas med 

berättandet. Den pedagogiska och kulturella miljön som finns på förskolan 

är v iktig för där kan barn få pröva många olika uttry ckssätt. Miljön på för-

skolan kan dock även vara begränsande beroende på hur den är organiserad 

och v ilka ramar som finns. De många olika språkliga sammanhang som sko-

lan erbjuder kan i flera fall verka främmande för åtskilliga barn och det kan 

vara en motkultur till barns vardag. Att överbry gga detta är en utmaning 

                                                                 
2 ECERS är  en k vantitativ observationsmetod för bedömning av struktur - och processkvalitet i förskolan. 
3 Björ k l und använder sig av begreppet litteracitet likvärdigt me d det engelska or det literacy. 
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som startar redan i förskolan och som fortsätter genom alla år i skolan 

(Björklund, 2008).  

   Likaratade slutsatser kan dras av  Gustafssons och Mellgrens (2005) a v-

handling. I den studeras vad barnen behöver ha tillgång till för att utvecklas 

inom läs- och skrivområdet. Avhandlingens data är framtagna från tre olika 

studier med hjälp av  aktionsforskningsinspirerade metoder. De tre studie r-

nas rubriker är ”Att skriva med sexåringar”, ” Skriftspråklig medvetenhet” 

och ”En studie om barns skriv lärande”. De faktorer som Gustafsson och 

Mellgren anser påverkar barnen är personalens sagoläsning och att de är 

aktiva och pratar om det de läser, barnprogram, tillgång till skrivmaterial 

och en miljö som är anpassad för att utmana barnen inom dessa områden 

där leken har stor bety delse. Även hur pedagoger använder sig av  skriftspr å-

ket i andra sammanhang där barnen är med, påverkar deras utveckling inom 

läs- och skrivutvecklingen, menar Gustafsson och Mellgren.  

   Barnen möter texter och tecken genom en mängd olika multimodala aktiv i-

teter (Fast, 2007). Det som barnen är intresserade av   såsom leksaker, m u-

sik, tv -program med mera tas dock i väldigt få fall tillvara på i förskolan. Fast 

(2007 ) har följt sju barn i Sv erige under tre år för att se i v ilka sociala och 

kulturella sammanhang de möter textorienterade aktiviteter. Barnen var fyra 

år v id studiens början. Fast har v istats i barnens förskolor och i deras he m-

miljö och genomfört informella samtal, intervjuer, samlat in teckningar och 

texter från barnen, gjort ljudupptagning och fotograferat. De pedagoger som 

interv juats i studien, vill helst inte att barnen leker med leksaker på försko-

lan utan att de ska ägna sig åt andra aktiv iteter där. Det är således pedag o-

gernas intresse och värderingar som sty r förskoleverksamheten. Förskolan 

borde vara en arena där barnens egna intressen och kunskaper sty r å t-

minstone delar av  verksamheten, menar Fast. Pedagogerna v ill inte heller 

veta så my cket om barnens bakgrund då de kommer till förskolan med moti-

veringen att de ska kunna betraktas jämlikt. En av  de slutsa tser som Fast 

pekar på är att det verkar som om barnens erfarenheter från den populärku l-

turella världen har låg status och att det som barnen lärt sig innan förskolan 

och skolan inte får plats där.  

   Det är bety delsefullt att pedagogerna på förskolan har kunskap om barnens 

familjebakgrund så att de kan ta hänsy n till det som barnen har med sig från 

hemmet. Enligt Dunphy  (2012) är det v iktigt att förskolepedagogerna lär 

känna barnets personlighet och deras sociala kompetenser, men även att de 

har vetskap om var barnen befinner sig i sin språkutveckling. Detta för att 

förskolepedagogerna ska kunna anpassa sin planering av  ver ksamheten så 

att den passar för alla barn. Alla barn måste känna att det är roligt och enga-

gerande att delta i aktiv iteter i förskolan och att deras intressen tas tillvara.  

   Ett sätt att arbete med literacy  i förskolan är bokläsning, menar Dunphy . 

Detta anser hon är utvecklande för alla barn. Det har v isat sig vara bra både 

för barnets språk- och läsutveckling om pedagoger kan skapa en lässtund 
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som är öppen för diskussioner om innehållet i boken. I en dialog kring 

bokens innehåll kan barnen få dela med sig av  sina erfarenheter, framföra 

sy npunkter och kanske ge utlopp för oro. Att ha ett samtal kring en bok kan 

ställa till v issa problem då inte alla barn reagerar på samma sätt då sagan 

avbry ts, därför är det v iktigt att läsandet anpassas till alla barn (Dunphy , 

2012). 

   I en lågstadieklass i San Fransisco har Dy son (1993) studerat hur barnen 

möter literacy och hur deras hemmiljö påverkar vem de är då de kommer till 

skolan. Hon menar att lärarna måste vara kunniga och accepterande då det 

gäller barnens sätt att uttry cka sig så att de blir en bry gga mellan kulturen 

hemma och kulturen i skolan. Detta kan ske genom att läraren succesiv t 

lägger till ett annat sätt att använda språket på och på så sätt kan barnens 

literacy förmåga utvecklas mer. 

   Det finns ett ty dligt och signifikant samband mellan barns tidig a fonolo-

giska medvetenhet och att framgångsrikt lära sig läsa (Gee, 2001). Gee m e-

nar att tidig fonematisk träning i skolan och ty dliga instruktioner om lju d-

träning är önskvärt men en god språkmiljö det vill säga där barnen ges sa m-

talsutrymme och de vuxna är inlyssnande samtalspartners, är dock v iktigare 

än att barn är tidigt språkligt fonologiskt medvetna. Har man som barn både 

en god språkmiljö hemma och på förskolan och en tidig språklig medvete n-

het är oddsen väldigt goda för en framgångsrik läsinlärning.  Även My rberg 

(2001) lyfter i en forskningsöversikt fram den fonologiska medvetenheten 

som en aspekt för läs- och skrivutvecklingen. Det finns ett samband mellan 

bristande fonologisk medvetenhet hos barnen i förskolan och läsinlärning s-

problem i skolan, menar My rberg.4   

   Det uppdrag som förskolan har är att främja barns lärande inom matem a-

tik inte bara för nuet utan även mera långsiktigt. Det är av  bety delse att p e-

dagogerna funderar över hur de ska nå de kortsiktiga målen inom matem a-

tik, men även hur man ska arbeta med de långsiktiga. Sophian (2013) för 

fram bety delsen av att det finns ett progressionstänkande hos de som arbetar 

inom förskolan och att verksamheten bör anpassas utifrån barnets ålder och 

utveckling. Hon menar v idare att den tidiga inlärninge n kan ha både nega-

tiva och positiva konsekvenser för barnens senare lärande. I v issa fall kan 

missuppfattningar, hos barnen, av  matematiska fenomen förekomma och 

detta kan sedan påverka deras senare utveckling och lärande inom matem a-

tiken. Det är v iktigt att förskolan arbetar för att barnen ska få en bred bas att 

stå på då det handlar om matematik. För att nå detta kan förskolan arbeta 

mer med problemlösningar där barnen tillsammans kan fundera, förklara 

och resonera över olika lösningar (Sophian, 2013). 

                                                                 
4 Fonol ogi sk medvetenhet eller språkligmedvetenhet medvetenhet om språkljuden kan visa sig i lek med rim 

och r amsor  och kan senare påverka förmågan att lära sig läsa och skriva. 
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   Björklund (2007) har studerat hur småbarn (0 -3 år) erfar matematik. Hon 

har följt 23 barn på två småbarnsavdelningar på förskolor i Finland. Björ k-

lund har filmat de sekvenser av  vardagen där det finns tecken på att mat e-

matik kan förekomma. Hon menar att det finns matematik hela tiden i de 

små barnens vardag. Det är kommunikationen med de vuxna eller med 

kompisarna som spelar stor roll för barnens utveckling inom matematik. 

Pedagogens uppgift är att utmana barnen och ge dem många tillfällen att 

möta matematik. Det är v iktigt, enligt Björklund, att pedagogerna utgår från 

barnens intressen för att utveckla verksamheten. Björklund menar att ba r-

nen möter ett antal aspekter av  matematiska fenomen i förskolan genom 

utforskande aktiv iteter och ko mmunikation med andra, vuxna och barn. 

Hon ly fter fram; matematiska begrepp, likheter och skil lnader samt delar 

och helheter. Allt detta, tänker hon, utgör det innehåll som finns i den va r-

dagliga verksamheten i förskolans matematik. Hon såg dock i sin studie att 

det fanns ett stort antal tillfällen på förskolan där man som pedagog kunde 

ha spunnit v idare på arbetet med barnen kring olika matematiska begrepp 

och tagit fasta på deras strävan efter att fö rstå mening. Detta skedde inte så 

ofta som det fanns möjlighet till, anser Björklund.  

Dokumentation, observation och bedömning i förskolan  
Det förs en ständig debatt inom förskolan om huruvida barns lärande och 

utveckling ska bedömas eller inte och hur det i så fall kan låta sig göras. Här 

nedan kommer resultatet av några studier av  olika former av dokumentation 

att presenteras.  

   Det finns en mängd kartläggnings- och testmaterial som används i försko-

lan för att testa barns kognitiva kunskaper och för att följa och dokumentera 

barns lärande och hur verksamheten bidrar till detta. Pramling Samulesson 

(2010) ifrågasätter om barn verkligen ska testas i förskolan då hon anser att 

många av  dessa material inte följer barns utveckling utan testar deras ku n-

skap v id ett specifikt tillfälle. Resultatet av  ett test påverkas också av  hur 

barnen förstår frågan, hur den vuxne frågar och v ilken relation den vuxne 

har till barnet. Pramling Samuelsson ly fter fram att många pedagoger förkla-

rar användandet av tester med att de på det v iset får sy n på vad de ska arbeta 

v idare med när de vet vad barnen kan. Hon påpekar att det är självklart att 

man som lärare i förskolan ska följa barnens lärande men att det måste vara 

en kontinuerlig analys av  vardagen tillsammans med barnen. Testandet eller 

kartläggandet måste ses i relation till de olika förutsättningar som förskolan 

ger barnen. Det handlar om lärarnas kompetens, resurser, antal barn i gru p-

pen med mera. Läroplanen som förskolan har by gger på ett relationellet 

sy nsätt där omvårdnaden och barnen inte kan skiljas från varandra. Tester 

speglar barns förmågor oberoende av situationen eller omgivningen. Utvär-

dering av  förskolan måste följa barn över tid. Pramling Samuelsson (2010) 

ly fter fram barns lek som en enorm möjlighet att följa barnens kogn itiva 
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kunskaper. Här finns det möjligheter att utveckla instrument för att följa 

barns lärande och utveckling menar hon.  

   IUP (indiv iduella utvecklingsplaner) från förskolor och förskoleklasser har 

under ett antal år samlats in och studerats. Detta arbete påbörjades 2002 av  

Vallberg Roth och Månsson. De har sedan sammanställt de insamlade indi-

v iduella utvecklingsplanerna och resultaten har publicerats i olika artiklar 

(2006a, 2006b, 2006c). Därefter har en uppföljning gjorts av materialet och 

studien har utökats med skolår 3, 6 och 8. De ifrågasätter starkt förskolornas 

användande av  IUP. Trots att det inte finns något som helst krav  på att a n-

vända IUP i förskolan har det skett en markant ökning under  senare år 5 från 

10 till 48 procent. I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står att det är 

verksamheten och inte det individuella barnet som är i fokus och att enskilda 

barn inte ska utvärderas men de förskolor som använder sig av  IUP gör b e-

dömningar av  just enskilda barn, menar artikelförfattarna. Bedömningar av  

de socialt fostrade och omsorgsinriktade faktorerna tenderar att bli person-

ligt orienterade och ibland integritetskränkande. De IUP som formuleras är 

ofta tagna från mallar och ger, som de är utformade, lite infly tande för barn 

och vårdnadshavare över barnens utveckling och lärande.   

   I en kvalitativ  interv justudie med pedagoger på förskolan har Elfstöm 

(2004) undersökt deras uppfattningar om hur och varför arbetet med indiv i-

duella utvecklingsplaner tillkommit. Elfström beskriver de indiv iduella u t-

vecklingsplanerna inom förskolan som två typer av bedömningar. Den första 

utgår från ett utvecklingspsy kologiskt perspektiv  där intresset är barnets 

sociala, emotionella, motoriska, språkliga och logiskt-matematiska utveckl-

ing och den andra handlar mer om barnets intressen, där man söker svar på 

till exempel vilka intressen barnet har och i v ilka situationer det v isar själv-

förtroende. I de bedömningar som utgår från ett utvecklingspsy kologiskt 

perspektiv ses barnet som mindre aktiv t i sin egen utveckling och i det som 

mer handlar om barnets intressen blir barnet enligt Elfström mer delaktigt i 

sitt eget lärande. Hon ifrågasätter användandet av indiv iduella utveckling s-

planer inom förskolan eftersom hon Elfström anser att det endast sy ftar till 

att v isa på det enskilda barnets fel och brister. Hon menar att det finn s en 

risk att de strävansmål som finns i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) 

förvandlas till att bli indiv iduella uppnåendemål för barnen och då kommer 

de enskilda barnens resultat att bedömas och detta går mot de inten tioner 

som finns i sty rdokumentet. Hon förespråkar att pedagogiska dokumentat-

ioner ska användas i stället och menar att förskolans pedagoger måste vända 

blicken mer till sig själva och ifrågasätta vad de skapar för förutsättningar för 

barns intressen och utveckling. Elfström föreslår att begreppet utvecklings-

planer ska användas tillsammans med pedagogiska dokumentationer. 

                                                                 
5 2002-2007 . 
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   Dokumentationer och observationer av  barn i Sverige har förekommit u n-

der hela 1900-talet men sy ftena har varit olika (Lenz Taguchi, 2000). Lenz 

Taguchi menar att man idag dokumenterar och observerar främst för att 

utvärdera den pedagogiska praktiken och för att sy nliggöra barnens läropr o-

cesser. Hon beskriver i sin avhandling den process som hon följt på nära håll 

med pedagoger som arbetat med pedagogiska dokumentationer och hur den 

formen av  dokumentationer kan användas för att kontinuerligt bedriva ett 

förändringsarbete. Lenz Taguchi menar dock att det inte är en självklarhet 

att ett förändringsarbete alltid leder till ett ny skapande i praktiken som är 

bättre än det som var tidigare. Det kan finnas en liten risk att man skapar en 

ny  normgivande praktik. Vokabulärer som används by ts ut men innehållet 

förblir detsamma. Därför är det v iktigt att göra praktiken sy nlig, granska den 

och försöka förstå den genom till exempel pedagogisk dokumentation, säger 

Lenz Taguchi. 

   Pedagogisk dokumentation kan vara ett sätt att bedöma verksamheten i 

förskolan.  Bjervås (2011) har i sin forskning följt pedagoger på två förskolor 

och deras arbete med pedagogisk dokumentation. Hennes intresse var att 

granska hur pedagogerna talar om barnen, hur de framträder och hur de 

bedöms med utgångspunkt i de dokumentationer som ly ftes fram. Utifrån 

det framkom att my cket av  samtalen kretsade kring det kompetenta barnet. 

Till v iss mån bedöms barnen vara begränsade, men det är inte det sy nsättet 

som dominerar. Bjervås skriver att pedagogerna är noga med att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande i förskolansverksamhet och 

att de ger ett uttry ck för en v id förståelse av förskolebarnet.  Det förekommer 

få exempel där barn omtalas i formuleringar utifrån ett bristperspektiv . Hon 

kommer fram till att förskolepedagogerna förstår pedagogisk dokumentation 

som ett arbetsverktyg, som en resurs för barnen och som v idgar pedagoge r-

nas möjligheter att utveckla både verksamheten och som hjälper barnen att 

övervinna eventuella begränsningar i användandet av  sina kompetenser. I 

hennes studie framkommer det att pedagogerna använder pedagogisk 

dokumentation som hjälpmedel för att följa, beskriva och bedö ma barnets 

lärande och handlande i relation till dem själva, till andra barn och till den 

miljö som barnen befinner sig i.  

   Ekonomiska nedskärningarna som drabbat bland annat förskolan och dess 

verksamhet genom ökat antal barn i grupperna och minskad pe rsonalbe-

manning kan leda till att man v ill skilja ut enskilda barn för att få mer resu r-

ser till verksamheten (Lutz, 2006). Med hjälp av  ett specialpedagogiskt pe r-

spektiv  och genom en fallstudie har Lutz studerat v ilka processer som sker 

när utvecklingsbedömningar av  barn genomförs. Han har använt sig av  sam-

talsobservationer av  möten som en samordnare för resursfördelningen hade 

med de biträdande rektorerna om barn i behov av särskilt stöd. Därefter har 

han tittat på de ansökningar som pedagoger har gjort fö r att få pengar till 

barn i behov  av  särskilt stöd därtill har han också interv juat bland annat 
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förskollärare, rektorer och psy kologer. Han intresserar sig för hur bedö m-

ningar av  barn i behov  av särskilt stöd görs och på v ilka grunder, men även 

hur pedagogerna beskriver de beteende hos barnen som leder fram till att de 

definieras som barn i behov  av  särskilt stöd. Lutz ser en te ndens till att det 

har skett en ökning av  att lägga problemet hos barnet och inte i verksamhe t-

en för att få ta del av  extra pengar.  Detta kan bero på de ekonomiska ned-

skärningar som skett sedan 1990-talet, men även att det är lättare att skapa 

lösningar för enskilda barn och därmed inte behöva förändra hela verksa m-

heten. Lutz pekar på bristande kännedom inom det utvecklingspsykologiska  

området och menar att i den ”nya” lärarutbildningen har underv isning om 

de y ngre barnens utveckling fått minskat utrymme för att i stället ge plats åt 

tankegångar kring barn ur ett relationellt perspektiv. De utvecklingspsykol o-

giska teorierna kan bidra med v iktig insikt för de blivande förskollärarna, 

menar han.  

   Även Nordin-Hultman (2005) har med stöd av  observationer i Sverige och 

England sett att pedagoger fokuserar mer på barnens brister och att de nu 

oftare bedöms ha svårigheter av  något slag såso m koncentrationssvårigheter 

eller problem med det sociala samspelet. ”Felsökningsstrategier” kallar hon 

det. Fokus borde enligt Nordin-Hultman i stället vara att undersöka hur 

barnen skapar mening. Hon anser att det verkar vara lättare för pedag oger 

att diskutera barnens tillkortakommande än att diskutera det motsatta. Ba r-

nens förmågor och ny fikenhet borde istället ligga till grund för de pedag o-

giska utmaningarna och den pedagogiska planeringen på förskolan, anser 

Nordin-Hultman. 

   Barnens vardag i förskolan dokumenteras i allt större utsträckning. Detta 

för att ge både barn och pedagoger möjlighet att reflektera över olika situa t-

ioner. Detta görs genom anteckningar, fotografering, alster som barnen gjort 

eller v ia v ideofilmning. I v ideofilmer som görs på förskolor och som betrak-

tas som pedagogiska dokumentationer är sy ftet att de ska v isas för arbetslag, 

föräldrar, politiker och barnens kompisar. Lindgren och Sparrman (2003) 

diskuterar i en artikel det forskningsetiska i att som barn bli dokumenterad. 

Barnen kan inte säga ifrån att delta i filmandet. Trots att det finns en inten t-

ion om att verksamheten ska genomsyras av  ett barnperspektiv menar de att 

dokumentationerna tenderar till att bli utifrån ett vuxenperspektiv . De v ill 

att dokumenterandet av  barn ska ske med samma etiska krav  som inom 

forskning det v ill säga att de dokumentationsprojekt som genomförs på fö r-

skolorna borde omfattas av de forskningsetiska principer som Vetenskapsr å-

det står för. Det skulle innebära att barnens identitet skulle sky ddas och  

spridningen av  materialet skulle begränsas till den egna fö rskolan och inte 

till politiker och andra vuxna, utom barnens egna vårdnadsh avare. 
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Sam m anfattande kom m entarer 

Det som särskilt framkommer i tidigare forskning om förutsättningar för 

barns lärande är hur v iktig den pedagogiska atmosfären och förhållningssät-

tet på förskoleavdelningen är. Här kommer även den enskilde pedagogens 

kompetens in. I områden som är resurssvaga är det sy nnerligen v iktigt att 

det finns välutbildade pedagoger som kan finnas till för de barn som behöver 

det mest. De enskilda förskolepedagogerna har även stor bety delser för hur 

verksamheten utformas på avdelningen. Det är dessa pedagoger som ska 

fungera som förebilder för barnen i många olika situationer. I den forskning 

som berör utveckling och lärande med fokus på språk-, kommunikations- 

och matematikutveckling så finns det några områden som jag v ill ly fta fram 

lite extra. Miljön i förskolan är my cket betydelsefull för att barn ska kunna få 

uttry cka sig och utveckla sin litteracitet. Det bör på förskolan finnas pedago-

ger som är aktiva i barnens vardag, men önskvärt är även att de är intress e-

rade av  att tillv arata barnens intressen av till exempel barnprogram, leksaker 

musik med mera. Det behövs även pedagoger som är medvetna om barnens 

kultur hemma och att de kan ta vara på den kunskapen i förskolans ver k-

samhet. I forskning ifrågasätts bedömningar av barn med hjälp av  olika kar t-

läggnings- och observationsmaterial. Forskare menar att detta endast går ut 

på att testa barnens kognitiva förmåga. Detta sker ofta v id ett v isst spec ifikt 

tillfälle och representerar på det v iset inte en god bild av  barnets totala fö r-

mågor. I många fall rekommenderas att insamlandet av  information om 

barnen och verksamheten sker med hjälp av  pedagogiska dokumentationer 

istället. Dessa kan bidra till att utveckla verksamheten i förskolan.  Men e n-

ligt forskare finns en ny  trend där man söker fel och brister hos barnen. 

Detta skulle i så fall kunna motverka en sådan utveckling. 

   Mot bakgrund av  detta forskningsläge blir min studie intressant där ambit-

ionen är att fördjupa kunskapen om förskolepedagogers förhållningssätt till 

utveckling och lärande och relatera denna kunskap till pedagogernas kompe-

tens och till om förskolan finns i resursstarkt eller resurssvagt  område. Ytter-

ligare vore det önskvärt om studien också kan säga något mer om hur ped a-

gogerna själva ser på dokumentation och om trenden mot ett sökande efter 

fel och brister också blir sy nliga i min undersökning.  
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Forskningsansats, metod, urval och 
etiska överväganden 

Fenomenografi 
Mitt intresse handlar om hur pedagoger erfar olika fenomen inom förskolans 

verksamhetsfält och hur dessa kan upplevas och beskrivas och därför fann 

jag den fenomenografiska ansatsen lämplig för min studie. Den fenomen o-

grafiska forskningsansatsen intresserar sig för hur människor erfar och b e-

skriver ett fenomen i ett v isst sammanhang (Kroksmark, 2007  ; Marton & 

Booth, 2000). Perspektivet på människor och deras lärande är holistiskt och 

icke-dualistiskt v ilket innebär att det bara finns en värld i v ilken människan 

ingår samtidigt som hon erfar den. En helhetssy n på människan framträder 

och hänsy n tas till både kropp och själ. Det sätt som människan erfar världen 

eller fenomenet beror på hennes tidigare erfarenheter och det sammanhang i 

v ilket hon befinner sig i (Marton & Booth, 2000). 

 Inom denna ansats ses intervjuer och observationer som passande sätt att 

samla in empiri. Det ger möjlighet att ly fta fram människors egna uppfat t-

ningar och deras sätt att erfara olika fenomen. I en fenomenografisk studie 

ska interv juerna vara halvstrukturerade med några få inledande frågor till de 

som interv juas. Detta för att de ska kunna lämna sina egna beskrivningar av  

fenomenet som är av  intresse för forskningen och att de inte ska påverkas av  

interv juaren till att beskriva något som inte är deras egen uppfattning. För 

att få så uttömmande svar som möjligt måste den som interv juar få info r-

manten att utveckla sina svar.  Sy ftet med interv juer är att hitta kvalitativa 

skillnader i den interv juades uppfattningar och erfarenheter av  det som 

kommer fram i svaren. Det är variationen i de svar man får som är det in-

tressanta inom den fenomenografiska forskningen. Inom fenomenografin 

används begrepp första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 

perspektiv beskriver världen objektiv t och genom fakta, vad något är. Den 

andra ordningens perspektiv handlar om hur människors erfar världen, hur 

något kan vara. Hur de uppfattar och beskriver den beror på deras erfare n-

heter och de sammanhang de befinner sig i (Marton & Booth 2000). Det 

innebär att de interv juade relaterar till sina tidigare erfarenheter och ku n-

skaper när de ger beskrivningar av  de olika fenomenen som efterfrågas.  

I föreliggande studie ligger mitt intresse i den andra ordningens perspe k-

tiv  och att ta del av  hur pedagoger på förskolan erfar olika fenomen i försko-

lans verksamhet. När man använder sig av  fenomenografin som ansats söker 

man efter, som jag nämnt tidigare, variationer i det sätt som de interv juade 

beskriver fenomenet. De enskilda pedagogernas sätt att erfara ett fenomen 

utgör inte själva fenomenet utan det beskriver bara deras eget pe rspektiv  på 
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fenomenet. Det är när man får flera pedagogers erfarenheter som jag som 

forskare kan göra en beskrivning av  fenomenet.  

De olika variationerna i framställningarna kan sorters in i olika beskriv-

ningskategorier. Dessa varierande sätt att beskriva fenomenet bildar til l-

sammans ett utfallrum. Utfallsrummet är det v iktiga i en fenomenografisk 

studie och det åskådliggör beskrivningskategorierna på en kollektiv  nivå det 

v ill säga avsikten är inte att v isa på enskilda indiv iders skildringar. Enligt 

den fenomenografiska analysmetoden måste alla beskrivningar passa in i ett 

utfallsrum.  

Didaktik 
Ordet didaktik kommer från det grekiska verbet ”didaskein”  som bety der 

underv isa. Substantivet ”didaxis” innebär lära och undervisa.  Innebörden av  

ordet har sedan länge betytt både underv isning och inlärning.  Det innebär 

att didaktiken omfattar frågor om metoder för just underv isning och inlä r-

ning (Jank & Mey er, 1997 ). Didaktiken har ett antal grundfrågor som man 

försöker besvara. Till dessa hör bland annat Vad ska läras ut? Hur ska det 

läras ut? Varför ska det läras ut? Vad handlar alltid om någon form av  inne-

håll i verksamheten och hur beskriver hur en underv isning eller handling 

genomförs och slutligen varför redogör för skälet till val av  innehåll i under-

v isningen och om det finns några teorier till exempel utvecklingspsy kol o-

giska tankar som kan ligga till grund för handlandet (Kroksmark, 2007 ). 

Jank och Mey er (1997 ) menar att det finns två sidor av  didaktiken, analy s 

och handling. Pedagoger ska med hjälp av  didaktisk analy s kunna beskriva 

verksamheten som den är, för att sedan föreslå hur densamma ska kunna 

förbättras. Didaktisk analy s kan vara ett hjälpmedel  för pedagoger att se 

v iktiga delar av  verksamhetens kärna, men även grundläggande frågestäl l-

ningar om förskolans praktik (Sträng, 2005).  

   Genom att skolor och även förskolor mer och mer ska utforma sitt eget 

arbetssätt inom läroplanens ramar kan det innebära att de didaktiska fråge-

ställningarna blir mer centrala (Skolverket, 1997). En förståelse av  de dida k-

tiska frågeställningarna sker framförallt hos de som är verksamma i en pra k-

tik där man har ansvar för andra människors lärande. Det behövs även te o-

retiska kunskaper för att man ska kunna utforma och organisera verksa m-

heten för barnen i förskolan/skolan (Selander, 2010). Förändringar av sy nen 

på förskoleverksamhet och förändringar av  sty rdokumenten utgör ny a u t-

maningar för pedagogerna. Förskolepedagogerna förväntas skapa en verk-

samhet på förskolan som är mer kunskapsinriktad inom områden som rör 

bland annat språk, matematik och naturkunskap. Detta skapar även kons e-

kvenser för hur man ser på utveckling och lärande och hur verksamhet och 

miljön ska förbättras (Ibid.). 
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Metod 
I det här avsnittet följer en beskrivning av  hur denna studie har genomförts 

vad gäller urval och de metoder jag använt mig av  för att samla in data.  

Urval  
I den kommun som jag valt att utföra min studie  finns både kommunala och 

fristående förskolor. De kommunala förskolorna utgör 7 5 % av  det totala 

antalet. För- och grundskoleförvaltningen i kommunen har beslutat om en 

resursfördelningsmodell som bygger på att alla förskolor tilldelas ett socio-

kulturellt indextal.6 Detta indextal grundar sig på tre parametrar, andel barn 

i familjer med fly kting/invandrar bakgrund, andel barn i familjer som ej har 

eftergy mnasial utbildning och andel barn i familjer som får försörjningsstöd. 

Uppgifterna som detta underlag baserar sig på har kommunen inhämtat v ia 

Statistiska centralbyrån (SCB). Utifrån hur högt detta indextal är får försko-

lorna ekonomiskt stöd från en så kallad v iktpott. Av det totala antalet försko-

lor är det 20 % som får del av  v iktpotten. Med utgångspunkt i den statistiken 

valde jag ut tre av  de förskolor som hade högt indextal och tre förskolor som 

låg lägst på skalan och som inte fick några pengar alls ur v iktpotten. Anle d-

ningen till att jag gjorde detta urval var att jag v ille undersöka om skilda 

sociokulturella förutsättningar kan ha någon bety delse för hur pedagoger 

arbetar med att följa barns utveckling inom språk, kommunikation och m a-

tematik såsom de beskriver detta och för att öka variationen.  

   Därefter tog jag kontakt med de sex  förskolechefer som var aktuella utifrån 

mitt urval. Jag lämnade personligen, eller mejlade, ut ett brev om den forsk-

ning jag skulle göra. Min önskan var att få interv jua fy ra pedagoger med lång 

y rkeserfarenhet och med olika utbildningar, två förskollärare och två 

barnskötare på varje förskola. Tanken med att välja pedagoger som arbetat 

länge inom förskolan var att de eventuellt skulle kunna reflektera över hu r 

arbetet på förskolan med bland annat dokumentationer hade förändrats 

genom åren. Valet av  att intervjua både barnskötare och förskollärare motiv-

eras med att dessa båda y rkeskategorier finns representerade i förskolan och 

förskollärare och barnskötare kan ha olika slags erfarenheter. Det övergr i-

pande sy ftet med dessa val var att nå personer att interv jua med olika erfa-

renhetsbakgrund för att därigenom ö ka chanserna att också nå ett bredare 

utfallsrum.  

 

 

 

 

                                                                 
6 I den här  ak tuella kommunen används termen sociokulturellt index. Det är jämförbart med ett socioekono-

mi sk t index. 
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T abell 1: Fördelningen av  de interv juade på de enskilda förskolorna och 

deras y rkesbakgrund. 

Bortfall 

I ett initialskede hade jag valt ut sex  förskolor och av  dem besökte jag fem 

sty cken under våren 2011. All personal på dessa förskolor var positiva  till att 

jag skulle komma och interv jua dem under hösten. Vi kom överens om att 

jag skulle kontakta dem i mitten av  augusti. När jag sedan återkom till fö r-

skolorna v isade det sig att två av  dem inte längre kunde delta i min studie. 

De motiv erade det med att de hade by tt personal och hade många v ikarier 

samt en hårt pressad arbetssituation med implementeringen av  den rev id e-

rade läroplanen (Skolverket, 2010). Flera pedagoger beskrev  för mig att d e-

ras arbetssituation var tuff och att de många gånger fick vara både kurator, 

psy kolog och familjerådgivare och därtill hade de väldigt my cket kontakter 

utåt med bland annat BVC och socialtjänsten. En av  de förskolor som a v-

böjde att delta hade ett av  kommunens absolut högsta indextal. Eftersom det 

bland annat indikerar att det finns många barn med annat etniskt ursprung 

och många föräldrar med låg utbildning hade det varit positiv t om denna 

förskola också ingått i studien. Nu kunde detta ty värr inte ske, men jag b e-

dömer ändå att de förskolor som jag fick tillträde till  motsvarar de urvals-

grunder jag ställt upp vad gäller sociokulturell kontext.  

   Min ambition var att få träffa fy ra pedagoger, två barnskötare och två för s-

kollärare, på var och en av  de sex  förskolor som valts ut för studien. Detta för 

att jag skulle få en jämn fördelning av  y rkeskompetenser. På grund av  r å-

dande omständigheter på förskolorna som jag nämnt ovan fick jag dock ett 

bortfall av  tre förskollärare och en barnskötare. Jag bedömer ändå att de 

antal förskolepedagoger som jag träffat var tillräcklig t för att jag skulle 

kunna få svar på mina frågor och en möjlighet till bredd i utfallsrummet.  

                                                                 
7  Ett  l ågt indextal visar på att det är en liten andel barn i familjer med flykting/invandrar bakgrund, liten 

andel  barn i familjer som i nte har eftergymnasial utbildning och att det är få familjer som får försörjningsstöd 

ett  högt indextal visar på motsatsen. 

Förskolorna Indextal7  Antal förskollä-

rare 

Antal barnskö-

tare 

Apelsinen Lågt index  1  2 

Bananen Lågt index  2 2 

Citronen Högt index  2 2 

Druvan  Högt index  1  1  

Enbäret Högt index  1  2 

Flädern Lågt index  2 2 
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Förskolorna och pedagogerna i studien 

Här följer en beskrivning av  de sex  förskolor som kom att ingå i min studie 

och av  de förskolepedagoger som deltog i interv juerna.  

Förskolan Apelsinen 
Förskolan Apelsinen är en sex -avdelningsförskola. Fy ra avdelningar har barn 

mellan ett och fy ra år och två avdelningar har endast femåriga barn. Tomten 

består av  en liten skog med en grillplats, lekredskap, men även av  asfalts - 

och gräsy tor. På gångavstånd från förskolan finns det ett mindre skogso m-

råde och flera större lekplatser. Förskolan är belägen mitt i ett bostadområde 

som består av  v illor eller bostadsrätter och ett mindre antal hus med hy re s-

lägenheter. På förskolan Apelsinen är det sociokulturella indextalet lågt. Det 

bety der, som tidigare nämnts, att de finns få barn i familjer med fly k-

ting/invandrar bakgrund, låg andel barn i familjer som inte har eftergy m n-

asial utbildning och låg andel barn i familjer som får försörjningsstöd.   

Förskolan Bananen 
Förskolan Bananen har två avdelningar där båda grupperna är barn i åldra r-

na ett till fem år. Förskolan ligger mitt i ett v illaområde. Gården är relativ t 

stor och består av  mycket naturtomt och några mindre områden med lekred-

skap. På gångavstånd finns en mindre skog och två större lekparker. Det 

sociokulturella indextalet på förskolan är lågt.  

Förskolan Citronen 
Denna förskola har fem avdelningar. Två av  dessa har barn mellan fy ra och 

fem år och på de övriga tre avdelningarna vistas de y ngre barnen. Förskolan 

gränsar på två sidor av tomten mot skog och de andra två sidorna vetter mot 

parkering, gångbana och bostadområde. Gården har lika stora y tor av  asfalt, 

skog, naturområde och område för lekredskap. Citronen ligger mitt i et t bo-

stadsområde som till största delen består av flerfamiljshus, med både bost a-

drätter och hy resrätter. I närheten av  förskolan finns det flera större lekplas-

ter, grönområden med rekreationsytor, bibliotek och en större skog. På fö r-

skolan Citronen är det sociokulturella indextalet högt.  

Förskolan Druvan 

Förskolan Druvan har fy ra avdelningar där alla grupperna är barn i åldrarna 

ett till fem år. Den är belägen mitt i ett bostadsområde som till största delen 

består av  radhus och flerfamiljshus, med både bostadsrätter och hyresrätter. 

Gården består av  naturtomt, en del asfaltsytor och några platser med lekred-

skap. Druvan har gångavstånd till skog, bibliotek, lekparker och en sjö. Det 

sociokulturella indextalet på förskolan är högt.  
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Förskolan Enbäret 
Förskolan har fy ra avdelningar och är inry md i en låg- och mellanstadie-

skola.  På två av  förskoleavdelningarna v istas barn som är mellan ett till tre 

år och två grupper har barn mellan tre till fem år. Förskolan ligger mitt i ett 

bostadsområde där merparten av  beby ggelsen består av  hy reshus. Gården 

består till största delen av  naturtomt, men den har även platser för lekre d-

skap och några områden med asfalt. Skogen finns i direkt anslutning till 

förskolan och på gångavstånd når man lekparker och bibliotek. Förskolan 

har ett högt sociokulturellt indextal. 

Förskolan Flädern 
Förskolan Flädern har en avdelning där barngruppen består av  barn mellan 

ett och fem år. Den ligger i utkanten av  ett bostadsområde i en lantlig miljö. 

Det är nära till ängar och jordbruk. Förskolans gård är liten och består av  

platser med lekredskap och asfalterade y tor. På gångavstånd finns skog, 

bondgårdar, skidspår, fotbollsplaner och skog. Genom att det finns goda 

bussförbindelser har förskolan också möjlighet att tillgå till exempel biblio-

teket med mera. 

Pedagogerna i studien 

I studien ingår nio förskollärare i ålder mellan 34 och 63 år. Åtta av  dem har 

deltagit i någon form av  v idareutbildning eller har tidigare erfarenheter som 

är relevanta för y rket. En förskollärare har läst flera olika kurser p å högsko-

lenivå bland annat pedagogik A och B, drama och ledarskap. En annan har 

arbetat på en utvecklingsavdelning som finns i denna kommun i fem år. Ut-

vecklingsavdelningen har till sin uppgift att höja kvalitén och måluppfy lle l-

sen i för- och grundskolan. Övriga förskollärares vidareutbildningar handlar 

om kortare kurser som berör verksamheten inom förskolan på olika sätt, till 

exempel ansvar för it eller matematik. Samtliga förskollärare har arbetat 

med detta y rke i hela sitt y rkesverksamma liv . 

   Elva personer som arbetar som barnskötare ingår också i min studie. De är 

mellan 34 och 52 år. En barnskötare har utbildat sig till socionom, men arbe-

tar som barnskötare. En har gått en kurs om barn och matematik på högsko-

lan och en annan har läst kunskapsly ftet.  Två av barnskötarna har utbildning 

i teckenstöd. Även i den här personalkategorin har alla arbetat med barn 

hela sitt y rkesverksamma liv, men det bör tilläggas att en av  dessa barnskö-

tare på förskolan Flädern arbetar halvtid i barngruppen och övrig tid är  hon 

ansv arig för köket. 

Tillträde och etiska överväganden 
Förskolecheferna kom att bli ny ckelpersoner (Denscomb, 2010) i processen 

med att nå ut till förskolans personal. Det var till dem som jag var tvungen 

att vända mig för att få tillträde till pedagogerna på förskolorna. Det v isade 
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sig även att de kunde hjälpa mig att nå de fy ra pedagoger på varje förskola 

som jag hade för avsikt att intervjua. En av  riskerna med att använda sig av  

dessa ny ckelpersoner var att de kunde ha bliv it alldeles för hjälpsamma eller 

haft åsikter om v ilka personer som kunde vara intressanta för mig att inte r-

v jua (Trost, 2010 ). Min upplevelse av samarbetet med förskolecheferna var 

dock att det fungerade väldigt väl och att de var tillmötesgående för de ön s-

kemål jag hade och var inte styrande. Utan hjälp av  förskolecheferna skulle 

min studie ha varit svårare att genomföra.  

   När samty cke från förskolecheferna uppnåtts kunde jag gå v idare i mitt 

sökande av  personer som v ille delta i min undersökning. I några fall fick jag 

möjlighet att besöka förskolorna och träffa pedagogerna och informera om 

min studie. På andra förskolor fanns inte den möjligheten utan då tog fö r-

skolecheferna på sig uppgiften att informera pedagogerna och även förmedla 

v ilka önskemål jag hade med tanke på utbildningsbakgrund och y rkeserfa-

renhet. De förskollärare och barnskötare som passade in i mitt urval fick 

därefter anmäla sig till mig eller fö rskolechefen för att tala om att de v ille 

delta i studien. Det finns dock en risk med detta förfarande då de pedagoger  

som gett mig möjlighet att interv jua dem kan vara de som redan är väldigt 

engagerade i förskolans verksamhet och som känner sig trygga med att svara 

på frågor om densamma. En förskola bestod dock av  endast en avdelning och 

där kom all ordinarie personal att ingå i min studie, så här finns inte den 

nämnda problematiken.  

   I den här studien har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning. 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag sökte tillstånd för min undersökning hos fö r-

skolecheferna och beskrev för dem vad syftet med min forskning var och vad 

den skulle leda till. Jag har skriftligen och muntligen informerat de som de l-

tog i studien om vad sy ftet med deras medverkan var och den studie som jag 

skulle genomföra. I det informationsbrev  som skickats ut till alla förskolor 

fanns det även uppgifter som gjorde det möjligt att fråga om något var 

oklart. Alla pedagoger informerades om att de själva avgjorde hur länge de 

v ille delta i studien och att de när som helst kunde avbry ta sitt deltagande. 

Jag har använt mig av  fiktiva namn på förskolorna och på de interv juade. 

Alla intervjuade har fått namn som har samma begy nnelsebokstav  som det 

fiktiva namnet på den förskola de arbetar på. Den information som event u-

ellt kan förknippas med den kommun jag gjort studien i och som  bedömts 

irrelevant har plockats bort. Allt insamlat materialet till min studie kommer 

uteslutande att användas för forskning och inte i något annat sy fte.  

Genomförande 
Nedan följer en redogörelse av den pilotstudie som jag gjorde inledningsv is i 

min forskning och därefter följer en beskrivning av  hur den slutgiltiga data-

insamlingen och analy sarbetet kom att utföras. 
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Pilotstudie 

Inledningsv is gjorde jag en provinterv ju med två pedagoger. De fick även 

fy lla i de frågeformulär (bil.1 , bil.2) som finns med i min studie. Jag gjorde 

detta för att undersöka om den interv juguide och de frågeformulär som jag 

förberett fungerade såsom jag önskade. Det var även av  v ikt att få reda på 

ungefär hur lång tid interv juerna skulle ta. Det v isade sig att intervjufrågorna 

till pedagogerna föll väl ut och inga justeringar gjordes. Provintervjuerna tog 

ungefär 30 minuter.  

Datainsam ling 

Datainsamlingen genomfördes under en period på elva veckor hösten 2011. 

Jag tog kontakt med alla som jag skulle interv jua v ia telefon eller mail  för att 

boka tid för interv juerna. Jag berättade för dem om mitt sy fte med studien 

och att de som deltog skulle beredas största möjliga konfidentialitet och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Totalt blev det nio förskollä-

rare och tolv  barnskötare som jag träffade.  

 

Jag använde mig av  en interv juguide (bil.3) under interv juerna. De som 

skulle interv juas fick inte ta del av  frågorna i förväg för jag v ille undvika att 

de skulle tillrättalägga sina svar om de hade tid att förbereda sig (Denscom b, 

2010). Intervjuerna var strukturerade och ett mindre antal följdfrågor stäl l-

des (Bry man, 2011). Detta för att jag inte v ille leda in dem att berätta mer om 

något som de själva inte upplevde som viktigt eftersom det eventuellt skulle 

kunna leda till att jag påverkade svaren.  Att följdfrågor inte skulle ställas i så 

stor utsträckning och att jag v ille att de skulle berätta så my cket som möjligt 

förklarades innan intervjun startade. Alla de som interv juats har fått svara 

på exakt samma frågor och i stort sett i samma ordningsföljd. De fick också 

chansen att utveckla sina svar så att deras uppfattningar om olika fenomen 

inom förskolan skulle få möjlighet att komma fram. Till detta har även en 

pedagog på varje förskola fått fy lla i y tterligare ett frågeformul är rörande 

uppgifter om förskolans organisation och utemiljö med mera.  

   För att få så uttömmande svar som möjligt har jag ställt uppföljande frågor 

så kallad probing och varit noga med att v isa att jag var intresserad av  deras 

svar genom att nicka och humma så kallad icke-verbal probing och på det 

v iset få dem att berätta mer (Fejes & Thornberg, 2009).  I v issa fall fick jag 

omformulera frågan så att informanten skulle förstå vad jag menade 

(Denscomb, 2010; Kvale, 1997 ). I direkt anslutning till interv jue rna fy llde 

förskolepedagogerna i uppgifter om sin utbildning och y rkeserfarenhet 

(bil.1) och även information om förskolans utemiljö och den organisation av  

barngrupperna som fanns (bil.2).  

   Intervjuerna genomfördes på varje enskild förskola i ett rum a vskilt från 

den övriga verksamheten. De som deltog i studien fick därmed vara på en 

plats som för dem kändes bekant och bekväm. Vid två interv jutillfällen vä n-
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tade jag på min informant i personalrummet. Då överhörde jag samtal me l-

lan andra pedagoger om hur arbetssituationen var på förskolan den aktuella 

dagen. De beskrev att det var många som var sjuka och att det var svårt att få 

tag på v ikarier. I några fall upplevde jag v id dessa intervjutillfällen att info r-

manten kände en v iss stress för att bli klar med interv jun för att kunna gå 

tillbaka till avdelning och arbetet med barnen v ilket kan ha berott på den 

arbetssituation som rådde den aktuella dagen. Detta kan ha gjort att pedag o-

gerna i v issa fall inte var så utvecklande i sina svar. De flesta av  interv jue rna 

tog ca 30 minuter, några blev  något kortare. Jag sp elade in alla interv juer 

med hjälp av  en media play er.8 Alla informanter tycktes bekväma med detta 

och uttryckte att de inte hade något emot att jag spelade in interv jun. Sa m-

manlagt genomfördes 20 sty c ken interv juer (bil.4 ).  

Analys   
Inledningsv is började jag transkribera alla interv juer. Det talade språket 

innehåller dock mer än verbala uttryck och dessa går förlorade i en transkr i-

bering. En ordagrann återgivning av den intervjuades uttalande kan där för i 

v issa fall ge ett förv irrat och osammanhängande intry ck, v ilket kan leda till 

att de interv juade inte kommer till sin rätt. I utskrifterna har jag därför o m-

formulerat de intervjuades uttalanden till ett skriftspråkligt uttry ck som blir 

lättare att förstå (Kvale, 1997 ). Dessa utskrifter har sedan analy serats med 

hjälp av  en fenomenografiskt inspirerad analy sprocess.  

   Därefter sammanställdes svaren från frågeformuläret i tabellform. Detta 

för att jag skulle få en överblick av  v ilka som deltog i studien och de bak-

grundsfaktorer som de delgivit mig. Tabellen v isar på utbildning, examensår 

och eventuell fortbildning inom y rkesområdet. Det går även att utläsa hur 

många år de arbetat inom y rket. Slutligen framkommer ifall de har annan 

y rkeserfarenhet som kan vara relevant för arbetet inom förskolan.  

Fenom enografisk analys 
Analy sen av  intervjuerna skedde utifrån en fenomenografisk metodologi där 

olika beskrivningskategorier skapades. Det skedde genom sju olika steg.  

 

1. Bekanta sig med materialet 

2. Kondensation 

3. Jämförelse 

4. Gruppering 

5. Artikulera kategorierna 

6. Namnge kategorierna 

7. Kontrastiv fas    

                                   ( Fejes & Thornberg, 2009 s. 127 -130) 

                                                                 
8 Medi apl ayern var av märket Ivier  E 1 00 8gb  



36 

Jag började med att bekanta mig med materialet  genom att läsa igenom 

mina transkriberade intervjuer flera gånger tills jag kände att jag var förtro-

gen med innehållet i dem. Parallellt med att jag läste interv juerna gjordes 

anteckningar av det som kändes v iktigt i förhållande till mina forskningsfr å-

gor. Därefter ly ftes betydelsebärande ord eller passager ut från interv juerna 

så kallad kondensation. Det skedde genom överstry kningar och färgko d-

ningar i materialet. Dessa betydelsebärande ord och passager sammanstäl l-

des i tabellform under olika rubriker. I det tredje steget gjordes en jämfö-

relse av  de betydelsebärande orden eller passagerna. Här söktes efter likhe t-

er och skillnader i materialet. Efter att dessa likheter och skillnader sorterats 

fram så grupperades dessa. Därefter gick jag igenom alla mina grupper för 

att se hur stor variation det var inom varje kategori (artikulera kategorier). 

Det v isade sig att variationen var för stor och därför fick jag skapa y tterligare 

kategorier. Det innebar att steg fy ra och fem fick upprepas flera gånger innan 

jag nådde mitt slutresultat. Det sjätte steget innebar att d e olika kategorierna 

som framträtt namngavs utifrån det som uttry ckts vara mest bety delseb ä-

rande i det som förskolepedagogerna erfarit. I det sista steget skedde en ny  

granskning av  alla ord och passager i sy fte att se om det som valts ut passade 

i flera kategorier. Genom att kontrastera dem mot varandra kunde jag se om 

orden och passagerna passade in i flera kategorier. Målet är att inte få för 

många kategorier utan att om möjligt föra ihop dem till ett mindre antal. 

Slutresultatet för analysen av  empirin bestod av  ett antal beskrivningskate-

gorier som v isar på skilda sätt att erfara fenomenet. Tillsammans bildar 

detta ett utfallsrum.  

Didaktisk analys 
Efter den fenomenografiska analy sen av  mitt empiriska material har en 

övergripande och fördjupande analys genomförts. Denna analy sprocess har 

skett med hjälp av  de didaktiska frågorna; hur, vad och varför. Sambandet 

mellan dessa frågor kan åskådliggöras i den så kallade didaktiska triangeln.  

Denna triangel finns presenterade på en mängd olika sätt, både i äldre  och 

ny are litteratur (Hopman, 1997 ). Jag har valt följande modell:  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 1 . Den didaktiska triangeln. 

Vad 

Hur Varför 
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Här går att se hur de olika frågeställningarna påverkar varandra i alla rikt-

ningar det v ill säga varför påverkar både vad och hur och vad påverkar både 

hur och varför och så v idare. Den didaktiska triangeln har i analy sen tilläm-

pats på frågan om dokumentationer i förskolan.  

 

 

 

 
                                                                           

 

                                                     

                                                        Uppföljning, 

                                                    Dokumentation 

 

                             

 

Figur 2. Den didaktiska triangeln. 

                                    

Appliceringen av den didaktiska triangeln har möjliggjort en djupare analy s 

av  de första resultaten. De svar jag fått på de tre didaktiska frågorna har le-

gat till grund för en strukturering av  resultatet och sedan har det samma n-

ställts i olika tabeller för att få en fördjupad bild av  hur dokumenterandet 

genomförs, vad som dokumentaras och varför pedagogerna på förskolorna 

gör dessa dokumentationer. När tabellerna sedan analy serats och samma n-

ställts så framträdde olika svar på de didaktiska frågorna det v ill säg a ny a 

kategorier. Dessa kategorier har sedan relaterats till varandra och olika kat e-

gorier av  hur man arbetar på de enskilda förskolorna framträdde.  

Kontextualiserad analys 

I den slutliga analy sen har också ett försök till kontextualisering använts. 

Sy nen på lärande och sy nen på dokumentation har ställts mot institutionella 

förhållanden v id de olika förskolorna där hänsy n till v ilken personal som 

arbetar där med avseende på utbildning och y rkeserfarenhet tagits med. De 

sociokulturella förhållanden som präglar förskolans område finns även med 

som en kontextuell faktor. På så sätt har olikheter mellan förskolorna kunnat 

framträda. 

 

 

 

Vad 

Hur Varför 
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Förskolepedagogers förståelse av barns 
utveckling och lärande 

Här redovisas en del av  undersökningens resultat som handlar om förskole-

pedagogers förståelse av barns utveckling och lärande. Materialet har anal y -

serats med hjälp av  fenomenografisk metod. De kategorier som hänförts till 

denna resultatdel kunde sedan grupperas i två huvudkategorier. ”Faktorer av 

bety delse för att skapa förutsättningar för barns lärande i allmänhet” och 

”Hur barns språk- och matematiklärande kan stimuleras”. Dessa presenteras 

nedan. 

Faktorer av betydelse för att skapa förutsättningar för 
barns lärande i allmänhet 

Trygghet, trivsel och glädje 
I studien kommer det fram att try gghet och trivsel är ett av  de v iktigaste 

områdena som pedagoger anser att de bör arbeta med i förskolan för att barn 

ska få en bra grund för att kunna utvecklas och lära . Ett stort antal pedago-

ger berättar att de arbetar för att skapa trygghet och trivsel på förskolan för 

barnen. De interv juade understryker att det är bety delsefullt för barnen att 

känna sig try gga i barngruppen och med pedagogerna, men även att föräl d-

rarna känner try gghet då de lämnar sina barn på förskolan.  Så här säger 

Doris: 

Det v iktigaste är trygghet, barnens try gghet och att föräldrarna känner 

try gghet och att de v et att barnen triv s. (Doris)  

Pedagoger menar att try ggheten i förskolan grundläggs redan v id insko l-

ningen. Den kan dels ske genom enskild inskolning eller genom gruppin-

skolning. Inskolningen schemaläggs ofta under två veckor, men en del barn 

kan behöva längre tid. Till en början är barnet bara en kort stund på försko-

lan, därefter ökar antalet timmar successivt. Detta för att barn och pedagoger 

i lugn och ro ska lära känna varandra och i lämplig takt införa olika rutiner 

och moment för att barnet ska känna sig try ggt i verksamheten.   

   Doris menar att det v iktigaste arbetet på förskolan är att skapa trygghet för 

barnen, men hon poängterar även att det är grundläggande att föräldrarna 

känner sig try gga med förskolan och pedagogerna där och att de känner att 

barnen trivs. Alice understry ker också detta med try gghet: 

Vi försöker titta på vad barnen är i under sin tid här på förskolan. Vad är det 

v i tycker är viktigt. Vi pratar om  trygghet och inskolningen och det här m ed 

möten, m åltiden och v ardagsrutiner . (Alice) 
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Alice menar att de försöker se över hela verksamheten och vad barnen upp e-

håller sig v id och utifrån det prioritera det som är v iktigast. Det innebär  att 

de diskuterar olika områden såsom trygghet, inskolning och övrig verksa m-

het på förskolan. Alice fortsätter: 

Man är liten när man är ett år drygt, när m an ska börja förskolan och v arit 

hem ma med sina föräldrar. Komma hit och det ställs gan ska höga krav  på 

barnen. [- - - ] Om  m an tar allt kring inskolning och trygghet. Det har vi pr a-

tat om  att för en del tar det längre tid. ( Alice)  

Det finns en medvetenhet i Alice uttalande om att det ställs höga krav  på de 

små barnen när de ska börja på förskolan. Pedagogerna måste ta hänsy n till 

att try gghet skapas på olika sätt för enskilda barn och därför måste insko l-

ningen anpassas efter barnens indiv iduella behov. 

   När Denise ombeds berätta om vad som är v iktigast i arbetet med barnen 

för att de ska utvecklas oc h lära så berättar även hon om just try gghet.  

Tryggheten bland barnen, speciellt de yngre barnen, för nu har v i ju ålder s-

blandade grupper från 1-6 så det är ju viktigt att dom  känner sig try gga och 

harmoniska, att dom  har den här sociala biten. Att dom  ha r v änner och 

kom m er in i gruppen. Det jobbar vi ju m ed, försöker få in alla. Det är väl det 

som  är v iktigast. (Denise) 

Denise menar att det är av  stor betydelse att barnen är harmoniska, och att 

det är speciellt angeläget att de små barnen känner try gghet i en grupp med 

många äldre barn. När de y ngre barnen börjar på förskolan måste man a r-

beta med att de ska komma in i gruppen. Det sociala sammanhanget och 

känslan av  tillhörighet i en grupp på förskolan har stor bety delse, menar 

Denise. Följaktligen är det ett omsorgsfullt arbete som ska genomföras för 

att alla barn ska ha vänner och känna sig som en del av  barngruppen och att 

de känner den try gghet som behövs för att kunna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar, menar hon.  

   Liknande berättelser som Denise har, skildrar Elin och Fia, men de tilläg-

ger att glädje, trivsel och lustfylldhet också är bety delsefullt för v istelsen på 

förskolan och för barnens utveckling. 

Att barnen ska känna glädje när de kommer till oss. Att känna trygghet. Har 

dom  det m ed sig så löser det andra sig. Att känna sig lustfy lld när m an 

kom m er hit och bara vill vara här. Det tror jag för barnen är det v iktigaste. 

Faktiskt. (Elin) 

Glädjen och dels tryggheten, att dom  trivs. Känner m an m y cket glädje och 

att m an trivs då lär man sig otroligt mycket. Jag ser inte framför m ig att jag 
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står och lär ut att det är det som  är det v iktigaste. Det är att ha roligt til l-

sam m ans och då lär m an sig m y cket. (Fia)  

Genom att barnen trivs, är trygga och känner glädje skapas förutsättningar 

för utveckling och lärande på alla områden menar Elin och Fia. Pedagogerna 

anser att det inte är de som ska förmedla kunskap utan att utveckling och 

lärande sker i samspel med andra och har man dessutom roligt, både vuxna 

och barn, är förutsättningarna större för just detta. De intervjuade beskriver 

att det är v iktigt att arbeta med try gghet och trivsel för det är den grunden 

som måste finnas för att all annan utveckling ska vara möjlig. Är barnen 

try gga och trivs med pedagogerna, med sina kompisar och förskolan ko m-

mer de att växa och utvecklas, tänker de. Ytterligare en faktor som nämndes 

av  Elin och Fia är glädje, att ha roligt tillsammans med kompisar och ped a-

goger. Barnen ska känna glädje då de kommer till förskolan. Även det för e-

faller vara en faktor man anser fundamental för att barn ska kunna lära sig 

saker. Filippa uttry cker det ty dligt: 

Trygghet. Kom munikationen mellan mig och barnen., att dom  känner sig 

trygga och glada att komma på förskolan. Sen finns det ju en m assa andra 

saker m en glädje och trygghet är det viktigaste. Har man det kan m an bygga 

v idare m ed alla andra saker senare. (Filippa)  

Filippa berättaratt hon lägger stor v ikt vid kontakten mellan henne och ba r-

nen och att det är ett sätt att skapa try gghet för barnen på förskolan.   

   Kopplingen till lärandet återkommer i svaren från de interv juade. Det v ik-

tigaste menar pedagogerna är att utgå från barnens glädje och trivsel för att 

kunna skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande. Detta berör 

Filippa och Eva: 

Att ha roligt tillsammans med barnen. Att hitta bra lärandesituationer m en 

framförallt att ha roligt. Att dom  trivs och att dom  har kul. Att dom  lär känna 

sig själv  och sina v änner. (Ev a) 

Det som  är v iktigast är att de är trygga först och främst. Att gruppen fung e-

rar. Sen är det ju v iktigt att de lär sig saker. (Agnes) 

Eva berättar att hon ty cker att det centrala är att ha roligt tillsammans  

och att det är bety delsefullt om barnen lär sig något. Som pedagog måste 

man kunna planera verksamheten så att det skapas roliga och lärorika 

aktiveteter för barnen, menar Eva. Agnes poängterar att det är angeläget 

att gruppen fungerar, men sedan menar hon också att det är bra om ba r-

nen lär sig något.  
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   Utöver trygghet och trivsel för barnen framkommer det i det empiriska 

materialet att det är angeläget att de enskilda barnen och barngruppen 

skall fungera socialt. Detta är något som skattas högt av  pedagogerna och 

ses som en förberedelse för att barn ska få en bra grund att stå på inför 

den fortsatta skolgången. Bosse reflekterar över detta.  

Det v iktigast ty cker jag är try gghet och hur dom  fungerar socialt m ed 

v arandra. Det har det alltid varit, men nu tycker jag det behöv s m er än n å-

gonsin för det har skett en förändring, en trend hur m an är m ot v arandra. 

Barnen har alltid stora jag m en dom är ännu större nu än de var för fem , tio 

år sedan så för m ig är det v äldigt v iktigt hur m an är tillsam m ans m ed 

v arandra [. . . ].  Det är svårt att lära sig om  m an inte i början är rädd om  

v arandra. (Bosse) 

Det v iktigaste är att arbeta med barnens trygghet och det so ciala samspelet, 

menar Bosse. Han beskriver att han upplever att det har skett en attity dfö r-

ändring bland barn när det gäller hur de bemöter varandra. Bosse menar att 

barnen alltid har haft som han kallar det ”stora jag”, men att denna egobeto-

ning som han upplever, verkar ha ökat. Han beskriver förändringen av  

denna attity d som gradvis och menar att det är angelägnare nu än tidigare 

att arbeta med det sociala samspelet på förskolan på grund av denna förän d-

ring. Det är, enligt Bosse, något man på förskolan ska arbeta med redan då 

barnen är små. Även Anna resonerar om v ikten av  att barnen fungerar soc i-

alt med varandra. 

Det jag tycker är viktigast är – nu jobbar jag ju på femårsavdelning. Vi jobbar 

v äldigt mycket det här året med [. . . ] socialiseringsprocessen, att få dem att 

bli en grupp. Då kommer dom  ju 20 barn från olika av delningar som  m an 

v ill ska komma ihop sig och bli en grupp tillsammans som  sen ska gå v idare 

till skolan. Det är v äl en bit. (Anna)  

Arbetet med det sociala samspelet förefaller  få en mer central bety delse för 

pedagogerna ju äldre barnen blir. På den förskola där Anna arbetar har de en 

organisation där avdelningarna är åldersindelade på olika sätt. Den avde l-

ning hon arbetar på tar emot alla femåringar från hela förskolan. Det v ill 

säga, det blir en renodlad femårsgrupp. Dessa barn får i stor utsträckning 

följas åt till den närliggande skolan då de börjar förskoleklass. Anna beskr i-

ver hur v iktigt hon tycker det är att få barngruppen att fungera tillsammans. 

Detta arbete sker både för den aktuella barngruppen, men även för den 

framtida förskoleklassen. Även Boel ger uttry ck för tankar om hur man fö r-

bereder barnen inför förskoleklassen och framtiden: 

[D]et här vill vi att barnen har m ed sig när de kommer från oss till skolan. Då 

v ill vi att dom  ska kunna, ta kontakt med andra barn, dom  ska kunna ta kon-
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takt med andra vuxna, dom  ska kunna lösa en konflikt om  det inte är någon 

sådan jätte, jätte hemsk att m an ska kunna ge och ta och kunna kom pr o-

m issa och såna grejer. Det är väl en sak som  jag tycker är viktig att v i på nå-

got sätt kan förmedla, sen om  dom  kan en massa saker, att dom kan klockan 

eller [. . .] men just att dom  har den där sociala förm ågan då dom  kom m er 

ifrån oss. Den jobbar vi ju jätte mycket på hur gör jag när jag v ill leka m ed 

några barn som  är där borta, hur kan jag ta kontakt med dom , att dom  ska ta 

em ot m ej, hur ska jag göra för att det sak bli bra. Kan jag gå in och slänga 

sten på dom  och säga att jag vill vara med eller kommer det att funka. Men 

lite grann den här personliga utvecklingen tycker jag är viktig att dom  får då 

dom  är i förskolan. (Boel) 

Boel menar också att det är bety delsefullt att barnen lär sig det sociala sa m-

spelet. Det är angeläget att, som barn, veta hur man ska ta kontakt med 

andra barn och andra vuxna, men även hur man löser en konflikt. Detta är, 

enligt Boel, v iktigare att lära sig än en mängd annan kunskap. Med ett s å-

dant sy nsätt blir det sociala samspelet den viktigaste kunskapen som försko-

lan ska arbeta med.  

   Hur kan man då veta att barnen är trygga och att de trivs, förutom att de är 

glada och verkar tycka det är roligt att v istas på förskolan?  Några av  de i n-

terv juade berättar att de ser det på barnen då deras tillit till sig själva ökar 

och det kan v isa sig genom att de bland annat vågar prata inför he la barn-

gruppen. Så här berättar Cecilia om detta.  

Det v iktigaste ty cker jag är att alla barn ska kunna kom m unicera m ed 

v arandra, tryggheten, att dom vågar prata, att dom  vågar ifrågasätta, att dom  

har den där sociala tryggheten. Om m an är trygg i sig själv  så nappar man åt 

sej, då är m an intresserad av att ta till sej information och du är ny fiken då 

lär m an sej då tar m an till sig. Det är det viktigaste att dom  får den här själ v -

känslan och dom  ska känna att jag är jätte bra och jag är jätte duktig. Då 

fixar dom  det öv riga. (Cecilia ) 

Att barn är try gga i sig själv  och med varandra kan komma till uttry ck i att 

barnen vågar prata med och inför varandra. Är barnen trygga så kan de ställa 

krav  på sin omgivning. Try gghet kan v isa sig i att barnen är ny fikna och a tt 

de är intresserade av att få lära sig ny a saker. Intresserade och frågv isa barn 

lär sig mer, menar Cecilia. Hon berättar även om hur betydelsefullt det är att 

barnen får en god självkänsla och ett gott själv förtroende. Enligt Cecilia är 

det av  stor betydelse att barnen får den rätta självkänslan för att klara av  det 

övriga i verksamheten.  

   Det finns v issa pedagoger som ly fter frågan om att lära sig saker som bet y -

delsefull och de menar att en förutsättning för att det ska kunna förverkligas 

är att barnen är try gga, trivs och har roligt. För flera av  de interv juade ty cks 

dock inhämtandet av  kunskap vara underordnat. För dem är det mest ce n-
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trala att förskolan ska vara en trygg, rolig och lustfylld miljö.  Denise beskrev  

tidigare att hon ty ckte att trygghet och det sociala samspeletet var det v iktig-

aste områdena att arbeta med för barnen och hon fortsätter så här: 

Det är ju så oändligt mycket m en det är viktigt att man grundlägger lärandet 

för dem , inom olika om råden, men nu jobbar jag ju mycket m ed språk, m a-

tem atik, naturvetenskap m en främst är det viktigt att dom  trivs och m år bra. 

(Denise)  

Detta citat v isar på att det bland personalen finns en medvetenhet om up p-

draget att arbeta med språk, matematik och naturvetenskap på förskolorna 

och att grunden för språkliga, matematiska och naturvetenskapliga kompe-

tenser läggs redan när barnen är små.  

Miljön i förskolan  
De flesta barn i Sverige v istas på förskolan stora delar av  sin vakna tid. Det 

bety der att förskolan och pedagogerna där har stort ansvar för barnen s väl-

befinnande och lärande. Den kunskap som pedagogerna har och det arbet s-

sätt som de använder har stor inverkan på hur verksamheten utformas.  Y t-

terligare något som påverkar verksamheten för barnen är pedagogernas a r-

betsmiljö. Detta är också en del av  de förutsättningar som bör tas i beak-

tande då det handlar om barns utveckling och lärande.  

   Barngruppernas storlek och sammansättning har förändrats genom åren. 

De flesta barn som är mellan tre till fem år går på avdelningar med 18 -20 

barn. Småbarnsgrupperna har färre antal barn och där är det vanligaste 16 

sty cken som är i åldern mellan noll till tre år (Skolverket, 2003). Hur det är 

att v istas i en grupp med så många kamrater funderar Filippa på: 

Miljön är ju viktig här också och som  det har bliv it de sista åren m ed stora 

barngrupper. Det tycker jag personligen och det tror jag inte m ånga tycker är 

gy nnsam t för inlärning. (Filippa)  

Filippa menar att miljön på förskolan är oerhört v iktig och att det inte får 

vara för många barn i gruppen. Hon upplever att det skett en ökning av  bar-

nantalet och att detta kan påverka barnens utveckling och lärande på ett 

negativ t sätt. Även Alice berättar om barngruppens storlek som en aspekt för 

barns utveckling och lärande. 

Ett dröm scenario är att få vara ensam med en vuxen. Det känner jag m er och 

m er. Jag har en frustration över [. . .] om  vi backar bandet 15 år tillbaka i t i-

den v ilken skillnad det ändå var psykiskt. Innan läroplanen. Då hade v i 1 6 

barn. Vi hade ett tak då på x antal barn per kvadratmeter. Jag vet att v i kl a-

gade på hur m ånga barn det var 16 och att det skulle blir 17. Nu tänker v i på 

ett annat sätt. Det är inte bara antalet. Vi har ju faktiskt mer personal. (Alice) 
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Alice upplever att tiden för att ägna sig åt enskilda barn inte finns i så stor 

utsträckning som tidigare på förskolan. Hennes önskan är att varje barn ska 

få egen tid med en pedagog. Hon beskriver att den psy kiska påfrestningen 

med arbetet har blivit större genom att barngruppens storlek har ökat. Anta-

let barn i grupperna var färre för 15 år sedan och det fanns riktlinjer för hur 

många barn det fick vara i en grupp beroende på hur stora förskolans lokaler 

var. Trots att Alice uttrycker en frustration över de stora barngrupperna så 

ser hon samtidigt fördelar i att personalsty rkan har ökat.  

   Denise beskriver mer ingående hur förskolan och dess miljö skulle kunna 

bidra till och påverka barnens allmänna utveckling.  

Vi m åste ju lägga grunden, vi m åste ju tillgodose att vi har ett öppet landskap 

m ed m aterial. Att det är en tillåtande miljö, inspirerande m iljöer. Vi håller ju 

på att bygga om  nu och göra sagovärld och att även barn och vuxna får v ara 

inv olverade i processen med det vi gör, alltså det här med skapande, man ska 

ta reda på barns intressen nu och vad dom vill göra och höra efter så att m an 

jobbar enhetligt tillsammans och hör v ad dom  v ill göra och så att dom  är 

m ed på tåget hela vägen i skapandet så gör dom  olika m iljöer. Det kan v ara 

m usik, drama, skapa i olika m aterial, sånger allt möjligt så att dom  är aktiv a 

hela tiden. (Denise) 

Med detta understry ker hon att en kreativ  och skapande miljö är en grund 

för barnens utveckling. Detta ska ske genom att förskolan tillhandahåller ett 

rikt utbud av  material som barnen lätt kan ta del av . Miljön ska även vara 

tillåtande och inspirerande. Genom att ta reda på barnens intressen och öns-

kemål kan också inomhusmiljön anpassas och utvec klas. Det är v iktigt att 

det blir en process där alla är involverade, både vuxna och barn. Barnen 

måste få känna att det är kul och utmanande och att de får vara aktiva hela  

tiden, säger Denise. 

   Många av  de interv juade påpekar att de är ute minst en gång om dagen. 

Skogen är den utomhusmiljö som förefaller vara v iktigast för den pedag o-

giska verksamheten. Alla förskolor som deltagit i studien har närhet till en 

skog som barnen får gå till, vanligtv is en gång i veckan.  

Vi är mycket ute, där är det nästan lättare för dem  att få den där lusten att 

m an upptäcker saker i skogen eller ute på gården. Dom  börjar resonera m ed 

v arandra så där. Även inne så klart m en inne där ser det ju  ofta ut som  m ed 

m öbler och så där men mycket ute där tycker jag m an ser det. När m an är 

ute och kanske har våran lilla naturpåse, har lite uppgifter åt dom , börjar 

dom  som  resonera m ed varandra. Vad är hårt, vad är m jukt? En sten är hård 

t.ex. m en den här grenen är också hård där sås ju fröet till just hur m an r e-

sonerar om  saker. Det tycker jag är viktigt för m atem atik inte bara räkn e-

ram sor och utan det är ju hur m an tänker. (Bosse)  
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Bosse upplever att det är lättare för barnen att få lust att upptäcka sake r och 

att börja samspela med varandra när de v istas utomhus. Framförallt så finns 

det goda förutsättningar för utmanande aktiviteter i skogen för barnen, m e-

nar han. Med hjälp av  det material som pedagogerna tar med till skogen 

skapas det förståelse för matematiska begrepp genom det som finns i natu-

ren. Bosse menar att det är bety delsefullt att barnen får uppleva matemat i-

ken med kroppen och de olika sinnena. Han för fram att den v iktigaste ku n-

skapen är att lära sig resonera och att tänka logiskt.  

   Pedagogerna på förskolan försöker skapa eller ta barn till miljöer och sit u-

ationer både inne och ute som kan verka stimulerande och utmanade för 

dem. Skogen förefaller vara en miljö som man anser fungerar på det v iset. 

Ett flertal av  de intervjuade berättar om att  de går till skogen för att arbeta 

med matematiska och naturvetenskapliga aktiviteter. Boel beskriver ett til l-

fälle då den barngrupp hon arbetar med var ute i skogen: 

Jag tror att de lär sig när de tycker att någonting är kul. Om  m an är ute i 

skogen till exempel vi håller på m ed ett sådant projekt. Då går m an liksom ut 

och då tittar man jaha v ad gör dom  här, v ad leker dom , då försöker m an 

hitta på någonting, vi provar göra så här så får vi se vad som  händer. Sist v i 

v ar ute så var det så mycket vatten där så då hade vi lagt upp lite stenar och 

andra saker så få se v ad dom  gör dom  m ed dom  här grejerna. Då börjar dom  

kasta dom  i vattnet och liksom  tradam ! Å titta den här fly ter och den här 

sjunker. Sådana lärsituationer så då tror jag barn lär sig väldigt myck et. När 

dom  ty cker det är kul och dom har på något sätt blivit inlurade i fållan så här 

och ty cker att det här är spännande. Då tror jag att dom  kan lära sig. (Boel)  

Denna berättelse av  Boel beskriver tydligt hur arbetsgången på förskolan kan 

vara. Först gör pedagogerna observationer om vad barnen uppehåller sig 

med och vad som fångar deras intresse. Utifrån det kan pedagogerna skapa 

ny a utmanade situationer genom att tillrättalägga miljön och eventuellet 

tillföra något material för att väcka barnens ny fike nhet till att fortsätta ut-

forska området. De mest lärorika stunderna för barnen är de där de först 

v isar ett intresse över något specifikt och där pedagogerna sedan utvecklar 

aktiv iteten och sist men inte minst att barnen har roligt, menar Boel.  

   Många pedagoger i denna studie berättar om att barnen ska få experime n-

tera och laborera med olika material. Detta material kan vara allt från färdigt 

inköpt för ett speciellt ändamål till det som de tillsammans på förskolan 

samlat in från till exempel skogen. Ett stort antal av de intervjuade lyfter just 

v ikten av  att ha my cket och olika sorters material att tillgå för barnen. På en 

av  förskolorna har det skapats ett speciellt rum för att konstruera, laborera 

och experimentera för att befrämja utvecklingen inom det matematiska om-

rådet. En pedagog berättar att hon efter flera kurser inom matematiken och 

naturvetenskapens område inspirerats till att iordningställa ett sådant rum 
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på förskolan där hon arbetar. Här nedan berättar hon om det rummet och 

sy ftet med det: 

Nu har vi ju ett konstruktionsrum. Där vi har lite m er fokus på m atem atik 

m en att det är lek som  är huvudsyftet. Det är lite grann m ed det där att m an 

kan sortera, geometriska former med mera. Det är faktiskt väldigt roligt när 

det sprudlar om  m atem atiken. (Elin) 

Elin är noga med att poängtera att det är leken som är det v iktigaste när de 

är i konstruktionsrummet. Det ska kunna laborerar med olika matematiska 

material så att de blir inspirerade av  att arbeta vidare.  Hennes önskan är att 

väcka barns ny fikenhet kring matematik och det anser hon att hon har b i-

dragit till genom att detta rum har skapats.  

   Y tterligare tankar kring att arbeta med naturvetenskapliga experiment har 

Denise. Hon beskriver inte något speciellt rum för dessa aktiviteter, men hon 

har en ty dlig tanke med hur hon v ill att verksamheten ska bedrivas.  

Vi försöker jobba mer naturvetenskapligt med experiment, att barnet kan få 

v ara med och prova själv och se v ad som  händer i olika situationer, mer pr o-

blem baserat lärande, dom  får vara delaktiga, få utforska och prov a sig fram  

och då gäller det olika tekniker. (Denise)  

Denise anser att det är v iktigt att barnen är aktiva och får möjlighet att p å-

verka sitt eget lärande. Det arbetssätt hon beskriver kallar hon för proble m-

baserat lärande (PBL).9 Även Birgitta beskriver att hon ty cker det är v iktigt 

att barnen får experimentera, undersöka och ha tillgång till my cket material.  

Utan jag tror att dom lär sig av att få experim entera och undersöka och få 

tillgång till mycket material. Det har vi lagt jättemycket v ikt v id att det ska 

finnas mycket grejer att hålla på med och ta fram allt och prova på. Om  dom  

är intresserad av vatten då kanske vi experimenterar med vatten och få prova 

och m ed v ikter och känna och sådana saker. Det är det jag tror dom  lär sig 

bäst av  att få prov a på och få m öjlighet av  att prov a på. (Birgitta)  

Här kan man utläsa att Birgitta har ett likande resonemang som Boel har 

kring aktiv iteter i skogen. Hon menar också att pedagogerna ska vara aktiva 

och anpassa verksamheten och materialet utifrån det som barnen v isar in-

tresse för. Barnen behöver få tillgång till en inspirerande och utmanande 

miljö, menar Birgitta. 

                                                                 
9 Det är  ett begrepp som inte så ofta används inom förskolan utan mer inom skolans värld. PBL k ännetecknas 

av  att  lärandet ska ske cirkulärt det  vill säga genom att  eleven eller barnet aktivt själv söker efter kunskap och 

tank en är att  genom den nyvunna kunskapen så väcks sedan nyfikenheten till att  söka efter mer kunskap 

(Hår d af  Segerstad, 1 997) 
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Pedagogers och barns interaktion  

Att man ska vara närvarande som pedagog är en frekvent förkommande 

utsaga i de interv juades berättelser. Närvaro handlar i det här samman-

hanget om vara där barnen befinner sig, vara i deras värld och vara engag e-

rad i det som händer i barngruppen. Flera pedagoger beskriver att deras 

bemötande gentemot barnen är en betydelsefull aspekt för barnens  utveckl-

ing. De menar att som pedagog måste man vara ly hörd för barnens behov  

och vara ödmjuk inför dem som personer. I följande citat berättar Alice om 

hur v iktigt hon ty cker det är att vara närv arande med barnen. 

Närvaro. Jag tycker att det är väldigt, v äldigt viktig hur v i v uxna är i m ötet 

m ed barnen. Att v i är närv arande, ly hörda, ödm juka. Det kan låta som  

floskler. Vi slänger oss ganska lätt med uttryck av olika slag. Try gghet t.ex. 

och så m en jag ty cker v erkligen det är a och o. Man får någonstans b e-

stäm ma sig för varför man har valt att jobba m ed det jag gör, vad är det som  

gjort att jag vill jobba med barn och vistas tillsammans m ed barn. Man ska 

kom m a ihåg det. (Alice) 

Hon beskriver hur angeläget det är att hon som pedagog verkligen är engage-

rad i arbetet med barnen. Inställningen till sitt arbete är så otroligt v iktigt 

och Alice menar att alla pedagoger borde ta sig en funderare över varför man 

gjorde sitt y rkesval en gång i tiden. Även Cajsa beskriver att engagemanget 

inom olika områden är en central del av  arbetet. 

Engagemang tror jag är jätteviktigt och lyhördhet, se och ly ssna på barnen, 

på barngruppen hur läget är för det kan ju variera jätte m y cket och kanske 

speciellt här där vi har så m ånga kulturer att man v erkligen är ly hörda för 

fam iljerna, föräldrarna och försöker förstå. (Cajsa)  

Cajsa menar, liksom Alice, att man som pedagog måste känna ett engag e-

mang för sitt arbete med barnen på förskolan. Där Cajsa arbetar finns det 

många barn med ett annat etniskt ursprung och hon menar att det är sär skilt 

bety delsefullt att ha en öppen och ly hörd inställning till deras familjer med 

de behov  som de kan ha.  

   Att vara en närvarande vuxen kan också betyda att man som pedagog finns 

i barngruppen, nära barnen, för att kunna se och höra vad som händer. Bo el 

nämner att hon ty cker att just det är angeläget: 

Det är att vi är m ed dom .  Så att m an kan, om  det händer något, att m an har 

det här liksom att jag såg vad som  hände och då annars blir det så att om  

m an inte är i barngruppen då får m an ju höra barnens v ersion och det är ju 

alltid någon annans fel. Jag tycker att det är v iktigt personalen är i bar n-

gruppen. Det är ju därför vi är här för att v ara m ed barnen. Sen spelar det 

ingen roll hur fina planer och allt det där vi har är vi inte m ed barnen kan v i 
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lika gärna slänga allt det där i sophinken för det är ju bara en papperspr o-

dukt. Det tycker jag är viktigast och så snappa upp vad de tycker är roligast  

just nu. Det här ska v i spinna v idare på och göra någonting av . (Boel)  

Finns man som pedagog nära barnen oc h med dem i deras värld är det lät-

tare att till exempel reda ut konflikter om man själv har hört och sett det som 

hänt. Är pedagogerna någon annanstans blir det bara barnens versioner av  

det som inträffat som man kan få ta del av  och det försvårar för pedagogerna 

att reda ut det som hänt. För Boel är det mest bety delsefulla i arbetet att vara 

med barnen. Det måste, enligt henne, prioriteras framför att ägna tiden till 

att producera texter om verksamheten och dess mål. Grunden för verksa m-

heten ska utgå från det som barnen v isar intresse för och genom det kan 

aktiv iteterna planeras så den passar den aktuella barngruppen. Även Erika 

beskriver hur v iktigt det är att finnas nära barnen för att se vad som händer:  

Att m an finns nära barnen och där dom  leker så att m an ser vad som  händer 

då dom  leker, att man kan hjälpa dem  på traven när dom  kommer i konfliker 

eller för att kom m a v idare i leken. (Erika)  

Erika resonerar på samma sätt som Boel kring konfliktlösning. Hon menar 

att det är bety delsefullt att vara närvarande med barnen för att se vad som 

händer i leken. Detta för att kunna skapa goda förutsättningar för barnens 

sampel med varandra.  

   Y tterligare något som framkommer i denna studie, är pedagogers egen 

inställning till sitt arbete. Deras eget engagemang och  deras närvaro ses 

följaktligen som en aspekt för barnens möjligheter till lärande. Några ped a-

goger i studien beskriver att de ibland kan uppleva att de får anstränga sig 

för att vara just närvarande, för att känna en motivation med att arbeta inom 

förskolan. Citatet från Claras berättelse får representera dessa tankegångar: 

Att m an fortfarande kan vara närvarande, när jag är med barnen. Att jag för-

söker och anstränger mig att jag är det. Det tycker jag nog är det v iktigaste. 

Och att man lyssnar på varandra  och att jag verkligen är där och att jag är till 

för dom . Det tycker jag.  [---] Man har jobbat länge och det gäller att tänka 

på det att man fortfarande har kvar det där, annars kan m an göra något a n-

nat. Jag anstränger m ig och på det viset ty cker jag det  är roligare för m ig  

själv när jag tycker det är viktigt och då blir det roligare. Att hålla kvar glä d-

jen m ed jobbet. Det är viktigt. Så då får m an ta rätt på de där stunderna m ed 

skratt och för det får m an ju v arje dag. (Clara)  

Av Claras berättelse går att utläsa att hon också, som så många andra, menar 

att det är v iktigt att vara närvarande med barnen. Clara har arbetat inom 

förskolan i många år och hon menar att det kan bli svårare att engagera sig 

när man jobbat länge. Hon berättar att hon ibland verkligen får anstränga sig 
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för att vara just närvarande i arbetet och med barnen och när hon gör det så 

känns det mer bety delsefullt och v iktigt och då upplever hon att det blir rol i-

gare och mer stimulerande att vara på förskolan. För henne är det väldigt 

grundläggande att hålla kvar glädjen med arbetet. Känner man inte att det 

går att engagera sig eller att det inte är roligt att arbeta på förskolan så måste 

man nog söka ett annat jobb, menar Clara.  

   Pedagogerna beskriver ofta sig själva som förebilder för barnens utveckling 

inom språk, matematik och kommunikation, men de berättar även att äldre 

barn kan fungerar på samma sätt. Att vara en förebild kan vara en medveten 

eller omedveten handling. I den här studien ligger fokus på de medvetna 

handlingarna så det är endast de utsagorna som kommer att beskrivas.  

   En form av  att vara förebild, som många av de intervjuade beskriver, är att 

vara verbala förebilder i vardagen, v ilket man anser vara bety delsefullt för 

barnens språkutveckling. Det ger möjlighet för barnen att få ett större ord-

förråd och att de får höra hur orden ska uttalas. (Se v idare under rubriken 

”Möte med verbala förebilder i vardagen”  i nästa avsnitt).  

   Flera pedagoger menar också det är v iktigt att barnen får upplevelser av  att 

de vuxna trivs tillsammans, har roligt och hur de samtalar med varandra för 

att en språkligt gy nnsam atmosfär ska uppstå. När Eva ska beskriva hur hon 

tror att barn lär sig berättar hon om hur v iktigt hon tycker det är att pedag o-

gerna på förskolan fungerar som förebilder för barnen. 

Förebilder är viktigt. Hur vi kommunicerar med dom  och hur vi kommunic e-

rar med varandra, vi vuxna, om  vi överhuvudtaget gör det, om  vi pratar nåt. 

Jag tycker att det är viktigt att dom  ser att vi vuxna pratar med varandra och 

har trev ligt och att dom  får bra v erbala förebilder. (Ev a)  

För Eva är det samtalet med barnen, men framförallt hur de vuxna komm u-

nicerar sinsemellan, som hon anser betydelsefullt för barns språkutveckling. 

Det handlar både om att barnen ska få en upplevelse av att de vuxna faktiskt 

pratar med varandra, men även hur samtalsklimatet är, att det ska v isa på att 

det är positiv t med konversation. För att kommunikationen ska fungera til l-

fredsställande krävs det ett samspel mellan de olika samtalsparterna. För e-

ställningen är att om barnen iakttar dessa samspel så skapar de en förståelse 

för hur en kommunikation går till och att detta är ett sätt att förmedla till 

exempel känslor och behov. 

   Även Elin berör just detta med att de vuxna är förebilder och hur de ska 

uppträda gentemot barnen. Hon beskriver i det här citatet mer metodiskt 

hur hon anser att man som pedagog ska gå till väga i ett samtal.  

Det är mycket de vuxnas förhållningssätt. Dom  äldre barnen, kanske deras 

sm å roller som  förebilder för de y ngre, men jag tror att v i v uxn a är förebil-

derna framförallt. Till exempel är v i högljudda och säger ifrån ordentligt 
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kanske barnen blir i den tonen också, utan att man i stället sätter sig ner på 

barnens nivå och pratar m ed dem och tittar dem i ögonen. Det där tyckte jag 

inte var så trevligt. Det känns inte bra för din kom pis. Man går m er ner på 

barnens niv å och stannar där och är lugn v uxen. (Elin)  

Elin poängterar att det är v iktigt hur man använder sig av  sin röst i det man 

v ill förmedla till barnen. För att nå ett trev ligt samtalsklimat så måsta man, 

enligt henne, hitta ett sätt att få kontakt och sedan beskriva lugnt det man 

v ill förmedla.  

   I följande citat berör Boel liknande tankegångar vad gäller hur man anvä n-

der sin röst som pedagog och v ikten av  samspel med och mellan barnen i 

kommunicerandet.  

Man får tänka på hur vi låter och vad vi säger och att man också pratar m ed 

barnen om  hur dom  pratar med varandra även då de är sm å. Det är inte lönt 

att komma när de går i sjuan, åttan och säga att dom  inte ska anv ända dom  

där orden [. . .].  Det här ska vi tänka på tycker jag. Vi vuxna är inte så him la 

duktiga heller på att tänka på hur vi pratar. Så jag tror att hur vi vuxna pratar 

m ed v arandra och hur v i uppm anar dom  då de har kom m it ihop sig om  

någonting att man då låter alla kom m a till tals om  hur dom  pratar m ed 

v arandra. (Boel) 

Boel menar att de vuxna måste tänka sig för och reflektera över hur de själva 

väljer att använda sig av  språket både i det dagliga samtalet, men även då det 

har uppstått en konflikt. Hon påpekar att det måste tillföras en ökad medv e-

tenhet hos pedagogerna om hur deras eget språkbruk är eftersom de är ve r-

bala förebilder för barnen. Det är när barnen är små som grunden ska läggas 

för deras språk. Boel anser till exempel att det inte är lika lätt att påverka 

barnens ordval då de har vuxit upp.  

   Ett antal pedagoger beskriver att samspelet med kamrater också är bet y -

delsefullt för utveckling och lärande. I följande citat berättar två pedagoger 

från förskolan Bananen om sina tankar om hur barn lär sig genom andra 

barn som förebilder. 

Jag tycker att dom  lär sig av att se någon som  kan. Dom  lär sig av varandra. 

(Berit) 

 Dom  lär sig av att observ era andra, kom pisar, v uxna och barn. (Bosse)  

Både Berit och Bosse beskriver att barnen lär sig genom att observera andra, 

sina kompisar eller vuxna. Genom att se någon som redan kan något, lockas 

barnen till att prova på ny a saker och då lär de sig det också. Det går att u t-

läsa att både Bosse och Berit ty cker att lärande bäst sker i samspel med 

andra och att interaktionen är v iktig. 
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   När Elin fick frågan på hur hon tror att barn lär sig resonerar hon om v ik-

ten av  de äldre barnen som förebilder: 

Barn lär sig av de äldre barnen, kanske deras sm å roller som  förebilder för de 

y ngre. (Elin)  

Elin menar att de äldre barnen fungerar som förebilder för de y ngre barnen. 

På förskolan där hon arbetar är barnen indelade i grupper efter sin ålder. Det 

finns grupper med 1 -3 åringar och grupper med 3-5 åringar så det bety der 

att för de flesta så finns det äldre barn som kan vara förebilder . Av  interv ju-

erna framträder en bild av  att man tänker sig att barns förebildlighet ofta 

sker i barnens samspel med varandra i lek och med imitation av  sina äldre 

kamrater.  

Pedagogernas anpassningar av verksam het  

Förskolan ska vara en miljö som är trygg för barnen och där de kan få utma-

ningar som lockar till aktiv iteter och lek. Barnen ska få prova på en mängd 

olika uttry cksformer på förskolan så att det främja deras lärande (Skolverket, 

2010). Att barn lär sig och utvecklas genom att prova på olika aktiv itete r och 

att de får utmaningar under sin tid på förskolan är en frekvent föreko m-

mande utsaga i denna studie. Det v isar sig att man med utmaningar i detta 

sammanhang främst menar att pedagogerna medvetet avstår från att hjälpa 

barnen så fort de kallar på uppmärksamhet, att verksamheten inte ska till-

rättaläggas för dem utan att barnen ska ges möjligheter till att hinna tänka 

och reflektera över vad de arbetar med eller vad de ska göra. Det v ill säga att 

pedagogerna har en tilltro till barnens inneboende förmågor som kan v isa sig 

om pedagogen träder tillbaka. I följande citat kan man följa de tankar som 

Filippa och Fia har om just tilltron till barnen och deras förmågor: 

Det kom petenta barnet, m an ser m er v ad det kan. Förut så kanske fixade 

ordna m an ganska mycket. Det var ett lite annat tänk. Se vad barnen faktiskt 

kan [. . .]. Det kan handla om  att det kommer in nya människor i arbetslaget 

och m an då har hjälp av varandra att få på sig andra glasögon. – Men du 

v änta lite grann, han kan faktiskt det där. Det har jag sett. Han kan! (Filippa) 

Jag har ju inte jobbat så jätte länge men man känner ju hur man utv ecklas i 

tänket ändå och hur m an ser barnet som  [hur] kompetenta dom  är och v ad 

m y cket dom  kan. ( Fia) 

Båda dessa pedagoger menar att barn kan så my cket mer än d e vuxna tror. 

De menar att barn är my cket kompetenta och klarar av väldigt mycket själva 

och att man inte får lägga till rätta miljön för my cket för då får inte barnen 
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chans att få de utmaningar de behöver. Även Fanny  reflekterar över det 

kompetenta barnet. 

Man tänker när de kommer, de här pytte, pytte sm å som  kanske är liv rädda 

för att vara här och sen så ska man vinna deras förtroende och sen ser m an 

hur de upptäcker världen och upptäcker mer och mer sam lar m er kunskap 

och är v äldigt kompetenta fast m an kanske inte tror det och att m an låter 

dem  prova och göra och inte är där. – Jag gör det, det går fortare. Sitta där 

bredvid och kanske ge någon liten instruktion och kanske efter 1 5 gånger –

Du kunde själv! Det är sådan tillfredsställelse att se det att dom  kan. Det är 

jätte spännande! (Fanny ) 

Fanny  beskriver hur hon tror att barnen känner sig då de kommer till försko-

lan och hur v iktigt det är att pedagogerna får dem att känna sig try gga i den 

ny a miljön. När barnen är så små är det lätt att tro att de behöv er hjälp med 

allting och inte klarar något själva. Det är v iktigt att pedagogerna lägger 

band på sig och inte går in och hjälper barnen bara för att det ska gå fortare. 

Fanny  menar att man ska låta dem klara saker själva med hjälp av  till exe m-

pel en stöttande vuxen som uppmuntrar. Hon upplever själv , som pedagog, 

en stor belåtenhet när hon ser att barnen kan så my cket själva fast de är små.  

   Flera pedagoger poängterar att hur barn lär sig ser olika ut från barn till 

barn och därför är det v iktigt att de ska få prova på många varierande 

material och metoder men även använda sig av  olika sinnen som kan främja 

deras utveckling och lärande. De menar att det kan handla om att v issa lär 

sig bäst med händerna, andra med hjälp av sy nen och några med hörseln. En 

slutsats som de drar är att eftersom tillägnandet av  kunskap sker på varie-

rande sätt hos barnen måste verksamheten anpassas efter detta.  En pedagog 

säger så här; 

Jag tror mycket på Learning by doing. Man lär sig m est då man får göra med 

händerna, både då m an använder synintry ck, hörsel och händer.  Det här 

m ed att ta in genom att bara lyssna det är en process där man behöver träna. 

Det går inte per automatik utan det är lite trögare än när de får göra aktivite-

ter m ed kroppen. (Anna) 

Anna poängterar, för att utvecklingen och lärandet ska ske på bästa sätt 

krävs det olika metoder från pedagogernas sida framförallt att det ska ske 

genom att hela kroppen används. Hon hänvisar till John Dewey ´s (1859-

1952) citat ”Learning by doing”. Dewey förespråkade en aktiv itetspedagogik 

där barnens egna aktiv iteter och intressen skulle tas til lvara och att det var 

barnen som skulle vara utgångspunkten för underv isningsmetoderna 

(Dewey , 2004). Det här pedagogiska arbetssättet är att föredra framför att 

barnen bara ska sitta och ly ssna på vad en vuxen säger, menar Anna. Även 

Clara beskriver att barn måste få olika uppleve lser för att lära. 



53 
 

[J]ag tror man m åste lära sig på många olika sätt. Att känna genom kroppen, 

uppleva, på många olika sätt, kanske rita eller få liksom olika upplevelser av  

sam ma sak innan jag får det att fastna, liksom vad det nu är jag vill nå. Så det 

m åste v ara på m ånga olika sätt. (Clara)  

Clara menar också att barn lära sig genom att få känna med kroppen, up p-

leva samma sak eller företeelse på olika sätt. Pedagogerna måste planera så 

att den möjligheten finns för barnen, så att kunskapen kan befästas.  Li k-

nande tankar har Denise om hur utveckling och lärande sker på bästa sätt:  

Jag tror att dom  måste utforska själv, om givning, genom praktiska tilläm p-

ningar, genom sina sinnen och dom  m åste göra och få prova olika m aterial, 

tekniker alltså både mest konkreta föremål. Jag tror att dom  lär in på så sätt. 

(Denise) 

Av Denises berättelse kan man utläsa att det hon ty cker är bety delsefullt för 

utveckling och lärande är dels att barnen själv  får upptäcka sin omgivning, 

dels att det får ske med alla sinnen. Miljön på förskolan måste kunna erbjuda 

olika sorters material och tekniker för att detta ska möjligöras. Tekniker i det 

här sammanhanget handlar om att man till exempe l får prova på olika 

material och metoder för att till exempel skapa en bild eller a rbeta i lera.  

   Även Eva berättar att hon lägger stor v ikt v id att barnen ska få göra och 

prova på olika saker på förskolan, men hon lägger till y tterligare en aspekt 

till det: 

Jag tror att barnen lär sig genom  att de få göra m assa olika saker och få 

prov a olika m aterial, tillsammans med vänner eller vuxna. Eller att de kan få 

begrunda och sitta och titta och iaktta när kom pisarna gör något. (Ev a)  

Det som Eva också poängterar är att aktiv iteterna gärna ska ske i samspel 

med andra, vuxna eller barn. Vikten av  att bara få sitta och titta och obse r-

vera vad kompisarna eller de vuxna gör är betydelsefullt för barnen. För Eva 

ty cks sampelet med andra vara angeläget i hennes sätt att se på vad som är 

gy nnsamt för utveckling och lärande.  

Uppm ärksam m ande av enskilda barns behov  

Förskolans pedagogiska verksamhet och miljö ska anpassas till alla barn. De 

barn som behöver mer stöd än andra för att utvecklas och lära ska få det 

utformat efter deras egna behov och förutsättningar. Pedagogerna beskriver 

att det kan finnas v issa saker i ett barns beteende som gör att de börjar fu n-

dera lite extra över det barnet. Boel beskiver hur hon tänker kring det.  
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Nu har jag jobbat så där i hundra år så att det passerar ju m assor m ed barn 

v arje år och dom  flesta går ju som  under det här s.k. normalbarnet, några är 

lite busigare och andra ät lite lättsårade m en dom  håller sig inom  det här, 

där dom  ska vara. Sen dyker det alltid upp någon som , – Vad var det där, det 

där är inte riktigt som  det ska! Även om  man inte kan sätta riktigt ord på det 

att det där är typiskt de och de, men m an ser att något inte riktigt är som  det 

ska m en sedan vad det är som  gör att m an regerar på vissa saker. Jag tror att 

det är mycket rutin som  gör att, m an vet kanske, det finns så väldigt m ånga 

sätt som  m an kan vara på. Det finns ju så v äldigt m y cket olika m änniskor 

och sen finns det vissa saker som  gör att det säger PLING! Då är det oftast 

så. (Boel) 

Boel berättar att hon arbetat väldigt många år med barn på förskola. Hon har 

en stor förståelse för att barn är och fungerar olika utan att det behöver vara 

några problem. Hennes långa y rkeserfarenhet gör att hon ibland reag erar på 

att det är något annorlunda med v issa barn. Det kan enligt Boel vara svårt att 

sätt ord på det, men det är något hos det barnet som gör att fund eringar 

väcks. När något är annorlunda i utvecklingen hos barnen är det bety dels e-

fullt om pedagogerna uppmärksammar det och anpassar verksamheten efter 

det, för v issa pedagoger fram. 

Sen det här om  m an tycker att det är något om  det är något som  inte stä m -

m er att man tar itu med det och kollar upp. Att man ser att det här att när 

m an upptäcker att det är någonting som  barn saknar att m an jobbar m ed det 

då. Är dom  dålig på att rimma och sådana där saker och inte förstår vad rim  

är så får man arbeta lite med det och ganska fort så kom m er dom   in i det. 

Att det ska vara alldagliga och vanliga saker som  förekom m er då kan m an 

som  by gga vidare. Just det här vanliga, naturliga som  dom  är v ana m ed se-

dan tidigare. (Cecilia) 

Cecilia menar att det är v iktigt att man som pedagog observerar ett barn som 

på ett eller annat sätt kan behöva lite extra stöd i sin utveckling och i sitt 

lärande. Dessa insatser bör, enligt Cecilia, ske i det vardagliga arbetet på 

förskolan och man ska inte frångå de vanliga aktiv iteterna och de sätt som de 

brukar genomföras på. Det kan även hända att v issa barn behöver introduce-

ras till ny tt material enskilt. Så här gör de på förskolan Enbäret: 

Sedan så gör vi att vi går ifrån och sitter med enskilda barn och introducerar 

ny tt spännande m aterial som  kan hjälpa dem och stötta dem  när det gäller 

t.ex. m atem atik. Det kan se lite olika ut. (Ev a)  

Detta v isar på en tanke om att v issa barn kan behöva få ta del av  material 

eller aktiv iteter enskilt, innan den övriga barngruppen. Det kan underlätta 

för barnen i deras förståelse om de får möta ett ny tt material eller en aktiv i-
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tet i lugn och ro. Därigenom kan en förståelse skapas hos dem och som gör 

det lättare för dem då de ska utföra aktiv iteten tillsammans med sina kamra-

ter.  

   Tankar om att det är bety delsefullt att se det enskilda barnet och inte bara 

se barnen som grupp framkommer i materialet. Barnen utvecklas olika fort 

inom olika områden och detta är något som pedagogerna måste ta hänsy n 

till, menar man. Filippa säger så här: 

Att barn är olika, att barn utvecklas olika fort. Jag ty cker det är v iktigt att 

inte se barnen som  en grupp utan som  individer. Det tycker jag genom  m in 

erfarenhet, vissa barn tar det lite längre tid i utvecklingen men i slutändan så 

brukar det, vad ska m an säga, bli bra. Men att vara observant giv etv is m en 

att inte ha för bråttom med den här mallen att det ska vara si eller så i olika 

åldrar. Att försöka som  sagt se det enskilda barnet. (Filippa) 

Det är v iktigt enligt Filippa att inte jämföra barnen med varandra. Hon har 

arbetat länge på förskolan och av erfarenhet vet hon att somliga barn tar lite 

längre tid på sig inom v issa områden. Filippa tycker inte att man ska titta på 

åldern utan se det enskilda barnets egen utveckling och lärande.  Liknande 

tankar har Fanny  och Cajsa: 

Dom  får göra det i sin egen takt. Bara för att man är tre år så behöv er m an 

inte kunna det som  andra treåringar kan. Vissa barn lär sig jättefort och det 

går lätt för. För andra tar det lite längre tid och det får lov  att göra det.  

(Fanny ) 

Även Fanny menar att man inte ska fokusera på att ett barn ska kunna v issa 

färdigheter vid en v iss ålder. Barn är olika och de lär sig olika saker olika fort 

och de måste få utvecklas i sin egen takt, anser Fanny . Även Cajsa och Clara 

poängterar att det är v iktig att komma ihåg att barn utvecklas olika fort:  

Sen är det ju olika på barnen en del tar lång tid på sig och behöv er träna 

länge på varje grej och andra vill liksom  gå v idare v ä ldigt snabbt. (Cajsa) 

En del barn utvecklas så m an ser det och upplever det och andra tar lång tid 

på sig. Så det gäller ju att vara m ed. Det får inte vara för stora barngrupper 

känner jag ju. (Clara) 

Cajsa och Clara beskriver att man måste ta hänsyn till alla barns olika behov. 

Vissa barn måste få mer tid på sig för att utvecklas, andra går det snabbare 

för. Alla måste få en verksamhet anpassad efter sina behov. Ett problem i det 

här sammanhanget är som Clara uttry cker det, de  stora barngrupperna. 
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Sam manfattande analys av faktorer av betydelse för att skapa 

förutsättningar för barns lärande i allm änhet  
I min analy s av  sådana aspekter som pedagogerna menar har bety delse för 

att skapa förutsättningar för barns lärande i allmänhet fann jag fem kateg o-

rier; try gghet, trivsel och glädje, miljön i förskolan, pedagogernas och barns 

interaktion, pedagogernas anpassningar av  verksamheten och slutligen 

uppmärksammande av  enskilda barn. Tittar man närmare på dessa så kan 

man se att två av  kategorierna handlar om aspekter som mer direkt påverkar 

barnen och de andra tre beskriver mer pedagogernas förhållningssätt för att 

skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande.  

   De interv juade i denna studie menar att grunden för all utveckling och 

lärande bottnar i att barnen kan känna sig try gga, glada och att de trivs på 

förskolan. De anser att dessa tre aspekter kan ses som de första by ggstenarna 

för barns utveckling och lärande. Om barnen inte trivs och är try gga kan 

ingen utveckling eller lärande komma till stånd menar de, således blir detta 

till att börja med det v iktigaste för förskolepedagogerna att arbeta med. I det 

sammanhanget blir det angeläget att starten på barns förskoletid börjar med 

en bra inskolning där både barn och föräldrar får lära känna förskola n, ruti-

nerna och pedagogerna. Detta för att skapa just try gghet och trivsel för alla. 

Barn behöver i lugn och ro under inskolningen få kny ta an till en förskolep e-

dagog för att kunna by gga upp en try gg relation med den vuxne (Bowlby , 

2010; Hagström, 2010). Utöver trygghet och trivsel, är det av  stor bety delse 

att barnen och barngruppen fungerar socialt, menar förskolepedagogerna. 

Detta är något som skattas väldigt högt av  dem för möjliggörandet av  u t-

veckling och lärande. Pedagogerna lägger stor v ikt v id att arbeta med det 

sociala samspelet och de insatser de gör för detta ökar ju äldre barnen blir. 

Genom det sociala samspelet lär barn känna andra, de lär sig sama rbeta, 

vänta på sin tur och lösa konflikter, men även hävda sina åsikter och rätti g-

heter inför andra och visa hänsyn, menar pedagogerna. Lärandet ses som en 

social process där barn lär i sampel med varandra. Här går det att utläsa att 

många pedagoger i denna studie ser på samspel och lärande i likhet med hur 

det beskrivs i sociokulturella teorier (Säljö, 2010). Många pedagoger i denna 

studie anser att en av  de v iktigaste kunskaperna barnen bör få med sig från 

förskolan är hur man tar kontakt med andra, vuxna och barn, men även hur 

man löser en konflikt. I detta sammanhang påpekas vikten av att det finns en 

progression i arbetet. Flera av de intervjuade pekar också på det v iktiga med 

att fungera socialt, både för nuet men även för den fortsatta skolgången. Att 

barn ska lära sig det sociala samspelet för att kunna fungera i grupp både här 

och nu, men även för framtiden menar även Markström (2005). Hon ly fter 

fram barnens roller för varandra och att vistas i grupp som berikande för det 

enskilda barnet.    

   I resultatet i denna studie framkommer att pedagogerna anser att miljön 

på förskolan är av  stor bety delse för barns utveckling och lärande. Det får 
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inte vara för stora barngrupper enligt pedagogerna, för då missgy nnas just 

utvecklingen och lärandet hos barnen. De behöver få känna att de vuxna har 

tid med dem och gärna att de kan få en enskild stund med en  pedagog. 

Andra av  de intervjuade menar att det är förskolan som har den största b e-

ty delsen för barnens lärande. Förskolepedagogernas olika uttalanden i 

denna studie kan möjligen förstås utifrån att förskolorna de arbetar på har 

olika förutsättningar både vad gäller personal, barn och föräldrar. Vilken 

bety delse förskolan kan eller ska ha för det enskilda barnets utveckling och 

lärande kan också variera utifrån barnen och familjernas behov. Enligt 

Markström (2005) ska förskolan ses som en institution där alla barn ska ges 

samma möjligheter att få en bra förberedelse för sin fortsatta skolgång. En-

skilda barn ska få verksamheten anpassad med förebyggande och komplett e-

rande insatser. Detta anses speciellt v iktigt för barn som kommer från r e-

surssvaga familjer (Johansson, 2011).  

   De förskolor som ingår i studien försöker skapa spännande och intressanta 

miljöer för barn, både inne och ute. Att v istas i skogen är något som skattas 

högt av  pedagogerna. De menar att barnen får mer utlopp för sina lekar och 

fantasier där. Flera av  pedagogerna berättar att de ständigt försöker anpassa 

miljön, inne på förskolan, ute på gården men även i skogen, så att den fung e-

rar för de behov  som den aktuella barngruppen har eller de mål som satts 

upp. En arbetsgång som beskrivs är att pedagogerna först observerar vad 

barnen uppehåller sig v id och vad de är intresserade av  och utifrån det kan 

de skapa ny a utmanande situationer genom att tillrättalägga material och 

miljö för att öka barnens ny fikenhet till utforskande. Förskolorna ägnar tid 

åt att skaffa material till barnen som de får använda till att skapa eller exp e-

rimentera med. Att förskolan kan tillhandahålla my cket olika material är 

bety delsefullt för barns utveckling och lärande enligt de interv juade De fö r-

söker därför erbjuda en stor variation av material, allt från sådant de plockat 

ute i skogen till köpta ”specialmaterial”. Enligt Liberg (2007) så har en varie-

rande och rik lärmiljö stor bety delse för barns utveckling och lärande och 

barn behöver få använda sig av  många olika kr eativa uttry ckssätt. 

   Barnen bör också få prova på olika tekniker inom skapande verksamhet, 

för flera pedagoger fram, så att de kan få möjlighet att uttrycka sig på många 

olika sätt. Förskolepedagogerna menar att barnen måste få konstruera, lab o-

rera och experimentera inom många olika områden för att deras utveckling 

ska främjas. På flera förskolor i studien beskriver de intervjuade att barn lär 

sig bäst genom att de får experimentera och laborera och då före trädsv is 

med material som kan kopplas till matematik och naturvetenskap. Pedago-

gerna strävar efter att få barnen att aktivt själva söka efter kunskap så därför 

uppmutrar de dem till att just experimentera och laborera. Utifrån vad ba r-

nen upptäcker och lär sig, arbetar de sedan vidare med ny a experiment och 

laborationer. Detta har i en interv ju beskrivits som problembaserat lärande, 

men det liknar de på förskolorna vanligt förkommande pr ojektarbeten, som i 
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många fall inspirerats från ett pedagogiskt förshållningssätt hämtat från 

Reggio Emilia (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). 

   Pedagogerna ser sig själva som v iktiga för barns utveckling och lärande. 

Här handlar det i själva verket om deras förhållningssätt gentemot barnen. 

De anser att det är oerhört v iktigt att som pedagog vara närvarande och e n-

gagerad i arbetet med barnen. Någon vuxen måste alltid finnas tillhands för 

barnen så de vet vad som händer i barngruppen eller med enskilda barn. 

Några förskolepedagoger beskriver att de ibland måste anstränga sig för att 

vara just närvarande och för att känna motivation med sitt arbete på försko-

lan. Ett sätt att bli mer närvarade kan vara ett försöka hitta stunder som 

känns bety delsefulla och viktiga i arbetet med barnen, säger de. Att ta vara 

på barns glädje gör också att det går lättare att utföra sitt arbete. Går  det inte 

att motivera sig och ty cka att det är roligt kan man inte arbeta kvar på fö r-

skolan, menar en förskolepedagog. Forskning har också v isat att den v ikti g-

aste enskilda faktorn för att skapa en förskola med god kvalité är de enskilda 

pedagogernas kompetens och y rkeserfarenhet (Gustafsson & My rberg, 2002; 

Hattie, 2009; Sheridan, 2001; Sko lverket, 2003). 

   Flera pedagoger i föreliggande studie beskriver att de ser sig själva som 

förebilder för barnen på många olika sätt och att det är en vetskap man anser 

bör prägla hela vardagen på förskolan. Det går att utläsa i resultat att detta 

sker hela tiden och inte bara i inplanerade aktiviteter. Pedagogerna berättar 

till exempel om hur v iktigt det är att de är goda samtalsförebilder för barnen. 

De menar att barnen tar efter deras eget sätt att utrycka sig, både vad gäller  

ordval men även röstens intensitet och styrka. Att pedagogerna kan utny ttja 

vardagliga situationer för barns utveckling och lärande beskriver även J o-

hansson (2010). Hon konstaterar i sin kunskapsöversikt att det krävs att 

pedagogerna systematiskt utnyttjar de vardagliga stunderna för dialog med 

barnen. Det v iktigaste är dock, enligt Johansson, att dessa samtal sker med 

en ömsesidighet och att alla som deltar i samtalet är bety delsefulla samtal s-

partners.  

   Att interaktionen och samspelet mellan barn också är en v iktig faktor för 

deras utveckling och lärande, berättar flera pedagoger att de ty cker. De m e-

nar att barn observerar och härmar varandra likväl som de vuxna. Det kan 

också handla om att de äldre barnen instruerar de y ngre i hur de ska göra 

v issa saker t.ex. v id påklädning eller måltider. Många av  de intervjuade anser 

att lärande bäst sker i samspel med andra. Att låta barnen hjälpa varandra 

ty cks vara ett mycket medvetet arbetssätt från pedagogernas sida. Även här 

går det att utläsa att pedagogerna ser på barns lärande med ett sociokult u-

rellt perspektiv  (Säljö, 2010).  

   Barnens egna intressen måste också tas tillvara, menar pedagogerna. Detta 

kan göras genom att ly ssna på barnens frågor, funderingar och lekar, anser 

de.  En pedagogisk inriktning som tycks ha påverkat flera förskolor i denna 

studie är Dewey s aktiv itetspedagogik. Det som förknippas mest med John 
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Dewey  är uttrycket ”Learning by doing”.1 0  Det kan översättas med ”att lära 

genom att göra” och det går att säga att det är en upplevelsebaserad inlä r-

ningsform. Uttolkare av Dewey menar att kunskap uppstår när man prövar 

sig fram genom arbete och olika handlingar. ”Utan praktik blir teorin ob e-

griplig, utan teorin förstår man inte det praktiska” (Dewey , 2004; Egidius, 

2003). Det som pedagogerna i denna studie ty cks ha tagit fasta på från den 

pedagogiken är att barn ska få prova på många olika aktiv iteter och då med 

kroppens alla sinnen. Den teoretiska delen talar de dock inte om. Pedag o-

gerna anser att det är v iktigt att barn får prova på olika aktiviteter på försko-

lan och att de får utmaningar för att de ska lära sig och utvecklas på bästa 

sätt. De enskilda barnen behöver också få en verksamhet som anpassas till 

dem, menar förskolepedagogerna. De måste observera barnen och utifrån 

det är det önskvärt att verksamheten anpassas så att alla barn får det stöd de 

behöver. Detta stöd ska ges i det vardagliga arb etet på förskolan och det får 

inte bli utpekande på något sätt, säger några av  de int erv juade. Med utpe-

kande menar pedagoger att det skapas en verksamhet för v issa barn som gör 

att dessa barn blir exkluderade från övriga barngruppen och sy nliggjorda 

som avvikande. Pedagogerna berättar att det dock i v issa fall kan behövas att 

något enskilt barn får en aktiv itet eller ett material introducerat i förväg för 

att de lättare ska kunna delta i den ko mmande aktiv iteten på ett likvärdigt 

sätt med de andra barnen. Flera förskolepedagoger poängterar att det är 

v iktigt att komma ihåg att barn utvecklas olika fort inom olika områden och 

att man inte ska utgå från deras ålder och inte heller jämföra barn med 

varandra. En grundtanke som förs fram är att hänsy n ska tas till alla barns 

behov  och förutsättningar.  Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) så ska också 

alla barn i förskolan få delta i en verksamhet som anpassas efter deras behov. 

Här uttry cks att förutsättningar ska ges så att alla barn får möjlighet till att 

utvecklas så långt det går och detta ser de interv juade förskolepedagogerna 

ut att ha tagit fasta på.  

   I resultatet framkommer det att pedagogerna har många olika tankar kring 

hur verksamheten ska utformas för barnen. De uttry cker att de v ill utmana 

barnen på många olika sätt. Detta kommer till uttry ck i att de anser att mi l-

jön inte skall tillrättaläggas eller att barnen genast skall ”hjälpas”, utan att 

pedagogerna skall uppmuntra dem istället till att först prova själva. De m e-

nar att barnen är mer kompetenta att klara av  saker än vad de vuxna ofta 

tror. Denna barnsy n som beskrivs här, uttry cks med lite olika ordval men 

gemensamt för de intervjuade är att de anser att barn kan så my cket mer än 

man tror och att de har en stor tilltro till barnens förmågor. En övervägande 

del av  förskolepedagogerna i den här studien ser barnen som medkonstru k-

                                                                 
1 0 Lear ni ng by doing är en pedagogisk term som förknippas starkt med John Dewey. Det anses dock att han 

i nte uttryckte sig riktigt på det  viset utan han ska i stället ha sagt  ha sagt "Learn to do by knowing and to know 

by  doi ng". (Vaage, 2003) 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
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törer av  sin egen kunskap. I Lpfö98 (Skolverket, 2010) går det att utläsa att 

pedagogerna på förskolan ska vara medkonstruktörer av ku nskap och kultur. 

Det bety der inte att de ska förmedla kunskap till passiva barn utan de ska 

ny ttja barnens kompetenser för att skapa mening. Barnen ska vara delaktiga 

i sin egen utveckling och därmed ses som subjekt där de får makten över sina 

egna tankar och den verklighet som de återfinns i (Dahlberg m.fl., 2001; 

Lenz Tauguci, 1997 ).  

Hur barns språk- och matematiklärande kan stimuleras 
Ett av  de uppdrag som förskolorna har är att skapa förutsättningar för att 

barn ska utveckla sin förmåga att ly ssna, reflektera och uttry cka sin egen 

uppfattning. Förskolan ska även stimulera och utmana barnen i deras språk- 

och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010) genom att barnen ges 

möjlighet till att utveckla ett ny anserat talspråk, ordförråd och begrepp. Hur 

detta ska förverkligas är inte uttry ckt i sty rdokumenten utan det är upp till 

varje förskola att utforma sitt eget arbetssätt.  

Språkande genom  bild, sång, rim  och ram sor m ed m era inom  

sam lingens form  
En återkommande aktivetet på förskolorna är samlingar. Samlingarnas u t-

formning är starkt ritualiserade och v isar på ty dliga spår från 1940 -talets 

barnträdgårdar (Olofsson, 2010).  Innehållet i samlingarna kan utformas på 

många olika sätt men vanligtv is sjunger man sånger och ägnar en stund till 

lekar och ramsor men målet är även att barnen ska lära sig ly ssna på 

varandra och bli ly ssnad till (Bergeling, 2001; Olofsson, 2010).  I föreli g-

gande studie är det flera pedagoger som på frågan om vad de tror påverkar 

språk- och kommunikationsutvecklingen berättar om att just samlingen 

fungerar som en språkstimulerande aktiv itet och som ett exempel på det 

beskriver Clara det så här; 

[M]en jag tycker det här med sam lingen, att det här m ed att sjunga, nog 

ty cker jag m an kan få språkutveckling m ed det också och rim  och m an inte 

ska förkasta det för det är ju roligt det man gör tillsammans också och lekar. 

(Clara) 

I Claras uttalande kan man ty dligt utläsa hur hon ser på samlingar. De ska 

innehålla sånger, rim men även lekar. Hon ser också den sociala interaktio n-

en som bety delsefull, vuxna och barn ska ha roligt tillsammans. Några ped a-

goger ly fter fram andra aktiv iteter på samlingarna som en v iktig del i sp råk-

utvecklingen. Anna säger så här: 

Vi brukar göra så här på samlingarna att v i har bilder och sedan får de b e-

rätta om  bilderna. Både enskilt att var och en får varsin bild att berätta till e l-
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ler så gör v i en saga tillsammans av en grupp bilder så att dom  får spinna v i-

dare eftersom  och träna sig på att prata inför andra. (Anna)  

Anna berättar att de brukar ha bilder med till samlingarna som var och en av  

barnen får berätta om för sina kamrater. Ibland lägger de ihop alla bilder och 

gör en saga av  dem. Detta är bra, menar Anna, för att då tränar de på att 

prata inför andra. Även Elin beskriver att de försöker skapa utmanande sit u-

ationer för barnen. 

Utm anande situationer där dom  m åste jobba m ed att förmedla sig både v er-

balt eller med gester och m imik och så där. Man får inte vara för snabb på att 

hjälpa till utan ge dem  tid. (Elin)  

Elin berättar att de arbetar med att barnen ska få förmedla sig verbalt, men 

även med andra uttrycksformer. Hon menar också att det är v iktigt att ba r-

nen får ta den tid de behöver och att pedagogen inte ska hjälpa dem för 

snabbt. Samlingen ses som en bra stund för att träna på att prata inför sina 

kamrater. På Doris förskola har man till exempel samlingar som ett forum 

för språkutveckling. 

[A]lla barn måste få chansen och tid att prata. Vi har ju m ånga som  kanske 

har svagt språk och får m an chans att prata och andra ly ssnar så, det kan 

v ara på sam lingar. (Doris) 

Något som även Doris uttry cker är att barnen måste få en möjlighet att 

prata. Den förskola som Doris arbetar på har många barn av  annat etniskt 

ursprung och många av  dessa barn har inte svenska som sitt modersmål. 

Doris menar dock att det är v iktigt att alla barn som har ett mindre utvecklat 

språk till exempel vad gäller ordförråd, uttal och språkförståelse får en chans 

att träna på att kommunicera med varandra, oavsett etnisk bakgrund.  

Läsaktivitet inom  läsvilans form  

På alla förskolor som ingår i föreliggande studie har man en stund på dagen 

avsatt för läsning av  böcker. Denna stund kallas ofta för läsv ila på försko-

lorna. Vanligen ligger läsv ilan direkt efter lunchen. Nästan alla pedagoger 

berättar dock om hur läsv ilan i hög grad kan fungerar just som en språkst i-

mulerande aktivitet. I det citat som följer beskiver pedagogen hur hon förs ö-

ker utveckla läsv ilan och uppmuntra till samtal under den. 

Sen när man läser böcker att m an stannar till vid ord som  kan vara svåra för 

barnen och fråga -Vet ni vad det här betyder? så att man pratar runt omkring 

ordet så att dom  får en bild av  v ad som  egentligen står i boken. (Elin)  
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Elin berättar att hon försöker skapa en dialog kring sagan. Barnen ges mö j-

lighet att lära sig ny a ord genom att Elin är uppmärksam på de ord som kan 

vara svåra i texten. På så sätt v ill hon hjälpa barnen att utöka sin språkfö r-

ståelse och sitt ordförråd.  

   Följande citat visar på vägar att gå för att understry ka läsv ilans bety delse 

för språkutveckling. Detta görs genom att öka den pedagogiska medvete n-

heten kring läsv ilan och dess bety delse.  

Vi har börjat m ed något som  vi kallar läsaktivitet i stället för läsvila. Läsakt i-

v itet är m er att man har ett syfte och mål med det man gör, att m an tänker 

igenom  vad barnen ska få ut av det här och vad vill jag m ed det här. Att m an 

har en tanke bakom det m an gör alltså att man har börjat tänka m er så, m er 

pedagogiskt. (Denise) 

På förskolan Druvan arbetar de med bokläsning på ett lite annorlunda sätt. 

Stunden har delv is fått ett ny tt innehåll och detta markeras med att de har 

by tt ut benämningen läsvila mot läsaktiv itet för att verkligen förty dliga att 

det handlar om en v iktig stund på dagen. Detta kan vara ett sätt att göra 

läsv ilan till en mer pedagogisk aktiv itet. Vanligtv is finns det ingen ty dlig 

planering eller sy fte med läsv ilan (Öman, 1984), men på förskolan Druvan 

har just detta med att ha en planering och ett tydligt sy fte med den priorite-

rats. 

Åskådliggörande m ed konkret m aterial eller representationer   
För att hjälpa barn med ett svagt språk eller med ett annat modersmål a n-

vänder sig pedagogerna av fler olika metoder.  På förskolan Citronen har de 

många barn med annat etniskt ursprung och de tre pedagogerna där berättar 

om hur de arbetar med dessa barn, men även med andra barn som behöver 

lite extra stöd i sin språkutveckling. Camilla, Cecilia och Clara berättar så här 

om hur de arbetar på förskolan Citronen: 

Att m an visar konkret så att dom  lär sig. Vi har ju mycket barn med utländsk 

härkomst här. Det blir mycket att visa konkret m ed saker. Sedan jobbar vi ju 

lite m ed stödtecken. (Cam illa) 

Vi har ju jobbat väldigt, väldigt mycket med det här m ed språk eftersom  det 

är så v iktigt. Det är så viktigt det här m ed konkret saker när man pratar om  

saker så dom  vet och dom  kan se på den där kossan, juvren, och att m an kan 

v isa så att dom  får se vad m an pratar om . Likadant är det m ed sagor, m ed 

sånger, att man har bilder. På så sätt lär dom sig väldigt m y cket. Sedan a n-

v änder vi ju mycket tecken som  stöd för det är ju bra för v åra m insta barn. 

(Cecilia) 
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[P]eka, visa och rent ta saker att visa, tecken ibland, tecken som  stöd, v i har 

m ånga barn som  inte kan svenska och nu har vi två som  inte alls kan. Vi för-

söker och m an m åste v ara jätte ty dlig. (Clara)  

Beskrivningar av att man arbetar med konkret material är genomgående för 

nästan alla förskolor som deltagit i studien och just detta avspeglas i dessa 

tre citat. Att arbeta med konkret material bety der att pedagogerna tar fram 

riktiga saker och v isar dem för barnen, alternativt använder miniaty rer eller 

bilder av  något konkret för att åskådliggöra det de v ill förmedla. Detta kan 

även användas som ett stöd för att förtydliga sånger eller sagor. Tecken som 

stöd är en form av  kommunikationshjälpmedel där tecken med händerna 

används för att förstärka och komplettera det verbala språket. 1 1  Det är, enligt 

de interv juade, en vanligt förekommande metod för att hjälpa barn att skapa 

mer ty dlighet i språket och kommunikationen. Tidigare användes det bara 

som ett hjälpmedel för barn med tal- och språksvårigheter, men under de 

senaste åren har det även börjat användas i förskolor som stöd för barn med 

annat modersmål. 

Möte m ed verbala förebilder i vardagen  

Pedagogerna beskriver att de ser sig själva som förebilder för barns språku t-

veckling och att detta kan ske på olika sätt. Det kan både handla om det ord-

förråd de använder men också hur de talar. Samtalet i vardagen förefaller 

vara en del av  denna förebildlighet. Fia betonar följande som bety delsefullt:  

Sam tal, bara i vardagen, att vi pratar och sätter ord på saker och berättar vad 

v i gör, hela tiden prata m ed dem . (Fia)  

Ur detta citat kan man utläsa att Fia använder en strategi som innebär att 

hon sätter ord på allt det hon gör och vad som sker i vardagen på förskolan. 

Hon menar att det förhållningssättet gör att barnens möjligheter att tillägna 

sig ett språk förbättras. Det går att utläsa ur citatet att även om hon menar 

att det sker i vardagen så är det ändå ett medvetet arbetssätt av pedagogerna. 

Fias beskrivning v isar på att hennes intention är just den att uttry cka sig 

språkligt samtidigt som hon utför en handling. Ett annat sätt att vara för e-

bild på beskriver Fanny .  

Vi pratar m ed dom så att man för ett samtal med dom  och inte pratar öv er 

huv udet eller gör si gör så utan att m an för ett sam tal och så. (Fanny )  

                                                                 
1 1  Teck en som stöd eller TAKK (tecken som alternativ k ompletterande kommunikation) används i första hand 

för  att underlätta och utveckla språk och k ommunikation för hörande personer som behöver stöd i sin språk -

och k ommunikationsutveckling (Heister Trygg, 201 0). 
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Fanny  menar att man ska föra mer medvetna samtal med barnen. Det inne-

bär att det är barnen som är de v iktiga personerna som man ska samtala 

med och inte bara ge dem uppmaningar. Fanny  menar att det är v iktigt att 

samtalet ska riktas till barnen. Här anser hon att det är själva dialogen som 

är bety delsefull. Båda Fia och Fanny  påpekar att de samtal som sker i vard a-

gen är väldigt v iktiga för barnen och att det krävs aktiva pedagoger. 

Bem ötande av barnens frågor 

På flera av  förskolorna som ingår i studien finns det, som tidigare nämnts, 

barn med ett annat modersmål än svenska. Flera metoder för att hjälpa dem 

v idare i sin språkutveckling har beskrivits. I  materialet framkommer y tterli-

gare en kategori och det är pedagogernas bemötande av  barnens frågor. 

Skulle inte barnen ställa dessa frågor och pedagogerna aktivt bemöta dem så 

skulle den didaktiska möjligheten till språkutveckling gå förlorad, menar 

flera pedagoger. Erika arbetar på en förskola med många barn med ett annat 

modersmål än svenska och hon beskriver hur v iktigt det är att ta tillvara 

barnens frågor på det här sättet: 

Nu när m an börjar prata m ed de utländska barnen och de har utv ecklat 

språket lite grann och så frågar dom  ju om  saker som  för mig är så självklart 

m en för dom  så är det jätte svårt. Viktigt är att m an pratar m ed barnen och 

m an ger svar på deras frågor och försöker förklara och försöker v isa v ad 

olika saker bety der m ed konkret m ateria l. (Erika)  

Erika beskriver att hon är medvetenhet om att barnen inte alltid kan förstå 

ord som för henne är självklara och att det är v iktigt att ta tid till att bemöta 

deras frågor. För att y tterligare fördjupa svaren på deras frågor utny ttjas 

datorn som hjälpmedel för att hitta fakta om en specifik sak eller fråga.  

Datorn är väldigt bra för där kan man ta reda på saker som  m an funderar 

öv er. Det var något barn som  började fundera öv er det här m ed igelkotten 

och orm ar så då gick vi in på datorn och letade fakta. Att leta fram  fakta på 

saker som  barnen funderar öv er. (Erika)  

Detta citat beskriver tydligt hur Erika med datorns hjälp kan ge barnen svar 

på de frågor de har. Det blir my cket konkret då de både kan få fram fakta 

men även bilder av  det de funderar över.  

Möte m ed m atem atik i vardagen 

Matematik har som tidigare nämnts varit ett prioriterat område att arbeta 

med i kommunen där studien genomförts. Alla pedagoger har fått möjlighet 

till fortbildning inom området. Målen för matematiksatsningen har bland 

annat varit att barn och elever ska uppleva att matematik är roligt, att elevers 
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behov av  särskilt stöd i matematik ska minska och att studieresultaten ska 

förbättras.  

   Flertalet av pedagogerna i föreliggande studie berättar att de inte planerar 

så my cket för att matematiken ska få utry mme i förskolan utan att det är 

något som finns i vardagen och något som man alltid gjort inom förskolan. 

När förskolepedagogerna pratar om matematiken i förskolan är ett vanligt 

uttryck att ”matematik finns i allt”. Det bety der att de inte ser matematik 

som något som är avskilt från den övriga verksamheten utan att det ingår i 

det vardagliga arbetet på förskolan. Elin menar att det är förskolepedagoge r-

nas egen medv etenhet om vad matematik egentligen är som påverkar hur 

matematiken får plats i verksamheten. Så här säger hon: 

Det är v äl att vi får upp ögonen själva, hur mycket m atem atik v i anv änder 

oss av  de där m atematikbegreppen så att dom får de här matteorden. Det si t-

ter m est i att vi pedagoger ska vara medvetna om  v ar m atem atiken finns. 

(Erika) 

Erika menar att det är förskolepedagogerna som ska reflektera över om 

var och hur my cket matematiken finns i vardagen och sedan använda de 

rätta benämningarna när de samtalar med barnen så att deras ordförråd 

utökas inom matematikområdet. Cecilia beskriver hur hon sätter mate-

matikord på de vardagliga situationerna.  

Matem atik kommer ju in i hela verksamheten fast man tänker ju inte att det 

är m atte. Man säger: Gå och hämta två glas. Det är ju sam m a sak där, få in 

det i dagliga situationer och sådana där saker [. . .] Hur många gafflar ska du 

ha? Det är ju sådant som  finns, alltid har funnits, m en m an har inte b e-

nämnt. Man har inte sagt att det varit matematik. Man har ju sjungit ”min 

hatt den har tre kanter” och sådana där saker, solen som  är rund. Man har 

inte alltid sagt att tre kanter, att det är en cirkel utan m an har ju sagt att rita 

en ring, nu ska m an ju inte säga så utan nu ska m an säga rita en cirkel och nu 

ritar v i en triangel. (Cecilia)  

Cecilia beskiver hur de dagliga rutinsituationerna kan bli matematikutvec k-

lande för barnen genom att hon använder matematiska begrepp i samtalet 

med dem. Cecilia menar att matematiken alltid har funnits i verksamheten 

på förskolan, men att det nu skett en ökad medvetenhet sedan matematik-

satsningen om v ilka begrepp som pedagogerna skulle kunna använda sig av .   

   Att matematiken finns i den dagliga förskoleverksamheten är de flesta fö r-

skolepedagoger överens om i denna studie. De beskriver att de inte ser m a-

tematik som siffror utan för de mindre barnen handlar det just om begrepp 

och att förty dliga något genom konkreta akt iv iteter. Agnes säger så här: 
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Matem atik är ju så mycket m er än bara siffror. För de sm å, är det ju m era 

begrepp som  m an använder då m an sitter och äter, vid vattenlek och så.  Så 

det är så m an får jobba med matematik med de m insta och form er [. . .] v i 

tänker på det och synliggör det. Vi tänker på vad matematik faktiskt är även i 

v ardagen plus att m an tar fram vissa m aterial och så m en det tror jag är v ik-

tigt. (Agnes) 

Agens beskriver också rutinsituationer och andra aktiv iteter som mate-

matikutvecklande för barnen. Även Cajsa menar att de inte behöver a r-

beta på något annat sätt med matematik nu jämfört med tidigare utan 

det är förskolepedagogernas ökade medvetenhet som gör att matemati-

ken fått en mer framträdande roll i verksamheten genom att pedagoge r-

na ”pratar” mer matematik med barnen. Hon har också funderingar över 

hur deras arbete påverkar barnens matematikkunskaper i framtiden. 

Jag tror att förutsättningarna för att lära sig  m atte finns utan att vi egentlig-

en jobbar specifikt med det. [D]et gör vi och det har v i ju också alltid gjort. 

Man sätter ord på det i huvudet att vi jobbar ju faktiskt med m atten, m en sen 

har vi kanske börjat använda fler begrepp, m en om  det kommer att ge resul-

tat inom skolan om  tio år det är jag inte så säker på. Det är någonting annat 

och v ad det beror på det är inte jag att säga. [. . .] Men som  sagt om  m an är 

m edveten om  det så ingår det faktiskt i språket, i lekarna, i sångerna, i ska p-

ande så finns det ju, i sagorna och allting. Jag tror inte att v i kan göra så 

m y cket m er än det v i gör nu i alla fall. Det tror jag inte. (Cajsa)  

Genom att granska den egna verksamheten så menar Cajsa att hon fått upp 

ögonen för vad matematik egentligen är och hur mycke t de arbetar med det i 

förskolan, men hon förty dligar att matematiken på förskolan egentligen är 

en del av  språket och att det även ingår i till exempel lekar, sånger och i 

skapande verksamhet. Cajsa tror att förskolepedagogerna använder sig av  

fler matematiska begrepp än tidigare. Hon menar dock att det inte är möjligt 

eller meningsfullt att arbeta mer med matematiken än de redan gör.  

Sam manfattande analys av hur barns språk- och m atem atiklä-

rande kan stim uleras 

I min analy s av  sådana aspekter som pedagoge rna menar stimulerar barns 

språk- och matematiklärande fann jag sex  kategorier; språkstimulerande 

genom bild, sång, rim, ramsor inom samlingens form, läsaktiv itet inom lä s-

v ilans form, åskådliggörande med konkret material eller representationer, 

möte med verbala förebilder i vardagen, bemötande av  barnens frågor och 

slutligen möte med matematik i vardagen. Man kan lägga märke till att tre av  

dessa kategorier handlar om planerade aktiv iteter under en v iss stund på 

dagen och att de andra tre är sådant som är o planerat, där pedagogerna tän-

ker att de har ett medvetet förhållningssätt till barnen, sina kollegor men 
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även till miljön. Så även här liksom vad gäller faktorer som pedagogerna 

menar har bety delse för att skapa förutsättningar för barns lärande i allmä n-

het, finns en skiljelinje mellan något som i första hand handlar om specifika 

aktiv iteter och sådant som mer handlar om förhållningssätt.   

   Exempel på två planerade aktiv iteter som är vanliga på förskolor som in-

gått i undersökningen, och som även är vanligt förekommande på många 

svenska förskolor är samling och läsv ila. Aktiv iteterna är återkommande 

varje dag och det finns ett bestämt sy fte med dem (Olofsson, 2010; Simmon-

son, 2004). I många fall skattas dessa stunder på dagen högt av  de interv ju-

ade pedagogerna då det handlar om att stimulera barnens språkutveckling. 

Samlingen på förskolorna förekommer på förmiddagen, antingen v id niot i-

den eller just innan lunchen. Då samlas alla barnen tillsammans eller är d e-

lade i två mindre grupper med en eller flera förskolepedagoger (Olofsson, 

2010). De interv juade förskolepedagogerna anser att samlingen är en bet y -

delsefull aktiv itet på dagen då innehållet med sånger, rim och ramsor är 

värdefulla för språk- och kommunikationsutveckligen, men att den även 

fungerar som en stund för att få chans till social interaktion med kamrater 

och vuxna på förskolan.  Utgångspunkten för det senare resonemanget är att 

v id samlingarna är alla barnen närvarade och där finns möjligheten att bli 

ly ssnad på, men även att lyssna på andra på ett ömsesidigt sätt. Pedagogerna 

ger uttry ck för att de tänker my cket på de barn som har ett svagt språk till 

exempel de som har ett annat modersmål än svenska så att de ska få u t-

ry mme att komma till tals. Dessa barn kan behöva mer tid och de måste vi se 

till att de får, menar några pedagoger. Ty värr kanske inte samlingen alltid 

fungerar på det v iset, att alla barn får komma till tals och blir ly ssnade på 

(Olofsson, 2010). Det har v isat sig enligt Olofsson (2010) att de mest hö g-

ljudda och skickligaste talarna blir de som får mest talutrymme på samlingen 

och att barn som har ett svagt språk missgy nnas av  att samtalen går så fort 

och att de inte hinner få fram det som de v ill säga. Pedagogerna i den här 

studien ty cks ha en medvetenhet om detta och därför försöke r de anpassa 

samlingen så att den ska vara utvecklande och roligt för alla barn.  

   Läsv ilan som förekommer på alla förskolor i denna studie är en höglä s-

ningsstund som ofta är förlagd efter lunchen. Förskolepedagogerna menar 

att denna stund i hög grad är ett tillfälle för att arbeta med språkstimulering. 

Detta beskrivs kunna ske genom att de vuxna försöker uppmuntra barnen till 

dialog om boken under tiden den läses. Pedagogerna anser att detta kan 

bidra till att utöka barnens ordförråd och deras språkförst åelse genom att 

ly fta fram olika ord och begrepp och diskutera dem tillsammans. Risken 

finns dock, menar Domincovic´, Eriksson & Fellenius (2006) att läsv ilan blir 

en envägskommunikation där barnens talutrymme minimeras för att det kan 

bli svårt att föra en dialog med alla barn utan att innehållet i boken påverkas. 

Pedagogerna i denna studie ty cks vara medvetna om just detta och tänker att 

läsv ilan är en aktiv itet som ska planeras noga och att syftet och mål med den 
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ska förty dligas för att den ska bli den språkutvecklande stund som de efter-

strävar. Vid en av  förskolorna har detta också resulterat i att man nu inte 

längre har något de kallar läsv ila utan en stund för läsaktiv itet.   

   På förskolorna i denna studie använder de sig av  konkret material, riktiga 

saker, miniaty rer eller bilder som kan representera till exempel ett föremål 

eller en känsla. Tanken är att det ska fungera som ett stöd för att uppmärk-

samma barnen på v issa bety delsebärande objekt eller fraser i sånger eller 

sagor, men även vara ett hjälpmedel i det dagliga samtalet. Pedagogerna 

menar att detta kan vara ett bra verkty g för de små barnen, men även för 

barn med ett annat modersmål än svenska. Genom att använda sig av  ko n-

kret material förtydligas språket, språkförståelsen och kommunikationen för 

barnet, anser förskolepedagogerna. Tecken som stöd är ett annat verkty g 

som pedagogerna på förskolor med många barn med utländsk härkomst 

berättar om.  Flera av  barnen kan inte svenska alls och då kan tecken som är 

v isuella vara mer konkreta och lättare att förstå än bara talspråk, tänker de. 

Enligt Heister Try gg (2010) är handrörelser och tecken lä ttare att komma 

ihåg än bara själva talet. Tecken kan fungera som ett verkty g för att by gga 

språket, så att talspråket får lite hjälp. Genom att använda tecken som stöd 

både hör, ser och känner barnet språket. Eftersom barnet får flera olika sin-

nesintry ck samtidigt blir förståelsen av  det som förmedlas större (Heister 

Try gg, 2010).  

   Flera pedagoger i denna studie beskriver sig själva som verbala förebilder 

för barnen. Det kan handla om det språk de använder sig av  i samtal med 

barnen, men även hur de talar med varandra på avdelningen. Samtalet i 

vardagen ty cks vara en av  de största påverkansaspekterna för barnens språk- 

och kommunikationsutveckling enligt pedagogerna. Språkutveckling sker 

bäst i vardags- och rutinsituationer, menar även Tuomela (2002). Genom att 

man uttry cker sig språkligt, samtidigt som man utför en handling bidrar 

man till att utöka barnens ordförråd. Detta är ett arbetssätt som flera ped a-

goger i föreliggande studie berättar om, de sätter ord på allt de gör. Genom 

att de vuxna på olika sätt fungerar som verbala förebilder utvecklas barnens 

språk därför att de får höra hur ord uttalas och hur talspråksgrammatiken 

låter.  

   Förskolepedagogerna berättar att de får många frågor av  barnen under en 

dag på förskolan. Ofta kanske inte tiden finns för att bemöta dessa frågor. 

Men i denna studie berättar några av de intervjuade om hur v iktigt de ty cker 

att det är att stanna upp och ly ssna på barnens funderingar och att hitta for-

mer för att ta sig an och besvara deras frågor. Detta är ett utmärkt tillfälle för 

språkutveckling, menar en av  de interv juade.  

   Förskolorna i kommunen där denna studie har genomförts har alla deltagit 

i en matematiksatsning som skett på kommunens initiativ . Samtliga försko-

lepedagoger som deltagit i studien har också fått fortbildning inom matem a-

tik. Matematiken är något som alltid har funnits i förskolan och att det är 
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något man alltid arbetat med, men det är först på senare år som det har 

uppmärksammats på det sätt som nu sker i förskolorna, menar de interv ju-

ade. Efter all fortbildning anser pedagogerna att de fått upp ögonen över var 

matematiken finns. De beskriver dock att de inte planerar så my cket för att 

matematiken ska få utry mme i verksamheten, för som många pedagoger 

uttry cker det så finns matematiken i allt. Det bety der att de inte ser matem a-

tik som något avskilt från den övriga verksamheten och att det primära inte 

är att arbeta med matematisk problemlösning. Skillnaden nu efter fortbild-

ning, enligt pedagogerna, är att de mer medvetet använder adekvata mat e-

matiska begrepp och begreppsbildning för att öka barnens ordförråd inom 

det matematiska området. De stunder på förskolan då pedagogerna anser att 

de arbetar mest med matematik är under olika rutinsituationer, men de tän-

ker även att matematiken är en del av  språket som kan stimuleras så att m a-

tematisk förståelse också utvecklas under lekar, sånger och skapande ver k-

samhet.  Det ty cks som de flesta förskolepedagoger i d enna studie ser att 

förskolans främsta uppgift är att ge barnen ett adekvat språk för att tala m a-

tematik.  
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Förskolepedagogers förhållande till upp-
följning och dokumentation 

Här redovisas den del av  studiens resultat som handlar om ”Förskolepeda-

gogers förhållande till uppföljning och dokumentation”. Genom de uttalan-

den och svar som utgjort underlag för denna del framträdde två grupper av  

svar ”Förskolepedagogers uppföljning av  barns lärande” och ”Förskolepeda-

gogers förhållande till dokumentation”. Inom var grupp framstod en mängd 

underkategorier. I en övergripande bearbetning av resultaten i detta kapitel 

har jag tagit hjälp av  den didaktiska triangeln som analy sverkty g. Dessa r e-

sultat återfinns under rubriken ”Övergripande analys förskolepedagogers 

förhållande till uppföljning och dokumentation” som kommer sist i kapitlet.  

 

Förskolepedagogers uppföljning av barns lärande 
Att följa barns utveckling har förekommit länge som tidigare beskriv its i 

kapitlet ”Dokument som styrt förskolans verksamhet”. 1 2 I sty rdokumentet 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) som var rådande då denna studie genomfördes 

finns en stor tolkningsfrihet när det gäller hur förskolepedagogerna ska d o-

kumentera barnen och verksamheten. Det är upp till varje enskild förskola 

att utforma sina material och metoder för detta ändamål. Nedan redovisas 

fy ra olika kategorierer som beskriver de metoder, material och tillvägagångs-

sätt som framträtt i det empiriska materialet.  

Genom  strukturerade m aterial 
Vid två av  de sex  förskolor som ingått i studien berättar man om ett struktu-

rerat material för att följa barnens språk- och kommunikationsutveckling. 

De har valt att använda sig av  ett norskt observationsmaterial som heter 

Tidig registrering av  språkutveckling (TRAS) (Espenakk, 2005). Materialet 

består av  en handbok och ett observationsprotokoll. Observationerna ge-

nomförs inom åtta olika områden knutna till tal, språk och kommunikation 

(samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig me d-

vetenhet, uttal, ordproduktion och meningsby ggnad). Protokollet  som kan 

liknas v id en tårta med åtta olika tårtbitar, används som ett sy nliggörande 

material v id observationerna och fy lls i för varje enskilt barn.  

Elin berättar om materialet och hur de arbetar med det på förskolan Enbä r-

et. 

                                                                 
1 2 Se kapi tlet  ”Bakgrund, Dokument som styrt förskolan”. 
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Vi har ju TRAS. Så vi trasar1 3 ju barnen och det är ju tidig registrering av  

barns språkutveckling. Ett m aterial som  vi använt oss av i fy ra eller fem  år. 

Där sy ns det ju väldigt ty dligt, det är ju uppdelat i kom m unikation, m e-

ningsbyggnad osv. Det tycker vi är ett jättebra material för  att se v art barnen 

ligger i deras språkutveckling. Det är väldigt tydligt och bra. Sen skickar v i 

v idare det till förskoleklass. Det finns med så dom  kan fortsätta. Ibland finns 

det m ycket luckor men ibland kan det vara helt ifyllt och då känner m an att 

det här är OK. (Elin) 

Elin beskriver att de har arbetet med materialet i cirka fem år. Hon anser att 

det är ett bra material för att kunna följa barnens utveckling inom de olika 

områdena som är kopplat till tal, språk och kommunikation. Elin anser att 

det är v iktigt att alla barn som fy llt två år ”trasas” så att det inte blir utpe-

kande för enskilda barn. Den blankett som fy llts i för varje barn följer sedan 

med till förskoleklassen där förskoleklasslärarna kan följa upp det som gjorts 

på förskolan. Eva, som även hon arbetar på förskolan Enbäret, beskriver 

förfarandet med TRAS på liknande sätt som Elin.  

Själva frågorna som  hör till har vi plockat ut från bladet, så att säga, och a n-

v änt i föräldrasamtal. Vi har prata m ed dem  om  att sådana här frågestäl l-

ningar har vi kikat på när vi tittar på hur barnen, deras samspel m ed andra, 

hur dom  har det m ed ordförståelse och sånt där. Vi har alltså involverat för-

äldrarna lite grann i det där. Inte så att vi har suttit och tittat på schemat till-

sam mans. Det kan lätt bli så att man öv erbetonar vikten av att fylla i sådana 

här. (Ev a) 

Eva berättar att de använder sig av  frågorna som finns kopplade till de o b-

servationer som görs i TRAS som underlag i utvecklingssamtalen med fö r-

äldrarna. Hon säger att de är noga med att inte titta på det ify llda schemat 

tillsammans med föräldrarna utan att istället föra en diskussion utifrån vissa 

frågeställningar i materialet. På Förskolan Citronen arbetar de också med 

TRAS. Camilla som arbetar där anser att det är ett bra material. De fy ller i  ett 

schema för varje enskilt barn. Även Clara berättar om hur de arbetar med 

detta material. 

TRAS använder vi. Det påvisar, man kan ju se på ett ungefär hur dom  ligger 

till. En gång per termin kollar vi dom  som  är öv er tre år eller tv å år är det 

v isst. Det är ju väldigt enkelt, det är ju inte direkt språk utan det kanske är 

olika sätt på hur de använder kroppsspråk hur de - det kan ge en fingerv is-

ning i alla fall. Sen sitter m an ju inte med föräldrarna och pekar på det här 

m en vi brukar berätta om  det m en sen så får m an ju se hur m an ska jobba 

m ed det stora flertalet kanske vad man behöv er få m er, v ad m an behöv er 

                                                                 
1 3 De k al lar att de trasar barnen då de observerar barnen med hjälp av materialet  TRAS . 
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tänka på. Jag tycker det är ganska bra ändå bara m an använder det vettigt så 

att det inte blir någon stress för familjen eller äv en för oss kanske. (Clara) 

På förskolan Citronen gör de observationer som är kopplade till detta spec i-

fika material en gång per termin på alla barn som har fy llt två år. Detta resul-

terar i att pedagogerna får veta ”hur barnen ligger till” , som Clara uttry cker 

det. Även på den här förskolan används TRAS-observationerna som en 

grund i utvecklingssamtalen och föräldrarna blir informerade om hur det går 

för deras barn. Clara menar att detta är ett bra material för att följa barn 

utveckling inom tal, språk och kommunikation men att det ska användas på 

ett förnuftigt sätt så att det inte orsakar stresspåslag för pedagoger och fö r-

äldrar. 

   Y tterligare en förskola nämner TRAS materialet. Det ty cks dock inte vara 

något som de använder sig av  på samma uttalade sätt som de två ovan 

nämnda förskolorna. De använder sig endast av  materialet då det är något 

speciellt de funderar över angående något enstaka barn. Boel säger så här:  

[D]et är likadant där m ed dom  här barnen som  fly ter i den här fåran dom  

håller vi ju inte på att diagnostisera, kollar eller något sådant där. Utan det är 

v äl om  m an får, jag vet vi hade för något år sedan en pojke som  vi funderade 

jättemycket på just hans språk och då har v i ju gått den här TRAS utbild-

ningen och då brukar vi plocka fram TRAS snurran. För den är så väldigt lätt 

att hitta var man hittar bristerna. Det låter ju jättehemskt men på något sätt 

så att m an vet att här att hur gör han då han ska göra si eller så. Nä m en det 

funkar ju bra och så hittar man något ställe liksom  men här, här funkar det 

inte och då kan man som  bestämma då m åste vi jobba inom det här området. 

(Boel) 

Enligt Boel så använder de sig av  TRAS de gånger då de har funderingar över 

enskilda barn. De har gått en utbildning om materialet så de har kunskap om 

hur det fungerar. Hon beskiver att det kan vara svårt att ringa in svårigheten 

hos v issa barn men med hjälp av  TRAS går det att göra det. Även Bosse har 

likande tankar som Boel.  

Vi hade föreläsning en hel termin om TRAS som  fanns förut. Det kanske inte 

kändes helt hundra m en de finns bra frågeställningar där som  m an kan a n-

v ända sig av. Då tar man m ed sig dom  från andra material som  har kom m it 

och gått, m an tar lite här och där tills man får det som  känns, att så här vill vi 

jobba och nå fram till utifrån målen och så där. Så det är svårt att säga att v i 

har det  här v erkty get utan det är lite plock. (Bosse)  

Bosse berättar att han fått fortbildning om observationsmaterialet TRAS, 

men att han inte kände sig riktigt nöjd med det. Istället beskriver han att 

pedagogerna på hans förskola har plockat ihop ett eget material, från bland 
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annat. TRAS, men även från andra material som han tagit del av  under sin 

tid inom förskolan. Detta för att de ska veta hur de ska arbeta med de up p-

satta målen, menar Bosse. Även på den förskolan där Erika arbetar a nvänder 

de sig av  TRAS, men hon berättar också om ett annat material som de an-

vänder sig av . 

Vi gör ju bland annat dom  där SIT-testen och sen har v i ju den där TRAS 

dokum entationen. Då kartlägger man ju v art dom  ligger i olika om råden. 

(Erika) 

Erika berättar att de arbetar med ett material som heter Språkligt Impres-

sivt Test (SIT) (Hellquist, 1989), som de använder för att testa barnens 

språkförståelse. SIT-testet är uppbyggt som en saga där den vuxne läser en 

bit i taget och barnet får välja mellan tre bilder som de ty cker passar till sa-

gan.  

   Specifika dokumentationsmaterial för att följa barnens utveckling inom 

matematiken är inte så vanligt förekommande i denna studie som för ba r-

nens språk- och kommunikationsutveckling. Cecilia och Erika berättar om 

ett material som de diskuterat på sina förskolor. 

Vi har ju inte direkt något sådant. Det finns något som  heter MIO. Det är un-

gefär samma (som  TRAS, författarens anmärkning) m en man bedöm er inte. 

Jag kan inte säga att jag kan. Det är som  sådant där stöd. Ungefär som  TRAS 

fast m an sitter inte och m arkerar ut för v arje barn. (Cecilia)  

[D]et har varit upp till resonemang kring det här som  finns nu som  heter  

MIO m en vi har inte tagit något beslut om  att använda det än. Det är fortfa-

rande lite öppet. (Erika) 

Flera av  de interv juade berättar om just  MIO (Matematik, Individen, Om-

givningen). MIO är ett material som består av  en handbok och ett observat-

ionsprotokoll som är tänkt att hjälpa förskolepedagogerna att observera ba r-

nens matematiska kunnande. Detta material fokuserar på problemlösning, 

tal och räkning samt geometri. Det ska även fungera som ett analy sredskap 

för utveckling av  den pedagogiska verksamheten. Materialet är tänkt för 

barn mellan två och fem år (Davidsen, 2012). Nu har inte detta material bör-

jat anv ändas än, men det ty cks ha förekommit diskussioner på flera förskolor 

om det, men inga av  förskolorna i studien ny ttjar sig av  det sy stematiskt.  

Genom  friare dokum entationsm aterial 
Vid en av  förskolorna använder man sig av  en saga för att observera barnen.  

Pedagogerna läser sagan och barnen tolkar det som de hör och ritar sedan 

passande bilder till berättelsen. 
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Det finns en ritsaga. Som tidigare om  jag nu säger rätt – tidigare var det uti-

från språk som  är bestämt på huset att man gör med 3-4 åringar och nu då 

äv en matte. Dom  får rita i rutorna v ad som  händer i sagan. Det är v äl det 

m aterial som  finns och då ska man eventuellt kunna utläsa lite grann utifrån 

det. (Alice) 

Alice berättar att barnen får rita bilder till en berättelse. Sedan tidigare var 

den inriktad på barnets språkförståelse, men nu på senare tid har de lagt till 

även matematiska begrepp i sagan. Dessa observationer av  barnen görs en 

gång då de är tre till fy ra år. Några av  de interv juade berättar att de arbetar 

med portfolio, som kan ses som ett friare dokumentationsmaterial, men de 

kan se väldigt olika ut från förskola till förskola. Elin berättar om hur de gör 

på hennes förskola. 

Vi har ju portfolio där vi sätter in olika saker i en pärm  som  v isar barns u t-

v ekling och där kan det ju finnas delar som  är m atematik som  också följs upp 

från sm åbarns, och det börjar vi ju m ed ända från det dom  börjar här och 

ända upp till förskoleklass och sen fortsätter dom  nog i skolan också. Det är 

som  en röd tråd genom  hela huset. (Elin) 

Detta dokumentarande av  barnen börjar redan då de inskolas på förskolan 

och fortsätter sedan under hela förskolevistelsen. Portfolion ska v isa på ba r-

nets utveckling inom olika områden bland annat matematik. Hela förskolan 

Enbäret gör likadant med detta insamlande av  dokument för att följa barns 

utveckling och lärande. Dessa portfolios tas sedan med till skolan.  

   Även på förskolan Citronen har alla barn en egen portfolio. Clara säger så 

här:  

Man dokumenterar väl på lite olika sätt m en dom  har ju sin portfoliopärm  

som  m an kan följa lite, men hur ska jag säga allting tar ju tid. Det är ju det 

som  m an kan inte dokumentera hur mycket som  helst. Det vi gör är att v i fo-

tograferar, skriver sm å, dokumenterar sm å och sätter upp som  m an kan se 

ty dligt det som  kan påvisas för föräldrar. Det  är väl ett sätt att dokum entera 

som  är ganska enkelt. Det finns ju gränser. I portfolion finns en presentation 

om  barnet och vad dom  tycker om  och, det här kan jag, det här har jag lärt 

m ig, familj och kom pisar och lite sådant som  följer m ed under v ägen. Den 

får dom  m ed hem sen som  ett m inne. En liten del av  den tas ut och följer 

m ed till skolan, så barnet pr esenteras lite grann. (Clara) 

Clara berättar att de dokumenterar barnen både i en portfolio, men även 

genom mindre dokumentationer av  barnen och verksamheten som de sätter 

upp på väggarna så att föräldrarna kan ta del av  dem. Portfolion innehåller 

flera delar där man kan följa barnets utveckling inom olika områden till e x-

empel vad de ty cker att de har lärt sig men även delar som handlar om ba r-
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nens familj och kompisar. Clara uttry cker också att allt det här med doku-

mentation av  barnen tar tid och att man måste lära sig sätta gränser för det, 

annars kan det lätt bli för my cket jobb.  

   Förskolan Apelsinen har ännu inte riktig startat upp med att använda si g 

av  portfolio men Alice berättar om det arbete som pågår.  

Vi håller på inne på m in avdelning med att jobba jättem y cket m ed, v i har 

hållit på i öv er ett år och slitit m ed ett portfoliotänk som  vi hoppas ska v ara 

hållbart, men det är inte gjort i en handvändning. Det består av flikar till ex-

em pel m itt lärande, jag kan, traditioner och så vidare. Det är dom  här v a n-

liga. De har funnits på andra förskolor, måltider, m öten, inskolning. Vi för-

söker titta på vad barnen är i under sin tid här på förskolan. Vad är det v i 

ty cker är v iktigt. (Alice) 

På Alice avdelning har de tagit fram ett grundmaterial för en portfolio som 

sedan ska användas på hela förskolan. Den kommer att bestå av  flera flikar 

om det som de anser som v iktigt i ett barns liv . Det kommer att handla o m 

deras utveckling och lärande, men även något om de traditioner som försko-

lan har. Detta för att v isa på v ilken kontext barnet har befunnit sig i under 

sin tid på förskolan. 

Genom  pedagogisk dokum entationsliknande sätt  
På förskolan Flädern förekommer ett sätt att följa upp barnens lärande ge-

nom att samla in foton och filmer av  aktiviteter och av  det barn sy sselsätter 

sig med. Det är en metod som kan sägas likna pedagogiska dokumentationer 

(Lenz Taguchi, 2007 ) och en av  de som interv juats nämner v id ett annat 

tillfälle att de arbetar med just pedagogiska dokumentationer på förskolan 

Flädern. Fanny  och Filippa beskriver hur de gör då de dokumenterar ba r-

nens utveckling och lärande. 

Det är det vi fotar och skriver upp som  vi sen sitter och reflekterar öv er. Det  

är ju där m an kan se det m en inte något annat. (Fanny )  

Både saker som  man ser här och barn som  m an följer då de börjar här och 

när m an jobbar med dem i m indre grupper och vi filmar ibland. Dokum en-

tera försöker vi göra ganska mycket och sen så sitter v i och reflekterar i ar-

betslaget kring olika saker. [- - -] Sen dom  här dokum entationerna som  v i 

gör, dom  visar m an för varandra och pratar och då kan man ju. [. . . ]Vi har 

reflektion på onsdagar då har vi drygt en och en halv  tim m e som  v i kan gå 

ifrån två personal och sitta och titta på det vi har jobbat m ed i projektet på 

tisdag och onsdag förmiddag. Från det gör vi en liten dokumentation som  v i 

tar m ed oss till en träff på fredagen. I den dokumentationen då v i sitter, v i 

ska försöka få in det där nu när vi h ar avdelningsmöte att m an även där kan 

sitta och prata om , för där kan m an ju se. (Filippa)  
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Både Fanny  och Filippa berättar att de fotar och skriver upp sina observa t-

ioner som sedan samlas ihop för reflektion i arbetslaget. Filippa berättar 

också om att de arbetar med projektarbeten som dokumenteras med hjälp av  

foton eller filmer. Hon beskriver ett arbetssätt där de har avsatt v issa dagar 

för reflektionstid på den egna avdelning och att de v id andra tillfällen tar 

med sig dokumentationer till en reflektionsträff med övriga avdelningar. 

Under dessa träffar presenterar förskolepedagogerna de sammanställda 

dokumentationerna för varandra och utifrån det planeras den kommande 

verksamheten. 

Genom  inget  m aterial eller fastställd strategi 
Flera av  de interv juade berättar att de inte arbetar med något speciellt 

material eller metod för att hämta in information om barnen. De säger istä l-

let att de ser det i den dagliga verksamheten då de är med barnen. Berit b e-

rättar om hur hon vet att barnen utvecklas inom språk, mat ematik och 

kommunikation. 

Det hör m an ju och ser man ju när man är m ed dem hela tiden. Jag har inget 

m ätverktyg eller något sådant. Det är m er det m an känner själv och ser. (Be-

rit) 

Berit menar att hon både ser, känner och hör hur barnen utvecklas då hon 

får följa dem varje dag och genom flera år. Hon menar på att hon därför inte 

behöver något material för att kunna följa barnens utveckling och lärande. 

Även Anna beskriver att hon vet att barnen utvecklas utan att använda sig av  

något speciellt material eller metod. 

Det kan m an se, i och m ed att vi har dem under ett år så kan m an ju se hur 

det v ar på hösten och hur det är på våren och hur dom  har lärt sig (allt från) 

att både det här att ta för sig själv, reda ut konflikter själv  och kunna stå på 

sig och säga ifrån till att lära sig hantera situationer på ett annat sätt. Man 

ser hur det har förändrats öv er tiden som  de v arit här. (Anna)  

Anna berättar att hon har möjligheten att följa samma barn under ett år och 

att det då går att se hur de har utvecklats genom  att jämföra barnens för-

mågor inom olika områden på hösten och på våren. På förskolan där hon 

arbetar har de åldershomogena grupper som gör att till exempel femåringar-

na v istas i en egen grupp och det är där Anna arbetar.  Doris berättar att hon 

också ty cker sig kunna se hur barn utvecklas inom språk och kommunikation 

genom att se hur de leker eller hur de gör då de löser konflikter.  

Vi får inte göra tester och sådant där och betygssätta, utan det är väl att man 

ser det m y cket i leken, hur dom  löser konflikter. (Doris) 
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Doris berättar också att de inte får testa barnen i vad de kan och inte heller 

bedöma deras kunnande utifrån uppnåendemål, följaktligen är det observa t-

ioner av  lek och konfliktlösning som ligger till grund för deras uppfattningar 

om barnens utveckling både vad gäller språk och socioemotionell utveckling. 

Även Bosse menar att de observationer som sker i vardagen är det som gör 

att de vet att barnen utvecklas inom språk, matematik och ko mmunikation. 

Det är ju m ed observationer bara i vardagen så hör m an ju hur de utvecklas, 

lär sig m er och m er. Det är ju så att man får göra observationer med dem och 

intervjuer. Vi har ju ingen mall till spontana intervjuer, m en inför utv eck l-

ingssamtalen har vi, beroende vad vi ska prata om , har vi m allar över v ad v i 

har tänkt ta upp så får även föräldrarna dom  och utifrån dom  så pratar v i 

m ed barnen innan också och så där. Barnen är med på samtalen också så det 

är bra att man har börjat lite innan hemma och så kan man jämföra v ad fick 

ni för sv ar hem m a och hur ser det ut här. (Bosse) 

Han tillägger att ibland får de göra flera observationer, men även spontana 

interv juer för att bilda sig en uppfattning om de enskilda barnen. Till de 

spontana interv juerna med barnen är det inte förberett några frågor, men 

inför utvecklingssamtalen gör de planerade interv juer med alla barn. Dessa 

interv juer gör även föräldrarna med sitt barn hemma och till dessa är fr å-

gorna lika för alla barn i gruppen. Under själva utvecklingssamtalet, där även 

barnet deltar, kan man prata om de svar som barnen har uttryckt i förskolan 

och hemma och jämföra dem för att få en bättre bild av  barnet och dess u t-

veckling. 

   Pedagogerna berättar om olika situationer och aktiv iteter i vardagen som 

gör att de särskilt uppmärksammar barnets utveckling inom språk, matema-

tik och kommunikation. Frida lyfter diskussioner och bokläsning som sådana 

tillfällen. 

Det m an hör är ju att hur dom  pratar, hur dom  för en diskussion och hur 

dom  tar in då m an läser för dem  om  dom kan återberätta lite granna. Ja det 

är v äl där jag tänker på det. (Frida) 

Hon menar att man vet att barn utvecklas inom framförallt språk och ko m-

munikation när hon hör hur de pratar med varandra och om de kan föra 

diskussioner. En lämplig stund för det är just bokläsning för v id det tillfället 

går det att upptäcka om de förstår texten och kan föra en dialog om den s e-

nare, menar Frida.  

   Leken ty cks också vara en aktiv itet som pedagogerna observerar. Eva b e-

rättar om vad hon noterar i barnens språkutveckling under en sådan obse r-

vation. 
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Man iakttar och ser  hur de fungerar tillsammans m ed andra när de leker och 

så där. Hur dom  använder språket och sen när de direkt v änder sig till oss, 

försöker göra sig förstådda så kan m an ju höra vart efter att de får större or d-

förråd, att dom förstår grundläggande begrepp i en större utsträckning. Det 

m ärker m an ju. (Ev a) 

För Eva är leken en bra stund att iaktta barnen och se hur de leker med 

varandra och hur de använder språket, hur de försöker göra sig förstådda 

med kamrater men även med de vuxna. Eva menar att utveckling handlar 

om sådant som ett ökat ordförråd och att de fö rstår grundläggande begrepp.   

   I matematiken ty cks det vara liknande tankar om hur de vet att barnen 

utvecklas inom just det matematiska området. Doris och Erika menar att de 

bland annat ser att barnen utvecklas då de börjar räkna.  

Man ser att dom  utvecklas och kan börja räkna, förstår vad ett, två, tre, fyra,  

fem  är. För m ånga kan det var en ram sa sen när dom  förstår att efter tre 

kom m er fy ra, att m an ser såna utv ecklingar också. (Doris) 

Det m ärker man ju när de börjar prata själva. Man ser att dom  har den där 

taluppfattningen. Att dom  till exempel vet att siffran tre står för tre saker. 

Man kan fråga dem – Kan du hämta tre saker så klarar dom  av  det eller så 

frågar man hur m ånga saker är det – Fem . Man pratar m atematik m ed dem  

och ser om  de har rätt begrepp. (Erika) 

Det är när barn v isar förståelse av  siffrors innebörd och att de vet att till e x-

empel siffran tre representerar tre föremål som pedagogerna också kan se 

hur barn utvecklas i sin matematiska förståelse. För att pedagogerna ska veta 

att barnen kan detta får de små uppgifter som att till exempel hämta ett v isst 

antal föremål och sedan kan pedagogerna se hur de ly ckades med uppgiften. 

Det ingår även en mängd begrepp i matematiken och huruvida barnen kan 

dessa går att förstå när pedagogerna samtalar med barnen, menar Erika.   

   Att spela spel och bygga och konstruera tycks också vara några aktiv iteter 

där pedagogerna försöker att se hur barn utvecklas inom matematiken. Boel 

säger så här: 

Det ser m an ju när de spelar det där spelet (ett m atem atikspel) också hur 

dom  lär sig när dom  bygger. Sen ser man ju att de vill fortsätta. Det tolkar jag 

som  om  jag har lärt m ig någoting om  jag v ill fortsätta och göra m er [. . .] 

Dom  kan komma på någon sån där jättesmart lösning. Då ty cker jag att de 

har lärt sig något, gjort någon sån där hållfasthetsberäkning och fått till det 

och kunna tänka lite abstrakt faktiskt – jag gör på det här sättet så kom m er 

det att funka. Då har m an lärt sig något tycker jag, och det är m atte ty cker 

jag på den här nivån. [- - -] Sen kan vi få viss respons från skolan också som  

kan tala om  att nu funkar det v äldigt bra i den här gruppen. (Boel)  
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Boel menar att om barnen lär sig något så blir de intresserade av  att fortsätta 

med aktiv itetenen och att utveckla den v idare. När de jobbar med by gg- och 

konstruktionsaktiviteter och måste fundera ut hur de ska angripa v issa n a-

turlagar för att få by gget att hålla ihop så måste barnen lära sig att tänka 

abstrakt, säger Boel. Detta med att tänka abstrakt kopplar hon ihop med 

matematiskt kunnande. Boel har tidigare berättat om att de har ett gott sa m-

arbete med förskoleklassen och även i detta sammanhang, angående hur de 

hämtar in information om barnens lärande, lyfter hon fram detta samarbete. 

Hon säger att de får respons från skolan på hur barnen fungerar i olika 

sammanhang då de börjat i förskoleklassen. Boel menar att man på det v iset 

ser att barnen har utvecklats och lärt sig.  

   Några av  de interv juade uttrycker att de inte har något material  eller någon 

fastställd metod för att följa barnens utveckling. Alice uttrycker att det skulle 

vara bra om det fanns. 

För jag tror att vi behöver någon typ av dokum ent att följa för att se skat t-

ning någonstans. Vi kan inte. Det är liksom  ingen utantillkunskap som  v i 

m åste besitta. Egentligen känns det som  att veta att det gör m an när m an är 

fem  och det gör m an då man är två rent m atematiskt. Det är ju så stort. För 

att få ett lite hum för då kanske det skulle vara lättare för oss pedagoger att 

se öv er vår verksamhet både med m iljö, material och vårt kom petensbehov  

och så. (Alice) 

Det går att utläsa av  Alice berättelse att hon skulle önska att det fanns något 

sorts dokument som skulle underlätta dokumenterandet av barnen och verk-

samheten på förskolan. Hon anser att all kunskap om de enskilda barnen 

inte går att hålla i huvudet och att det vore bra att veta på ett ungefär vad 

barn gör i en v iss ålder. Genom att göra dessa dokumentationer skulle ver k-

samheten kunna utvärderas och därmed även utvecklas. Detta skul le kunna 

leda till att se v ilka förändringar som behövs både i miljön och av det materi-

al som finns på förskolan. Det skulle även kunna sy nliggöra v ilken komp e-

tensutveckling som pedagogerna behöver, menar Alice.  

   Doris berättar att de bara gör dokumentationer om det är något de funde-

rar över. 

[M]an dokumenterar om  m an ser att det är något, som  vi kanske borde göra 

någonting åt, så dokumenterar vi m en vi har inte något sådant där speciellt 

m aterial faktiskt. Vi dokumenterar och pratar m ed varandra och utifrån det 

om  v i behöver hjälp eller stöd av  någon eller få en a nnans åsikt. (Doris) 

Hon säger att de inte använder sig av  något speciellt material för att hämta 

in information om barnen. De dokumenterar barnens motorik, språkutveckl-

ing och det sociala samspelet eller när de upplever att det är något som b e-
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höver åtgärdas. Efter dokumentationerna är gjorda samtalar de med 

varandra och överväger om det som visat sig i dessa sammanställningar p e-

kar på att de behöver hjälp utifrån. Upplever pedagogerna att de beh över 

stöd så ansöker de om det från till exempel elevhälsan. Denise arbetar på 

samma förskola som Doris och hon berättar så här: 

Det v ar på tal om  IUP tidigare men det valde vi bort. Vi tänkte att v i kunde 

m era observera, filma och få m ed utveckling på så sätt att m an hjälpas åt 

öv er huset för att fånga barns utv eckling och lärande och titta på det til l-

sam mans i arbetslaget. Nu har det ju varit, ge reflektionstid till att bearbeta 

det m an sett och upplevt och så där. Nu är det där med tiden m an upplev er 

att m an borde ha gjort mer, m en ändå ser m an ju fram steg och utv eckling 

hos barnen. Sen har vi ju samarbete med elevhälsan på olika om råden, spe-

cialpedagoger som  m an kan få idéer och ny tt m aterial av . (Denise) 

Diskussioner om att använda sig av  någon form av IUP (indiv iduella utveckl-

ingsplaner) har förekommit på förskolan, men de beslutade sig för att inte 

använda sådana. Istället prioriterade de att observera och filma barnen för 

att hämta in information om deras utveckling och lärande. Detta reflekterar 

de sedan över tillsammans i arbetslaget. Denise ly fter dock fram tid som ett 

problem. Hon menar att det skulle gå att göra my cket mer, men tiden räcker 

inte till. Trots det anser hon att det går att följa barnens utveckling och l ä-

rande. När de behöver stöd i sitt arbete får de det av  elevhälsan i kommunen 

och av  specialpedagogerna som kan ge dem handledning i deras fortsatta 

arbete.  

   Filippa berättar om ett material som de har använt, men som har tagits 

bort.  

Vi har haft, men nu kan jag inte riktigt svara på det där sådana där frågefor-

m ulär som  vi har plockat bort. Vi har ju tagit ett gemensamt beslut på om r å-

det att det har känts lite som  att. Det var en del som  tyckte att det v art som  

en liten, alltså det här med tester och sådant inte kändes riktigt bra. Det som  

är ju att vi kopplar in, om vi säger att det är någonting m ed språket för nu 

har vi en flicka, m en då är det ju via BVC och sen så kom m er det ju sen n å-

gon som  tar kontakt någon logoped och elevhälsan om  det blir y tterligare. 

(Filippa) 

I hennes beskrivning går det att utläsa att det varit diskussioner om hur man 

ska följa barnens utveckling och lärande. Ett gemensamt beslut inom sko l-

området har fattats och de test som de har använt sig av  tidigare har tagits 

bort. När de nu ser att det finns barn som behöver få stöd i sin utveckling 

vänder de sig till Barnavårdscentralen för utredning och sedan kopplas y tter-

ligare resurser in v id behov, berättar Filippa. 
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Sam m anfattning av förskolepedagogers uppföljning av barns 

lärande 
Många av  de interv juade i denna studie berättar att de samlar in och doku-

menterar det barnen gör på förskolan. Dokumentationen kan se ut på många 

olika sätt och utföras på olika grunder.  

   I analy sen av hur pedagogerna följer barns utveckling och lärande fann jag 

fy ra kategorier som beskriver detta. Dessa är; den strukturerade materialka-

tegorin, den friare dokumentationsmaterialkategorin, den pedagogisk 

dokumentationsliknande kategorin samt en kategori som karaktäriseras av  

att inget material eller ingen strategi används.  

   I kategorin strukturerade material beskriver pedagogerna att de använder 

sig av  Tidig Registrering Av Språkutveckling (TRAS) för att följa barns 

språk- och kommunikationsutveckling. Det finns olika sätt att använda sig av  

TRAS. Några förskolor gör observationer på alla barn som har fy llt två år, 

andra arbetar med materialet då det uppstått funderingar kring ett enskilt 

barn. Det förekommer även att pedagogerna kombinerar  TRAS med andra 

egna material. Då det handlar om strukturerade material inom matematiken 

är det ingen förskola som använder det i dagsläget, men det förs diskussio n-

er om sådana och då framförallt om materialet Matematik, Individen, Om-

givningen (MIO). Inom kategorin friare dokumentationsmaterial förekom 

det både portfolio och något som kan kallas för observationssagor. En för-

skola har en ritsaga som berättas av pedagogerna och där barnen ritar bilder 

till som illustration. Sagan är kopplad till barnens språkförståelse, men även 

till matematiska begrepp.   

   Det finns flera förskolor som ingår i studien som berättar att de följer bar-

nens utveckling i en portfolio. I den samlas dokumentationer om barnet från 

det att de börjar på förskolan tills de sluter. Vid en förskola berättas det om 

ett arbetssätt med att dokumentera verksamheten och sedan reflektera öv er 

vad de sett som för tankarna till pedagogisk dokumentation, liknande de 

som förekommer v id förskolorna i Reggio Emilia. Pedagogerna dokument e-

rar de projekt de arbetar med, och det barnen sy sselsätter sig med under 

övrig tid genom att filma eller fotografera. Denna förskola har arbetat fram 

ett strukturerat schema för att kunna sitta tillsammans så många förskole-

pedagoger som möjligt och reflektera över de dokumentationer som upplevs 

mest intressanta och aktuella för stunden. Detta arbetssätt genomsy rar h ela 

förskolans vardag.  

   Flera av  de intervjuade berättar att de inte använder något material eller 

metod för att följa barns utveckling. De menar i stället att de ser och hör hur 

barn utvecklas i den dagliga verksamheten. En pedagog påpekar dock v ikten 

av  att hon får följa samma barn under en längre tid för att kunna se denna 

utveckling.  

   Pedagogerna berättar om stunder som de menar är lämpliga för dessa va r-

dagliga observationer av  barnets språk. De ly fter fram bokläsning som ett 
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sådant tillfälle. Där kan man, menar de, upptäcka barns språkliga kompe-

tens. Genom att pedagogen skapar en dialog med barnet kan de då få ind i-

kationer på hur det är med språkförståelsen. Även barnens utveckling inom 

matematiken går att se, menar pedagogerna. Det v isar sig i hu r barnen ut-

vecklar förståelse för siffrors innebörd, men även av  matematiska begrepp. 

Pedagogerna noterar detta då barnen till exempel uppmanas att hämta ett 

v isst antal föremål eller hur de använder sig av  olika begrepp i samtal med 

vuxna och barn.  

   Några pedagoger som berättar att de inte har något material eller metod 

för att följa barnens utveckling uttry cker att de saknar detta. De menar att 

det skulle underlätta arbetet för det går inte att hålla all kunskap om barnen i 

huvudet. Att kunna göra dokumentationer av  verksamheten skulle kunna 

leda till att den lättare kan utvärderas och därmed u tvecklas, anser dessa 

pedagoger.  

Förskolepedagogers förhållande till dokumentation 
Den första läroplanen för förskolan kom 1998 (Utbildningsdepartementet, 

1998). I den står att de enskilda barnens resultat inte ska utvärderas och att 

bety g eller omdömen inte ska utfärdas. Det skrivs v idare att det är angeläget 

att det utvecklas metoder som gör att de mål som är framtagna för det ped a-

gogiska arbetet kan utvecklas. När förskolan fick en rev iderad läroplan den 

första juli 2010 tillkom ett avsnitt som handlade om uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Det övergripande sy ftet med avsnittet om uppföljning och 

utvärdering av  förskolans verksamhet är att det ska bidra ti ll att verksamhet-

en utvecklas och att alla barn ska ges bästa möjliga förutsättningar för u t-

veckling och lärande (Skolverket, 2010). På följande sätt formuleras det i 

läroplanen: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 

upp, utvärderas och utv ecklas. För att utv ärdera förskolans kv alitet och 

skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 

dokum enteras och analyseras. För att stödja och utmana barnen i deras l ä-

rande behövs kunskap om  hur barns utforskande, frågor, erfarenheter, ku n-

nande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika m ålom -

rådena. [- - -] Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utv eckling och 

lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analy se-

ras för att det ska vara möjligt att utvärdera förskolan(sic). (Lpfö98, Skolver-

ket, 201 0, s1 4 ) 

Detta är det som står att läsa i förskolans nuvarande sty rdokument och det 

är det som är förskolepedagogernas uppdrag. Följaktligen är det detta de ska 

de förhålla sig till.  
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   I följande avsnitt redovisas vad som framträtt som centralt i pedagogernas 

förhållande till dokumentationsuppdraget. Jag fann tre sådana områden. Det 

ena handlade om tolkningar av  uppdraget, det andra om den oro och os ä-

kerhet som pedagogerna upplever kring dokumentationsuppdraget och den 

tredje är om de förhandlingar som pågår på förskolorna om hur de ska fö r-

hålla sig till och genomföra dokumentationsuppdraget. 

Tolkningar av dokum entationsuppdraget  

Alla förskolepedagoger i denna studie anser att de har ett uppdrag att doku-

mentera barnen och/eller verksamheten i förskolan. Så här säger några av  de 

interv juade: 

Det står i läroplanen. Så det är klart att vi ska göra det sen kan det vara sv årt  

m ed tid och så m en det ska göras. (Agnes)  

Det känns som  att det är en del av det vi arbetar m ed, dokum entation och 

observ ation är just den stora delen av vårt jobb. Det är en sky ldighet m an 

känner. (Birgitta)  

Det är en skyldighet vi har gentemot barnen ty cker jag, barnens fram tid. 

(Doris) 

Ja det finns ju i läroplanen att vi ska dokumentera. Vi ska dokum entera be-

ty dligt m er än v i gjort tidigare. (Erika)  

Det framgår av  dessa citat att v issa anser att de har ett uppdrag att doku-

mentera verksamheten och barnen för att det står så i läroplanen. Det som 

v idare skiljer de intervjuade åt är dock deras olika tolkningar av  uppdraget. 

Camilla, Fanny  och Doris säger så här: 

Vi har ju tydliga uppdrag. Vi har ju läroplanen. My cket att dokum entera, 

både för att v isa föräldrarna och för v årt arbete fram åt. (Cam illa)   

Jag dokumenterar både för mig själv och för föräldrarna så vi kan visa att det 

v i gör är bra. I första hand gör jag det för m ig själv måste jag ju säga. Bara för 

att m an ser att m an gör skillnad. (Fanny )  

Dokum entera det måste man göra. Både för sin egen skull och sen är det ju 

roligt att visa föräldrarna. Det kan vara kul för barnet sen så sm åningom  att 

ha kvar lite grann och kunna titta att när jag var två år så ritade jag så här, oj 

sa jag att det v ar en gubbe m en titta nu har jag ju ögon. (Doris)  

Camilla hänvisar till Lpfö98 (Skolverket, 2010) och att det är framskrivet att 

förskolorna ska dokumentera barnen. Hon menar att det kan bli väldigt 
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my cket som ska dokumentaras och då av  olika anledningar. Den ena är för 

att föräldrarna ska få en inblick i förskolans verksamhet och den andra är för 

att förskolepedagogerna själva ska få insikt om vad de ska prioritera i arbetet 

med barnen. Även Fanny och Doris berättar att de dokumenterar mycket för 

deras egen skull för att hon ska kunna se att verksamheten drivs  framåt. 

Doris menar att det är bra för den enskilda pedagogens skull att det görs 

dokumentationer för då blir det ty dligt vad som händer i verksamheten. Alla 

tre menar att föräldrarna är mottagare av dokumentationerna och att det är 

bety delsefullt att de kan v isa upp vad som händer på förskolan. Dokumentat-

ionerna är även till för barnen för att de genom tidigare dokumentationer 

kan få sy n på vad de har lärt sig. På Doris förskola arbetar man med portfo-

lios och där samlas dokumentationer som barnen sedan kan få ta del av .  

   Att enskilda barn ska dokumenteras är det många som menar. Så här säger 

Elin och Camilla: 

[S]e v ar det är som  vi ska sätta in resursen, inte att det här barnet har inte 

kom m it så långt i sin språkutveckling utan vad kan vi göra för att hjälpa det 

här barnet för att här brister det. Så det ty cker jag är jättebra. (Elin)  

Då kan m an se att dom  är lite svaga här eller att dom  kanske behöv er lite 

m er så kan man fundera på vad det beror på och vad kan vi göra åt det. Det 

ty cker jag är jättebra. (Cam illa) 

De menar att dokumentationer av  de enskilda barnen måste göras. Flera 

pedagoger poängterar att det inte handlar om att leta brister hos barnen utan 

att detta görs för att pedagogerna ska få veta hur de ska stötta dem på bästa 

sätt. Andra menar att de ska göra observationer och dokumentationer av  de 

barn som v isar upp svårigheter av något slag. Dokumentationerna görs även 

för att pedagogerna ska kunna planera och anpassa verksamheten så att den 

blir gy nnsam för alla barn. 

   Cecilia menar att hon har ett uppdrag att dokumentera barns lärande.  

Naturligtvis att m an ska dokumentera det som  barnen har lärt sig för att 

kunna gå vidare men samtidigt tycker jag att dom  går i förskolan. Det ska 

inte läras, utan det ska ske naturligt. Det är när dom  kommer till skolan det 

är då dom  ska lära sig. Det ska vara roligt att börja skolan och lära sig, lära 

sig räkna, lära sig skriva man ska lära sig läsa. Det är inte så himla roligt att 

äntligen komma till skolan och så kan du allting redan. Det är m in filosofi. 

(Cecilia) 

Cecilia säger att man ska dokumentera det som barnen lär sig men samtidigt 

uttry cker hon att barn inte ska lära sig så my cket i förskolan. Det är enligt 

henne inte förskolans uppdrag att lära barn något medvetet utan att det ska 

ske på, vad hon kallar ”det naturliga sättet”. Hon menar att det är när de 
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kommer till skolan som de ska lära sig. Cecilia ser en uppe nbar risk med att 

barnen får det tråkigt i skolan om de redan kan my cket .  

   Några av  de interv juade berör arbetet med pedagogiska dokumentationer. I 

flertalet av  fallen så berättar de att det känns svårt att ta sig an denna arbet s-

form. Så här säger Agnes: 

Sen tror jag att pedagogisk dokumentation kan vara ganska knepigt. Det är 

lite annorlunda för där ska m an ju gärna diskutera efteråt om  v ad som  v ar 

bra och vad som  dåligt och sen utveckla det. Det krävs ju mycket jobb för pe-

dagogerna så man gör lika för det tycker jag är viktigt och för att förstå v ad 

det riktigt innebär. (Agnes) 

Hennes tolkning av  uppdraget är att de ska använda sig just av  pedagogiska 

dokumentationer för att följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Den 

arbetsformen verkar hon inte känna sig helt try gg i. Agnes pekar på att det 

måste avsättas tid för diskussioner där det också finns möjlighet att anal y -

sera verksamheten med hjälp av  de pedagogiska dokumentationerna. Hon 

anser att det kommer att krävas en stor arbetsinsats från förskolepedagoger-

nas sida för att få detta med att dokumentera barnen och verksamheten att 

fungera.  

   Även Fia funderar över att arbeta med pedagogiska dokumentationer. 

Nu har vi ju börjat jobba mer och mer m ed dokum entationer. [ - - -] Det är 

jätte intressant för man ser så mycket när man gör dom här dokumentation-

erna. [- - -] Dom  (de som  höll i en kurs om  pedagogisk dokum entation som  

Fia gått) var eld och lågor och kunde läsa in hur mycket som  helst i bilder v i 

såg, m en hallå, det här kan vara världens största fetaste lögn. Här sitter v i 

och tittar på en bild, ja gud v i kan läsa in att barnen gör så här och dom  

m åste ha tänkt så här. I själva verket var det barnet som  fly ttade på en grej 

härifrån till hit för att dom  egentligen skulle ta något annat. Det v ar inget 

m ärkvärdigt i flyttningen utan att det var bara något som  kom  m ed på bi l-

den. Men ja vi jobbar ju som  sagt med det och sitter och pratar.  Nu har v i 

pratat ganska mycket om  hur vi ska få med barnen i processen och sitta m ed 

och reflektera över bilderna och för då blir det på riktigt för barnen kan svara 

på v ad dom  gjorde och vad dom  tänkte och att vi kan lära tillsam m ans. Det 

blir som  y tterligare en dim ension. (Fia) 

Av Fias resonemang kan man utläsa att hon både är positiv  och negativ  på 

samma gång till att använda pedagogiska dokumentationer. Den förskola 

hon tjänstgör v id, har just startat upp med att arbeta på detta sätt. Hon ty ck-

er att det är ett intressant arbetsätt för det blir ty dligt vad som händer i ver k-

samheten. Det Fia är negativ  till är att det kan läggas in tolkningar i material 

som samlas in som över huvud taget inte svarar mot barnens erfarenhe ter 

och att det på så sätt kan bli fel.  Det kan i v issa fall handla om att förskole-
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pedagogerna v ill lägga fokus på en händelse, men att det som i verkligheten 

hände speglade något helt annat av  v ikt om man ser det från barnens pe r-

spektiv . Av den anledningen kan det vara bra att få med barnen i reflektion-

erna kring dokumentationerna, säger Fia. Genom att barnen tar del av  det 

som är dokumenterat och ger sin bild av  något som hänt kan arbetet också 

fördjupas. 

Förhandlingar om  dokum entationsuppdraget  

Bland de pedagoger v id de undersökta försko lorna sker förhandlingar om 

hur inhämtandet av  kunskap om barnen ska ske eller v ilka material som ska 

användas och på många förskolor har diskussionerna varit livliga. Fia berä t-

tar om detta när hon talar om ett dokumentationsmaterial som de utformat 

själva. 

Vi har ju ett [. . .] ”Jag kan” kallar vi det. [- - -] Det är lite som  jag säger – det 

har varit väldigt om tvistat, lite laddat. Ska v i göra det här eller inte, m en 

sam tidigt så har vi 21 barn i gruppen, att hinna se v arje barn. Det blir bara 

sv årare och svårare från att det var typ 15 barn till 21. Utan att det behöv er 

v ara negativt att göra den här bedömningen på ett barn. För då står det u n-

gefär om  det är från ett och ett-halvt-åringen till tv å och ett-halv t-åringen 

t.ex. och så uppdelat på lite motorik, lite språk och för något år sedan lagt dit 

lite m atematik ungefär vad m an kan tänka sig att dom  ska klara av . [ - - -

]Fixar inte barnen det som  står där så kan m an ju som  sagt börja ana lite 

grann. Men det tog som  sagt upp fler om råden som  m otorik och så  det är en 

liten trygghet men nu har vi inte gjort det där på ett tag just eftersom  det 

blev  så mycket diskussioner. Viktigaste är ju vad m an gör av sin kunskap om  

barnet. (Fia) 

Fia ly fter ett dilemma som ty cks finnas på många förskolor. Några pedagoger 

ty cker att det ska dokumenteras på ett sätt, andra motsätter sig just den m e-

toden. Inom det skolområde där Fia arbetar hade de ett eget utformat 

dokumentationsmaterial, men det har tagits bort. Anledningen till det är att 

det blev  my cket diskussioner om att testa barn och för många förskolepeda-

goger kändes det inte bra och göra sådana bedömningar. Fia upplever dock 

att när materialet togs bort så har det blivit svårare för henne i arbetet med 

att följa varje barns utveckling. Det är många barn i gruppen och d ärmed kan 

det vara svårt att veta hur det är för de enskilda barnen. Det material som 

fanns, menar Fia, skapade en try gghet för henne så att hon kunde få en ind i-

kation på om barnet behövde någon form av hjälp i sin fortsatta utveckling. 

Det v iktigaste är kanske inte v ilka tester eller bedömningar man gör av  bar-

nen, menar Fia, utan att man vet vad man skall göra av  den kunskap som 

man skaffat sig och att man sedan vet hur man ska förändra verksamheten 

så att det blir bra för alla barn.  
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Oro och osäkerhet kring dokum enterandet 
Flera av  de interv juade uttry cker en osäkerhet över vad de egentligen ska 

dokumentera och vad dessa dokumentationer fy ller för funktion i det for t-

satta arbetet på förskolan. Det som ty cks vara svårast att dokumentera är de 

stunder under dagen då det inte finns någon direkt planerad verksamhet. 

Doris säger så här: 

Det kan kännas ibland som  – vad är det jag dokumenterar, och v ad v ill jag 

kom m a m ed det här, och vad ska det leda till. Vissa saker kan vara lättare, ett 

projekt till exem pel ett  tem a. (Doris) 

Att dokumentera projektarbeten upplevs enklare än tid som inte är så plan e-

rad för det kan bli en väldigt konkret och avgränsad situation där barnen och 

pedagogerna långa stunder befinner sig på samma plats. Det finns dessutom 

ofta ett ty dligt sy fte med projektarbeten som kan göra att det är lättare att 

veta vad som ska dokumenteras.  

   Även Anna uttrycker en v iss oro över att dokumenterandet inte sker på rätt 

sätt. 

Vi har ju hållit på med dokumentation men kanske inte på det som  dom  [l ä-

roplanens författare] egentligen vill att vi ska göra. Jo på sätt och v is har v i 

gjort så för vi har ju låtit barnen göra, vi har tagit bilder på det vi gjort och lå-

tit barnen få vara m ed själv och berätta vad dom  har gjort och v ad de kom  

fram till. Vi gör det som  tillsammans m ed barnen. [. . .] m en sen finns det 

säkert jättemycket att lära sig där, men vi har som  sagt inte kommit så långt 

än. (Anna) 

Hon berättar att de har dokumenterat verksamheten tidigare men nu när 

den rev iderade läroplanen kommit så har en v iss osäkerhet uppstått över hur 

man ska göra. På hennes förskola dokumenterar de verksamheten tillsa m-

mans med barnen.  

   Även Agnes anser att hon har ett uppdrag att dokumentera barnen, för det 

står som hon säger i läroplanen.  

Ja det har jag. Det står i läroplanen. Så det är klart v i ska göra sen kan det 

v ara svårt m ed tid och så men det ska göras. [- - -] Det kom m er att bli ganska 

stor skillnad. (Agens sy ftar på den rev iderade läroplanen.) (Agnes)  

Agnes uttrycker v issa funderingar över de förändringar som kommer genom 

den rev iderade läroplanen och hur dessa kommer att påverka förskolans 

arbete. Hon uttalar en v iss oro över att det kommer att ta my cket tid att d o-

kumentera barnen och verksamheten och att det kommer att innebära stora 

förändringar i arbetssättet.  
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   Arbetetet med dokumentationer skulle underlättas om hela förskolan a n-

vände sig av  samma metod eller mall, enligt några av  de interv juade. Detta 

uttry cker Anna så här: 

[S]en har vi också tänkt att det ska vara en tanke över huset att v i ska göra 

lika att det ska finnas som  en röd tråd. Det här ska v i gå efter och alla ska 

göra likadant. Förut har m an gjort lite olika. (Anna)  

Att det skapas ett gemensamt arbetssätt tycks vara angeläget för Anna. Arb e-

tet med dokumentationer skulle därmed underlättas  om alla arbetade på 

liknande sätt, anser hon.  

Sam m anfattning av förskolepedagogers förhållande till dok u-

m entation 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla pedagogerna som interv juades anser 

att sig ha ett uppdrag att dokumentera barn, men att de ser på uppd raget och 

sy ftet på olika sätt. Några förskolepedagoger tänker att de dokumenterar 

barnen för sin egen skull för att få en uppfattning om hur de ska utforma 

verksamheten. Andra ser föräldrarna som den huvudsakliga målgruppen för 

dokumentationerna. Pedagogerna v ill visa föräldrarna vad som sker på fö r-

skolan med hjälp av  dessa. Slutligen finns det några av  de interv juade som 

anser att dokumentationerna görs för barnens skull så att de ska kunna följa 

sitt eget lärande. 

   Några av  de interv juades tolkningar av uppdraget är att de ska använda sig 

av  pedagogiska dokumentationer då de följer arbetet i förskolan.  Även här 

uttry cks en osäkerhet och den gäller hur dessa dokumentationer ska utföras.  

En oro som också framträder är att det kommer att krävas större ar betsin-

satser av  pedagogerna för att få detta arbetssätt att fungera. Det råder också 

en uttalad osäkerhet över hur och vad som egentligen ska dokume nteras och 

vad det ska fy lla för funktion för verksamheten på förskolan, men även hur 

my cket tid som ska läggas på dokumentationer. Denna osäkerhet och oro 

ty cks ha tilltagit för en del pedagoger när den reviderade läroplanen började 

implementeras på förskolorna. 

   På flera av  de förskolor som ingår i denna studie har liv liga diskussioner 

förekommit om att just dokumentera det enskilda barnet. Det ty cks pågå 

förhandlingar som handlar om vad som skall dokumenteras samt hur och 

varför det ska ske. De uttry cks en v iss motsättning mellan att följa de e n-

skilda barnens utveckling för att skapa sig en uppfattning om hur barnen 

mår och att utföra tester och bedömningar som sy ftar till att hitta barns 

svagheter och därmed deras behov av stöd. Det finns ingen anledning till att 

utföra en mängd tester, menar förskolepedagogerna, om man inte gör något 

av  den kunskap man får genom dessa till exempel förändringar i miljön eller 

i arbetssättet.  
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Övergripande analys av förskolepedagogers förhållande till 
uppföljning och dokumentation 

Dokum entationer – varför  

Alla pedagogerna är överens om att de har ett uppdrag att dokumentera på 

förskolan. Att de dokumenterar motiveras av  flera av de intervjuade med att 

det står i uppdraget. Pedagogerna anser att de ska följa barnens och ver k-

samhetens utveckling, men att de också ska använda dessa dokumentationer 

för att kunna utvärdera densamma. Förskolepedagogernas tolkning av  upp-

draget skiljer sig dock åt. Några menar att de ska göra dokumentatio ner för 

sin egen skull så att de kan följa barnens utveckling och lärande, men att de 

även ska göra dokumentationer av  verksamheten. Andra menar att de ska 

göra dokumentationer för barnens skull. Det främsta sy ftet med detta är att 

barnen själva ska kunna följa sin egen utveckling genom till exempel portfo-

lios som de får ta del av . Dokumentationer sker även för föräldrarnas skull. 

Det rör sig då om att pedagogerna v ill ge föräldrarna en inblick i verksam-

heten, men även för att de ska kunna ta del av  hur deras barn trivs och u t-

vecklas på förskolan. Detta sker främst v id utvecklingssamtalen en till två 

gånger per år. På flera förskolor i denna studie är d et dessa samtal som är 

målet för alla de dokumentationer som pedagogerna gör. Inför utveckling s-

samtalen kan både barn och föräldrar involveras genom att föräldrarna g e-

nomför intervjuer med sina barn hemma. Detta arbete med att dokumentera 

pågår fortlöpande under året, men enligt Markström (2005) så genomförs de 

flesta observationer av  barnen just innan utvecklingssamtalen v ilket ty cks 

kunna förklaras av  att det är just dessa samtal som är målet med doku-

mentationerna för många pedagoger. I tabellen nedan föl jer en samman-

ställning av  alla de interv juades utsagor om varför de ska dokumentera på 

förskolan fördelade på de kategorier som framträtt.  

 

T abell 3: Anledningen till att man dokumenterar på förskolan  

Förskolan Dokum enterar 

för pedagogens 

egen skull 

Dokum enterar 

för föräldrar-

nas skull 

Dokum enterar 

för barnens 

skull 

Apelsinen   A2* 

Bananen B3 B2 B1  

Citronen C1, C3 C1, C3, C4 C4 

Druvan D2 D2 D1 

Enbäret E2 E2 E1  

Flädern F2, F3  F2 

*I beteckningarna A1 med flera står bokstaven för en v iss förskola och siffran 

för en av  pedagogerna v id denna förskola 
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I analy sen v isar det sig att pedagogerna inom samma förskola ofta har olika 

sy n på varför man skall dokumentera. Det är endast på förskolan Citronen 

som flera har en samsy n vad gäller skälen för att dokumentera. Förskolan 

Apelsinen avviker något från det övergripande mönstret där endast en av  de 

interv juade nämner något speciellt skäl till varför de ska dokumentera. De 

övriga på förskolan Apelsinen har beskrivit varför-frågan i mer övergripande 

ordalag. 

Dokum entationer – vad 
När man närmar sig frågan vad, framträder två huvudkategorier. Den ena 

kategorin är förskolepedagoger som dokumenterar och observerar alla barn, 

för att på det v iset vara säkra på att de inte missar något barn som kan b e-

höva stöd i sin utv eckling. Den andra kategorin är förskolepedagoger som 

följer enskilda barn och då endast de barn som väckt funderingar hos ped a-

gogerna. De förskolpedagogerer som arbetar på detta sätt menar att de inte 

v ill söka brister hos barnen utan endast fokusera på de som behöver någon 

form av  stöd. 

   Pedagogerna beskriver också att de gör dokumentationer för att se vad som 

händer på förskolan, men även för att de ska kunna utvärdera vad man gör, 

v ilket utgör en tredje kategori där fokus finns på verksamheten.  I den  ty pen 

av  dokumentation tar man fasta på att beskriva skeenden, upptäcka v ilka 

förändringar som behöver göras i den fy siska miljön och därtill hur den p e-

dagogiska verksamheten bör förändras. Pedagogerna menar att det även kan 

leda till att de får kunskap om v ilken fortbildning de behöver för att utföra 

sitt uppdrag och att detta också motiverar dokumentationen.  

 
T abell 5: Det som dokumenteras  

Förskolorna 

 

Dokum entation av  barn Dokum entation av 

verksamheten 
Enskilda barn Alla barn 

Apelsinen A1*, A2, A3   

Bananen B1,B2, B3,B4   

Citronen  C1 ,C2, C3, 
C4 

C2, C3 

Druvan D1, D2   

Enbäret  E1 ,E2, E3 E1, E2, E3 

Flädern  F3, F4 F1, F2, F3, F4 

*I beteckningarna A1 med flera står bokstaven för en v iss förskola och siffran 

för en av  pedagogerna v id denna förskola 

Analy sen v isar att det finns en skiljelinje mellan dem som dokumenterar 

barn. Tre av  de sex  förskolorna dokumenterar i första hand de barn som har 
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väckt deras funderingar och de v ill med hjälp av  dokumentationerna ringa in 

de problem som kan finnas hos det enskilda barnet. Vid två andra förskolor 

beskriver man att de har ett arbetssätt där de dokumenterar alla barn. Att 

man här väljer att dokumentera alla barn beror på att de inte v ill peka ut 

något enskilt barn, men även för att de inte v ill missa något barn som kan 

vara i behov av särskilt stöd. I analysen går det att utläsa att dokumentation 

även sker av  verksamheten. Framförallt två förskolor beskriver detta. Det 

framgår även att en tredje förskola gör dessa dokumentationer till v iss del. 

Dokumentation av  verksamheten genomförs av  de skäl som nämnts ovan.       

   När man tittar närmare på vad som dokumenteras bland de förskolor jag 

undersökt så framkommer att mycket handlar om barns språkutveckling.  En 

förklaring till detta kan vara att sy ftet med denna studie handlar om barns 

språk, matematik och kommunikationsutveckling och av  den anledningen 

kan det vara dessa områden som pedagogerna i huvudsak väljer att beskriva. 

Men det kan också ty da på att det finns en fokusering på språkinriktade 

dokumentationer.  

   Då det handlar om språket så noterar pedagogerna var barnen befinner sig 

i språkutvecklingen, men de observerar även språket mer i detalj. Här ly ss-

nar de på barnens språkförståelse, på deras ordförråd, hur de pratar och för 

diskussioner och om de har de grundläggande begreppen med mera. Ett bra 

tillfälle till dessa observationer av  barnens språk, förutom de dokumenta t-

ionsmaterial som nämnts sägs vara bokläsningsstunden och ko nfliktlösning. 

Inom området matematik så är det liknande observationer som utförs. Här 

handlar det mest om att följa barnets språkliga matematiska utveckling till 

exempel deras begreppsbildning och om de kan namn på exempelvis former. 

Pedagogerna noterar även barnets taluppfattningsförmåga. Övriga områden 

som dokumenteras hos barnen är det sociala samspelet och vad barnen sy s-

selsätter sig med. Pedagogerna dokumenterar även annat som skett på fö r-

skolan till exempel projektarbeten eller andra aktiv iteter såsom skidlopp, 

olika traditioner med mera. 

Dokum entationer – hur 
Dokumentationen i förskolan sker på en mängd sätt såsom beskriv its tid i-

gare med hjälp av  kategorier. I en mer ingående granskning av de in terv jua-

des beskrivningar av hur de dokumenterar i förskolan så v isar sig också en 

ty dlig skiljelinje i hur man gör. Detta kunde ske antingen sy stematiskt eller 

sporadiskt v id behov.1 4 När dessa olika kategorier av  hur sammanfördes 

framstod y tterligare mönster. 

                                                                 
1 4 Spor adi sk t i detta sammanhang betyder att de dok umenterar barnen då det  är  något hos barnen som v äckt 

funderingar. 
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T abell 4: Olika sätt att dokumentera på förskolan 

*I beteckningarna A1 med flera står bokstaven för en v iss förskola och siffran 

för en av  pedagogerna v id denna förskola 

 

De ty dligaste mönstren som framkom visar på ett användande av  struktur e-

rat material på ett sy stematiskt sätt, och genom friare dokumentations 

material som också använts systematiskt. Det mönster som framträder ty d-

ligast var förekomsten av  att man inte använder något material eller metod 

för att följa barns utveckling och lärande, framförallt inom språk och ko m-

munikation men även matematik och att detta görs mer sporadiskt. Dessa 

mönster som v isade sig skiljer också de olika förskolorna åt.  

   Av  de sex  förskolorna var det endast två som använde sig av  strukturerade 

material v id dokumenterandet och detta på ett sy stematiskt sätt. En av  dessa 

förskolor nyttjade även friare dokumentationsmaterial, också på ett systema-

tiskt sätt. Endast v id en förskola av  de sex  beskriver man ingående hur de 

arbetar med ett dokumentationsmaterial som de skapar själva. Sammanfat t-

ningsv is var det vanligaste sättet att förhålla sig till att dokumentera på fö r-

skolan att inte använda sig av  något material eller fast struktur. Pedagoge rna 

kan dock v id dessa förskolor i v issa fall ta fram mer strukturerade material 

för att göra dokumentationer eller observationer av  barnen eller verksa m-

heten sporadiskt då de anser att det finns ett behov  av  det.  

Didaktiska aspekter på förskolepedagogers förhållande ti ll upp-

följning och dokum entation 
Frågorna som har varit centrala i analy sprocessen är de didaktiska frågorna; 

varför, vad och hur.  Varje enskild fråga och de svar som följer på den, b e-

skriver en del av  det arbete som bedrivs på förskolorna kring dokumenta t-

ion. I didaktisk teori poängteras att vad man dokumenterar beror på hur 

man ser på det som ska dokumenteras och att det i sin tur påverkas av  var-

för man ska dokumentera. I min studie märks också att valen av  doku-

mentationsmaterial och metod det v ill säga hurfrågan, ser ut att vara strakt 

påverkad av vad pedagogerna har som mål för att dokumentera. Det ty cks 

Olika sätt att dokumen-

tera 

Sy stematiskt  Sporadiskt  

Genom  strukturerat 

m aterial 

C1*, C2, C3, C4, E1, 
E2, E3 

B1  

Genom  friare doku-
m entations m aterial 

A2, C1, C3, D2, E3 D1 

Genom  att skapa eget 
dokumentationsmaterial 

F2, F3  

Inget m aterial eller fast 

struktur 

 A1 , A2, A3, B1, B2, 

B3, B,4, C2, D1, E2, 
E3, F1, F2, F4 
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vara vanligare att använda strukturerade material då man dokumenterar 

barnen och v ill man dokumentera verksamheten så sker det med hjälp av  

friare dokumentationsmaterial och framförallt med hjälp av  ett eget skapat 

material, som i det här fallet handlade om att pedagogerna samlade in 

material genom att fota och filma barnen i olika aktiveteter på förskolan. 

Varför dessa dokumentationer genomförs är som nämnts tidigare varie-

rande, men jag har i mitt material inte kunnat finna några samband mellan 

hur man besv arar varförfrågan och de övriga didaktiska frågorna. Även om 

jag inte kunde påvisa något sådant samband får v i anta att förskolepedag o-

gernas förhållande till dessa frågor avgör v ilket arbetssätt de använder för att 

följa barnens utveckling och verksamheten inom områden som rör språk, 

kommunikation och matematik.  
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Förskolornas kontext och didaktik  

Förskolan Apelsinen är en förskola som ligger i ett lugnt bostadsområde där 

den största delen av bebyggelsen består av  v illor och bostadsrätter. Försko-

lan har ett lågt sociokulturellt index v ilket v isar på en liten andel barn i fa-

miljer med fly kting/invandrar bakgrund, mindre andel barn i familjer som  

inte har eftergy mnasial utbildning och få barn i familjer som får försör j-

ningsstöd. Pedagogerna från denna förskola som deltagit i studien är två 

barnskötare och en är förskollärare med v idarutbildning.  De har arbetat 

mellan 20-25 år inom förskolan. I analysen framkommer att pedagogerna på 

förskolan Apelsinen inte använder sig av  något material eller struktur för att 

dokumentera. Då de dokumenterar sker det sporadiskt och endast då ped a-

gogerna anser att det finns ett behov av det för de enskilda barnen. Försko l-

läraren är den som säger att de dokumenterar för barnens skull och de två 

barnskötarna har inte uppgett någon anledning för att dokumentera. I den 

rev iderade Lpfö98 (Skolverket, 2010) så påbjuds ett större ansvar för för s-

kollärarna i detta arbete och just denna förskollärare har i intervjun berättat 

my cket om sitt ny a uppdrag.  

   Det arbetssätt som ty cks prägla denna förskola är inspirerat av  John 

Dewey ’s ”Learning by  doing”. Det som pedagogerna i studie tagit fasta på 

med referens till detta uttryck är att barn ska få prova på många olika aktiv i-

teter och då med kroppens alla sinnen. Den teor etiska delen talar de dock 

inte om. Pedagogerna på förskolan Apelsinen lägger även stor v ikt v id att 

barnen skall vara try gga, trivas och ha roligt. Det sociala samspelet  bland 

barnen och med de vuxna anses också som v iktigt.   
   Förskolan Bananen ligger mitt i ett v illaområde och den har ett lågt soci o-

kulturellt index. Barnen som går på denna förskola bor alla i närheten av  

den. Förskolepedagogerna som deltagit i denna studie är två förskollärare 

och två barnskötare. De har arbetet mellan 11-27 år inom y rket.  De beskriver 

att de inte använder sig av  något material eller struktur då de gör dok u-

mentationer. Dessa pedagoger är inte helt eniga om varför de dokumenterar 

utan det finns en stor spridning av svaren, men när de utför dokumentatio n-

er är det enskilda barn som på något sätt väckt deras funderingar som blir 

föremål för dokumentation. Pedagogerna på förskolan Bananen lägger stor 

v ikt v id att vara närvarande med barnen och menar att de hellre arbetar på 

det sättet än att prioritera att skriva dokumentationer om barnen och ver k-

samheten. Dessa fy ra pedagoger beskriver ganska ingående i intervjuerna att 

de lägger ner ett stort arbete för att få barnen try gga och att de ska fungera 

socialt. De menar att barnen lär av  varandra. De anser att barnen lär med 

alla sina sinnen och att det är v iktigt att de får utmanande aktiv iteter, exp e-
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riment och gärna i skogen. De ly fter dock inte fram så my cket från verksa m-

heten som kan fungera som språkstimulering för barnen.  

   Förskolan Citronen återfinns i ett område som har högt sociokulturellt 

index. Beby ggelsen består mest av  flerfamiljshus med lägenheter, både h y -

resrätter och bostadsrätter. De pedagoger som deltagit i denna studie är två  

förskollärare och två barnskötare. De har arbetet mellan 19-30 år inom detta 

y rkesområde. En av  de som arbetar som barnskötare har en högskoleutbild-

ning inom ett annat y rkesområde än förskolan och skolans. Förskolan Citr o-

nen utmärker sig genom att det är den förskola som ty dligast använder sig av  

dokumentationsmaterial på ett sy stematiskt och strukturerat sätt. De doku-

menterar alla barn genom detta förfarande. Pedagogerna menar att de för e-

trädesvis gör dessa dokumentationer för sin egen skull, men även för  föräld-

rarnas.  

   På förskolan Citronen prioriteras arbetet med trygghet och trivsel och p e-

dagogerna anser att det är v iktigt att barnen får en god självkänsla. Barnen 

behöver få många olika aktiv iteter och upplevelser, gärna genom kroppen 

och alla sina sinnen för att utvecklas och lära. Alla barn utvecklas olika 

snabbt och det måste man ta hänsy n till, menar pedagogerna. För att stim u-

lera språkutvecklingen så ly fts en mängd antikviteter fram bland annat sa m-

lingar, sånger, sagor, rim och ramsor, åskådliggörande med konkret materi-

al, men även tecken som stöd som pedagogerna anser fungera speciellt bra 

för barn med annat modersmål än svenska. Något som förekommer ofta på 

förskolan Citronen är kommentarer som beskriver hur de vuxna kan bidra 

till en god förskoleverksamhet genom att de trivs med sitt arbete och känner 

sig engagerande och motiverade.  

   Förskolan Druvan ligger i ett bostadsområde som till största delen består 

av  radhus och lägenheter. Även den har ett högt sociokulturellt index. Endast 

en barnskötare och en förskollärare deltog i studien från denna förskola. 

Dessa två har jobbat tjugo respektive åtta år. De berättar att de använder sig 

av  friare dokumentationsmaterial och det används både sy stematiskt och 

sporadiskt. Pedagogerna har olika åsikter  om varför de ska utföra doku-

mentationer på förskolan, men de är helt överens om att det är de enskilda 

barnen som är målen för dokumentationerna.  

   Arbetssättet på förskolan Druvan beskrivs av en av  pedagogerna som pr o-

blembaserat lärande. Hon menar att barnen ska få ett öppet landskap av  

material och en tillåtande miljö. Barnen ska få möjlighet att utforska med 

alla sina sinnen, gärna genom naturvetenskapliga experiment, för att utveck-

las och lära. Även arbetet med trygghet och trivsel är en bety delseful l del av  

Druvans arbetssätt. Samlingar lyfts fram som en språkutvecklande aktiv itet 

där alla barn får chans att prata och bli ly ssnad på. Pedagogerna har gjort en 

utveckling av  läsvilan och benämner den nu som läsaktivetet där de har mer 

ty dliga mål och planering med aktiv iteten. Detta för att skapa fler samtal 

kring böcker och därmed öka barnens möjligheter till språkutveckling.  
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   Förskolan Enbäret är också en förskola med högt sociokulturellt index. Den 

ligger i ett område med en beby ggelse som mest består av  flerfamiljshus, 

men även radhus. Förskolan är inry md i en låg- och mellanstadieskola, där 

pedagogerna har genensamma personalutry mmen. De förskolepedagoger 

som deltog i studien från Enbäret var en förskollärare med omfattande v id a-

reutbildning och två barnskötare som också v idareutbildat sig inom omr å-

den som i hög grad rör förskolans verksamheter. Pedagogerna har arbetet 

mellan 15 och 38 år. Det går att säga att den här personalen är de som har 

mest fortbildning av  alla som deltagit i denna studie. På  förskolan Enbäret 

använder de strukturerade material sy stematiskt, men även friare material 

och i v issa fall inget material eller fast metod. De använder sig med andra 

ord av  en mängd olika metoder för att dokumentera. Varför dessa doku-

mentationer utförs råder dock en v iss oenighet om, men de beskriver allihop 

att de dokumenterar alla barn, men även verksamhe ten.  

   Pedagogerna menar att glädje och trygghet är grunden för att barn ska lära 

sig och utvecklas. Till detta behövs det närvarande vuxna som kan fungera 

som förebilder för barnen, men även de äldre barnen som också kan vara 

förebilder för de y ngre.  Pedagogerna på förskolan Enbäret anser att barn lär 

bäst genom sampel och att de även behöver få uppleva en mängd olika akt i-

v iteter och material. Enskilda barn kan behöva stöttas med föreberedelser i 

v issa situationer. Genom det arbetssättet skapas en förförståelse för dem så 

att de kan delta i den aktuella aktiv iteten tillsammans med den övriga bar n-

gruppen. Samlingar anses språk-utvecklande genom att barnen måste för-

medla sig verbalt. Läsvilan ses som en v iktig stund för att få ett givande sa m-

tal om innehållet i böcker.  

   Förskolan Flädern återfinns i utkanten av  ett bostadsområde i en lantlig 

miljö. Förskolan har ett lågt sociokulturellt index. De som  interv juats på 

Flädern är två förskollärare och två barnskötare. De har arbetet inom bar n-

omsorgen mellan 11-31  år. Detta är den enda förskola som beskriver att de 

skapar ett eget material för dokumentationer av  verksamheten och av  ba r-

nen. De finns även tillfällen då de dokumenterar sporadiskt utan material 

eller fast struktur. Två pedagoger menar att de gör detta för sin egen skull, 

men det finns även svar som visar på att de gör det för barnen i första hand. 

Glädje, try gghet och trivsel anser pedagogerna vara v iktigt för barnen på 

förskolan, men att stora barngruppen kan påverka detta negativ t. De som 

arbetar som pedagoger på förskolan Flädern pratar my cket om det komp e-

tenta barnet och tron på att barnet kan själv . Barn behöver få tid att prova 

själv  och det är v iktigt att man inte hjälper dem för snabbt. Pedagogerna 

anser att man ska se barnet som individer och inte som en grupp och att alla 

barn måste få utvecklas i sin egen takt.  
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Förutsättningar för pedagogerna att iscensätta sitt uppdrag 
Tabellen nedan v isar på den formella kompetens och andra faktorer som kan 

inverka för att pedagogerna i denna studie skall kunna iscensätta sitt up p-

drag. Till de olika faktorer som här bedömts som förutsättningar räknas 

deras utbildning, när i tiden de utbildat sig, om de har fortbildning inom 

y rkesområdet, antal år inom y rket och slutligen annan y rke serfarenhet som 

kan vara relevant för arbetet inom förskolan. 

T abell 2: Uppgifter om pedagogerna  

Yrke Exa-

mens 

år 

Fortbildning 

inom yrkesom-

rådet 

Antal 

år 

inom 

yrket 

Annan yrkeser-

farenhet 

Förskollärare 

A* 

2001  Utv ecklingsav d. 
5 år 

20 1 0 år som  bsk 

Barnskötare A 1 981   28  

Barnskötare A 1 984  25  

Förskollärare B 2003   1 1  3  år som  bsk 

Förskollärare B 1 994 Div erse kurser 
inom  språk, m ate-
m atik och kultur 

1 7   

Barnskötare B 1 983   25  

Barnskötare B 1 97 8  27   

Förskollärare C 1 982  29 Barnskötare på 
sjukhus i 1 0 år  

Förskollärare C 1 982  29 Barn i behov  av  
särskilt stöd 

Barnskötare C 1 991  Socionom  30  

Barnskötare C 1 992  1 9  

Förskollärare D 2003  Matteprim a  8 Waldorfskola 

Barnskötare D 1 991   20  

Förskollärare E 1 97 3  Pedagogik a, b, 
dram a, ledarskap 
m ed m era. 

38  

Barnskötare E 1 996 Prim a ansv arig, 7  
hp. i m atem atik  

1 5  
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Barnskötare E 1 984 Kunskapsly ftet 24  

Förskollärare F 1 990  21   

Förskollärare F 2000 It ansv arig 1 1   

Barnskötare F 1 988 Teckenstöd 1 8  

Barnskötare F 1 989 Teckenspråk  31  Dagbarnv årdare 

 *Beteckningarna efter respektive yrkeskategori sy mboliserar den förskola de 

arbetar på A= Apelsinen, B= Bananen,  C= Citronen, D= Druvan, E= Enbäret 

och F= Flädern.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att många av  de som redan har en 

högskoleutbildning hör till den gruppen som valt att fortbilda sig. Det intre s-

santa är att alla som jobbar som barnskötare på förskolan Enbäret och delt a-

git i studien, har gått v idareutbildningar inom y rkesområdet, v ilket bry ter 

mönstret. Där arbetar också den förskollärare som har den absolut högsta 

utbildningen. Förskolan Enbäret var den förskola som hade det högsta soc i-

okulturella indextalet baserat på sammantaget en hög andel; barn i familjer 

med fly kting/invandrar bakgrund, barn i familjer som inte har eftergy m n-

asial utbildning och barn i familjer som får försörjningsstöd.   

Sammafattande analys av förskolornas kontext, didaktik 
och pedagogernas förutsättningar att iscensätta sitt upp-
drag 
Två av  de tre förskolor som hade höga sociokulturella index var också de 

förskolor som tycks ha den mest strukturerade verksamheten kring hur d o-

kumenterandet av  barnen eller verksamheten skulle genomföras. Alla fö r-

skolor som hade detta höga index uttryckte att det var v iktigt med att doku-

mentera barnen. Detta för att de skulle kunna följa deras utveckling. Ped a-

gogerna på dessa tre förskolor ly fter fram trygghet, trivsel och glädje som det 

v iktigaste att arbeta med i förskolan. Verksamheten präglas av att barn ska få 

möjlighet till många upplevelser och prova på en mängd olika aktiv iteter, 

helst med kroppen och alla sinnen. Barnen lär sig mest på det v iset, anser 

dessa förskolepedagoger. De tänker att barnen lär sig bäst genom att själva få 

experimentera och utforska olika områden utifrån sina intressen.  Något som 

även ty cks prägla verksamheten är en tro på att barn lär genom samspel med 

andra och genom att det finns förebilder, vuxna eller barn, som de kan lära 

av  det v ill säga ett sociokulturellt sy nsätt på barns utveckling och lärande 

(Säljö, 2000). Då det handlar om språkutvecklande aktiv iteter så råder en 

stor medvetenhet om att det är v iktigt att arbeta med att stimulera språket 

(Bjar & Liberg, 2010; Svensson, 2009). De flesta av  de pedagoger som arb e-

tar på dessa tre förskolor har någon form av  v idareutbildning och man kan 
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konstatera att dessa förskolor har de förskolepedagoger som har den längsta 

utbilningen. 

    Förskolan Apelsinen och förskolan Bananen är belägna i olika bostado m-

råden, men de har en liknande struktur det v ill säga områden där befolk-

ningen är högt utbildad, det råder låg arbetslöshet och få har invandrarba k-

grund. Här är det sociokulturellt indexet lågt. Pedagogerna på dessa två fö r-

skolor beskriver att de inte dokumenterar så my cket, vare sig barn eller verk-

samhet. De gånger de utför dokumentationer är då de har funderingar om 

något enskilt barn. De gör detta för att kartlägga barnets problematik och för 

att veta hur de ska arbeta med detta enskilda barn. I likhet med personalen 

v id de tre ovan nämnda förskolorna så anser även dessa förskolepedagoger 

att barn lär i samspel med andra och genom att de får prova på en mängd 

aktiv iteter och då med hela sin kropp och alla sina sinnen. Även här anses 

det väldigt v iktigt att arbeta med det sociala samspelet i barngruppen och att 

alla är try gga, trivs och har roligt på förskolan. De pedagoger som arbetar på 

Apelsinen och Bananen nämner dock inte så my cket om språkstimulerande 

aktiv iteter.  

   Förskolan Flädern avv iker från de andra förskolorna i den na studie vad 

gäller hur de arbetar med att dokumentera. Det är den enda förskola som till 

största delen använder sig av  ett eget skapat material för att följa verksa m-

heten och då även vad barnen gör. Detta arbetsätt tycks vara det samma som 

kallas för pedagogisk dokumentation och då främst på förskolor som har ett 

arbetssätt inspirerat från Reggio Emilia, men i denna studien så a nvänder 

inte pedagogerna så ofta den benämningen. Även denna förskolas pedagoger 

menar att det v iktigaste på förskolan är att barnen är try gga, trivs och har 

roligt. Pedagogerna på Flädern ser barnen som kompetenta och att de kan 

klara my cket själva utan den vuxnes hjälp. De tankar som pedagogerna har 

om hur de v ill arbeta ser ut att vara influerat av den förskoleverksamhet som 

återfinns i Reggio Emilia (Dahlberg, Moss och Pence, 2001; Lenz Taguchi, 

2000). 

   Slutligen kan konstateras att de förskolor som har ett högt sociokulturellt 

index är de förskolor som i denna studie har den mest strukturerade ver k-

samheten vad gäller att dokumentera och följa barns utveckling. De är också 

de som beskriver att de arbetar med språkutveckling på ett medvetet sätt. 

Två förskolor som har ett lågt sociokulturellt index ty cks ha en verksamhet 

som mest präglas av  att barnen ska få utveckla det sociala samspelet. Den 

förskola som avviker från de andra fem vad gäller hur man dokumenterar är 

förskolan Flädern, en förskola med lågt indextal, Det är den enda förskola 

som uppger att de arbetar på ett medvetet sätt med att följa barnen och ver k-

samheten med hjälp av  så kallad pedagogisk dokumentation.  
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 
Alla förskolpedagoger i denna studie anser att barn utvecklas och lär på olika 

sätt. Det bety der att pedagogerna måste anpassa verksamheten så att den 

blir utmananande och inspirerande för alla barn. Förskolepedagogerna me-

nar att det finns v issa delar i förskolan som är särskilt v iktiga och bety dels e-

fulla för barnen och de ly fter fram ett antal olika aspekter för att barn ska 

kunna utvecklas och lära på bästa sätt. En av  de allra v iktigaste av  dessa, är 

att arbeta för att alla barn ska känna try gghet, trivsel och glädje. Om inte 

try gghet och trivsel finns så kan ingen utveckling komma till stånd, anser 

pedagogerna. Vidare anser de att miljön inne på förskolan är av  stor bet y -

delse för barns utveckling och att den bör anpassas efter de behov  som ba r-

nen har och fy llas med olika aktiviter. Även miljön ute, v id förskolan eller i 

skogen, kan förberedas på olika sätt så att den blir mer utmanande och in-

tressant för barnen. Det understry ks dock att det är v iktigt att komma ihåg 

att v issa barn kan behöva förberedelser inför aktiv iteter så att alla barn kan 

delta på lika v illkor. Det framkommer också i resultatet att pedag ogerna 

anser att det krävs att de är närvarande, engagerade och ob servanta på bar-

nens olika behov  om det skall kunna arbeta på ett sätt som stödjer barns 

utveckling och lärande.  

   Ett område i studien behandlar förskolepedagogers sy n på barns utveckling 

och lärande inom språk, kommunikation och matematik. Här beskrivs olika 

planerade aktiviteter som anses gy nna barnens språk- och kommunikations-

utveckling. En av  dessa aktiv iteter är läsv ilan  eller läsaktiv itet, som några 

benämner den. Samlingen är också en stund på d agen som pedagogerna 

skattar högt då det handlar om barns utveckling inom ovan nämnda områ-

den. Båda dessa aktiv iteter kan förstärkas med konkreta material för att ge 

barnen en större förståelse av  en bok eller av  en sång. Det anses speciellt 

v iktigt att arbete med konkreta material med barn som har ett annat m o-

dersmål än svenska, men även för andra barn som behöver extra stöd i sin 

språkutveckling. 

   I det vardagliga arbetet på förskolan fungerar förskolepedagogerna som 

förebilder för barnen. I denna studie finns beskrivningar över hur pedag o-

gerna medvetet sätter ord på allt de gör i förskolan för att barnen ska kunna 

få möjligheter till ett ökat ordförråd. Att ha ett förhållningssätt som pedagog 

som v isar barnen hur man ska samtala med varandra anses även det bet y -

delsefullt liksom att de vuxna på förskolan måste ta sig tid till att ly ssna på 

barnen och svara på deras frågor och funderingar.  

   Pedagogerna på förskolan anser sig som v iktiga förebilder för barnen, men 

barnen kan även vara det för varandra tänker man. I denna studie ly fts det 

fram hur bety delsefullt det är för barns språk och kommunikationsutveckl-
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ing att de vuxna v isar på ett bra sätt att samtala och uttry cka sig på. Den 

språkstimulans som ingår i det vardagliga arbetet, utan att man behöver 

skapa speciella aktiviteter för den, är något som försko lepedagogerna beto-

nar v ikten av . Ett område som nästan uteslutande arbetas med på det sättet 

är matematik. De allra flesta menar att matematiken finns i vardagen och det 

är framförallt förskolans uppgift att ge barnen rätt begrepp och matematiska 

uttry ck inför skolans mer planerade matematikunderv isning.  

   En del av  denna studie berör området kring dokumentation i förskolan. 

Här har jag intresserat mig för pedagogernas sätt att tolka det uppdrag som 

är framskrivet i Lpfö98 (Skolverket, 2010), och då hur o ch varför de utför 

dokumentationer och v ilket innehåll dessa dokumentationer har. De beskr i-

ver att de använder olika metoder för att dokumentera barnen. Dessa met o-

der kan vara mer eller mindre strukturerade. I de mer strukturerade met o-

derna kan man utläsa olika sy ften för de valda metoderna. I ena fallet där 

man dokumenter alla barn gör man det för att inte peka ut någon och för att 

inte heller missa något barn som kan behöva extra stöd i sin utveckling och i 

sitt lärande. I det andra fallet där man bara  dokumenterar de barn som 

väcker funderingar hos pedagogerna görs detta för att kartlägga  barnets pro-

blematik så att verksamheten kan anpassas utifrån barnets behov. I den fr i-

are dokumentationsformen följer man inget färdigt material eller metod 

utan man skapar det till v iss mån själv  och ofta är det de enskilda barnens 

utveckling och lärande som är målet för arbetet. De pedagogiska doku-

mentationerna skiljer sig oftast från de övriga då de mest ty cks handla om att 

dokumentera verksamheten snarare än barnen. Enligt några av  de interv ju-

ade kan detta leda till att verksamheten utvecklas.  

   I studien framkommer att de förskolor som har den mest strukturerade 

verksamheten då det handlar om att dokumentera barn och/eller verksa m-

heten var två av de förskolor som låg i områden som hade ett högt sociokul-

turellt index. Alla tre förskolor med detta indextal menade att det var v iktigt 

att dokumentera barnen så att de kunde följa deras utveckling och lärande. 

Pedagogerna på två av  förskolorna som har ett lågt sociokulturel lt index 

beskrev  att de inte dokumenterade barnen eller verksamhet i så stor u t-

sträckning. Dokumentationer skedde oftast då de ansåg att de måste kar t-

lägga något enskilt barn. Den tredje förskolan som har detta indextal berä t-

tar att de använder sig av  pedagogisk dokumentation, för att dokumentera 

verksamheten. De använder dock inte just den benämningen i denna studie.   

   Fem av  sex  förskolor menar att barnen lär i samspel med andra, vuxna som 

barn, och att det är v iktigt att barnen får prova på en mängd o lika aktivete-

ter. Det som är gemensamt för alla förskolorna är att de anser att det är av  

stor bety delse att arbeta med barns try gghet, trivsel och glädje.   

   De pedagoger som arbetar på de förskolor som har det högsta sociokult u-

rella indexet är de som har gått någon form av  v idareutbildning och här åte r-
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finns också de som har den längsta utbildningen av  de förskolepedagoger 

som ingår i denna studie. 

Metodreflektion 
I denna studie har jag interv juat 20 förskolepedagoger, nio förskollärare och 

elva barnskötare, alla med lång erfarenhet av att arbeta i förskolan, fördelat 

på sex  förskolor belägna i olika sociokulturella områden i en större stad i 

Sverige. Tre av  förskolorna återfinns i områden där de sociokulturella föru t-

sättningarna är sämre och tre i områden där de är bättre. 

   För att samla in empiri till denna studie har jag använt mig av  interv juer 

med förskolepedagoger. Intervjuerna genomfördes med hjälp av  en intervju-

guide (bil.3). Alla de interv juade fick svara på frågorna så långt det gick i 

samma ordning. Dessa frågor kompletterades med ett mindre antal följdfr å-

gor för att i v issa fall få mer uttömmande berättelser av  de interv juade. I 

samband med dessa interv juer fick förskolepedagogerna också fy lla i två 

mindre frågeformulär (bil.1 , bil.2 ). 

   Tanken med att använda mig av  intervjuer var att jag skulle kunna ta del av  

många förskolepedagogers beskrivningar av  v issa delar av  förskolans ver k-

samhet. Jag valde att intervjua dem med lång erfarenhet av förskolans ver k-

samhet och därmed också de som hade arbetat i förskolan då andra sty rdo-

kument funnits än det som är gällande nu. Jag tänkte att de skulle kunna ha 

erfarenhet av  olika arbetssätt, barnsy n och tankar om att dokumentera. 

Hade jag valt att intervjua de som är relativt ny a i sin profession så hade  det 

förmodligen blivit ett annat utfall eftersom de i så fall saknat erfarenhet av  

de tidigare sty rdokumenten. Det är också möjligt att de har en annan bar n-

sy n och att de representerar andra sätt att se på dokumentation. Att denna 

grupp förskollärare inte finns med i den föreliggande undersökningen förtar 

dock inte värdet av  den bild som framtonat här, men det skulle ha kunnat 

komplettera den.  

   För att y tterligare kunna fördjupa min empiri skulle det ha varit intressant 

att komplettera intervjuerna med observationer på förskolorna eller genom 

filminspelning. Detta för att kunna ta del av  hur förskolepedagoger utför sitt 

arbete med att dokumentera barnen och deras sätt att arbeta med barns 

utveckling och lärande och att kunna belysa dessa sätt på djupet. Detta skulle 

förmodligen tagit my cket längre tid och därför inte varit möjligt att utföra 

inom ramen av  en forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål. A l-

ternativet skulle ha varit att använda ett mindre antal förskolor i studien för 

att göra det möjligt att filma. Det skulle dock i sin tur ha inneburit att jag 

riskerat att färre sätt att arbeta med och förhålla sig till dokumentation fått 

möjlighet att framträda.  
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Resultatdiskussion 
I det följande avsittet ly fter jag fram några av  studiens resultat s om jag v ill 

diskutera v idare. Först kommer ett sty cke om olika faktorer som kan vara 

bety delsefulla för barns utveckling och lärande. Därefter ett avsnitt om hur 

barns olika behov bör tas i beaktan. Efter det diskuterar jag olika situationer 

och förhållningssätt som kan anses vara bety delsefulla för barns språk och 

kommunikationsutveckling. Nästa avsnitt handlar om dokumentation av  det 

enskilda barnet och slutligen diskuterar jag den oro och osäkerhet som råder 

kring det dokumentationsuppdrag som förskolan har.  

Yttre faktorer som  påverkar verksam heten  
En aspekt av  vad pedagogerna anser påverkar verksamheten som framko m-

mit i studien är engagemang i arbetet med barnen. Känner inte pedagogen 

ett engagemang i det den gör så påverkas verksamheten negativ t. De so m 

arbetar där måste verkligen vara intresserade av  att arbeta med barn för att 

verksamheten på förskolan ska kunna utformas till en bra lärmiljö för ba r-

nen. Några av  de interv juade menar till och med att om man inte kan känna 

sig engagerad och motiv erad i sitt arbete så finns det skäl att söka sig till 

något annat y rke. Det ställs också allt högre krav  på pedagogerna och str ä-

vansmålen är många och till v iss del ny a i den rev iderade läroplanen (Sko l-

verket, 2010). Det innebär förändringar för pedagogerna i de ras arbete, 

främst rörande uppföljning, utvärdering och utveckling av  verksamheten. 

Forskningen v isar på hur bety delsefull den enskilde pedagogen är för att 

skapa en bra verksamhet med god kvalité (Johansson, 2011; Sheridan, Pram-

ling Samuelsson, 2009). Detta ty cks även jag kunna utläsa ur min studie. 

Även om den enskilde pedagogen är av  stor bety delse för arbetet på försko-

lan så utövas verksamheten i arbetslag. Det blir då y tterst v iktigt att organ i-

sationen på förskolan leder till att det finns en samsy n ho s förskolepedago-

gerna om hur uppdraget ska utföras så att ver ksamheten kan bedrivas ett 

framgångsrikt sätt.  

   Att det finns kompetenta och kunniga pedagoger är mest betydelsefullt i de 

områden som är resurssvaga. Här behövs det goda förutsättningar både vad 

gäller deras kompetens, men även barngruppens storlek. Det har enligt 

forskning (Bjurek m.fl, 1996; Persson, 2012) framkommit att det är precis 

tvärtom. De områden som är resursfattiga har den största omsättningen av  

pedagoger och stora barngrupper, men i min studie går det att utläsa det 

motsatta. Den förskola som har det högsta sociokulturella indexet är den 

som har den mest välutbildade personalen och är även den förskola som 

beskriver en my cket strukturerad och planerad verksamhet. Varför detta 

resultat framkommer kan jag förstås bara spekulera i. En anledning till att 

dessa pedagoger har utbildat sig kan bero på att de känner ett behov av  for t-

bildning för att klara av  arbetet. Men de stannar också kvar v ilket eventuellt 

skulle kunna bero på att de känner att det är mer utmananade för dem att 



104 

arbeta inom ett område där deras kunnande och kompetens verkligen b e-

hövs och tas tillvara. En annan orsak till att man v idarutbildar sig och att 

man stannar kvar kan finnas i att förskolan ligger inry md i en låg- och mel-

lanstadieskolan och att det ty cks finnas ett utbyte me llan alla pedagoger som 

arbetar där oavsett v ilken ålder de har hand om genom att de delar pers o-

nalutry mmen med varandra. Detta kanske verkar inspirerade och kan vara 

en källa till trivsel och stimulans. 

   En annan bety delsefull aspekt av  vad som påverkar verksamheten som 

pedagogerna beskriver är miljön på förskolan. De berättar om att det är av  

stor v ikt att det finns spännande och intressanta platser och omgivningar för 

barnen att v istas i. Det handlar om både ute- och innemiljön och hur dessa 

är utformade vad gäller olika material och hur de tas tillvara med utmanande 

aktiv iteter för barnen. De behöver få experimentera och lab orera, enligt de 

interv juade, för att på det v iset utveckla kunskap främst inom områden som 

matematik och naturkunskap. Jag drar slutsatsen att förskolepedagogerna 

ansåg att miljöns utformning och dess innehåll är väldigt betydelsefull för att 

någon form av  utveckling och lärande alls ska kunna ske på förskolan och att 

skapa en god lärmiljö är ett av  de allra v iktigaste uppdragen som förskolan 

har. För att skapa en sådan miljö där barn ska kunna lära och utvecklas så 

behöver de också känna trygghet, trivsel och glädje menar de interv juade. I 

studien framkommer oron över att de stora barngrupperna kan påverka 

try ggheten negativt. Enligt forskning har stora barngru pper också v isat sig 

vara negativa för barn och deras utveckling av  språk och ide ntitet. De vuxna 

på förskolan hinner helt enkelt inte samtala med barnen på ett till fredsstäl-

lande sätt (Skolverket, 2003). 

Barns olika behov 

Det kan ses som angeläget att alla barn har rätt att få en verksamhet anpa s-

sad efter sina behov. Något som v isat sig vara återkommande i denna studie 

är att förskolepedagogerna uttrycker att de tror på ”det kompetenta barnet”. 

Pedagogerna ty cks koppla ihop det med att barn klarar så my cket mer än 

man först kan tro och att förskolepedagogerna därför tänker sig för innan de 

kommer barnen till hjälp i olika situationer. Genom att se barnen som ko m-

petenta påverkas pedagogernas arbetssätt så att de låter barnen få större 

utry mme att prova på egen hand och att pedagogerna inte hjälper barnen så 

snabbt. De förskolor som enligt forskning (Johansson, 2011; Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) har en tilltro till barnets förmågor 

är de som kan anses ha en god kvalité. Jag tolkar detta som ett ny tt sätt att se 

på barn och att sy nen på det kompetenta barnet har fått ett stort g enomslag 

på förskolorna. Om denna ny a sy n på barnen också skall ge alla barn  möjlig-

het att utvecklas optimalt måste dock pedagogerna ännu mer än tidigare 

skapa utmaningar för alla. 
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Arbetet m ed språk och kom m unikationsutveckling 
I studien framkommer att pedagogerna anser att de planerade stunderna på 

dagen (läsv ilan och samlingen) är de man anser vara mest lämpade för att 

stimulera barns språkutveckling. Detta trots att dessa stunder utgör en vä l-

digt lite del av  förskolans verksamhet och att det dessutom är många barn 

som samtidigt deltar i aktiv iteten. Hur språkstimulerande dessa stunder blir 

beror förstås på sy ftet och den planering som finns för aktiv iteterna (Olofs-

son, 2010). Här kommer jag åter tillbaka till den enskilde pedagogenes ko m-

petens, både i att skapa ett bra innehåll i aktiv iteten, men även hur skicklig 

pedagogen är på att leda en barngrupp och se till så att alla får ett talu t-

ry mme. Många av  de intervjuade menar också att det är v iktigt att barnen lär 

sig ly ssna på andra och vågar prata inför en grupp. Har pedagogerna det som 

sy fte kan samlingen bli ett utmärkt tillfälle för språkutveckling. Den forsk-

ning som nämnts i denna studie v isar att dessa stunder v isst är bety dels e-

fulla, men det finns många fler tillfällen i förskolan som bör tas tillvara. Även 

den kultur som finns i hemmet bör uppmärksammas och enligt Fast (200 7 ) 

så bör man i detta sammanhang ta tillvara på barnens intressen av  bland 

annat tv -program, musik och leksaker. Tyvärr, menar Fast, så anses inte den 

populärkulturella världen ha samma status som den mer traditionella fö r-

skoleverksamheten för barns utveckling inom språk och kommunikation. En 

låsning till att det främst är den traditio nella läsv ilan och samlingen som 

utgör de mest lämpade tillfällena för språkstimulans skulle kunna vara 

hämmande för en verksamhetsutveckling med sikte på att ge de bästa föru t-

sättningar för språkutveckling för alla barn.  

   I interv juerna framkommer även en grupp av  språkstimulerande aktivet e-

ter som går att beskriva som oplanerade aktiveteter. Dessa utgör då mer ett 

förhållningssätt som pedagogerna har i det dagliga arbetet p å förskolan. 

Pedagogerna beskriver att de fungerar som verbala förebilder för barnen 

både i direkta samtal med dem, men även då de som vuxna samtalar med 

varandra och att detta är v iktigt i ett språkutvecklande sammanhang. Som 

jag ser det är det här som den största möjligheten finns till att arbeta språk-

stimulerande då det ges rikliga sådana tillfällen under en dag på förskolan. 

Att vara en verbal förebild är något som pågår under hela dagen. Även Björ k-

lund (2008) menar att den vuxnes roll är v iktig för barnen som samtalsföre-

bild.  De stunder under dagen då pedagogen är ensam med ett barn eller 

med ett mindre antal barn ger stora möjligheter till samtal. Hit räknar jag 

rutinsituationer såsom påklädning, omvårdnadssituatio ner, måltider med 

mera. 

   De flesta av  de interv juade i denna studie anser att de uppmärksammar 

matematik i vardagen i förskolan. Förskolorna i den kommun där studien är 

genomförd har alla deltagit i ett tre år långt projekt som handlade om just 

matematik, men trots det tycks det inte finnas många aktiv iteter som är spe-

ciellt planerade för utveckling och lärande inom detta område. Det som detta 
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projekt förefaller ha lett till är dock att pedagogerna har blivit mer medvetna 

om vad matematik kan vara. Man kan notera upplevelsen av  att de har få tt 

en bekräftelse på att de alltid har arbetat med matematik inom förskolan. 

Pedagogerna menar att deras främsta uppdrag är att ge barnen ett adekvat 

språk för att tala matematik snarare än att planera in speciella lärandesitua t-

ioner. Den forskning som har ly fts fram i denna studie beskriver också att 

matematiken finns i de små barnens vardag (Björklund, 2007 ). Björklund 

menar dock att många fler tillfällen i förskolan skulle kunna gå att tillv arata 

på ett bättre sätt än vad som nu sker. Den slutsats som jag drar är att försko-

lans arbete med matematik handlar om ett medvetet förhållningssätt där 

pedagogerna utny ttjar stunder i vardagen till exempel måltider, till att u t-

veckla barnens matematiska tänkande och språk. Där finns möjl iget att prata 

om begrepp som; mer, mindre, hel, halv, fjärdedel, prepositioner och så v i-

dare. Jag håller även med Björklund att det finns många fler tillfällen i fö r-

skolan som skulle gå att utny ttja bättre för att utveckla det matatematiska 

kunnandet. Ett sätt vore att pedagogerna använder sig av  den medvetenhet 

som de beskriver att de har för att planera in matematik i andra aktiv iteter i 

förskolan. Då skulle det utöver ett förhållningssätt från pedagogernas sida 

också bli en del av  de områden som man prior iterar att arbete med.  

Dokum entation av enskilda barn  
Det förekommer diskussioner inom förskolan om huruvida man ska doku-

mentera enskilda barn och på v ilket sätt detta ska ske. De motsättningar som 

finns i denna debatt handlar om ifall det är bra att veta var det enskilda ba r-

net befinner sig i sin utveckling eller om det är till skada för barnen att bli 

granskade. Vissa pedagoger menar att man måste dokume ntera de enskilda 

barnen för att skapa sig en uppfattning  om deras utvecklingsnivå för att 

kunna stötta och hjälpa de barn som behöver det. Andra menar att det finns 

en risk i detta då det kan bli för my cket fokus på barnens fel och brister. För 

att undvika detta anser man att man inte bör dokumentera barn. I min st u-

die finner jag två olika sätt att förhålla sig till dokumentation.  Det ena är att 

man dokumenterar alla barn v ia någon form av  observationsprotokoll. Detta 

för att inte peka ut några barn genom att behandla alla lika i ett init ialskede. 

Det kan även handla om att inte missa något barn som eventuellt har några 

svårigheter som inte är så framträdande och som kan behöva någon form av  

stöd för sin utveckling och sitt lärande. Det andra sättet att se på saken är att 

bara titta till de barn som v isar på svårigheter. De som arbetar så tänker att 

de som pedagoger ser vilka barn som avviker och som behöver kartläggas lite 

extra v ilket gör en kartläggning av  alla överflödig. Att det råder så delade 

meningar om hur detta arbeta ska gå till är ett problem inom förskolan och 

det kan leda till att dokumentationer inte utförs alls. Det kan i sin tur inne-

bära att barn vars behov inte framträder så ty dligt men ändå behöver någon 

form av  särskilt stöd inte får det.   
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   Att dokumentera alla barn förutsättningslöst kräver my cket tid och kan i 

dagens läge vara my cket betungande med de stora barngrupper som finns 

med allt färre pedagoger. För att det skall vara försvarbart att man lägger ner 

så stor del av  begränsade resurser på detta är det dock väldigt viktigt att man 

använder sig av  resultaten och analy serna från de dokumentationer som 

utförts på barnen då man planerar verksamheten på förskolan. Planeringen 

bör i sin tur leda till att pedagogerna anpassar aktiv iteterna så de passar för 

alla barn. Det andra sättet att arbeta på, då man endast dokumenterar de 

barn som v isar upp svårigheter, kan enligt min mening bli väldigt godty c k-

ligt. För att det skall fungera krävs det dessutom my cket kompetenta ped a-

goger som kan bedöma v ilka barn som ska kartläggas extra. Vilka barn som 

väcker funderingar hos pedagogerna kan också variera beroende på den ö v-

riga barngruppens konstellation och behov. Detta är en risk då den övriga 

gruppens sammansättning förmodligen påverkar v ilka barn som blir doku-

menterade. 

Oro och osäkerhet över uppdraget att dokum entera 

Som ovan nämnts så finns det diskussioner på förskolorna om vad som ska 

dokumenteras. Det förekommer även samtal om varför man ska dokume n-

tera barnen eller verksamheten. Det nämns av  några att det är för barnens 

skull, av  andra att det är för att föräldrarna ska få insy n i verksamheten och 

hur det är med deras barn, men det ly fts även fram att dokumentationerna 

utförs mer direkt för pedagogens räkning så att denne kan få en uppfattning 

om de enskilda barnens utveckling och därmed skaffa sig ett underlag inför 

till exempelutvecklingssamtal. Några av  de interv juade tolkar uppdraget 

såsom att de ska använda sig av  pedagogiska dokumentationer för att följa 

arbetet på förskolan. Det stora flertalet av de interv juade uttry cker dock en 

stor osäkerhet över vad som ska dokumenteras och v ilken funktion doku-

mentationerna ska fy lla. Just detta med oro och osäkerhet över hur uppdr a-

get ska utföras är något som ty cks ha ökat efter att den reviderade läroplanen 

Lpfö98 (Skolverket,2010) tagits i bruk och att ett ny tt kapitel om doku-

mentation av  barn och verksamhet har tillkommit.  Skolinspektionen (2011) 

pekar också på att det råder en osäkerhet bland pedagoger över hur de ska 

utföra sitt ny a uppdrag. Detta leder, enligt inspektionen, till att många a vstår 

från att dokumentera barnen av  rädsla att göra fel och det kan i sin tur 

my nna ut i att det blir svårt att utvärdera verksamheten och veta vad de e n-

skilda barnen har lärt sig. Liknande resultat framkommer i min studie. Pe-

dagogerna upplever att det är diffust hur de ska utföra det till v iss del ny a 

uppdraget. Funderingar över hur åliggandet ska genomföras kan dessutom 

orsaka motsättningar i arbetslagen när det gäller v ilka arbetssätt och v ilka 

metoder som ska användas för att skapa de bästa förutsättningarna för ba r-

nens utveckling och lärande. Förskolepedagoger i min studie uttrycker också 

osäkerhet kring sy ftet med att dokumentera och det kan troligen också leda 
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till att pedagogerna helt avstår från att dokumentera barnen och/eller ver k-

samheten av  rädsla att göra något fel.  

   Influenser från förskolorna i Reggio Emilia ty cks ha en inverkan på hur 

förskolepedagogerna tolkar uppdraget kring att dokumentera barnen 

och/eller verksamheten. De flesta av  de pedagoger som ankny ter till de p e-

dagogiska tankar som återfinns i förskolorna i Reggio Emilia förordar att 

man ska använda sig av  pedagogiska dokumentationer för att dokumentera 

verksamheten så som man gör i Reggio Emilia. Pedagogerna uttry cker en 

tilltro till att man med hjälp av  pedagogisk dokumentation kan stödja ba r-

nens utveckling och lärande. Även v iss forskning skriver fram att pe dagogisk 

dokumentation av verksamheten är att föredra framför andra metoder (Bje r-

vås, 2001; Elfström, 2004; Lenz Taguchi, 2000).  

   När denna studie genomfördes under hösten 2011  var implementeringen 

av  den rev iderade läroplanen i sin linda, men det var tr ots allt den läropla-

nen som var den gällande. Det skulle förmodligen underlättat för förskol e-

pedagogerna om arbete med implementering startat tidigare,1 5 för då skulle 

denna oro och osäkerhet över hur uppdraget ska utföras möjligen ha kunnat 

undvikas. Redan i Barnstugeutredningen uttalades tankar om att pedago-

gerna behövde få utbildning för att klara de uppgifter som utredningen för e-

slog. Utifrån de resultat som v isat sig i denna studie drar jag också slutsaten 

att pedagogerna skulle behöva mer utbilning och tydligare riktlinjer för hur, 

vad och varför de ska dokumentera barnen och verksamheten.  

                                                                 
1 5 Impl ementeringen av den reviderade läroplanen startade under hösten 201 0. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Frågeformulär till pedagoger 

Kön:    Kvinna              Man   

  

Ålder: _____år 

  

Utbildning: ____________________Examensår_________ 

 

Antal år inom yr-

ket:_____________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Fortbildning inom yrkesområ-

det:_______________________________År:___________________

________________________________________________ 

 

Annan yrkeserfarenhet som kan vara relevant för ditt arbete på försko-

lan:_____________________________________________________

__________________________________________________ 

Tjänstgöringsgrad________________________ 

Tack för hjälpen 

Katarina Emmoth 



2 

Bilaga 2 
 

FRÅGEFORMULÄR OM FÖRSKOLAN 

Antal avdelningar på förskolan:___________ 

Huvudsaklig organisation på förskolan, åldershomogent,  åldersblan-
dat.____________________________________________ 

________________________________________________________
___________________ 

  

Beskriv miljön runtomkring (ex vis. mitt i ett bostadsområde, vid ett 
skogsbryn)? 

________________________________________________________
___________________ 

 

________________________________________________________

___________________ 

Beskriv förskolans gård (ex vis. naturtomt 1/3, lekredskap 1/3, asfalt 

1/3)? 

________________________________________________________

___________________ 

________________________________________________________
___________________ 

  

Utflyktsmål på promenadavstånd (ex vis. skog, större lekparker) 

________________________________________________________
___________________ 

 

  

Tack för hjälpen 

Katarina Emmoth 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till förskollärare och barnskötare 
 

1. Vad tycker du är viktigast i arbetet med barnen? 

2. Hur tror du barn lär sig?  Ge exempel. 

3. Vad tar du fasta på i barns utveckling? 

4. Beskriv det du tror påverkar barns utveckling inom språk och 

kommunikation? 

5. Beskriv det du tror påverkar barns utveckling inom matema-

tik? 

6. Hur vet ni att barn utvecklas inom språk och kommunikation? 

7. Hur vet ni att barn utvecklas inom matematik? 

8. Använder ni något observations- eller dokumentations-

material inom språk och kommunikation? Kan du berätta om 

dem? 

9. Använder ni något observations- eller dokumentations-

material inom matematik? Kan du berätta om dem? 

10. Anser du att du har något uppdrag att dokumentera barns ut-

veckling inom språk, matematik och kommunikation? 
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11. Vilket är ditt uppdrag kring språk, matematik och kommuni-

kation? 

12. Finns det skillnader i förskolans dokumenterande av barnen 

efter den reviderade läroplanen tillkomst i förhållande till hur 

det gjordes tidigare? Beskriv så noga det går. 

13. Har du fått fortbildning om den reviderade läroplanen? Av 

vem, hur och hur mycket? 

14. Hur ser du på barns utveckling? 
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Bilaga 4 

Översikt över datainsam lingen  

Förskolan Apelsinen: 110912, två intervjuer, 110927 en intervju 

Förskolan Bananen: 110920, fyra intervjuer 

Förskolan Citronen: 110922, fyra intervjuer 

Förskolan Druvan: 111003, två intervjuer 

Förskolan Enbäret: 111004, tre intervjuer 

Förskolan Flädern: 111003, fyra intervjuer. 
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