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Denna studie genomfördes med syftet att undersöka hur förskollärare gör för att lägga 

märke till stimulans som barn kan vara hjälpta av. I förskolan finns idag fler parallella 

förhållningssätt som kan leda till utmaningar för förskollärare i deras profession, till 

exempel strävan efter att ge varje barn den stöttning de behöver för att kunna utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Samtidigt betonas vikten av att inte bedöma barn i 

jämförelse med varandra. För att undersöka förskollärarnas egna upplevelser av detta, 

användes en fenomenologisk ansats med utgångspunkt i förskollärarnas egna 

berättelser. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och tydliggör både metoder som 

förskollärarna använder sig av för att uppmärksamma vad barn kan vara hjälpta av, 

samt hur de reflekterar kring ämnet bedömning. Två betydande faktorer framträder 

som påverkar förskollärarnas arbete för att lägga märke till barns behov, 

förskollärarnas kompetens samt förutsättningar för att genomföra uppdraget. 

Barngruppens storlek samt brist på personal påverkar förskollärarna att använda färre 

metoder för att uppmärksamma vilken stimulans som barnen kan vara hjälpta av, 

vilket kan få konsekvensen att bilden av varje barns kompetenser och behov kan bli 

begränsad och uppfattas endast utifrån vissa aspekter. Undersökningen synliggör 

dessutom dilemmat för förskollärarna att rikta blicken mot vad barnen kan samt vilken 

stimulans de kan vara hjälpta av, samtidigt som förskollärarna betonar att de inte ska 

bedöma barnen. En slutsats är därför att det behövs mer diskussioner i förskolan som 

framhåller vikten av att barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar 
och hur detta kan genomföras med hjälp av olika metoder. 
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Abstract__________________________________ 
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Title: Support and stimulate learning in preschool  

- A study that focuses on how some preschool teacher´s do to notice stimulus 

that can benefit preschool children´s learning 

 

 

The purpose of this study was to investigate how preschool teachers do to notice 

stimulus that can benefit preschool children`s learning. Today in preschool, there are 

several parallell approaches that can be perceived as challenging to preschool 

teachers in their profession, for example the ambition to support every child and give 

them possibilities to progress from their own preconditions. At the same time it is 

emphasised, the importance of not to assess children in comparison to each other. To 

investigate preschool teacher´s own experience, a phenomenological approach was 

used on the basis of the preschool teacher´s own stories. The study has a qualitative 

character and the result shows methods that the preschool teacher´s use to notice 

what can benefit the children´s learning as well as how the preschool teacher´s 

reflect on the the subject assessment. Two significant factors emerge that influence 

the preschool teacher´s ambition to notice what can benefit childrens learning, 

preschool techer´s competence and the preconditions they were given to fulfill the 

commitment as a preschool teacher. Lack of staff influence the preschool teachers to 

use fewer methods to notice stimulus that can be helpful to childrens learning, which 

can lead to the consequense that the interpretation of every childs competences and 

needs can be perceived only from some aspects. The study also points out the 

preschool teacher´s dilemma, to give attention to what children are able to do and 

look for stimulus that could benefit their learning, whilst the preschool teacher´s 

emphasize they should not assess children. The conclusion is therefore that more 
discussions is needed in preschool that stresses the importance of giving children 

possibilities to progress from their own preconditions and how this can be 

implemented by different methods. 
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Inledning 
 

Förskolan har gått från att vara en verksamhet med syfte att vara ett stöd för föräldrar, 

i synnerhet kvinnor i deras önskan att vara delaktiga i arbetslivet, till att vara en 

rättighet för barnen själva (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Idag finns det en strävan 

mot att erbjuda barn den bästa tänkbara förskolan med utgångspunkt i forskning där 

förskollärare genom medvetna handlingar förväntas skapa de bästa förutsättningarna 

för lärande.  

Genomförandet av de goda intentionerna med denna förskola lämnas till förskolor och 

förskollärare själva med hänvisning till styrdokument som läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016), skollagen (SFS, 2010:800) och barnkonventionen (UNICEF, 

2009). Dessa kan samtidigt tolkas utifrån skilda pedagogiska inriktningar som 

exempelvis påverkats av socialkonstruktionistiskt forskning (Eidevald, 2017) med 

fokus på lärprocesser och barns identitetsutveckling eller utvecklingspedagogisk 

forskning med tyngd på hur barn lär relaterat till olika lärobjekt. Detta innebär att både 
förväntad målbild och genomförande kan se olika ut på olika förskolor och samtidigt 

förskollärare emellan. I dessa styrdokument finns dessutom uppmaningar som kan 

uppfattas motsägelsefulla (Eidevald, 2017). Till exempel huruvida det är acceptabelt 

att bedöma barns kunskaper för att utveckla förskolans kvalitet eller om detta kan 

uppfattas som att det är det enskilda barnet som blir bedömt, vilket kan leda till en 

osäkerhet i det pedagogiska arbetet. Skollagen är dock tydlig gällande vad barn ska 

erbjudas för att utvecklas mot målen.  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen kap. 3, § 3). 

För att kunna stimulera barn utifrån deras egna förutsättningar och med utgångspunkt 

där de befinner sig i sin utveckling behöver förskollärare reflektera över vad barnet kan 

vara hjälpt av och sedan genom medvetna handlingar ge barnet möjlighet att öva just 

det de kan behöva utveckla.  

Det har under en tid skrivits och diskuterats en hel del om begreppet undervisning och 

barns likvärdiga möjligheter att få öva sina förmågor i den svenska förskolan (Sheridan 

& Williams, 2018). En granskning gjord av Skolinspektionen (2016) sätter fokus på alla 

barns rätt till lärande och utveckling oavsett vilken förskola de går på, ett lärande som 

ska stimuleras genom medvetna pedagogiska handlingar och förskollärares 

undervisning.  

Begreppet undervisning (Sheridan & Williams, 2018) har tolkats för att få en adekvat 

betydelse i förskolans kontext och ska förstås som målstyrda processer med syfte att 

ge barn möjligheter att utvecklas och lära. Det målstyrda arbetet bygger på 

förskollärares kunskaper om de styrdokument som förskolan ska förhålla sig till, det 

vill säga Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), Skollagen (SFS, 2010:800) och 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) samt hur det planerade arbetet i 

verksamheterna sedan genomförs i riktning mot dessa skrifter. Skolinspektionens 



7 
 

(2016) granskning visar att det kan vara problematiskt för förskollärare att veta hur de 

ska förhålla sig i arbetet med att utveckla verksamheten i stort samt uppmuntra varje 
barns lärande. Hur ska det ske praktiskt utan att bedöma barnen, samtidigt som det 

föreligger ett ansvar enligt läroplanen? 

Med tanke på att barn har olika behov och olika intressen samt att styrdokumenten är 

tolkningsbara kan resultatet av förskolors arbete se mycket olika ut. Jag har under 

tidigare studier i ämnet Didaktik kommit att förstå att det finns olika pedagogiska 

teorier som dessutom kan påverka hur förskolor väljer att tolka till exempel läroplan 

för förskolan (Eidevald, 2017). Dessa teorier för diskussioner kring vad målet med en 

god verksamhet är samt lyfter dilemmat med att barn omedvetet kan komma att bli 

värderade och bedömda i förskolan (Bjervås, 2011). 

Det finns således mycket att förhålla sig till när förskollärare ska planera och 

genomföra sitt arbete för att skapa goda förutsättningar för lärande. Till exempel hur 

de ska förhålla sig till dilemmat att stötta och stödja alla barn så de får möjlighet att 

utvecklas så långt det är möjligt men inte genom att bedöma utifrån givna normer eller 

i jämförelse med andra barn. 

Med kunskap om att det finns olika sätt att förhålla sig till förskolans uppdrag utgår 

denna studie från hur förskollärare tänker kring sitt uppdrag att stötta och stödja barn 

men samtidigt inte bedöma dem. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares beskrivna handlande 

för att uppmärksamma vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av samt hur de 

beskriver att de använder undervisning och ser på bedömning i arbetet med detta.  

 

Forskningsfrågor: 

 

• Vilka metoder beskriver förskollärare att de använder för att uppmärksamma 

vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av? 

 

• Hur tänker förskollärare kring begreppen bedöma och undervisa, i relation till 

att skapa förutsättningar för lärande? 

 

 

I enlighet med didaktikens frågeställningar kommer studien således att fokusera på 

vad några förskollärare säger att de gör för att skapa möjlighet att uppmärksamma 

vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av, hur de säger att de genomför detta och 

med hjälp av vilka metoder samt varför de väljer att göra på detta sätt. 
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Bakgrund 
I detta stycke kommer begreppsdefinitioner, lagar och styrdokument att redogöras för, 

därtill tidigare forskning med relevans för denna studie. 

Begreppsdefinitioner 

Lärande 

I förskolan ska alla barn få möjlighet att utvecklas och lära. Enligt läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) ska verksamheten utgå från barns behov och utifrån en 

helhetsbild av barnet så att verksamheten främjar lärandet och barnet får möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärande, menar Säljö (2015) är en 

konsekvens av olika aktiviteter och erfarenheter som individer gör och kan beskrivas 

utifrån olika teoretiska perspektiv. Lärande är relaterat till olika sammanhang barnet 

befinner sig i och sker till stor del i samspel med andra, enligt de sociokulturella teorier 

som idag har stor betydelse för svenska förskolans arbete. Då uppfattningen är att barn 
lär i meningsskapande sammanhang är det av stor betydelse att uppmärksamma vad 

som verkligen intresserar barnen och därifrån utmana deras lärande vidare. Enligt 

Vygotskij (2001) sker lärandet först tillsammans med andra och därefter individuellt. 

Undervisning 

Undervisning (Sheridan & Williams, 2018) innebär att genom medvetna handlingar 

arbeta för att främja barns lärande. Förskollärare ska genom målstyrda processer i 

förskolans verksamhet, verka för att stimulera barns utveckling och lärande. Den 

undervisning (Eidevald, 2017) som genomförs i förskolan ska beröra alla barn och utgå 

från samtliga läroplansmål. Undervisning har som uppgift (Skolverket, 2016) att 

introducera och inspirera barn till upptäckter inom ämnesområden som 

naturvetenskap, matematik, teknik, skriftspråk, demokrati och respekt för allt levande 

till exempel. En undervisning som integrerar barns kognitiva, emotionella, sociala och 

motoriska lärande (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) i sammanhang som 

uppfattas som meningsfulla för barnen själva, kan uppfattas vara av hög kvalitét.  

Bedömning 

Enligt forskning (Skolverket, 2010) kan bedömningar och därmed också 

dokumentationer, både stödja samt styra barns lärande. Betydelsen av begreppet 
bedömning kan innefatta både att granska, uppskatta eller göra en värdering av någon 

eller något och innebära att en utvärdering görs av både grupp eller individ. De 

bedömningar som kan sägas vara bakåtblickande och summerande kallas summativa 

och har som karaktär att vara dömande medan de bedömningar som har till avsikt att 

vara framåtsyftande kallas formativa (ibid). De sistnämnda har syftet att främja samt 

stödja barnet i utvecklingen av lärandet och betonar barnets eget deltagande i de 

utvärderingar som genomförs.    

Pedagogisk dokumentation 

Begreppet dokumentation (Skolverket, 2010) handlar om att samla in information 

genom att beskriva, berätta eller bedöma någon eller något. Det insamlade underlaget 

kan sedan användas för att synliggöra, sammanställa och att reflektera kring. I 

förskolan används dokumentation för att informera vårdnadshavare om vad som sker 

i verksamheten, som underlag för reflekterande samtal mellan barn samt mellan barn 
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och förskollärare med syfte att stimulera barns språk, utveckling och lärande i det som 

kan uppfattas som meningsfullt för barnen själva. Dokumentationen har också som 
syfte att vara underlag för förskollärarnas reflektioner kring den egna verksamheten 

och för att få syn på barnen och deras lärprocesser i olika sammanhang (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2006), den kallas av den anledningen pedagogisk dokumentation.  

Det kompensatoriska uppdraget 

Förskolans kompensatoriska uppdrag bygger på uppfattningen om att alla barn ska 

inkluderas och få lika möjligheter att utvecklas och lära, oavsett vilka hemförhållanden 

de kommer från. Uppdraget för förskollärare innebär därför att skapa möjligheter för 

alla barn att öva sina förmågor under likvärdiga förutsättningar. De barn (Eidevald, 

2017) som inte har samma förutsättningar att upptäcka och utforska detta i sin 

hemmiljö har på så sätt störst vinning av att få likvärdiga möjligheter att utforska och 

lära under sin tid på förskolan. Det kompensatoriska uppdraget (Sheridan & Williams 

2018) handlar om barns rätt att utvecklas individuellt och samtidigt känna delaktighet 

i förskolans värdegrundsarbete.   

 

Lagar och styrdokument 

Skollagen 

I skollagen (SFS, 2010:800) beskrivs alla barns rätt till stimulans utifrån sina behov 

under rubriken ”Barns och elevernas lärande och personliga utveckling”, § 3. 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Läroplan för förskolan  

Denna utgåva av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) håller på att revideras, 

men är aktuell under studiens genomförande och därmed relevant som underlag att 

hänvisa till för de förskollärare som intervjuas i undersökningen. I denna utgåva 

betonas barns individuella rättighet att få stimulans för att kunna öva sina förmågor 
utifrån sina egna förutsättningar genom att varje strävansmål under kapitlet om 

utveckling och lärande börjar med raden:  

      Förskolan ska sträva efter att varje barn… (Skolverket, 2016, s 9) 

I läroplan för förskolan (2016) förklaras hur detta kan gå till. 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, 

kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena 

(s.14). 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande (s.14). 
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Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker 

i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i skolan (s.14). 

      All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv (s.14). 

Således hur barnet själv uppfattar det som ska utvärderas. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) intar ett översiktligt perspektiv och pekar på 

vikten av att även i mindre sakfrågor hela tiden ställa sig frågan vad som är för barnets 

bästa. 

     Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (UNICEF, § 3). 

Litteratursökning 

Arbetet med denna undersökning tar sin utgångspunkt i tidigare vetenskapliga 

skrifter. Jag har sökt efter forskning med relevans för undersökningen genom olika 

databaser samt i böcker. Artikelsökningar är gjorda genom ERIC (Ebsco host), Google 

scholar, DiVa (Det Vetenskapliga Arkivet) samt artikelsök.  

Med anledning av att studien berör en kombination av flera undersökningsbara 

ämnen, hur förskollärare kan uppmärksamma barns behov av stöttning, hur de tänker 

kring begreppet bedömning i relation till detta, samt hur de kan stimulera barns 

lärande, har jag upplevt det svårt att hitta sökord och därmed vetenskapliga artiklar 

som berör just den problematik jag vill undersöka. Jag utgick ifrån sökord som 

förskola, undervisning, lärande och bedömning (preschool, teaching, education, 

learning and assessment), men insåg att området jag ville undersöka var svårt att ringa 

in. I samråd med en bibliotekarie vid Mälardalens högskola, kom vi fram till att jag 

skulle börja fokusera på sökorden ”pedagogical documentation” samt ”assessment 

preschool”. För att fördjupa mig i vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av 

behövde jag undersöka vad forskningen säger om barns lärande -  vad barn förväntas 

lära, hur detta kan ske i förskolan, samt varför de ska få möjlighet att lära.  

Att söka i databaser på barns lärande gav ett brett resultat men de flesta artiklarna 

berörde ämnesdidaktiska fördjupningar medan min avsikt var att hitta forskning om 

hur barns lärande mer generellt kan stimuleras. Jag valde därför att börja med att läsa 

forskningsöversikter, både svenska och internationella som berör stimulans av barns 

lärande. Därefter fördjupade jag mig i böcker samt vetenskapliga artiklar jag kom i 

kontakt med genom referenslistor och ämnen jag behövde veta mer om. På detta sätt 

fick jag insikt i olika teorier och synsätt gällande vad som anses gynnsamt för barns 

lärande. 

Det andra ämnet som undersökningen berör gäller bedömning och hur förskollärares 

syn på bedömning kan påverka hur de förhåller sig till att uppmärksamma barns 

behov. Jag läste därför först in mig på ämnet genom vetenskapliga artiklar samt 

forskningsöversikter innan processen styrde in mig på nya litteratursökningar. Jag vill 

därför framhålla att sökandet efter tidigare forskning har skett på ett förgrenande sätt, 

då utforskandet av ett ämne har styrt mitt undersökande mot att söka nya svar för att 
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slutligen kunna framhålla en sammanfattande bild av vad förskollärare förväntas 

förhålla sig till i sitt uppdrag. 

   

Tidigare forskning 
Barns lärande 

För att förstå vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av, är det av betydelse att 

uppmärksamma tidigare forskning och vad som förespråkas i relation till barns 

lärande. 

En grundtanke i den svenska förskolan är att barn lär av varandra och tillsammans 

med andra i meningsfulla sammanhang. Inflytandet från Vygotskijs teorier har färgat 

den förskolepedagogik som den svenska förskolan idag bygger på. Enligt dessa teorier 

anses dialog och intersubjektivitet som det viktigaste för barns utveckling (Kroksmark, 

2013). En stor betydelse får begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som syftar på 

den skillnad som görs mellan det en individ kan klara av på egen hand jämfört med det 

man kan klara av tillsammans med någon/några andra (Vygotskij, 2001). Det är också 

den sociokulturella teorin jag kommer använda mig av i analysen av denna studie.    

Av stor betydelse för sociokulturella teorier är att lärande ses som en social process. 

Möjligheter att ingå i sociala och kulturella sammanhang kommer på så sätt att 

påverka möjligheter till gemensamma erfarenheter och därmed möjligheter till 

lärande. Eftersom den sociokulturella teorin uppfattar den mänskliga utvecklingen 

som en social företeelse kan inte lärande ses som enbart en individualistisk händelse 

(Gibbons, 2013). Tanken på undervisning och lärande riktar istället, enligt det 

sociokulturella perspektivet, fokus på lärares och barns aktiva deltagande samt 

uppfattningen om lärandet som en produkt av samarbete (ibid.).   

Säljö (2015) menar att det är just när våra olika kompetenser samverkar som det sker 

ett kollektivt lärande, då ingen kan förväntas behärska alla kompetenser ensam. Han 

poängterar att vi som sociala individer samspelar med andra genom språkliga 

aktiviteter där vi kan dela erfarenheter och upplevelser genom att uttrycka oss och 

förstå hur andra tänker. Kunskap erfars genom delaktighet och genom att få möjlighet 

att uppfatta hur olika delar skapar sammanhang. Säljö (ibid.) menar att en lärares 

undervisning först ska vara klar och tydlig men efter hand ska ansvaret för lärandet 

lämnas över till den lärande.  

Lärandet (Säljö, 2015) kan behöva anpassas efter barns förutsättningar, genom att 

skapa möjligheter för dem som behöver mer tid att lära att få fortsätta öva sina 

förmågor ytterligare i verksamheten. Förskollärarens ansvar blir då att stötta barnet i 

tillägnandet av erfarenheter genom att erbjuda olika möjligheter att lära på ett för 

barnet meningsfullt sätt. 

Lärande ur barnperspektiv 

Barns uttryck visar hur de uppfattar något och detta barnperspektiv kan ses som en 
grogrund för hur lärandet kan vidareutvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2016). Mårdsjö Olsson (2015) betonar vikten av att vara intresserad av barns tankar 
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och uppfattningar för att skapa sig en föreställning om vad de behöver få möjlighet att 

vidareutveckla och hur detta kan gå till. Genom samtal med barn kan förskollärare 
uppmärksamma hur barn erfar sin omvärld för att senare bygga vidare på barnens 

egna uppfattningar, menar Mårdsjö Olsson. Men samtal är inte det enda sättet för barn 

att kommunicera. Genom att erbjuda barn olika möjligheter att komma till uttryck kan 

förskollärare ge barnen möjlighet att förmedla sin uppfattning av något. Att ge barn 

erfarenhet av olika kommunikativa verktyg samt att få ta del av olika språkliga metoder 

(Ahlskog-Björkman & Björklund, 2016) kan därför bli betydelsefullt för lärandet. Det 

räcker således inte med att ta del av vilka kunskaper eller tankar barn har, utan det 

viktiga är att bygga det fortsatta lärandet på hur barnet själv uppfattar det som ska 

läras. Genom att ta reda på hur barn tänker blir det samtidigt tydligt om något 

framkommer som ett hinder för lärandet. Dessa kritiska aspekter blir då en uppgift för 

förskolläraren att hjälpa barn få syn på och förstå, för att de sedan ska kunna komma 

vidare i sitt lärande (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008).  

Således kan barns lärande (Mårdsjö Olsson, 2015) relateras till förskollärarens 

förmåga att uppmärksamma hur barn resonerar kring sitt eget lärande. Vad 

intresserar, motiverar eller hindrar dem att lära och hur kan detta användas i 

undervisningen för att möta barn utifrån de egna förutsättningarna? Detta utgör 

grunden för att barn ska få tillgång till ett meningsfullt lärande (ibid). Men en aktiv 

lärare (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013) ska inte bara nöja sig med 

att arbeta utifrån barns intressen, utan ska även kunna utmana och inspirera barn till 

nya upptäckter. När det gäller att stötta barn kan det ibland vara läraren som tar 

initiativ genom att visa på möjligheter eller genom att ställa utmanande frågor.    

Pramling och Pramling Samuelsson (2009) framhåller vikten av att lärare kan planera 

innehåll och ramar för den vardagliga verksamheten, men betonar att i samspelet med 

barn gäller det att vara beredd på det oförutsägbara. Trots förskollärares ansvar för att 

rikta barns uppmärksamhet mot något i ett lärande syfte, menar Pramling och 

Pramling Samuelsson att man kan komma nära barns meningsskapande genom att 

fråga sig vad barn tänker, menar eller har för avsikt med sitt agerande och på detta sätt 

närma sig barns egna perspektiv.  

Lärande ur demokratiskt perspektiv 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver hur den svenska förskolan vilar 

på en demokratisk grund vilket bland annat innebär en förståelse för att barn och 

vuxna är olika, har olika förutsättningar för lärande och därmed ska mötas på olika 

sätt. Det innebär att alla barn bör ges möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina 

egna förutsättningar, men tillsammans med andra.  

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras i enlighet med läroplanen för 

förskolan, vilken är en förordning med formulerade mål att sträva mot 

(Skolinspektionen, 2016). Mål som är framtagna på samhällelig nivå har som syfte att 

vara bra både för den enskilde individen och samhället. I förskolan ska därför barn få 

möjlighet att utvecklas och lära både utifrån sina egna intressen och behov samt utifrån 

förutbestämda mål. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att det föreligger 

ett dubbelt uppdrag för förskollärare att utgå från barns förförståelse samtidigt som de 

ska stötta och leda barnen i deras lärande mot målen. De påpekar samtidigt att barns 
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möjligheter att lära och utvecklas påverkas av förskollärares förhållningssätt och hur 

de skapar förutsättningar för lärande genom att till exempel arrangera stimulerande 
och utmanande miljöer för barnen. Barns lärande kan på så sätt uppfattas stå i relation 

till de förutsättningar de erbjuds i verksamheten genom till exempel undervisning och 

förskollärares medvetna handlingar. 

Tematiskt lärande 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som ska erbjuda barn upplevelser och 

erfarenheter i olika former av sammanhang och samtidigt uppmuntra barnens 

lärprocesser i riktning mot målen. Ett sätt att genomföra detta dubbla uppdrag är 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) att arbeta tematiskt. Temat, som ska 

utgå från något som barngruppen visar intresse för, kan starta på initiativ av barn eller 

pedagog och ha som syfte att möjliggöra för förskolläraren att utmana barns kunskaper 

inom ett särskilt område. Inom ramen för temat kan förskolläraren skapa tillfällen där 

barnen får möjlighet att expandera sin erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2016) och utveckla kunskaper om något specifikt.  

När förskolläraren bestämt vilka mål de ska arbeta med (ibid.) är det är viktigt att skapa 

sig en uppfattning om hur barnens förförståelse ser ut. Detta sker genom ett samspel 

där förskolläraren genom observationer av barnens agerande, intervjuer eller med 

hjälp av barnens teckningar till exempel, uppmärksammar vilket utgångsläge de 

befinner sig i. Därefter är förskollärarens uppgift att dels överföra kunskaper från sig 

själv till barnen, dels att skapa förutsättningar för att barnen själva ska få möjlighet att 

utveckla ett kunnande om det specifika fenomen de strävar för att erfara. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) framhåller på så sätt att ett tematiskt arbete handlar 

om att välja ut och synliggöra vissa aspekter att arbeta mer med medan andra delar av 

temat får utgöra bakgrund. Detta kan uppfattas som ett sätt att ringa in vad barn ska 

få möjlighet att öva och förändra sitt kunnande om. För att sedan i efterhand (Sheridan 

& Pramling, 2016) kunna få syn på vad det planerade arbetet gett för resultat, är det 

viktigt att uppmärksamma hur barnen förändrat sitt kunnande från första gången till 

andra gången med hjälp av den pedagogiska stimulansen.  

Kvalitet i förskolan – förutsättningar för lärande 

Förskolan utvärderas i syfte att säkerställa att barn får likvärdiga förutsättningar för 

sitt lärande oavsett vilken förskola de går på (Skolinspektionen, 2017). Lika kvalitet 

handlar inte om att alla förskoleverksamheter ska vara likadana utan lika kvalitet ska 

bygga på analyser som säkerställer att alla barn får möjlighet att utvecklas till sitt bästa 

jag och ges förutsättningar att lära utifrån sin förmåga (Skolverket, 2010). Persson 

(2017) konstaterar att mötet mellan förskolläraren och det enskilda barnet kan 

uppfattas vara kvalitetens brännpunkt och kan därmed vara avgörande för en förskolas 

kvalitet. Vad som kan uppfattas som kvalitet i förskolan kan dock vara olika. 

De viktigaste aspekterna för att skapa kvalitet i förskolan, beskrivs i en internationell 

forskningsöversikt vara ett effektivt användande av läroplanen samt stöttande och 

stimulerande samspel mellan lärare och barn (Yoshikawa, Weiland, Brooks, Gunn, 

Burchinal, Espinoza, Gormley & Zaslow, 2013). I översikten betonas vikten av att lärare 

ger barn emotionellt stöd och engagerar sig i interaktioner och samspel som stöttar 

barns lärande. Författarna konstaterar att lärares interaktioner med barn ger ”input” 
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samt uppmuntrar engagemang och lusten att lära. Ett arbete som lutar sig på riktlinjer 

om antalet barn i förhållande till lärare samt ett medvetet fokus på läroplansämnen 
som matematik, språk och skriftspråksutveckling exempelvis, har stor betydelse för 

barns lärande (ibid.). Detta anses främja i synnerhet barn med ogynnsamma 

förutsättningar. Det är dessutom av stor vikt att barn får möjlighet att utveckla sociala, 

känslomässiga och kognitiva kompetenser på ett integrerat sätt, i samspel med andra 

barn (Williams, Sheridan & Sandberg, 2013). 

Men att värdera förskolor utifrån vissa aspekter kan vara riskabelt. Det finns här en 

risk med att diskussioner kring begreppet kvalitet kan komma att handla om förskolan 

som producent av förutbestämda resultat. Diskursen om kvalitet (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2003) kan lätt komma att resultera i enkla, klara svar för att kartlägga utvalda 

kriterier, som inte beaktar den komplexitet och mångfald som pågår i verksamheten, 

vilket gör det svårt att definiera vad som faktiskt kan uppfattas som kvalitet. 

Författarna menar istället att det är av vikt att ta reda på hur verksamheten och lärande 

uppfattas subjektivt, av barn själva. Begreppet de föreslår för att skapa en uppfattning 

om förskolans verksamhet istället för kvalitet, är därför meningsskapande (ibid.). 

Problemet med begreppet kvalitet handlar egentligen om att det måste finnas en 

förståelse för att kvalitet inte är ett neutralt begrepp utan kan uppfattas på olika sätt av 

olika personer. Förskolans kvalitetsarbete behöver därför kontextualiseras, för att 

tydliggöra barns eget meningsskapande menar Moss, Dahlberg och Pence (2008).  

För att pedagogisk kvalitet i förskolan (Sheridan, 2009) inte ska framstå som antingen 

grundad i en subjektiv syn på kvalitet, tolkad av den som betraktar, eller en objektiv 

uppfattning om vad som anses rätt, betonar Sheridan vikten av att förstå vad som 

innefattas i begreppet pedagogisk kvalitet. För att möjliggöra en förbättring och 

utveckling kan kvalitet uppfattas utifrån de olika perspektiv som format begreppet 

(Sheridan, 2001). Genom att fokusera på kvaliteten vid interaktioner i verksamheten, 

utifrån lärarens, barnets eller samhällets perspektiv, kan det bli lättare att synliggöra 

de olika aspekter som påverkar barnets lärandeprocess. Målet för förskolans 

utbildning bör istället vara att skapa en lärande miljö där barn får möjlighet att lära på 

många olika sätt, genom samverkan mellan fysiska resurser och organiserande av 

aktiviteter samt att lyfta förskollärares kompetens och förhållningssätt (Sheridan & 

Williams, 2011).  

Vad som har stor betydelse för att skapa en förskoleverksamhet med hög kvalitet 

framkommer i en internationell undersökning (Sylva, Taggart, Siraj-Blachford, 

Totsika, Ereky-Stevens, Gilden & Bell, 2007). Lärare som tar en aktiv roll i den 

pedagogiska praktiken genom att undervisa och stötta barnen i deras lärande, får stor 

betydelse. Lärare kan stötta barnen i deras lärande genom att interagera i lek, genom 

att ställa frågor och vara nyfiken eller genom att skapa utmanande aktiviteter. 

Undervisningen ska vara varierad och ha koppling till läroplansområden som 

involverar skrivande, läsande, lyssnande och räknande. Vid aktiviteter modellerar 

läraren och visar barnen hur man kan tänka samt framhåller vikten av sociala 

konversationer. Förskollärares genomtänkta val av aktiviteter och material i miljön är 

av betydelse för de förutsättningar barnen får för lärande. I undersökningen 

framkommer också vikten av att barn får tillbringa mycket tid i mindre grupper och 

där får både formell (direkt) och informell(indirekt) undervisning.   
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I en forskningsöversikt om att utmana och stimulera förskolebarns lärande, beskriver 

Vinterek (2015) hur pedagoger gör för att stimulera barns lust och motivation bland 
annat. Två kategorier framträder, ”genom att pedagogen gör något” där pedagogen 

som förebild anses inspirera barnen genom att vara närvarande, upplysande, 

konkretiserande och förklarande. Medan ”genom att pedagogen uppmuntrar och 

uppmanar barnen att göra något” innebär att pedagogen inspirerar barnens egna 

undersökande, prövande, erfarande samt problematiserande. Vuxeninitierade, 

strukturerade aktiviteter tycks till stor del ha som syfte att utmana barnens 

tankeförmågor samt analyserande, beskriver Vinterek (2015). I undersökningen 

framkommer också att lärande genom vuxeninitierade lekar eller utforskande med 

lekens hjälp, är både lust- och motivationsskapande.      

Förskollärares kompetens 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) har efter en studie av hur förskollärare själva 

upplever att de använder sina kunskaper och färdigheter i arbetet för att skapa en god 

förskoleverksamhet, sammanfattat förskollärares kompetens i tre dimensioner. Dessa 

tre dimensioner kommer jag använda mig av i mina analyser. 

• Kunnande om vad och varför 

• Kunnande om hur 

• Interaktiva, transformativa & relationella kompetenser 

Den dimension som enligt författarna (ibid., 2015) beskriver förskollärares kunnande 

om vad och varför handlar om förskollärares ämneskunskaper och kunskap om 

förskolans läroplan samt hur de relaterar sitt arbete till detta. Här framkommer vikten 

av att förstå hur barn lär, genom samspel och genom att inspireras av förebilder till 

exempel och hur förskollärarna genom medvetna metoder skapar situationer med syfte 

att stimulera barns lärande. Ett verktyg för att synliggöra barns lärprocesser och hur 

förskollärare skapar möjligheter till lärande genom medvetna handlingar, är 

dokumentation. En viktig aspekt i dimensionen är kompetensen att genom reflektioner 

och analyser kunna förändra sin verksamhet på ett för barnen utvecklande sätt och 

därmed skapa en förbättrad kvalitet.   

Dimensionen Kunnande om hur förklarar hur förskollärares teoretiska kunskaper och 

avsikter kommer till uttryck genom praktiska handlingar. Förmågan att kunna leda 

barn och kollegor kan komma att bli avgörande för vilket resultat medvetna aktiviteter 

och handlingar leder till. Sättet att samspela och kommunicera med barn får betydelse 

för hur en samling eller aktivitet kommer att uppfattas, samt hur förskolläraren 

använder sin relationskompetens för att uppmärksamma enskilda barn och visar 

lyhördhet för deras behov och önskemål.  Dimensionen Kunnande om hur beskriver 

förskollärares förmåga att väcka ett intresse hos barnen inför målinriktade arbeten 

men även hur de organiserar den pedagogiska miljön för att stimulera barnens 

intressen och lärande genom att skapa många lärtillfällen.       

 Interaktiva, transformativa & relationella kompetenser innefattar bland annat social 

kompetens, omsorgskompetens, kommunikativ kompetens samt didaktisk 

kompetens. Det innebär att förmågan att möta enskilda barn utifrån deras 

förutsättningar samt att försöka förstå barnets perspektiv anses viktigt. Att ha förmåga 
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att reflektera, observera och samtala kring verksamheten och att kunna formulera sig 

i skrift får betydelse för hur verksamheten kan komma att utvecklas. 

Didaktisk kompetens (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) sammanfattar de tre 

dimensionerna ovan och innebär att kunna omsätta kunskaper och teorier om lärande 

och med hjälp av undervisning och medvetna handlingar verka för utveckling i relation 

till läroplanens intentioner. Förskollärare har ett mångfacetterat ansvar som kräver 

kunskap inom många ämnesområden. Didaktisk kompetens handlar om att kunna 

möta barn i deras lärande och därefter skapa förutsättningar för att de ska kunna 

utvecklas ytterligare. Ju mer lärare får förståelse för syftet med aktiviteter (Gardener, 

1996) samt hur effekterna av olika interaktioner påverkar arbetet mot lärandemål, 

desto större möjlighet har de att utveckla och förbättra sitt eget arbete. 

Undervisning i förskolan 

I skapandet av en verksamhet där barn får möjlighet att utforska sin omvärld och lära 

om fenomen i för barnen meningsfulla sammanhang kommer förskollärares didaktiska 

kompetenser vara betydande för kvalitén (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 

2017). Detta kommer till uttryck genom till exempel undervisning. 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) definieras betydelsen av undervisning: 

Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till   

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (1 kap. 

3 §).   

I en kunskapsöversikt rörande undervisning i förskolan förklarar Sheridan och 

Williams (2018) hur undervisning syftar till att främja ett särskilt lärande genom 

förskollärares medvetna handlingar. Förskollärarna skapar med hjälp av undervisning 

möjligheter för barnen att lära i relation till läroplansmålen i kombination med 

förskollärarnas stöttning. 

Undervisning ses som kommunikativ, interaktiv och relationell, och behöver förstås i ett 

samhälleligt sammanhang (Sheridan & Williams, 2018, s 7)    

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver att undervisning kan 

ses som en interaktion mellan förskollärare och barn, där kommunikationen utgör 
grunden för en intersubjektivitet och samsyn kring ett särskilt innehåll. De förklarar 

också det ansvar som åligger en lärare att gripa in i och genom medvetna handlingar 

arbeta för att förändra någon annans kunnande. Författarna fastslår lärares ansvar för 

att fokusera på ett lärandeobjekt och därefter metodiskt arbeta för att nå det 

eftersträvade målet, det vill säga att hjälpa någon annan till ett förändrat kunnande.  

Lärandeobjekten kan till exempel utgå från mål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016). 

En stor utmaning för lärare ligger dock i att få lärandeobjektet att framstå som 

meningsfullt för barnen själva. Avgörande för att barn ska vilja lära sig och att de 

upplever lärandet om något som meningsfullt är att intentionerna i läroplanen förenas 

med barnens egna intressen (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Utgångspunkten 

för förskolans kvalitetsarbete är läroplanen för förskolan och dess mål, vilket därmed 
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innebär att arbetet med dokumentation och uppföljning bör relateras till förskolans 

uppdrag och relevanta läroplansmål. Sheridan, Sandberg och Williams betonar 
därmed vikten av att ”förskollärare har kompetens att rikta barns uppmärksamhet mot 

det innehåll de vill att barn utvecklar ett kunnande om” (2015, s 31). De konstaterar 

med hänvisning till genomförd undersökning, att förskolor som arbetar med uttalade 

mål, så kallade lärandeobjekt, kan uppfattas som förskolor med hög kvalitet.    

Men betydelsen av att undervisa i förskolan är inte självklar.  Begreppen lärande, 

undervisning och utbildning är återkommande i denna text, men hur är de relaterade 

till varandra? Biesta (2006) konstaterar att begreppet lärande under en tid kommit att 

ta större plats i teoretiska och praktiska sammanhang än begreppet undervisning. 

Fokus har lagts på hur barn lär, istället för förskollärares ansvar för undervisning. Att 

undervisa kan relateras till att stötta vid inlärning och utbildning kan relateras till att 

skapa möjligheter till lärande eller ge lärupplevelser. Biesta (2006) betonar samtidigt 

att utbildning inte bara innebär att överföra kunskaper och värderingar till någon utan 

handlar om den enskilde individens subjektivitet, hur barn kan få möjlighet att bryta 

in i världen som en unik person.   

Barns lärande är relaterat till vilka erfarenheter och villkor de får för att erfara sin 

omvärld. Hur de kommer att ta till sig dessa erfarenheter är beroende av 

sammanhanget och kontexten runt omkring barnet. Det blir därför betydelsefullt att 

synliggöra både enskilda barns lärande samt betydelsen av barngruppen de befinner 

sig i, för att få en bild av de förutsättningar som undervisningen skapar för barns 

lärande (Sheridan & Williams, 2018).    

Förskollärarnas uppgift är därför att interagera både för att stötta gruppen i det 

gemensamma meningsskapandet och för att stötta de individuella barnen utifrån deras 

intressen och behov.  

Förskolemiljöns betydelse 

Förskolans miljö har stor betydelse för barns kreativitet, utveckling och lärande. Den 

ska planeras för att skapa möjligheter för barn som vistas där att lära och utvecklas i 

enlighet med förskolans uppdrag (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 
Hur förskollärarna kommer att utforma samt förhålla sig till avdelningens miljöer får 

betydelse för verksamheten. En förskolemiljö kan vara både begränsande och skapa 
möjligheter för lärande. Organisationen av den aktuella miljön bör enligt Williams, 

Sheridan och Pramling Samulsson (2016) möta barnens och arbetslagets aktuella 

behov. Beroende av rummets utformande samt vilket material som finns tillgängligt 

för barnen, får miljön en pedagogisk kraft som speglar pedagogernas avsikt med 

verksamheten.  

Pihlgren (2017) synliggör hur pedagogernas intentioner påverkar deras 

förhållningssätt i miljöerna. Genom att beskriva undervisningsmiljöer i enlighet med 

begreppen ”Moralistisk” och ”Låt-gå”, ”Barnutforskande” och ”Allmän” samt 

”Scaffoldning” gör hon en uppdelning av de olika undervisningsmiljöerna utifrån 

pedagogiskt syfte. Pihlgren framhåller att den stöttande undervisningsmiljön 

”scaffolding” erbjuder det mest kognitiva innehållet.   
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Förskolemiljön (Sandberg, Lillvist & Ärlemalm Hagsér, 2018) fyller samtidigt syftet att 

skapa möjligheter för undervisning då det synliggör vad som intresserar och engagerar 
barnen, vad som fångar barnens uppmärksamhet här och nu. Undervisning kan också 

innebära att miljön får betydelse genom att organiseras för att skapa förutsättningar 

för barn att lära tillsammans och av varandra, då barns meningsskapande sker i 

relation till olika material, miljöer samt individer (ibid.).   

En viktig aspekt för den pedagogiska miljön är hur stor barngrupp som befinner sig i 

den fysiska miljön och som därmed förskollärare förväntas stötta och stimulera till 

utveckling och lärande. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) 

konstaterar att stora barngrupper leder till försämrade förutsättningar för 

förskollärare att utföra sitt uppdrag, då de upplever att de inte kan genomföra arbetet 

enligt läroplan som de planerat samt att det leder till fler konflikter bland barnen.  

Barngruppens storlek (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) är en faktor 

som visats sig påverka förskollärares känsla av stress, då antalet barn i gruppen 

påverkar förskollärarnas möjligheter att samspela med barnen med syfte att stimulera 

deras utveckling och lärande. Författarna menar tvärtom att en högre personaltäthet 
skulle öka antalet interaktioner mellan förskollärare och barn och därmed förbättra 

kvalitéten i verksamheten. Men Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) 

påpekar att storleken på barngruppen inte ensamt är avgörande för verksamhetens 

kvalitet, utan mest betydelsefullt är förskollärarnas utbildning och kompetens, hur 

deras kunskaper uttrycks i praktiska handlingar. Ett konstaterande är dock att ju större 

barngrupperna är, desto svårare upplever förskollärare att det är att använda sin 

kompetens och arbeta målinriktat i enlighet med läroplanen (Sheridan, Sandberg & 

Williams, 2015). Trots att förskollärares kompetens uppfattas som det mest 

betydelsefulla för barns möjligheter till utveckling och lärande, får storleken på 

barngruppen stor betydelse för hur det pedagogiska arbetet kommer kunna 

genomföras.    

 

Förskolan och det kompensatoriska uppdraget 

Barn från miljömässigt ogynnsamma förhållanden (Haywood, 1982) har enligt 

forskning inte med säkerhet lika möjligheter som andra barn att utvecklas och lära, då 

deras förutsättningar kan vara påverkade av omständigheter som kulturella skillnader, 

fattigdom, immigration samt på grund av tillhörighet till etniska minoritetsgrupper. 
Syftet med det kompensatoriska uppdraget är därför att skapa förutsättningar för barn 

från ogynnsamma förhållanden att få samma möjligheter att lära som om de haft 

gynnsamma förutsättningar. Haywood (1982) menar att lärares instruerande, 

genomtänkta planering och återkoppling till barn, tillsammans med en lämplig 

gruppstorlek är av betydelse för att skapa goda förutsättningar för dessa barn att lära.   

I en kunskapsöversikt av Skolverket (2010) beskrivs dock hur elever i den svenska 

skolan visat försämrade skolresultat jämfört med 1990-talet. Orsaker till detta menar 

man kan vara den ökade individualiseringen där barn fått ta mer eget ansvar för sitt 

arbete och där den lärarledda undervisningen tagit mindre plats. Resultatet av denna 

individualisering har blivit att barns utveckling och lärande blivit mer beroende av stöd 
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ifrån hemmen, då skolan varit mindre aktiv i att kompensera elevers skilda 

förutsättningar. I och med att fokus har flyttats från elever som en gemensam grupp 
till elever som förväntas ta ett eget individuellt ansvar hamnar de resurssvaga eleverna 

i ett sämre utgångsläge (Vinterek, 2006).  

Det har dessutom under en tid förekommit en önskan att stärka barns personliga 

utveckling genom så kallade progressiva metoder. Dessa metoder har syftet att sätta 

barns individualitet och demokratiska processer i centrum, men ifrågasätts av Gibbons 

(2013) då det inte med tydlighet framkommit vad som förväntas av barn för att de ska 

lyckas i sitt lärande. Gibbons konstaterar att progressiva metoder visar tendenser som 

pekar på att befintliga sociala orättvisor förstärks och istället synliggör de som är i 

behov av stöttning för sitt eget lärande. Det kan på detta sätt framstå som det är barnet 

och inte den pedagogiska verksamheten som är orsaken till brist på utveckling och 

lärande. Gibbons (2013) menar därför att explicit undervisning kan försvaras genom 

att det lägger ansvaret på pedagoger och lärare att ingripa i barns inlärningsprocesser.   

En viktig faktor i arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag är undervisning.  

Undervisningen ska utgå från läroplanens alla mål och engagera alla barn. Eidevald 
(2017) konstaterar att det är viktigt att förskollärares undervisning inte bara utgår från 

vissa barns intressen utan särskilt genomförs med tanke på de barn som kanske inte 

har möjligheter i sitt hem att öva vissa förmågor.    

 

Bedömning i förskolan 

Efter att ha undersökt vad som kan vara fördelaktigt för barns lärande blir det 

angeläget att ta reda på hur förhållandet ser ut mellan uppmaningen enligt skollagen 

att stötta barn till att bli sitt bästa jag och undersökningar om risker med bedömningar 

av barn.   

Bjervås (2011) beskriver i sin avhandling lärares uppfattningar om pedagogisk 
dokumentation i relation till förskolebarn och hur den kan användas som underlag för 

bedömningar av verksamheten. I studien framkommer att bedömningar kan vara både 

bakåtblickande och framåtblickande samt vara formaliserade och icke-formaliserade.  

Lärarna i studien uttryckte en syn på det individuella barnet i förskolan genom att 

beskriva barnet som bärare av speciella förmågor och med en stabil identitet – det 

essentiella barnet eller ”barnet som person”. Samtidigt beskriver de barnet ur ett 

postmodernt perspektiv som någon med föränderliga möjligheter utifrån de olika 

förutsättningar och sammanhang de blir delaktiga i – ”barnet som position”. 

Uppfattningarna om ”barnet som person” samt ”barnet som position” (Bjervås, 2011) 

samverkar i förskollärares samtal om förskolan som bedömningspraktik, men bjuder 

också varandra motstånd. Detta menar Bjervås visar att det inom förskolan finns 

diskurser som både framstår som kontraster och samtidigt konkurrerar i förhållande 

till varandra.      

Det ligger en dubbelhet i uppfattningar gällande bedömning och dokumenterande i 

förskolan (Jönsson & Vallberg Roth, 2014). Det kan skapa möjligheter, ge stöd och 

styrka men samtidigt försvaga, begränsa och vilseleda. Bedömning kan användas som 
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ett redskap i det pedagogiska arbetet men samtidigt ge negativa effekter för barns 

identitetsskapande och motivation. Detta menar Johansson (2016) synliggör 
förskollärares motsägelsefulla uppdrag. Jönsson och Vallberg Roth (2014) konstaterar 

att det inte går att ta ställning för bedömning i förskolan som endera destruktiv eller 

konstruktiv i sin natur, utan hur bedömningen kan uppfattas är beroende av hur den 

genomförs och kommuniceras.  

Två inriktningar blir framträdande inom förskolans utveckling under senare tid. En 

inriktning mot individualisering och förståelse för olikheter, en andra inriktning som 

lägger tonvikten på masskontroller och en likriktning av verksamheter (Skolverket, 

2010). Med anledning av att förskolans verksamheter behöver kontrolleras för att 

försäkra sig om att hålla likvärdig kvalitet (Vallberg Roth, 2011), är det inte möjligt för 

förskolor eller förskollärare att låta bli att kontinuerligt dokumentera sin verksamhet. 

Detta ska göras för att synliggöra hur arbetet planeras och genomförs för att stimulera 

barns lärande på ett medvetet sätt. Bedömning kan till exempel ge information som 

kan vara nödvändig för återkoppling och att skapa motivation men samtidigt användas 

för att kontrollera. Det finns dock en risk att ”den granskande blicken riktas mot 

barnen” (Vallberg Roth, 2011, s 148), det blir därför angeläget att diskutera syftet med 

bedömningar och på vilket sätt de genomförs.  

Eidevald (2017) konstaterar att det är verksamheten som ska utvärderas, inte barnen 

och deras kunskaper. Samtidigt menar han, måste en utvärdering av verksamheten 

bygga på hur väl förskolans förutsättningar leder till ett förändrat kunnande hos 

barnen.   

Ett sätt att förstå hur olika former av bedömning kan samverka (Vallberg Roth, 2011) 

för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande är genom att synliggöra 

hur formativ bedömning (Buldu, 2010) värderar det som händer under själva 

lärandeprocessen med en framåtsyftande aspekt, medan en summativ bedömning 

värderar det som barnen har lärt sig efter en aktivitet eller undervisnings 

genomförande genom att blicka tillbaka på hur det faktiskt blev. Enligt svenska 

styrdokument är det samtidigt viktigt att ”barnet ska inte jämföras med någon annan 

än sig själv och inte utifrån fastställda normer” (prop.2009/10:165, s. 353), Vallberg 

Roth (2017) föreslår därför verksamhetsinriktade sambedömningar, där 

förskolepersonal i dokumentation föreslår vad som kan behöva förändras i 

verksamheten för att skapa förbättrade förutsättningar för barnet eller barnen att 

utvecklas. Detta menar hon kan innebära ett mer professionellt sätt för 

förskolepersonal att möjliggöra för barn att utvecklas så långt det är möjligt. 

 

Fördelar med bedömning 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) poängteras vikten av att förskolors verksamhet 

ska utvärderas i syfte att synliggöra på vilket sätt verksamheten bidrar till barns 

lärande samt om detta arbetssätt kan behöva förändras för att skapa bättre 

förutsättningar för utveckling och lärande ur ett jämlikt perspektiv, förskolor emellan. 

Ytterst handlar det om att förbättra arbetsprocesser, att uppmärksamma om arbetet 

sker enligt läroplanen och att uppmärksamma om något behöver förbättras ytterligare. 
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Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska förskollärare följa, dokumentera och 

analysera barns lärande i förskolan. Det är dock viktigt att det i skrivna 
dokumentationer framkommer vilken kontext barnen befinner sig i (Eidevald, 2017), 

eftersom barn blir olika i olika sammanhang, med andra barn, vuxna eller material. 

Den kunskap om barnet som framkommer på detta sätt kan sedan användas som 

underlag för att skapa förbättrade förutsättningar för lärande. Avsikten med att följa, 

dokumentera och analysera, menar Eidevald är därmed att skapa likvärdiga 

förutsättningar för alla barn på förskolan.       

En fråga som diskuteras i denna studie är hur förskolor och dess förskollärare på bästa 

sätt ska kunna möta barn i deras utveckling och lärande. För att kunna 

uppmärksamma hur verksamheten bidrar till barns lärande, menar Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) att man inte bara kan titta på vad verksamheten erbjuder 

utan man måste samtidigt fokusera på vad som händer med barnen. Barnens 

förändrade kunnande är ett resultat av de möjligheter de erbjudits i verksamheten och 

detta förändrade kunnande menar författarna ska endast bedömas utifrån ett 

barnperspektiv. Barn är olika och lär på olika sätt, de bär på olika erfarenheter och 

använder sig av olika strategier för att lära, vilket gör det omöjligt att ha lika 

förväntningar på alla barn. Sheridan och Pramling Samuelsson betonar därför vikten 

av att förskollärare har fördjupade kunskaper gällande olika perspektiv och aspekter 

av barns lärande.  

Nackdelar med bedömning 

Det finns ett uttalat motstånd inom förskolan mot att bedöma. Enligt Pramling 

Samuelsson och Pramling (2009) kan det bero på äldre bedömningsmetoder enligt 

utvecklingspsykologiska teorier som avsåg att värdera barn utifrån deras personlighet 

eller enligt normer där alla barn ansågs ha samma förutsättningar. Att göra en 

kartläggning av barns lärande bör istället ses som ett sätt att förstå hur barn förhåller 

sig till något specifikt vid ett speciellt tillfälle. 

I en forskningsöversikt (Skolverket, 2010) gällande bedömning av små barn, betonas 

hur viktigt det är att reflektera kritiskt över syftet med förskollärares bedömningar av 
verksamheten och enskilda barn. Tanken är inte att förskolan ska kontrollera enskilda 

barns utveckling utan syftet med bedömning bör ses som en möjlighet att skapa 

förutsättningar för att stödja eleverna i deras lärande så de ytterst kan få möjlighet att 

känna tilltro till sina förmågor. De barn (Skolverket, 2016) som kan vara hjälpta av 

stöttning ska kunna få det som en del av det professionella arbete förskollärare 

genomför.  

En utveckling har skett under senare år för att undvika de risker bedömning kan 

medföra för barns identitetsskapande och utveckling. Fokus har flyttats från 

bedömningar av barns lärande till att nu uppfattas som bedömningar för barns 

lärande, där betoningen ligger på att förbättra barns möjligheter att lära (Skolverket, 

2010). Förr bedömde läraren ensamt barnet utifrån särskilda tester och vid speciella 

observationstillfällen. Bedömningarna relaterades till utvecklingspsykologiska 

antaganden om hur barn borde vara i olika utvecklingsfaser och var tillbakablickande, 

värderingarna var av dömande karaktär (ibid.). 
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Idag är målet att lärare, barnet själv och eventuellt vårdnadshavare samarbetar för att 

skapa en bild av barns lärande. Läraren bedömer barnet samt återkopplar vid 
lärtillfällen som fortlöpande dyker upp i verksamheten. Fokus i bedömningsarbetet 

(Skolverket, 2010) är nu att få syn på och utmana barns lärprocesser inte att mäta deras 

färdiga kunskaper.  

En viktig aspekt av begreppet bedömning är att det kan förstås på olika sätt och fylla 

olika syften. Ett sätt att skapa medvetenhet kring bedömning (Bjurling & Björk, 2016) 

kan vara genom att ställa frågor enligt bedömningens didaktik. Frågor gällande varför 

man ska bedöma, vad som är föremål för bedömningen, hur något kan bedömas och 

vem som ska utföra bedömningen (Skolverket, 2010).    

 

Pedagogisk dokumentation i förskolan 

Observation och dokumentation har under lång tid använts i den svenska förskolan, 

men ursprungligen i syfte att upptäcka barns utvecklingsnivå i relation till normalitet. 

Lenz Taguchi (2000) beskriver hur dokumentationen förändrats med influenser av 

förskolor i Reggio Emilia, till ett medel för att kunna följa och förändra barns kollektiva 

och individuella lärprocesser. Dokumentationen har blivit pedagogisk i och med att 

den används som verktyg för förskollärare i arbetet att kontinuerligt erbjuda en 

verksamhet som är anpassad efter barns intressen och behov. Pedagogisk 

dokumentation (Lenz Taguchi, 2000) kan synliggöra barns egna teorier och strategier 

i deras undersökande och därmed undvika de tidigare förgivettagna och dominerande 

antaganden som förskolan omgärdades av. Den pedagogiska dokumentationen (ibid.) 

kan belysa barns intressen och tankar, vilket genom förskollärares reflektioner sedan 

kan leda till förändringar i verksamhetens lärandemiljöer och i utformandet av 

aktiviteter så de därmed kan möta barnens meningsskapande. Den kan samtidigt få 

betydelsen att visa på barns olika sätt att agera och se på fenomen och därmed lyfta 

fram mångfalden i barns lärande.  

I sin avhandling ”Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig 

verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan” menar Elfström 

(2013) att pedagogisk dokumentation kan fungera som ett verktyg för att flytta fokus 

från barns individuella utveckling till ett verksamhetsansvar, där barns lärande ses 

som relaterat till de möjligheter de erbjuds i verksamheten. Elfström konstaterar att 

barn hela tiden påverkas av relationer med andra barn och vuxna, andras erfarenheter 
och idéer samt hur de samspelar med material och de vuxnas intentioner. De processer 

som samtidigt pågår i den gemensamma verksamheten påverkar varje barns 

meningsskapande och lärande (Elfström, 2013), därför är det viktigt att synliggöra 

lärprocesser och hur de pedagogiska aktiviteterna bidrar till barns förändrade 

kunnande genom dokumentationer.   

Att beskriva barns lärande i relation till den kontext lärandet sker i är viktigt för att 

förstå vad som faktiskt påverkar barnets möjligheter till lärande (Alnervik, 2013). Det 

pedagogiska materialet blir då ett medel i det systematiska kvalitetsarbetet för att få 

syn på vad som kan behöva förändras i verksamheten för att skapa förbättrade 

möjligheter till lärande. 
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Att arbeta med dokumentation av barn innebär alltid att handskas med värden och 

samtidigt med dilemman av olika slag (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014). 
Med tanke på att dokumentation har en stark koppling till förskolans professionella 

uppdrag, som ett hjälpmedel i arbetet för att försäkra god kvalitét, är det enligt 

Eidevald (2017) omöjligt att inte arbeta med dokumentation. I förskolan kan 

dokumentationen dock fylla olika funktioner. Inom Reggio Emilia filosofin (ibid.) har 

dokumentationen syftet att stärka barn samt skapa reflekterande praktiker, inom 

utvecklingspedagogiken är syftet att påvisa barns lärande i relation till styrdokument 

(ibid.). Alasuutari et al. (2014) konstaterar därför att dokumentationen alltid har som 

uppgift att rikta blicken i en speciell riktning. Författarna förklarar att förskollärare 

kan betraktas som aktörer i en multi-dokumentation av förskolan, som innebär att de 

är delaktiga i olika funktioner och former av värderingar från förskolenivå till 

samhällsnivå som då även kommer att innefatta motstridiga diskurser rörande 

förskolan. En viktig aspekt i dokumentationsarbetet är att det alltid är förskolläraren 

som är ansvarig för inramningen och användandet av dokumentationen. 

Förskollärarnas gemensamma reflektioner utifrån dokumentationer har som syfte att 

förändra arbetet utifrån barnens visade intresse. Det finns dock en risk att 

dokumentationer kan komma att utgå från endast några barn, vilket sedan kan leda till 

att ett fortsatt arbete i barngruppen utgår endast från några enstaka barns intresse och 

nyfikenhet. Detta kan enligt Eidevald (2017) innebära att barn som är mindre aktiva 

exkluderas och får mindre inflytande i verksamheten. 

I en studie uppmärksammar också Emilson & Pramling Samuelsson (2014) en risk 

med att förskollärare vid dokumenterande av barns lärande istället kan välja att ta 

rollen som tyst observatör, där kommunikationen endast består av bekräftelse i form 

av frågor eller instruktioner eller tar rollen som ivrig förespråkare för en viss upptäckt. 

Då förskollärare agerar endera neutralt eller målorienterat och strategiskt på detta sätt 

tycks avsikten med kommunikationen vara att barnet ska genomföra något den vuxne 

förväntar sig, konstaterar Emilson och Pramling Samuelsson. Författarna väcker 

därför frågan om vad det är förskollärare dokumenterar och till vilket syfte.     

Pedagogisk dokumentation (Eidevald, 2017) handlar dock inte om att mäta vad barn 

kan utan ska visa på hur barn förändrar sitt kunnande utifrån de förutsättningar de 

erbjuds i förskolans verksamhet. Eidevald menar att eftersom det i läroplanen endast 

anges i vilka riktningar lärandet ska ske, inte beskrivs hur arbetet ska genomföras, är 

det viktigt att visa i dokumentationer hur barnens lärande förändras utifrån de 

förutsättningar de ges i verksamheten. En utmaning framträder då samtidigt hur den 

pedagogiska dokumentationen synliggör individuella barns utveckling och lärande i 

relation till förskolans undervisning.  

I en rapport av Alvestad och Sheridan (2015) framkommer förskollärares osäkerhet 

inför hur dokumentation av barns individuella lärande ska genomföras. Det 

framkommer också en oklarhet angående hur dokumentation kan användas för att 

förbättra barns förutsättningar för lärande i förskolan. Dokumentationens varierade 

syften framstår som en utmaning, då den kan användas dels för att informera om 

förskolans arbete och kvalitét, dels för att synliggöra barns aktiviteter och uttryck samt 

skapa insyn i barns lärprocesser. Författarna poängterar därför vikten av att 
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förskollärare får tillfälle att reflektera över vilken dokumentation de har användning 

av för att skapa sig en bild av barns utveckling och lärande gällande olika lärområden. 

Arbetet i förskolan ska genomföras målorienterat och med fokus på att skapa goda 

förutsättningar för barns lärande. Dokumentationen fyller funktionen att synliggöra 

det lärande som sker och hur förskolan skapar möjligheter för barn att utvecklas under 

sin vistelse i verksamheten. Trots att educare (education and care) är ett uttryck som 

förknippas med den svenska förskolan (Hammarström Lewenhagen, 2013) där 

omsorg, fostran och lärande förväntas samverka i en lekbaserad miljö tycks lärandet 

framstå som viktigare att förmedla i dokumentationer än betydelsen av omsorg 

(Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). I förskolans ansträngningar att fokusera på 

respekterade frågor om utbildning, kunskap och lärande har frågor gällande omsorg 

blivit något pedagoger pratar om men tycks ha svårt att uttrycka skriftligt i till exempel 

dokumentationer.  Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) konstaterar därför vikten av att 

i diskussioner gällande förskolans kvalitét även lyfta frågor om hur omsorg uttrycks i 

olika kontexter, för att synliggöra andra aspekter av kvalitét än endast lärande. 

 

Teori 
Här redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter, den bakgrund jag återkommer 

till i mina analyser och i diskussionsdelen. 

Valda teorier 

Vår nuvarande läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) har stora inslag från 

sociokulturella teorier. Lev S. Vygotskij har med sina teorier kring barns lärande och 

undervisning fått stort genomslag i modern tid och därmed för den verksamhet som 

förskolan i Sverige strävar mot. Genom att betona vikten av det kollektiva lärandet 

lägger Vygotskij (1999) fokus på lärarens uppgift att arrangera den sociala miljön, då 

barnets utveckling antas ske i två steg. Först i ett kollektivt och socialt sammanhang, 

därefter på ett individuellt plan. Grunden för lärandet är de aktiviteter som barnen 
utför tillsammans med kompisar och sin lärare. En viktig tanke för att lärande ska 

kunna ske är enligt sociokulturell teori att det krävs både kunskaper och reflektion 

samt fysiska handlingar (Säljö, 2014). Människors kunskaper och färdigheter är både 

teoretiska och praktiska och vårt kommunicerande ligger till grund för vårt tänkande. 

Vygotskij (Säljö, 2014) hävdade att skolan är en plats där barn får chans att möta 

kunskaper som de kanske inte kommer i kontakt med annars, där möter de även 

läraren som kan ge stöd till barnet i olika lärandesituationer.  

Det barnet först kan göra tillsammans med någon vuxen eller mer kompetent kompis, 

kan det senare göra på egen hand. Detta beskriver den närmaste utvecklingszonen och 

innebär den skillnad mellan det barnet klarar av att genomföra själv och det barnet 

klarar av med hjälp av någon mer kunnig (Vygotskij, 1999). Undervisning kan därmed 

sägas lägga en grund för aktivitet inom den närmaste utvecklingszonen genom att 

aktivera, engagera och sätta igång barns lärprocesser. Vygotskij (1999) menade att 
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undervisning som är rätt organiserad på detta sätt kan väcka till liv processer hos barn 

som annars inte skulle varit möjliga.  

Ett karaktäristiskt uttryck för Vygotskijs (2001) teorier är betydelsen av stöttning 

(scaffolding) för lärande. Detta lägger ansvaret på läraren att först uppmärksamma det 

enskilda barnets närmaste utvecklingszon, skapa möjligheter till inlärning genom att 

läraren visar på eller undervisar om något och därefter ger barnet möjlighet att 

utveckla detta ytterligare. Enligt Vygotskij föregår alltid lärandet utvecklingen då 

lärandet syftar till att barnet får möjlighet att lära sig något nytt. Vygotskij (ibid.) 

menar att inlärningen måste relateras till det barnet hittills inte klarar av att göra på 

egen hand men har möjlighet att klara av med hjälp av någon annan, således behöver 

läraren planera sina aktiviteter utifrån den nivå som barn befinner sig vid, den aktuella 

utvecklingsnivån (ibid.), för att inlärningen ska kunna leda till optimal utveckling.  

Detta sätt att planera för goda möjligheter till utveckling föreskriver att lärare först gör 

en bedömning av var barns närmaste utvecklingszon är i olika situationer, men 

Vygotskij är tydlig med att denna bedömning inte ska riktas mot gårdagen utan mot 

morgondagen för att skapa goda möjligheter till lärande. Ett exempel som visar på 
vikten av detta (Vygotskij, 2001) är när ett barn befinner sig i en grupp där alla andra 

kan något som barnet inte kan och undervisningen därmed kan komma att hamna över 

det enskilda barnets närmaste utvecklingszon, eller när ett enskilt barn redan kommit 

långt i sin utveckling men på grund av att gruppens aktuella utvecklingsnivå generellt 

är lägre, hamnar undervisningsnivån på en otillfredsställande låg nivå för det enskilda 

barnet. I bägge fallen möter inte undervisningen de enskilda barnen i deras närmaste 

utvecklingszon och kommer därmed inte att leda till någon utveckling.  Syftet med att 

uppmärksamma barns aktuella utvecklingszon samt närmaste utvecklingszon handlar 

därför om att få möjlighet att skapa goda förutsättningar för alla barns lärande. 

Men Vygotskij (2001) beskriver också att inlärning kan ske spontant då barn stöter på 

föremål eller situationer som kan leda till utveckling genom att barnet själv kommer 

att utveckla ett medvetandegörande av begreppet eller en förmåga att använda det som 

tillägnats abstrakt. Vygotskij jämför hur de spontana begreppens utveckling tar sin 

början i konkreta situationer och fortsätter därifrån mot en ökad förståelse av 

begreppets egenskaper, medan de vetenskapliga begreppens utveckling (som barnet 

möter genom till exempel undervisning) tar sin början i medvetandegörandet och 

fortsätter mot möjligheter att göra personliga erfarenheter i konkreta situationer. 

Sammanfattningsvis betonar Vygotskij genom detta, betydelsen av att barn både 

erbjuds möjligheter till ett teoretiskt samt ett praktiskt lärande genom både egna 

upptäckter och undervisning.   

Vygotskijs sociokulturella teori har under en längre tid varit dominerande i den 

svenska förskolan, vilket föranleder Selander (2017) att ifrågasätta om det nu i vår 

mångfacetterade och föränderliga tid, är dags att utveckla den vidare. Enligt Selander 

(2017) menade Vygotskij att utbildningsmål kan uppmuntra till lärprocesser men inte 

förklara lärandet, det blir därför angeläget att beskriva och synliggöra de redskap och 

medel som krävs för att lärandet ska kunna komma till stånd. Ett sätt att genomföra 

detta är enligt Selander genom metoden ”Design för lärande”, vilket kan relateras till 
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hur didaktik handlar om att skapa villkor för lärande genom att medvetna val vad gäller 

miljöer, material och förhållningssätt. 

Selander menar att det finns en spänning mellan det formella utbildningssystemet med 

mål att kvalitetssäkra barns utbildning, och individers utvecklande av förmågor och 

lärande i meningsskapande sammanhang. ”Design för lärande” har som syfte att 

framhäva kunskap som situerad och därmed visa hur lärandemöjligheter skapas 

genom lärares medvetna handlingar.  

En designorienterad didaktik handlar om att studera lärande, men också om att bidra till 

diskussioner om hur lärande och undervisning kan förändras och hur nya, meningsfulla 

sammanhang kan skapas (Selander, 2018, s. 133). 

Med det betonar Selander vikten av att visa hur en verksamhet utformas för att ge plats 

för olikheter utan att frångå ansvaret hos lärare att arrangera för lärandemöjligheter. 

Begreppet ”design” som verktyg för systematisk utveckling, kan möta förskolans behov 
i en föränderlig tid och kan uppfattas som ett förhållningssätt.  

Viktigt är att synliggöra barns lärande som förmågor de kan behöva öva och stimulera, 

inte som lärande som ska nå en viss kunskapsnivå. Selander (2017) understryker också 

att uppfattningen om kunskap som situerad innebär att det inte är möjligt att bedöma 

barns utveckling och lärande utifrån generella antaganden, utan det måste relateras 

till den kontext och den situation som barnet getts möjlighet att lära i. Det kan först 

därefter bli möjligt att dra slutsatser om vad barn lärt sig utifrån vad de själva berättar, 

uttrycker eller vad lärare ser och upplever.  

Selander (2017) framhåller att samtal och reflektioner för utveckling mellan barn och 

vuxna i ett designorienterat tänkande, förtydligar ett förhållningssätt byggt på 

demokrati samtidigt som det bygger på ett kunskapsinriktat förhållningssätt.    

 

Metod 

I följande avsnitt presenteras hur undersökningen är planerad och genomförd, en 

motivation av ansats samt tillvägagångssätt.  

Ansats 

Utgångspunkten för denna undersökning var att uppmärksamma och synliggöra 

förskollärares tankar när de i sin professionella roll förväntas stötta barn i deras 

utveckling och lärande samtidigt som det förekommer diskurser som tar avstånd från 

bedömningar av barn. När olika inriktningar gällande vad som är gynnsamt respektive 

inte gynnsamt för barns lärande kommuniceras genom olika teorier och skilda studier, 

ansåg jag det vara angeläget att undersöka hur förskollärare själva tänker och agerar i 

sin profession. Denna undersökning tog sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats med 

syftet att uppmärksamma hur förskollärare tänker och handlar för att uppmärksamma 

vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av. Med en fenomenologisk ansats var min 

avsikt att undersöka hur begreppen ”stöttning” och ”bedömning” framträder för 
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förskollärare i relation till barns lärande och undervisning, samt att undersöka hur de 

reflekterar kring de båda begreppen. 

Szklarski (2015) framhåller att fördelen med fenomenologi är att metoden på ett 

effektivt sätt kan få fram de väsentligaste delarna av det undersökta fenomenet.  

Genom ett samspel mellan objekt och mänskliga, subjektiva upplevelser (Hyldgaard, 

2008) framkommer en fenomenologisk bild av verkligheten så som vi upplever den, 

hur den framträder för den enskilda människan. Dessa subjektiva uppfattningar kan 

synliggöras genom kontextuella tolkningar av mänskliga upplevelser. Fenomenologin 

inriktar sig därmed på essensen av upplevelser, för att skapa en förståelse för sakens 

väsen.  

 

Tillvägagångssätt  

Fenomenologin som metodologi karaktäriseras av kvalitativa undersökningsmetoder. 

Det empiriska materialet bygger på inhämtande av mänskliga upplevelser och 

kännetecknas av begreppet förståelseinriktning, den betydelse det undersökta 

fenomenet har för den berörde (Szklarski, 2015). Avsikten med att undersöka hur ett 

fenomen framträder för enskilda individer är att synliggöra att mänskliga upplevelser 

är beroende av bland annat sammanhang och individuella förutsättningar.  

Enligt fenomenologin går det inte att skilja världen från det medvetande som den 

framträder för, och medvetandet går inte att skilja från den värld som det handlar om 

(Hyldgaard, 2008, s.41) 

Undersökningen i denna studie hade därför som avsikt att samla in material från nio 

förskollärares upplevelser för att sedan utforska meningsinnehållet genom 

kontextuella tolkningar och därmed få en bild av hur verkligheten framträder för dessa. 

Enligt Szklarski (2015) kan data i fenomenologiska studier med fördel samlas in genom 

intervjuer och självrapporter. Min avsikt var därför att låta de deltagande 
förskollärarna själva välja ut situationer de tyckte synliggör tillfällen som 

karaktäriserar hur de gör för att lägga märke till vilken stimulans som barn kan vara 

hjälpta av, fotografera dessa situationer eller tillfällen, för att senare använda bilderna 

som grund för kvalitativa intervjuer.  

 I denna studie användes metoden ”stimulated recall” vilken bygger på idén att samla 

in lärares tankar och upplevelser av en särskild undervisningssekvens. Då 

diskussionen kring undervisningssekvensen sker i efterhand kommer inte 

undersökningen att påverka läraren något i originalsituationen (Bloom, 1953).  

Tillfället som är tänkt att studeras fotograferas istället och blir därefter underlag för 

diskussioner i efterhand. Tanken med metoden är att lärare på ett tydligt sätt kan 

återuppleva ett tillfälle i efterhand med hjälp av de stimuli och signaler som 

återkommer genom att titta på en bild, menar Bloom (1953). Genom att återuppleva 

en situation på detta sätt kan läraren med hjälp av associationer som frammanas, 

återberätta sina tankar och upplevelser från det tidigare tillfället. 
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Calderhead (1981) beskriver att metoden effektivt kan ge tillgång till lärares 

tankeprocesser och beskrivningar av vad som påverkar deras beteende vid 
undervisningstillfällen, genom att hjälpa lärare att återuppleva tillfället igen. Metoden 

kan synliggöra hur lärarens ursprungliga avsikter med ett undervisningstillfälle kan 

påverkas av omständigheter som inträffar, vilket inverkar på hur läraren kommer att 

tänka och känna (Calderhead, 1981). På detta sätt kan det bli synligt hur olika 

förutsättningar kan komma att påverka läraren och genomförandet av undervisningen. 

Genomförandet av intervju med fotografier som grund kan ibland underlättas av att 

den intervjuade i förväg vet vilka frågor som kommer vara i fokus, samtidigt måste det 

vägas mot att den intervjuades uppfattningar kan bli påverkade av detta (ibid.). 

Avsikten med att samla in material genom ”stimulated recall-metoden” ska ytterst 

handla om att få tillgång till lärares egna tankar och uppfattningar. 

Den fenomenologiska intervjun kan enligt Szklarski (2015) vara antingen 

ostrukturerad eller semistrukturerad och bygger på öppna frågor och forskarens aktiva 

lyssnande i ett samspel med den intervjuade (se bilaga 2). Intervjuerna i denna studie 

spelades in för att senare analyseras. Den fråga som är angelägen för den kvalitativa 
forskaren är att försöka få svar på ”varför intervjupersonen upplever och handlar som 

hon gör” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 47). Min avsikt var därför att uppmuntra 

informanterna att förklara vad de trodde påverkade deras handlande. 

 

Urval 

Valet av förskolor som representerades genom intervjuer med förskollärare, grundades 

i en önskan att få en representativ fördelning från olika upptagningsområden samt 

med en önskan att få en inblick i förskolor av olika storlek i antal inskrivna barn. Av de 

nio intervjuer som genomfördes var åtta förskolor representerade. Av dessa åtta 

förskolor var tre centralt belägna i en mellanstor stad, tre i en mindre stad samt två 

belägna på landsort/mindre ort utanför stad. En av förskolorna i studien var belägen i 

ett mångkulturellt upptagningsområde. 

Fem av förskolorna var förskolor med fler än 100 barn inskrivna, medan fyra förskolor 

hade under 100 barn inskrivna, jag kategoriserar dem som ”mindre förskolor”. 

Indelningen av barn i grupper såg olika ut, då några förskolor arbetade med 

traditionella avdelningar medan andra arbetade i moduler (fler barn tillsammans, men 

som under dagen fördelas i mindre grupper). Tre av informanterna var utbildade sedan 

fem till tio år, två informanter var utbildade för mindre än fem år sedan samt fyra 

informanter var utbildade för mer än tio år sedan. 

Alla intervjuer genomfördes med förskollärare då jag ville vara säker på att de 

intervjuade hade god kännedom om de teoretiska förväntningar som föreligger 

förskollärare idag i form av styrdokument. Alla informanter var dessutom kvinnor.  
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Tabell 1: Bakgrundsfakta 

 

Analysmetod 

Syftet med undersökningen är enligt den fenomenologiska metoden att synliggöra ett 

fenomen så som det upplevs, i detta fall hur förskollärare upplever att de handlar för 

att lägga märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av, ur förskollärares 

perspektiv. Från förskollärarnas egna berättelser och svar på intervjufrågor har jag 

samlat mitt empiriska material, förskollärares kontextuella beskrivningar av egna 

upplevelser. Intervjumaterialet från nio intervjuer har sedan transkriberats för att 

slutligen analyseras. 

Giorgi (1997) framhåller betydelsen av tre kriterier för en kvalitativ, vetenskaplig 

metod i fenomenologisk anda, den ska vara beskrivande, sammanfattats genom 

fenomenologisk reduktion och ha som mål att synliggöra den mening som är mest 

konstant i en kontext, essensen i ett fenomen. Enligt Giorgi (1997) behöver kvalitativa 

metoder genomgå minst fem steg för att materialet ska bearbetas. Insamlande av 
muntlig information, genomläsning av informationen, uppdelning av informationen i 

mindre delar, organiserande av informationen i olika enheter och perspektiv, slutligen 

dras slutsatser för att delge andra i utvecklingssyfte. Undersökningen genomfördes i 

enlighet med de fyra stora principer som en vetenskaplig studie bör förhålla sig till 

enligt Vetenskapsrådet (2011), vilket beskrivs mer längre fram i texten.    

Insamlande av material kan enligt Giorgi (1997) göras genom intervjuer eller 

självberättelser. Det som är intressant är den intervjuades konkreta beskrivningar av 

sina egna erfarenheter. De intervjurapporter som ska användas kodas med en bokstav. 

I studien innebar det att de intervjuade fick välja ut situationer där de själva fick 

       0 – 4 år      5 – 9 år       10 -      år 

Antal år som utbildad förskollärare       2 st         3 st         4 st 

    

    0 - 14 barn   15 - 24 barn             25–40 barn  

(modul) 

Storlek på barngrupp  2 st förskolor 4 st förskolor  3 st förskolor 

 

 

  

 

 

  - 1000 personer 1001 - 5000 pers. 5000–30000 pers. 

Förskolans placering (Befolkning vid orten) 2 st förskolor  3 st förskolor  4 st förskolor 
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beskriva hur de gör för att lägga märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta 

av, samtalet spelades in och transkriberade sedan. 

Enligt Giorgi (1997) bör sedan en genomläsning av materialet ske med syfte att skapa 

en översiktlig bild av den intervjuades upplevelse. Genomläsningen kan ge signaler om 

hur olika delar gällande det undersökta fenomenet står i relation till varandra. I studien 

gav detta en god inblick i de intervjuades praktik. Det synliggjorde deras goda 

intentioner men också hur olika förutsättningar fick betydelse för hur de upplevde 

situationerna. 

En uppdelning av informationen och avgränsande av meningsbärande enheter (Giorgi, 

1997) har som avsikt att hitta delar som är signifikativa för en särskild mening och 

därmed är betydelsefulla för undersökningen. Målet är att hitta skillnader i 

meningsinnehållet. Dessa meningsbärande enheter markeras i den transkriberade 

texten, varje gång de påträffas med en ny siffra. Enheterna är fortfarande beskrivna 

genom informantens eget uttalande. Vid genomläsning av varje intervju markerades 

de meningar och stycken som uppfattades betydelsefulla för de intervjuade själva och 

deras situation. De kategoriserades sedan för att upptäcka likheter samt skillnader i de 
olika berättelserna. 

Efter indelningen ändras enheterna enligt Giorgi (1997) och skrivs om till tredjeperson 

samt sammanställs enligt de olika enheterna. Detta för att materialet ska bli mer 

explicit och undersökningsbart. De meningsbärande enheterna analyseras, de explicita 

och implicita uttalandena tolkas till abstrakta formuleringar. Detta innebar i denna 

studie att resultatet från undersökningarna kunde analyseras i relation till varandra, 

viktiga delar i varje intervju synliggjorde gemensamma beröringspunkter. Två 

gemensamma meningsbärande enheter blev tydliga, förskollärarnas kompetens samt 

förutsättningar för att genomföra det önskade arbetet.   

För att framställa fenomenets situerade struktur (Szklarski, 2015) fogas de avgränsade 

enheterna åter samman i en sammanfattande beskrivning av upplevelsen. På detta sätt 

är beskrivningarna situerade med den ursprungliga texten men i komprimerad form.  

I undersökningen innebar det att förskollärarnas upplevelser kunde relateras till den 

kontext de befann sig i vid upplevelserna, vilket på så sätt kunde förklara varför de 

upplevde som de gjorde. 

Slutligen bestäms vad som är essensen (Giorgi, 1997) av det undersökta fenomenet, ett 

synliggörande av de teman som inte varierar således en intersubjektiv uppfattning av 

de intervjuades upplevelser och erfarenheter.  Genom att skriva fram förskollärarnas 

gemensamma beröringspunkter samt hur de på olika sätt förklarar sina handlingar och 

upplevelser, framkommer vad som i dessa fall påverkar hur de förhåller sig till sitt 

uppdrag. Målet med denna undersökning var just att få en förståelse för förskollärares 

handlande i den egna praktiken.    
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014) handlar om att försöka försäkra sig om en 

undersöknings tillförlitlighet genom att ifrågasätta om undersökningens resultat 

skulle kunna vara föränderligt beroende av vem som samlar in empiriskt material, till 

exempel intervjuar eller hur detta genomförs. Denna undersökning utgick från en 

fenomenologisk ansats vilket innebär att syftet var att komma nära och försöka få en 

inblick i de intervjuades egen upplevelse av ett fenomen. Med hjälp av ”stimulated-

recall metoden” byggde min undersökning på att de intervjuade först själva fick välja 

ut vilka situationer de önskade samtala om, som synliggör hur de handlar för att lägga 

märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av. Detta gör att innehållet i 

intervjun utgick från situationer som informanten själv ansåg var betydelsefulla för 

intervjun. 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar också att intervjuarens reliabilitet kan 

ifrågasättas när det gäller hur frågor ställs, ifall de avsiktligt eller oavsiktligt kan få en 

inverkan på svaren. Enligt ”stimulated-recall metoden” tar intervjun sin början genom 

att den intervjuade själv får berätta utifrån de bilder och situationer hen valt om sina 

upplevelser. Detta ser jag som ett sätt för den intervjuade att uttrycka sitt eget 

perspektiv i en kontext, utan ledning från mig som intervjuare. Frågan om samma svar 

och resultat kan komma att reproduceras i en likvärdig studie är förstås svårt att svara 

på, då informanternas berättelser bygger på kontextuella beskrivningar av speciella 

händelser. Min tilltro är ändå att resultatet är trovärdigt då analysen bygger på att alla 

intervjuade berör samma meningsbärande enheter vilka synliggör hur olika aspekter i 

en förskollärares praktik samspelar med varandra. 

Mina intervjuer innefattade också, efter informanternas egna berättelser, 

frågeställningar med semi-strukturerade frågor för att skapa en försäkran om att 

intervjuerna kom att beröra de olika ämnen jag önskade undersöka. En pilotstudie 

föregick denna undersökning, där intervjufrågor med likvärdigt syfte prövades 

tillsammans med två informanter. Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet 

handlar om hur sanningsenligt och övertygande ett resultat kan uppfattas. Genom att 

sanningsenligheten endast gäller hur de intervjuade uppfattar det som händer, inte vad 

som faktiskt händer i situationer, finns det ingen anledning att ifrågasätta 
undersökningens validitet. För att försäkra mig om att intervjumaterialet inte ändras 

utifrån mina egna tolkningar, har jag valt att transkribera och skriva ut allt material 

ordagrant efter de ljudinspelningar som gjorts. Materialet har på så sätt bevarats i sina 

kontextuella beskrivningar tills en reduktion av materialet gjordes av mig själv. Här 

har jag fått ställt mig kritisk till om min tolkning har gett materialet ett förändrat 

budskap, men det anser jag inte då jag inte lagt till eller ändrat något, utan endast 

reducerat det ursprungliga materialet på ett varsamt sätt, innebärande att jag bemödat 

mig om att behålla grundmeningen. 

 

Etiska ställningstaganden 

Arbetet med denna studie bygger på reflektioner kring etiska ställningstaganden. 

Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) ligger det yttersta ansvaret på 
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forskaren själv för hur studien kommer att utformas, vilket betonar vikten av att vara 

medveten om de risker av etisk karaktär som kan uppstå. Det är av stor betydelse att 
varken de medverkande i studien eller de som indirekt kan påverkas av 

undersökningen upplever sig bli kränkta (Vetenskapsrådet, 2011). Etik kan sägas vara 

en teori för att reglera moral och bör bygga på reflektioner och medvetenhet. I skriften 

”God forskningssed” utgiven av vetenskapsrådet, beskrivs att forskningsetik rör 

normer och avser vissa forskningsområden som forskarsamhället kommit överens om 

och skapat gemensamma reflektioner och formuleringar kring. Där framhålls vikten av 

att informanten först informeras om undersökningen och dess syfte samt att 

informanten ger sitt samtycke.  

I denna undersökning har skriftlig information gällande avsikten med studien och hur 

den är tänkt att genomföras lämnats till de medverkande. Samtycke har inhämtats för 

att få godkännande att använda fotografering som underlag för vidare diskussioner vid 

intervju. Detta samtycke och information om studiens syfte har även delgivits föräldrar 

till de barn som fått tillåtelse att närvara vid fotografering. 

Undersökningen är genomförd i enlighet med de fyra stora principer som en 
vetenskaplig studie bör förhålla sig till enligt Vetenskapsrådet (2011). 

Informationskravet innebär att berörda parter ska informeras om studiens syfte 

samt vad undersökningen innebär. Att delta i studien är frivilligt vilket också måste 

framgå i informationen.  

Samtyckeskravet betonar den medverkandes rätt att själv acceptera och ge 

samtycke till delaktighet i undersökningen samt den rättighet som gäller att när som 

helst avbryta deltagandet om så önskas. 

Konfidentialitetskravet reglerar den rätt personer som deltar har att behandlas 

med konfidentialitet, vilket innebär att deltagare ska avpersonifieras för att garanteras 

anonymitet. 

Nyttjandekravet säkerställer att de uppgifter som insamlats endast får användas i 

den aktuella undersökningen. 

Information kring studien och dess syfte, förskollärarnas rätt att avsäga sig deltagande, 

anonymisering av deltagare samt att information som framkommer under intervjuer 

endast används för den aktuella undersökningen, framkom till deltagarna genom att 

ett missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut redan vid den första kontakten med 

förskollärarna. Samma information och missivbrev har deltagarnas förskolechefer fått 

ta del av, för godkännande av kontakt med anställd. 

 Syftet med den metodologiska genomgången har varit att lyfta fram betydelsefulla 

utgångspunkter och metodologiska ställningstaganden. I nästa kapitel åskådliggörs 

vad som framkommit i undersökningen, en sammanfattande beskrivning av 

förskollärarnas upplevelser och handlingar i arbetet med att uppmärksamma vilken 

stimulans som barn i förskolan kan vara hjälpta av. 
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Resultat och analys 
Genomförandet av de nio intervjuerna resulterade i ett transkriberat material på 94 

sidor. Detta material har genomlästs flera gånger för att uppmärksamma vilka metoder 

som framkommer att förskollärarna beskriver att de använder sig av för att lägga 

märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av. Av stor vikt har varit att lägga 

fokus på förskollärarnas egna upplevelser vid genomförandet av metoderna och hur de 

beskriver sina motiveringar och val av metod. De metoder som förskollärarna 

beskriver att de använder är observation, närvaro i barns egna aktiviteter, 

dokumentation, reflektion, undervisning samt samtal med föräldrar. Den andra 

frågan som undersökningen söker svar på är hur förskollärarna tänker kring begreppet 

bedöma barn i relation till att skapa förutsättningar för lärande.  

Två meningsbärande enheter framkommer som betydande för hur arbetet med att 

uppmärksamma barns behov av stimulans kan genomföras. Den mest betydande 

faktorn är förskollärares kompetens. Förståelsen för vad som ingår i uppdraget som 

förskollärare får betydelse för hur aktiviteter och verksamhet kommer planeras och 
genomföras och kommer därmed att påverka barns möjligheter att utvecklas och lära. 

Den andra meningsbärande enheten som framkommer är hur förskollärare anser sig 

få möjlighet att genomföra detta uppdrag beroende av de förutsättningar som ges. 

Undersökningen som genomförts genomsyras av informanternas beskrivningar av hur 

de med olika metoder arbetar för att uppmärksamma barns behov av stöttning men 

också deras upplevelser av att förändrade förutsättningar får konsekvenser för deras 

arbetssätt.  

I denna resultatdel presenteras först förskollärarnas upplevelser kring arbetet med 

olika metoder för att uppmärksamma barns behov av stöttning samt hur detta kan ge 

möjligheter till stimulans. Därefter presenteras förskollärarnas tankar och upplevelser 

kring begreppet bedömning samt den påverkan det kan ha för barns möjligheter till 

lärande. 

I analysdelen är avsikten att synliggöra hur förskollärarnas kompetens samt olika 

förutsättningar anses få betydelse för möjligheterna att uppmärksamma vad barn kan 
vara hjälpta av. De kategorier som får karaktärisera förskollärares kompetens kan 

relateras till Sheridan, Sandberg och Williams (2015) undersökning där förskollärares 

kompetens delas in i dimensionerna Kunnande om vad och varför, Kunnande om hur 

samt Interaktiva Transformativa och Relationella kompetenser. De förutsättningar 

som beskrivs påverka förskollärarnas arbete är uppdelade i kategorierna 

Barngruppens storlek samt Brist på personal. 
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Metoder för att uppmärksamma vilken stimulans som barn 

kan vara hjälpta av 

Observation som metod 

Förskollärarna beskriver hur de som främsta metod använder observation för att 

uppmärksamma vad som intresserar barnen samt var de befinner sig, vilken som är 

deras aktuella utvecklingsnivå (Vygotskij, 1999). Upplevelsen som beskrivs är att 

mycket av observerandet, att se barnen och deras behov, är något som förskollärare 

gör hela tiden som delaktiga i verksamheten. De beskriver att det enligt tradition kan 

uppfattas som en del av förskolekulturen att många observationer görs spontant i 

verksamheten och hålls kvar i minnet för vidare reflektioner. Genom sin kunskap om 

hur barn lär drar de slutsatser utifrån vad de ser och vad som kan bidra till utveckling 

hos barn.  

Om jag ska kunna se, då måste jag ju vara där barnen är och observera dom. 

Och skapa möjligheter för att dom kan vara i en liten grupp tycker jag. Dela 

gruppen så mycket som möjligt. För då hinner man se, och sen också att man 

har en miljö som är ganska självgående, så det finns utmaningar för dom. Å då 

kan man också se som pedagog ehh hur dom agerar i miljön tycker jag. Om dom 

är självgående eller om dom behöver hela tiden vuxenstöd.  

Förskollärarnas upplever att de kan se om barn har behov av stöttning genom att 

observera dem i olika miljöer, i samspel med olika material eller i samspel med 

kompisar. Observationen kan därmed sägas ge en bild av barn i olika kontexter, 

sammanhang. Att uppmärksamma enskilda barn upplevs dock svårt i stora 

barngrupper. För att skapa bättre förutsättningar för att kunna se de enskilda barnen 

beskrivs ett aktivt arbete för att dela in barn i mindre grupper under dagen.  

Förskollärarna upplever också att när förutsättningarna försämras och det blir svårt 

att få tid till övriga metoder som dokumentation och reflektion med kolleger, är det 

den spontana observationen som kvarstår som metod för att utveckla verksamheten 

och stötta barnen i deras lärande.  

   

Närvaro i barnens egna aktiviteter 

Genom förskollärarnas deltagande i barns egeninitierade aktiviteter, beskriver de hur 

de kan få syn på var barnen befinner sig i sin utveckling. Aktiviteterna bygger då på att 

det är barnet själv som valt och tagit initiativ och därmed gått in i aktiviteten med 

nyfikenhet och eget engagemang. Förskollärarnas delaktighet visar på ett relationellt 
engagemang med barnet vilket i sig kan upplevas bekräftande. Förskollärarna i 

undersökningen förklarar att upplevelsen av att få vara bara med några få barn är 

tillfredsställande både för barnen och dem själva. Genom att vara delaktig i barnens 

egna aktiviteter kan förskollärna uppmärksamma om det finns behov av stöttning och 

samtidigt stötta barnet i stunden, i ett meningsfullt sammanhang. Lärandet kan på så 

sätt framstå som meningsskapande (Dahlberg, Moss & Pence, 2002) för barnet själv.  

Vi försöker vara mycket på golvet…man…att man är närvarande. Att man sitter 

nära och inte står så långt ifrån. Utan att man är med i leken och man är med i 

samspelet och då…är det lättare att följa..vart de är nånstans så man kan 

utmana dom.  
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Dokumentation som metod 

Förskollärarna beskriver två olika sorters dokumentation. Den dokumentation som 
har sin utgångspunkt i förskollärarens perspektiv, med tolkningar av verksamhetens 

och barnens aktiviteter, och den dokumentation som bygger på barnens egna 

uppfattningar och beskrivningar av det som hänt. För att dokumentationen ska 

fungera som metod för att uppmärksamma barns behov av stöttning, behöver den både 

innehålla en beskrivning av det sammanhang som händelsen skett i, samt att det 

framgår hur det hela framstått för barnet (Mårdsjö Olsson, 2015).  

Men även det här med att dokumentera deras byggen och deras tankar kring 

byggen. Inte bara ta en bild kring det man bygger utan även få med 

resonemanget kring, ”hur tänkte ni, hur gjorde ni, hur blev det så här?”. ”Var 

det några svårigheter, hur gick det att bygga så här högt?”  

Dokumentationen beskrivs på detta sätt kunna synliggöra vilka möjligheter barnen 

erbjudits för att öva sina förmågor i förskolan, vilken kontext detta skett i samt ifall 

det lett till ett förändrat kunnande hos gruppen eller det enskilda barnet. 

Intervjuerna visade på att det finns olika sätt att tänka kring just vad som 

dokumenteras och hur förskollärarna upplever det bekvämt med att dokumentera. 

Flera upplevde att dokumentationer till stor del genomförs med fokus på gruppen och 

vad som gjorts i förskolan, vad förskolan erbjudit barnen i form av aktiviteter och 

projekt. Vissa barns reflektioner och tankar blev signifikativa för hela gruppen, vilket 

skulle kunna innebära att enskilda barns upplevelse av händelser inte tydliggörs och 

framkommer.  

 

Reflektion som metod 

Reflektion handlar om att åter lägga fokus på något, att sätta ord på och genom analys 

och eftertänksamhet skapa möjligheter till utveckling. De flesta förskollärarna 

upplever att deras möjligheter till reflektion kan vara avgörande för i vilken 

utsträckning utvecklingsarbetet i verksamheten fortskrider. Ett väl fungerande 

samarbete med kollega/kollegor upplevs som betydande för att reflektionen ska 
fungera tillfredsställande, då det beskrivs som viktigt att få bekräftelse i att fler till 

exempel uppmärksammat vad barn kan vara i behov av för stöttning. Reflektionen 

mellan kollegor beskrivs som viktig för att barnet inte bara ska uppfattas utifrån ett 

perspektiv.      

För det är ju så att jag uppfattar den här pojken på ett sätt och så kanske min 

kollega uppfattar han på ett annat sätt. Så det är jätteviktigt att vi reflekterar 

med varandra. Det är ju då det sker en utveckling, eller hur?  

Förskollärarna beskriver också vikten av att barnen själva får möjlighet att reflektera 

kring vad de deltagit i och upplevt. Reflektion som metod för att uppmärksamma vad 

barn kan vara hjälpta av för stöttning, blir användbar då barnens lärande synliggörs 

genom deras agerande eller icke agerande och när de genom kommunicerande 

tydliggör sitt förändrade eller icke förändrade kunnande. 
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Undervisning som metod 

Som ett komplement till observation och reflektion kan undervisning fungera som en 
metod för att uppmärksamma enskilda barns aktuella utvecklingsnivå (Vygotskij, 

1999) enligt förskollärarna. Undervisning har tidigare mest beskrivits som en metod 

för att stimulera barns lärande, men i undersökningen framkommer att förskollärarna 

upplever undervisningstillfällen som ett gynnsamt tillfälle att se vilka kunskaper eller 

vilket lärande barnen tagit till sig. Undervisningstillfällen är planerade och har ett 

syfte, detta syfte kan vara att skapa tillfälle för att fokusera barnets uppmärksamhet 

mot ett lärandeobjekt som förskollärarna vill kontrollera hos ett enskilt barn eller 

barngruppen. Undervisning skiljer sig på detta sätt från metoderna observation och 

närvaro i barns aktiviteter, genom att det är förskollärarna och inte barnen själva som 

tar initiativ. Det framkommer i intervjuerna att förskollärarna upplever att de 

aktiviteter barn själva väljer, är ofta aktiviteter de bemästrar. Att endast observera 

dessa aktiviteter skulle därmed riskera att bara bekräfta det barnen redan kan, inte 

synliggöra vad de kan behöva stöttning i.  

Det blir ju tydligare i undervisningssituationerna, känner jag nog. För då, då 

utmanar vi dom…lite mera...än vad de gör själva i den fria leken. För då blir det 

nog mer det dom är trygga i, det dom redan kan.  

Vara närvarande, och se liksom…att man sitter med barnen. Och vi delar dem 

så mycket som möjligt i två grupper. Och då ser jag till exempel, det kan va en 

aktivitet som kanske är utifrån deras intressen, men jag kanske styr den lite. 

Och då kan jag se direkt då...ahh! Här kanske, han inte är med riktigt på 

noterna vad som vi håller på med. Då måste jag ju försöka hjälpa till och göra 

tydlighet där.  

Förskollärarna redogör för hur de använder barns intresse och engagemang för att 

fånga deras uppmärksamhet, men i situationen använder de sin kompetens att 

utmana barnen ytterligare. För detta krävs såväl ämneskunskaper, förståelse för hur 

barn lär, engagemang samt förmåga att möta barn utifrån deras förutsättningar.  

 

Samtal med föräldrar 

Relationen till föräldrar beskrivs som angelägen och viktig i arbetet med att skapa goda 

förutsättningar för barn på förskolan att utvecklas och lära. Initiativtagare till 
reflektion och samtal kring barns eventuella behov av stöttning kan komma från 

föräldrar men också från förskollärarna, som en önskan att få bekräftelse i det som 
uppmärksammats. Men i flera fall som förskollärarna nämner, sker kontakten med 

föräldrar gällande barns stöttning när det gäller behov av specialpedagogiska insatser. 

Jag hade just faktiskt ett utvecklingssamtal för inte så länge sen. ”Hen ritar 

inte”, nej faktiskt inte här heller. Men så tog vi väl fram lite pokemon och lite så 

där och då blev det lite fart där. Och då kunde vi jobba med lite penngrepp, jag 

hade fått lite tips hur man kunde stödja penngrepp, utan att gå in och tala om 

vad som är rätt och fel och det blev bra.  

Vanligt förekommande är annars att samtal kring barns lärande och utveckling sker 

mellan föräldrar och förskollärare vid utvecklingssamtalet som sker 1 – 2 gånger varje 

år. En tydlig tendens som framkommer i undersökningen är dock att samtalet kan 

komma att fokusera på de förutsättningar som förskolan gett barnen att utvecklas och 
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lära, särskilt i de av förskolan valda fokusområdena. Samtalet kommer på så sätt att 

handla om barnens tillägnade lärande och upplevelser, mer än vilka förmågor det 
enskilda barnet kan behöva stöttning i för att utvecklas så långt det är möjligt utifrån 

barnets förutsättningar. 

 

Förskollärarnas tankar och upplevelser av begreppet 

bedömning 

Intervjuerna vittnar om förskollärares kunskaper kring barns lärande och hur de på ett 

medvetet sätt skapar förutsättningar för barn att utvecklas och stimuleras. Det 

framkommer i en samstämmighet kring vilka metoder som används för att 

uppmärksamma vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av, men samtidigt 

uppenbarar sig en tvetydighet i hur detta ska gå till. För att få syn på barnens behov 

behöver förskollärarna vända sin blick mot vad barnen kan och göra en bedömning av 

vilka förmågor barnen kan vara hjälpta av att få öva, ändå tycks detta inte självklart.  

Min upplevelse av ordet bedömning är att det anses vara ett väldigt hårt ord, 

farligt ord. För att min erfarenhet och upplevelse är att man får inte göra det. För 

hela tiden kan jag känna att liksom, att när jag gör det så bryter jag nån slags tabu 

när jag gör det. Och i och med det så finns det ingen dialog heller.  

Genomgående beskrivs begreppet bedömning ha en negativ innebörd, vilket Pramling 

Samulesson och Pramling (2009) menar kan anspela till äldre bedömningsmetoder i 

enlighet med utvecklingspsykologiska teorier och normer som bygger på att alla barn 

har samma förutsättningar. 

Ja…värderingar…eh, stort begrepp. Kanske lite så här lite infekterade, det blir 

nog så att man tänker skola, tänker jag. Att det är viktigt att vi bryter ner det till 

vad det innebär för förskolans verksamhet. För vi är inte skola på det sättet 

liksom, men vi har ändå våra utvecklingssamtal och vi ska komma med 

stöttning till alla barn, och dom kan vi ju inte bara ta ur luften. Utan man 

behöver ju, ha grund för det man säger. Men jag tror att det fortfarande är 

väldigt, väldigt läskiga ord för ganska många i förskolan.  

Förskollärarna upplever bedömning som ett hårt och farligt ord som inte bör 
användas inom förskolan. De antyder att begreppet bedömning kan leda till negativa 

effekter för barns utveckling ifall bedömningen gäller jämförelser mellan barn samt 

att bedömning kan vara missvisande ifall det bara utförs av en person, utifrån ett 

perspektiv. Samtidigt dras paralleller mellan bedömningar av barn för att uppskatta 

deras aktuella utvecklingsnivå (Vygotskij, 1999) och kartläggningar inför 

specialpedagogiska insatser. Behov av stöttning uttrycks då som något avvikande. 

Men det är väl så att känner man att här är det nåt som är skevt, då tycker jag 

att det är ett samtal, med vårdnadshavare. Det här och det här ser jag, ser du 

samma sak?  

Med hänvisning till sociokulturella teorier och barns lärande genom samspel, 

beskrivs hur det pedagogiska arbetet på förskolor sker genom att ge barnen stimulans 

tillsammans, i kollektiva sammanhang. Blicken vänds mot gruppen för att 
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uppmärksamma behov av stöttning. Ansvaret läggs på förskolan istället för barnet att 

skapa förutsättning för utveckling (Eidevald, 2017). 

Man är ju lite rädd för att bedöma barnen. Det blir ju väldigt hårt när det står 

skrivet. Så en barngrupps, när man jobbar med en barngrupp och pedagogisk 

dokumentation som ett stöd i arbets..eller ett, för att utveckla sitt arbete, på 

gruppnivå känns det…Men inte på individnivå, för då känns det så väldigt hårt.  

Förskollärarnas upplevelse av att bedömning kan ha negativa följder för barnen kan 

dock mildras av att bedömningen inte blir nedskriven på papper. Ifall den endast görs 

med avsikt att hjälpa barnen till bättre förutsättningar för lärande och stannar i 

huvudet på förskollärarna, uppfattas inte bedömningen kunna göra den skada som om 

det uttryckts i skrift. Detta förklaras av att det krävs kunskap och medvetenhet om hur 

bedömningar kan skrivas ned för att inte ge fel signaler.  

För att man ska se om man säger så, för förut hade man ju mer ”check, check…” 

men man får ju inte göra sånt längre. Man kan tänka ”check, check, check” men 

inte nåt sånt där att…man kan ha det i sina egna små gömmer om man tycker 

att man vill kolla av det där.  

Att registrera och bedöma beskrivs inte höra till uppdraget, inte heller metoder som 

innebär att barnens kunskaper värderas enligt vissa mätinstrument. Jönsson och 

Vallberg Roth (2014) betonar att bedömning och dokumentation i förskolan kan 

skapa möjligheter och stöd men samtidigt begränsa och vilseleda. Det ligger en 

dubbelhet i att bedömning kan fungera som ett redskap men också få effekter för 

barns motivation och identitetsskapande (Jönsson & Vallberg Roth, 2014).  

Jag kan se det så här, att om jag ska..om jag ska kunna hjälpa ett barn, om jag 

har en barngrupp och ska se vilka kompetenser finns det i den här gruppen och 

hur kan jag få alla barn att va sitt bästa jag eller vad man säger, då måste ju jag 

göra en bedömning, av deras kompetenser, ja, nu får man inte säga det men 

även deras svårigheter.   

Jag tycker inte att man ska bedöma eller värdera så, men, men man måste ju 

ändå nånstans i sitt huvud tänka att: Kan den inte färgen så måste jag jobba 

med färgerna. Men det är inte så, man skriver inte ner och kör de här 

checklistorna utan, man måste ju ändå kanske att man skriver i sitt block: Nu 

var det bara en som kunde färgerna av fem, så det behöver jag ha in i mina 

grupper. Då kan jag köra rörelse och då kan jag köra med färger. Alltså att jag 

får in färger hela tiden och benämner färger överallt och liksom… 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ligger det i förskollärares uppdrag att 

följa, dokumentera och analysera barns lärande i förskolan, detta för att kunna 

avgöra hur verksamheten bidragit till barnens lärande och även uppmärksamma om 

arbetssättet behöver vidareutvecklas. 

Men jag ser ju pedagogisk dokumentation…det är ju för att hjälpa oss se över 

våran verksamhet och vidareutveckla den och ha den som en stöttning mer.  

Förskollärarna betonar vikten av att vara medveten om vilket budskap som förs fram 

vid dokumenterande. Barn blir olika i olika sammanhang (Eidevald, 2017), det har 

därför stor betydelse för hur barnet lär beroende av vilka förutsättningar och vilken 

kontext det sker i (Alnervik, 2013)  
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Det är ju också lite hur man dokumenterar, och hur jag skriver tycker jag. För 

skriver jag, liksom, jag kan skriva så det låter bedömande och värderande. Jag 

måste ju liksom skriva på det sättet såsom, såsom det barnet säger. Alltså hur 

barnet har uttryckt sig, och sen kanske man ska passa sig lite hur man skriver att 

jag tror hur barnet uppfattar det. För det kan ju jag egentligen inte veta, 

egentligen.  

Att dokumentera beskrivs innebära ett stort ansvar, med vetskap om de konsekvenser 

det kan få. Dokumentation har alltid sin utgång med fokus i en särskild riktning 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014), det kommer därför att vara 

förskollärares ansvar mer än barnets, för vilket budskap som kommer framträda i 

dokumentationen och därmed vilka följder den kan leda till.  

Kunskap om bedömning, dokumentation och de konsekvenser och förutsättningar det 

kan ge är därför viktigt att förskollärare får ta del av och samtala kring. Trots det, var 

det långt ifrån alla informanter som hade getts möjlighet till diskussioner på sin 
arbetsplats.  

Det är ju det som gör att det oftast kommer ner till en själv, vad man tycker och 

tänker om saker om man inte har nåt gemensamt tillfälle när man sitter och 

pratar, vad tycker vi om det här och vad bestämmer vi att vi utgår ifrån och så 

vidare, att det får landa i var och en nästan.  

Jag tänker att det blir lite grann som undervisning och lärande. Att man börjar 

använda orden lite sådär, för det är ändå ganska nytt.  

I undersökningen framkom förskollärarnas gemensamma uppfattning om begreppet 

bedömning som något negativt. Detta med hänvisning till att det kunde innebära risker 

för barnens utveckling, samtidigt beskriver de vikten av att stimulera barnens lärande. 

Skolverket (2010) betonar hur risker med bedömning kan undvikas genom att fokusera 

på bedömning för barns lärande istället för bedömning av barns lärande. 

 

I kommande kapitel gör jag en analys av vad som framkommit i resultatet från de nio 

intervjuerna. Jag kommer använda mig av tre dimensioner av förskollärares 

kompetens (Sheridan, Sandberg & Williams, 2017) för att synliggöra hur 

förskollärarnas kompetens får betydelse för arbetet med att lägga märke till vilken 

stimulans som barn kan vara hjälpta av. Jag kommer också diskutera vilken betydelse 

som barngruppens storlek (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) samt 

brist på personal kommer få för hur förskollärarna upplever sig kunna utföra sitt 

uppdrag såsom de önskar.   
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Analys mot bakgrund av de sociokulturella teorierna 
Denna analys tar sin utgångspunkt i de två meningsbärande enheterna som 

framkommit i undersökningen, förskollärares kompetens samt förutsättningar för att 

genomföra uppdraget. Analysen genomförs genom diskussioner med hänvisning till 

sociokulturella teorier (Vygotskij, 2001) och Selanders (2017) teori om Design för 

lärande. 

Förskollärares kompetens 

En stor betydelse för vilka möjligheter som barn kommer erbjudas för att lära under 

sin tid på förskolan är beroende av förskollärares förhållningssätt och kunskaper 

gällande vad som är gynnsamt för barns lärande. Förskollärares kompetens (Sheridan, 

Sandberg & Williams, 2015) kommer därmed att vara avgörande för hur en förskolas 

verksamhet kommer utformas och vilka möjligheter barn kommer erbjudas för sitt 

lärande. Det blir därför angeläget att analysera hur förskollärarnas (i studien) 
kompetens, får betydelse för vilka förutsättningar samt konsekvenser som påverkar 

barnens möjligheter att lära och utvecklas. Vilken betydelse får förskollärares 

kompetens till exempel för hur de gör för att lägga märke till vilken stimulans som barn 

kan vara hjälpta av? Analysen är indelad efter de dimensioner som Sheridan, Sandberg 

och Williams (2015) använder sig av för att beskriva förskollärares kompetens. 

Kunnande om vad och varför, kunnande om hur samt interaktiva, transformativa & 

relationella kompetenser. 

Kunnande om vad och varför 

Förskollärarna i undersökningen betonar vikten av att vara professionell och att ha en 

förståelse för vilka förväntningar som åligger dem i deras yrkesroll. De uttrycker en 

tillit till sina egna kompetenser och en förståelse för det ansvar som förväntas i 

professionen. Samtidigt framkommer en förståelse för vikten av att ha kunskaper om 

uppdraget samt strategier för att det ska kunna genomföras för att arbetet ska leda till 

utveckling. Selander (2017) menar att lärandemöjligheter skapas genom förskollärares 

medvetna handlingar, att kunna beskriva och synliggöra vad som behövs för att ett 

lärande ska ske blir därför avgörande för resultatet.   

Ämneskunskaper 

Att förstå vad barn ska få möjlighet att lära, samt kunskaper kring hur barn lär blir 
viktigt för vilka tillvägagångssätt som förskollärarna väljer för att uppmärksamma 

vad barn kan behöva stöttning i. Observation som metod bygger på en förståelse för 

att barn lär tillsammans med andra (Vygotskij, 1999) och i meningsfulla 

sammanhang. Samtidigt innebär det att förskollärarna faktiskt vet vad det är de ska 

titta efter när de observerar, vilka förmågor som barnen ska få möjlighet att öva i 

verksamheten samt om de kan behöva stöttning i något hänseende. Förskollärarnas 

kunnande om vilka förmågor barnen ska få möjlighet att öva och hur detta kan gå till 

kommer också påverka hur de väljer att utforma förskolemiljön, vilka material, 

aktiviteter samt hur dessa kan tänkas användas av barnen för att leda till utveckling. 

 Undervisning som metod bygger på en förståelse för att det finns vissa läroplansmål 

som förskolan ska möjliggöra för barn att sträva mot. Undervisning kan uppfattas 

som en interaktion mellan barn och förskollärare (Doverborg, Pramling & Pramling 
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Samuelsson, 2013), med avsikt att genom kommunikation fokusera på ett 

lärandeobjekt och på ett metodiskt sätt sträva mot ett lärande. Vilket innebär att 
kunskaper kring läroplansmål är nödvändigt för att undervisningen ska göra någon 

skillnad för barns lärande. Ifall undervisningen genomförs utan kunskap om 

läroplanens intentioner, kommer undervisningen som metod inte heller kunna 

användas för att synliggöra barns behov av stöttning. Kunskap kring förskolans mål 

kan uppfattas som ytterst avgörande för vilka möjligheter barn får att lära och 

utvecklas, då förskolor som arbetar med uttalade mål i form av lärandeobjekt, enligt 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) kan ses som förskolor med hög kvalitét.  

Förstå hur barn lär 

Förskollärarna hänvisar till kunskaper kring olika sätt att lära, förståelse för barns 

unikhet (Biesta, 2006) samt sociokulturella teorier (Vygotskij, 2001) om lärande. 

Lärandet beskrivs till stor del ske i samspel med andra och vid behov av stimulans 

arrangerar förskollärarna för det i gemensamma sammanhang med andra barn. 

Vygotskij betonar det kollektiva lärandets betydelse och därmed förskollärarens ansvar 

att arrangera olika sociala sammanhang för att detta ska kunna ske. Med hänvisning 

till Vygotskijs (1999) tankar om den närmaste utvecklingszonen, är det förståeligt att 

barns lärande förväntas ske tillsammans med någon mer kunnig för att sedan utvecklas 

till något de kan göra på egen hand. Samtidigt förespråkar Vygotskij vikten av att 

uppmärksamma barns aktuella utvecklings zon för att synliggöra vad barn kan vara 

hjälpta av för stimulans, var läraren kan möta barnet för att det ska ske i den närmaste 

utvecklingszonen. Detta är något som inte framkommer som självklart för 

förskollärarna i undersökningen, då uppfattningen om att bedöma barn uppfattas vara 

något negativt. 

Medvetna metoder skapar möjlighet till lärande 

Berättelserna i undersökningen genomsyras av förskollärarnas medvetna handlingar, 

beskrivna utifrån deras egna upplevelser. I flera fall framkommer vikten av 

anknytning mellan pedagog och barn som grundläggande för ett relationellt lärande 

(Yoshikawa m fl, 2013) samt tryggheten som förutsättning för utveckling. Detta kan 

förstås med koppling till lärandet som kollektiv handling (Vygotskij, 1999), då 

lärandet i första skedet kan ses som en social och kollektiv handling framkommer 

tillhörighet och tryggheten i gruppen som en förutsättning för att det enskilda barnet 

ska ha möjlighet att delta i de gemensamma sammanhangen.   

En medveten strategi för att skapa goda förutsättningar för lärande framkommer i 

intervjuerna vara att bygga vidare på barnens eget engagemang och intresse. Mårdsjö 

Olsson (2015) beskriver förskollärarens förmåga att uppmärksamma vad som 

intresserar, hindrar eller motiverar barn som grunden för att få tillgång till barns 

meningsfulla lärande. På så sätt kan förskollärares förmåga att se vad som engagerar 

och intresserar barnen och vilka förutsättningar de får för att se detta, vara avgörande 

för om barn kommer få stimulans i för barnen meningsfulla sammanhang.   

Ett designorienterat lärande (Selander, 2017) betonar hur möjligheter till lärande kan 

skapas genom medvetna handlingar. Förskollärares förhållningssätt och val av 

aktiviteter och material skapar olika villkor för barns lärande. Förståelsen för 

kunskap som situerad (Säljö, 2015) samt hur arbetskollegor reflekterar kring detta för 

att skapa sammanhang där barn får tillgång till ett meningsfullt lärande, blir 
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betydelsefullt för hur lärandet kommer uppfattas av barnet. Således kommer 

resultatet av förskollärares metoder för att uppmärksamma vilken stimulans som 
barn kan vara hjälpta av, vara beroende av hur barnet uppfattar 

aktiviteten/materialet/situationen som meningsfull.  Selander (2018) menar att de 

medvetna handlingarna bör uppfattas och användas som ett verktyg för 

verksamhetens systematiska utveckling. De didaktiska handlingarna kan då relateras 

till styrdokument som en del av förskolans målfokuserade arbete.   

Reflektion, att genom analyser förändra sitt arbete 

De flesta förskollärarna upplever reflektionen som ytterst betydelsefull för att 

möjliggöra utveckling. De beskriver hur de genom att se på situationer och händelser 

med distans får tid att tänka pedagogiskt på det som sker och hur det om möjligt kan 

utvecklas. Pedagogernas reflektioner tillsammans med barnen, genom att ge tillbaka 

dokumentationer kring gemensamma händelser och låta barnen återberätta kan 

relateras till Pramling Samuelsson och Sheridans (2016) tankar om betydelsen av att 

uppmärksamma barns uttryck och uppfattningar av något för att sedan kunna 

använda detta barnperspektiv som en grogrund för att vidareutveckla arbetet.   

Pedagogisk dokumentation (Elfström, 2013) uppfattas som ett arbetsverktyg för att 

synliggöra de möjligheter barngruppen erbjuds att lära och utvecklas. Elfström 

menar att det på så sätt blir möjligt att fokusera på förskollärarnas ansvar för 

verksamheten generellt istället för ansvaret för individuella barns utveckling. Ett 

systematiskt kvalitetsarbete handlar enligt Selander (2017) om att skapa villkor för 

lärande och uppmuntra till diskussioner om hur undervisning, arrangemang av 

miljöer samt olika former av sammanhang kan förändras för att förbättra barns 

möjligheter att lära. Samtidigt tycks det till stor del ske med fokus på gruppens 

utveckling eller med syfte att skriva ner analyser för att kunna visa på för ansvariga 

att det faktiskt förekommer ett utvecklingsarbete på förskolan. Frågan blir då 

huruvida det systematiska arbetet faktiskt kommer leda till att alla barn får möjlighet 

att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar?  

Sammanfattningsvis framkommer det i undersökningen en tydlig uppfattning om 
reflektionen som betydelsefull för möjligheter till utveckling, samtidigt förekommer 

det en osäkerhet inför hur reflektionsarbetet ska genomföras för att möta de enskilda 

barnens behov. Vygotskijs (2001) är tydlig i sin uppfattning om betydelsen av 

stöttning för att hjälpa barn till utveckling och lärande. Detta menar han kan ske 

genom att barnet först gör tillsammans med någon mer kunnig för att därefter kunna 

klara av på egen hand, den så kallade närmaste utvecklingszonen. För att 

uppmärksamma var den närmaste utvecklingszonen är för varje enskilt barn, behöver 

läraren göra en uppskattning av barnets aktuella utvecklingszon, vilket enligt 

sociokulturella teorier gör det försvarligt att förskolläraren faktiskt behöver 

uppmärksamma enskilda barns behov av stöttning.  

Kunnande om hur 

Förskollärarna beskriver hur de använder sina kunskaper och hur det kommer till 

uttryck i olika praktiska handlingar. Bland annat beskriver de hur de väljer att göra för 

att uppmärksamma vilken stöttning barn kan vara hjälpta av.  
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Kunskaper kommer till uttryck genom praktiska handlingar 

Användandet av undervisning som metod för att uppmärksamma barns förändrade 

kunnande, motiveras av att förskolläraren tar initiativ till aktiviteter och kan genom 
reflektioner därefter uppmärksamma hur barnen tagit till sig undervisningen. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att det även innebär att 

förskollärarens ansvar är att hålla kvar uppgiften och genom medvetna handlingar 

fortsätta att stimulera barnen till ett lärande tills så sker. Detta innebär att ansvaret 

inte bara handlar om att erbjuda barn möjligheter till lärande utan det föreligger 

samtidigt ett ansvar att verka för att undervisningen ska leda till lärande och utveckling 

(Vygotskij, 2001). För att uppmärksamma om de medvetna handlingarna lett till att 

barnen fått ett förändrat kunnande, beskriver förskollärarna hur de genom dialog och 

samspel med barnen kan få syn på barnens egna uppfattningar om ett lärandeobjekt. 

Samtidigt beskrivs att de goda intentionerna att uppmärksamma vad barn lärt, blir 

svårare att genomföra när verksamheten består av stora barngrupper. Mötet mellan 

barnet och förskolläraren beskrivs enligt Persson (2017) som kvalitetens brännpunkt, 

detta möte blir enligt förskollärarna samtidigt svårare att få till då antalet barn i 

grupperna är många (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).    

En metod för att stimulera barns lärande, beskrivs därför i undersökning vara att 

arrangera mindre sammanhang för barnen att lära i samtidigt som förskolläraren har 

ett medvetet fokus med uppgiften, till exempel att erbjuda stimulans inom ett 

läroplansområde som språkutveckling. Förskolläraren närmar sig lärandeobjektet 

genom ett varierat utbud av aktiviteter (Yoshikawa m fl, 2013), vilket visar på 

kunskap om läroplansmålen i kombination med förmåga att omsätta dem i handling 

för att stimulera barns lärande. Genom att planera för aktiviteter och samtidigt skapa 

förutsättningar för att observera hur barnen svarar på uppgiften genom samtal eller 

handlande, visar förskollärarna på hur de omsätter sina kunskaper i praktisk 

handling (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015).  

Kunna leda barn 

Kompetens att leda barn, fånga deras intresse och skapa ett engagemang i aktiviteter 

blir betydelsefullt för barns inställning till att lära och delta i olika sammanhang. En 

förskollärare ska vara aktiv, inspirera och ta initiativ till olika aktiviteter (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson, 2013).  

Upplevelsen av att vara ensam förskollärare på en stor barngrupp beskrivs svår, 

samtidigt använder sig förskollärare av sin kompetens att arrangera den sociala miljön 

för att skapa förutsättningar för ett kollektivt lärande. I detta fall innebär det att 

barnens möjligheter att lära fortfarande gynnas men frågan är vilka möjligheter 

förskolläraren har att genom närvaro i barnens egna aktiviteter uppmärksamma 

enskilda barns behov av stöttning? Ifall barnen i viss mån blir ansvariga för sitt eget 

lärande kan konsekvensen bli att det kompensatoriska uppdraget inte kan genomföras 

på det sätt som är tänkt (Vinterek, 2006). Enligt Eidevald (2017) handlar det 

kompensatoriska uppdraget om att verksamheten inte bara ska utgå från vissa barns 

intressen och behov, utan förskollärarens uppgift är att genom medvetna handlingar, 

till exempel undervisning, stimulera i synnerhet de barn som inte får samma möjlighet 

att få stimulans i sin hemmiljö.     
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Att samspela och kommunicera med barn i samling/aktivitet 

Enligt sociokulturella teorier (Kroksmark, 2011) har dialog och intersubjektivitet 

mellan förskollärare och barn en stor betydelse för barns utveckling. Mötet dem 
emellan anses av Persson (2017) vara kvalitetens brännpunkt, vilket förskollärarna i 

undersökningen beskriver genom att betona vikten av att skapa en trygg relation med 

barnen för att få tillgång till barnens lärande. Metoden ”närvaro i barnens egna 

aktiviteter” framstår därmed som ett gynnsamt sätt att få syn på barnens förmågor och 

uppmärksamma ifall de kan va hjälpta av stimulans för att lära. Speciellt som 

aktiviteterna sker på barnens egna initiativ och inte på förskollärarens villkor.   

Relationskompetens för att uppmärksamma enskilda barns behov 

Förskolan är en plats där barn möter lärare (Säljö, 2014) som kan ge stöd. För att barn 

ska kunna lära och utvecklas behöver de känna trygghet (Yoshikawa m fl, 2013). 

Förskollärarna synliggör i intervjuerna vikten av att befinna sig nära barnen för att få 

ta del av deras intressen, styrkor och behov i ett sammanhang. Av stor betydelse får 

förskollärarnas närhet till barnens aktiviteter för att uppmärksamma, inte bara behov 

av stöttning, utan när det fungerar bra för barnet och när det inte fungerar. Vilka olika 

grunder får barnet att uppfattas vara i behov av stöttning samt i vilka situationer får 

det möjlighet att i stället lyckas?  Möjligheten att kunna dela in barnen i mindre 

grupper och där observera hur barnet blir i olika sammanhang, kommer därmed att 

vara avgörande för om barnet får förutsättningar att bli sitt bästa jag respektive ett 

barn som kan uppfattas begränsat i sitt lärande. 

Förmåga att väcka ett intresse hos barnen 

Av stor betydelse för den pedagogiska verksamheten (Sylva, Taggart, Siraj-Blachford 

m fl, 2007) är hur aktiv förskolläraren är i sin yrkesroll. Genom att interagera i barnens 

lek, modellera och visa hur man kan tänka, visa nyfikenhet och ta initiativ till 

utmanande aktiviteter, kommer förskollärarens förhållningssätt att påverka barnen 

och deras inställning till lärandet. Förskollärarens, och därmed också barnens, 

entusiasm och inställning till aktiviteter kommer på så sätt att påverka vilken 

stimulans barnen kan tillägna sig och därmed möjliggöra utveckling. 

Organisera den pedagogiska miljön  

Undersökningen synliggör hur förskollärarna använder sin didaktiska förmåga för att 

försöka möta barns behov av stimulans genom att arrangera miljöer för lärande på ett 

medvetet sätt (Sandberg, Lillvist & Ärlemalm-Hagsér, 2018). De beskriver hur deras 

observationer uppmärksammar vad barnen kan vara hjälpta av i sin utveckling och de 

använder sedan miljön som ett verktyg för stimulans. Miljön ska planeras för att ge 

barn möjligheter att utvecklas och lära i relation till förskolans uppdrag (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016), vilket också förutsätter att förskollärarna 

haft möjlighet att uppmärksamma vilka behov barnen har av stimulans först. Pihlgren 

(2017) beskriver den stöttande ”scaffolding” undervisningsmiljön som den miljö som 

mest leder till en kognitiv utveckling. Detta är då samtidigt beroende av att 

förskolläraren eller någon annan kunnig kompis är delaktig och stöttande vid barnens 

utforskande om så behövs.  
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Interaktiva, Transformativa och Relationella kompetenser 

Möta enskilda barn utifrån deras förutsättningar /förstå barnets perspektiv 

Förskollärarna upplever det betydelsefullt att knyta kontakt med barn för att få tillgång 

till deras egna upplevelser av det som de får möjlighet att erfara i förskolan. Mötet 

mellan barn och förskollärare (Persson, 2017) är avgörande för hur relationen kommer 

fortsätta utvecklas, förskollärarens intresse för barnens egna tankar (Mårdsjö Olsson, 

2015) kommer avspegla sig i hur de kan förhålla sig till barnet där det befinner sig, 

utifrån hur just de förstår och erfar ett fenomen. Enligt internationell forskning 

(Yoshikawa m fl, 2013) fastslås att lärares emotionella stöd och engagemang i samspel 

tillsammans med barnen, tillsammans med ett aktivt läroplansarbete, är ytterst 

avgörande för att skapa kvalitet i förskolan. Förskollärarnas förmåga att 

uppmärksamma barns behov och därefter arrangera för utveckling kommer därmed 

att få barnet själv att framstå som i utveckling, istället för att uppfattas som ett barn 

med en brist (Bjervås, 2011). 

Säljö (2015) påpekar att lärandet kan behöva anpassas efter barns förutsättningar men 

samtidigt framstår ett dilemma för förskollärarna att möta alla barns individuella 

behov, då de barn som sticker ut lite uppfattas behöva mer stöttning och därmed mer 

uppmärksamhet och anpassade aktiviteter, för att känna sig som en del av gruppen. 

Frågan är då om de planerade aktiviteterna verkligen kommer möta de flesta barnen i 

deras närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 2001) eller om det bara kommer stötta det 

barn som sticker ut? Kommer förskollärarnas pedagogiska arbete fokusera mer på 

enskilda barn med större behov medan de andra blir hänvisade till sitt eget lärande? 

Reflektera, observera, samtala om verksamheten/ formulera sig i skrift för utveckling 

I undersökningen betonar förskollärarna vikten av reflektion för att medvetet få 

möjlighet att arbeta med utveckling i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2016). 

Utvecklingsarbetet förutsätter kunskap om styrdokument och en förståelse för att det 

krävs medvetna handlingar som verktyg för att skapa förutsättningar för lärande. 

Selander (2017) konstaterar att Design för lärande handlar just om att synliggöra de 

medel och handlingar som behövs för att möjliggöra utveckling.  Genom att först 

uppmärksamma vad barn kan vara hjälpta av, sedan genom diskussioner om 
undervisningsmöjligheter och medvetna handlingar, ständigt skapa nya sammanhang. 

Förskollärarna konstaterar att detta bäst kan genomföras om det är möjligt att vara fler 

förskollärare som vid aktiviteter kan dela upp ansvaret att leda samt reflektera kring 

verksamheten och barnen. Men reflektion bygger också på en förståelse för att koppla 

den egna praktiken till teoretiska antaganden samt insikten att flera perspektiv kan 

berika ett utvecklingsarbete.  

Observation som metod för att uppmärksamma vad barn kan vara hjälpta av, är 

något som framkommer enhälligt hos alla informanter, samtidigt uttrycks en 

osäkerhet att föra ner sina upptäckter på papper. Detta motiveras av att det är svårt 

att uttrycka sig så det inte blir värderande eller så barnet inte framstår som bedömt i 

enlighet med gamla normer (Bjervås, 2011). Samtidigt innebär det att de slutsatser 

förskollärarna drar av sina observationer inte synliggörs om de inte lyfter sina 

antaganden med andra pedagoger, och att dessa antaganden i brist på kunskap om 
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bedömningar som metod för barns lärande kanske också leder till ett förhållningssätt 

där barnet som person blir bedömt.  

Viktigt att få in i dokumentationer för att synliggöra allt som faktiskt påverkar barns 

möjligheter till lärande, är sammanhanget runt omkring barnet. Formativ bedömning 

som metod (Buldu, 2010) har som avsikt att skapa förståelse för barns uppfattningar 

och uppvisa hur förskollärare kan göra förändringar av situationer och sammanhang 

för att förbättra barns möjligheter att lära. Formativ bedömning innebär att 

förskolläraren anpassar sin undervisning för att möta barns behov medan summativ 

bedömning summerar barns kunskaper utan att ge återkoppling till det som bedöms 

(Bjervås, 2011). Möjligheten att lyfta fram barns erfarenheter genom kontextualiserad 

dokumentation och ge barn chans att reflektera över sitt eget meningsskapande 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2003), visar på hur situationer faktiskt framstår för barnet 

själv. Detta blir samtidigt betydelsefullt för hur barnet framställs i diskussioner med 

vårdnadshavare, inte fokus på hur barnet är, utan hur barnet blir i verksamheten. 

 

Omsätta kunskaper och teorier om lärande med hjälp av undervisning och medvetna handlingar  

För att fånga barns intresse förklarar förskollärarna hur viktigt det är att först 
uppmärksamma vad som faktiskt gör barnen engagerade, samt vad de visar att de har 

behov av att få öva. Detta meningsskapande (Dahlberg, Moss & Pence, 2003) kan ses 
som en motkraft till tidigare uppfattningar om barnet som mottagare av förutbestämda 

kunskaper strävandes mot förutbestämda resultat, och har istället barns 

subjektskapande och försök att förstå hur världen fungerar i fokus. Förskollärarna 

beskriver att de gör det genom att erbjuda barnen flera olika sätt att lära på. 

Enligt Vygotskij (1999) sker barns utveckling i två steg, först i sociala sammanhang 

därefter på en individuell nivå, vilket motiverar en verksamhet som erbjuder både 

möjligheter att lära tillsammans och ger möjlighet att öva enskilt. Avgörande är dock 

att miljö och sociala sammanhang medvetet arrangeras (Selander, 2017) för att skapa 

möjlighet till detta.   

Men det medvetna arbetet behöver inte bara vara framåtblickande utan kan även 
fungera med kunskap om vad som faktiskt har hänt. Enligt Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2016) är det viktigt att inte bara se till vilka möjligheter till lärande som 

verksamheten erbjuder barnen utan det är lika viktigt att uppmärksamma om barns 

lärande förändras i och med detta. Detta kan således rättfärdiga deskriptiva, 

återblickande, analyser även gällande de möjligheter som barn fått att lära utan att 

det bygger på förskollärarnas medvetna undervisning. Det viktigaste är ändå att 

uppmärksamma hur förskolan skapat förutsättningar för barnen att få ett förändrat 

kunnande (Eidevald, 2017), vilket då blir viktigt att synliggöra i förskolans 

systematiska kvalitetsarbete.   

Övervägande framkommer det i intervjuerna att förskolornas systematiska 

kvalitetsarbete handlar om att synliggöra hur verksamheten skapat förutsättningar 

för barnen att utvecklas och lära (Eidevald, 2017), vilket ska kunna användas som 

underlag för att utvärdera verksamheten inte barnen. Men frågan är hur barns 

individuella behov av stöttning då blir synligt och ännu viktigare, hur förskolan om 
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möjligt varit bidragande till utveckling genom ett stöttande förhållningssätt 

(Vygotskij, 1999)?   

Möta barn i deras lärande och skapa förutsättningar för att utvecklas ytterligare 

En reflektion som är värd att notera är, att trots att förskollärarna vittnar om ett 

systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på de förutsättningar som barnen får till 

kollektivt lärande samt utvärdering av hur förskolans erbjuder barnen som grupp goda 

förutsättningar för utveckling och lärande, så genomförs det praktiska arbetet 

samtidigt med fokus på relationer och intersubjektiva möten (Persson, 2017) med 

enskilda barn. Goda relationer och möten med delad förståelse är av stor betydelse för 

att kunna ge barn den stimulans de är i behov av såväl som att få möjlighet att få syn 

på vad enskilda barn kan vara hjälpta av. Att skapa förutsättningar att möta och se 

enskilda barn i mindre sammanhang kan därmed vara avgörande för om barnen blir 

uppmärksammade som en del av en grupp eller en unik individ med egna behov.  

    

Förutsättningar 

Den andra meningsbärande enheten som framkommer när förskollärarna beskriver 

sina upplevelser, är hur olika förutsättningar påverkar de möjligheter förskollärarna 

får att använda sin kompetens för att i detta fall lägga märke till vilken stimulans som 

barn kan vara hjälpta av. Det framkommer med tydlighet i undersökningen att det 

finns förutsättningar som upplevs vara gynnsamma för ett arbetssätt som är önskvärt 

utifrån förskollärarnas kunnande om vad och varför, kunnande om hur samt 

interaktiva, transformativa & relationella kompetenser, samtidigt beskriver 

förskollärarna konsekvenserna av ogynnsamma förutsättningar.   

Barngruppens storlek 

Det har i tidigare forskning (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) 

framkommit att barngruppens storlek har betydelse för barns möjligheter till 

utveckling och lärande, likväl som förskollärares kompetens. Ett större antal barn i 
grupperna försämrar möjligheterna att arbeta utifrån läroplanens intentioner, vilket 

befästs även i denna studie.  

Observation 

När förskollärarna beskriver hur de använder sig av observation som metod för att 

uppmärksamma vilken stöttning barn kan vara hjälpta av, framkommer att antalet 

barn i gruppen som observeras är av betydelse. Om målet är att ta del av barns tankar 

och uppfattningar (Mårdsjö Olsson, 2015) för att skapa sig en bild av vad de kan behöva 

vidareutveckla, så kommer möjligheten att få till möten för detta påverkas av hur 

många barn i gruppen som behöver mötas.   

Förskollärarnas upplevelse är att om de har möjlighet att dela upp barnen i mindre 

grupper under uppsikt av någon i arbetslaget, så skapas förutsättningar för alla att 

uppmärksammas. Samtidigt beskriver de hur upplevelsen av att hinna se vad som 

händer i en alltför stor barngrupp känns otillfredsställande. En tanke med förskolan 

(Säljö, 2014) är ju att barn där får möjlighet att möta lärare som kan ge stöd, vilket 

får betydelse för hur det blir möjligt att genomföra det kompensatoriska uppdraget 
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(Skolverket, 2010). Men samtidigt framkommer det att när några barn behöver lite 

extra stöd och barngruppen upplevs för stor, kan de barn som mer behöver vuxenstöd 
i sociala sammanhang få det på bekostnad av att resten av barngruppen får 

försämrade möjligheter till stöttning.   

Närvaro i barns egna aktiviteter 

Förskollärarnas strävan att arbeta i enlighet med Selanders teori om Design för 

lärande genom att försöka arrangera miljöer, aktiviteter samt sitt förhållningssätt för 

att skapa goda förutsättningar för lärande, upplevs inte tillfredsställande när 

barngrupperna blir för stora. Möjligheten att använda sin kompetens för att samspela 

och kommunicera (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) blir svårare 

om det är fler barn som ska uppmärksammas och interageras med. 

Dokumentation och reflektion 

I enlighet med teorin om Design för lärande, menar Selander (2017) att det inte är 

möjligt att göra en bedömning av barns utveckling och lärande utifrån generella 

uppfattningar, utan en rättvis bild kan endast synliggöras om barnet och aktiviteten 

sätts in i en kontext och beskrivs utifrån barnets egen uppfattning. När förskollärarna 
beskriver att de får svårt att avsätta tid för reflektion och dokumentationsarbete, 

uppstår förstås frågan om förskollärarna kan skapa sig en rättvis bild av vad barnet kan 

samt vilken stöttning det skulle kunna vara hjälpt av. 

Undervisning 

I resultatet framkommer att undervisning uppfattas vara en metod som förskollärarna 

använder för att lägga märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av. 

Undervisningen sker utifrån förskollärares initiativ och har som syfte att skapa 

förutsättning för att uppmärksamma enskilda barns förändrade kunnande eller 

synliggöra ifall barn kan vara hjälpta av stöttning. Detta ger dessutom möjlighet att 

låta barn göra saker tillsammans med någon mer kunnig med avsikt att sedan kunna 

klara av på egen hand (Vygotskij, 2001). Förskollärarna använder sina kompetenser 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) för att genomföra detta genom att till exempel 

dela upp ansvaret mellan två pedagoger, så en kan genomföra en planerad 

undervisningssekvens medan den andra kan fokusera på att observera barngruppens 

och enskilda barns återkoppling av aktiviteten. Samtidigt upplever de att detta bara är 

genomförbart ifall det är möjligt att vara två pedagoger och samtidigt ha en mindre 

barngrupp. 

Barns möjlighet till reflektion och samspel med andra vuxna och barn i förskolan får 

betydelse för hur de kommer kunna lära om sin omvärld enligt Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2016). Ur det perspektivet kommer förutsättningarna för 

att dessa möten genomförs att vara avgörande för vilka möjligheter barnen får att 

lära, således blir antalet barn i gruppen avgörande för att dessa möten kan 

genomföras.   Förskollärarnas kompetens att planera verksamheten för att stimulera 

barnens lärande oavsett gruppstorlek får betydelse för möjligheterna till lärande. 

Genom att arrangera aktiviteter (Selander, 2017) som är anpassade efter storleken på 

barngruppen, skapar de ändå förutsättningar för utveckling och lärande. Samtidigt 

uttrycker de vikten av att barn får möjlighet både att lära i kollektiva sammanhang 

(Vygotskij, 2001) och i mindre sammanhang där den vuxne kan kommunicera på 
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djupet med enskilda barn samt synliggöra de olika sätt barn kan förstå saker på. 

Barngruppens storlek (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) kommer 
därför vara relaterade till de förväntningar som åligger varje förskola att arbeta enligt 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) samt möjligheten för barn att erbjudas en 

likvärdig utbildning.   

Samtal med föräldrar. 

Samtal med föräldrar uppges vara en metod för att uppmärksamma vilka behov barn 

har samt få kunskap om hur förskolan ska kunna stötta barns lärande på bästa sätt. 

Relationen till föräldrar bygger på förskollärares önskan att tillsammans skapa goda 

villkor för barns lärande (Selander, 2017) och genom diskussioner komma fram till hur 

olika sammanhang kan skapas eller förändras för att möta barns individuella behov 

enligt det kompensatoriska uppdraget (Haywood, 1982). I studien beskriver dock 

förskollärarna sina upplevelser av att inte kunna arbeta enligt sitt uppdrag fullt ut som 

otillfredsställande. De uttrycker en känsla av otillräcklighet när de på grund av 

försämrade förutsättningar inte kan ansvara för att ge barn de möjligheter till lärande 

som de förväntas göra enligt de tre dimensionerna som sammanfattar förskollärares 

kompetens (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Detta uttrycks bland annat som ett 

svek mot föräldrar som de känner ett stort ansvar inför, då genomförande av 

utvecklingssamtal blir senarelagda.      

Brist på personal 

Förskollärarna beskriver hur de har en medvetenhet om vad som förväntas av dem i 

deras yrkesroll. De beskriver sitt kunnande om vad och varför, sitt kunnande om hur 

samt hur de genom interaktioner har ett relationellt förhållningssätt till barn och 

föräldrar. Samtidigt framkommer vilka konsekvenser som brist på personal får för 

förskolans kvalitet. Istället för att vara två pedagoger vid undervisningssituationer för 

att kunna observera barnens förändrade kunnande, får en förskollärare sköta både 

undervisning och dokumentation. Det framkommer också svårigheter att kunna 

reflektera med någon annan i arbetslaget för att säkerställa att pedagogerna har 

samma uppfattning om enskilda barns behov.  

Lika kvalitet inom förskolan innebär att genom analyser säkerställa att alla barn får 

möjlighet att lära utifrån sina förmågor (SFS, 2010:800), ändå tycks den viktiga 

reflektionen samt dokumentationen kunna utebli eller genomföras slumpartat, på 

grund av försämrade omständigheter. 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna sin upplevelse av att stora barngrupper 

samt brist på personal riskerar att resultera i att det kvalitativa arbetet med syftet att 

planera och genomföra arbetet med hjälp av lärares medvetna handlingar, inte leder 

till ett designorienterat arbetssätt, utan skapar verksamheter där lärandet istället 

kommer ske slumpartat och barnen istället själva blir ansvariga för sitt eget lärande. 
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Diskussion 

Denna undersökning bygger på en fenomenologisk metodansats med avsikten att 

synliggöra hur förskollärares praktik inte endast kan beskrivas i termer av ett rätt eller 

fel sätt att agera utan påverkas av olika sammanhang och förutsättningar. Syftet med 

att undersöka hur förskollärare själva beskriver sina upplevelser kring att 

uppmärksamma vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av, var att lyfta fram 

förskollärarnas egna tankar och avsikter med sitt handlande (Calderhead, 1981). 

Genom de egna berättelserna framkom gemensamma metoder som förskollärarna 

använde sig av för att uppmärksamma barns behov. Intressant var att de beskrev 

undervisning inte bara som en metod för att stimulera barnens kunnande utan 

undervisningen fungerade även som metod för att uppmärksamma hur barnen 

förändrat sitt kunnande som en följd av förskollärarnas medvetna handlande. Genom 

att utgå från förskollärarnas egna upplevelser framkommer också hur förskollärarna 

med stor didaktisk kompetens beskriver att de strävar efter att omsätta sina teorier och 

kunskaper om lärande (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) för att ge barn 
förutsättningar att utvecklas ytterligare. Samtidigt blir det tydligt att försämrade 

förutsättningar som brist på personal och stora barngrupper (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016) får stora konsekvenser för hur förskollärarna väljer att 

förhålla sig till sitt uppdrag. Att lyfta fram hur förskollärarna först har för avsikt att 

uppmärksamma barns behov av stöttning men sedan på grund av olika förutsättningar 

får anpassa aktiviteter och metoder därefter, kan synliggöra att förskollärarnas goda 

intentioner inte alltid är genomförbara trots god didaktisk kompetens. 

Förskollärarna beskriver hur de använder observation som främsta metod för att 

upptäcka barns behov av stöttning. Observationerna genomförs löpande i den 

pågående verksamheten av pedagogerna var för sig och då något barn tycks vara i 

behov av extra stöd, tas detta upp i arbetslaget för att uppmärksamma om de andra i 

arbetslaget sett samma sak innan man diskuterar eventuell stöttning för barnet. För 

att stötta barn generellt arrangeras material, miljöer i verksamheten (Sandberg, Lillvist 

& Ärlemalm-Hagsér, 2018) samt aktiviteter för att ge bättre förutsättningar för att lära 
och utvecklas. En betydelsefull föresats tycks vara att hjälpa barn att inte ska sticka ut 

i barngruppen utan få förutsättningar att framstå som sitt bästa jag. Förskollärarna har 

för avsikt att se varje barn för att uppmärksamma hur de ska kunna utvecklas så långt 

det är möjligt utifrån sina förutsättningar (SFS, 2010:800), men samtidigt som 

förskollärarna beskriver hur de gör för att lägga märke till alla barn konstaterar de att 

försämrade förutsättningar gör att fokus främst hamnar på att lägga märke till och 

stimulera de barn som akut behöver stöttning för att inte framstå som någon som 

sticker ut i gruppen. Övriga barn blir därmed mer ansvariga för sitt eget lärande genom 

gemensamma aktiviteter och att öva sina förmågor i arrangerade miljöer.    

I intervjuerna framkommer vilka metoder förskollärarna använder sig av för att lägga 

märke till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av. Genom observation och 

närvaro i barnens egna aktiviteter anser de att de kan uppmärksamma om barn 

skulle kunna vara hjälpta av stimulans för att utvecklas ytterligare, detta blir då synligt 

i aktiviteter som barnen själva valt i verksamheten. Vid planerad undervisning 

berättar förskollärarna att de kan ta initiativ till olika aktiviteter med syfte att 



52 
 

uppmärksamma på vilket sätt barn förstått olika lärandemål. Aktiviteten som är 

vuxeninitierad kan då rikta förskollärarens blick mot ett särskilt barn eller hur ett 
särskilt fenomen erfarits av barngruppen. Med hjälp av dokumentation beskriver de 

intervjuade att de kan återkomma till situationer och barns agerande i efter hand. 

Dokumentation innebär oftast fotografering eller filminspelning och har som syfte att 

leda till reflektioner från pedagoger eller barn om något som hänt. Dessa reflektioner 

ger värdefulla insikter om händelser och hur de uppfattas av olika individer vilket om 

det leder till förändring och utveckling, gör att dokumentationen blir pedagogisk. 

Förskollärarna beskriver också att samtal med föräldrar kan vara en metod för att 

lägga märke till barns behov. Samtalen kan då ske på initiativ av förälder för att 

uppmärksamma behov som föräldern lagt märke till eller på initiativ av förskollärare, 

med avsikt att samtala om behov som barnet visat i verksamheten. 

Dessa metoder förespråkar förskollärarna för att lägga märke till vilken stimulans som 

barn kan vara hjälpta av, samtidigt genomsyras deras berättelser av en 

otillfredsställelse över att inte kunna göra det som behövs (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016), att inte kunna agera professionellt då arbetet i 

verksamheterna präglas av stora barngrupper och brist på personal. Förskollärarna 

beskriver hur de genom att arbeta med outbildad personal och ständigt olika vikarier, 

upplever att det är svårt att ha ett planerat arbetssätt samt att bristen på kontinuitet 

får konsekvenser för barnen. De förespråkar i stället ett arbetssätt som bygger på tillit 

till arbetskollegor, där arbetsuppgifter, reflektioner och utvecklingsarbete bygger på en 

gemensam medvetenhet och ett didaktiskt förhållningssätt som verktyg för 

systematisk utveckling. Förskollärarna beskriver också hur de ser fördelarna med att 

skapa små barngrupper i verksamheten (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2016) då de upplever att de har förutsättningar att se barnen och deras behov samt 

kunna ge dem den stimulans de kan vara hjälpta av. De uttrycker också att i mindre 

barngrupper behöver de inte ha” parabolen på” och ha koll åt alla håll, utan kan vara 

närvarande med barnen. Motsatsen med stora barngrupper, beskriver de istället kan 

få konsekvensen att förskollärarnas fokus hamnar på de barn som har störst 

utmaningar medan övriga barn uppfattas mer som en gemensam grupp som blir 

hänvisade till sitt eget lärande. Syftet med att uppmärksamma barns behov av stöttning 

kan då istället få en tendens att handla om specialpedagogiska insatser istället för det 

stöd som varje barn har rätt till enligt skollagen (SFS, 2010:800).  

Att följa barn i deras utveckling och lärande (Skolverket, 2016) bygger på förskollärares 

yrkesprofession samt närvaro i barns aktiviteter. Resultatet av denna undersökning 

synliggör att förskollärarnas avsikt att göra detta till viss del är beroende av 

förutsättningar som ges men samtidigt tycks det också finnas en osäkerhet gällande 

vad som är ett förväntat förhållningssätt. Förskollärarna beskriver alla vikten av att 

stötta barn (Vygotskij, 2001) så de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar vilket uppmärksammas genom olika metoder, samtidigt framkommer 

en osäkerhet inför själva genomförandet att se på barn för att lägga märke till barns 

behov (Bjurling & Björk, 2016). Begreppet bedömning förknippas med att värdera barn 

i jämförelse med varandra eller att bedöma barnet i relation till förgivettagna normer 

(Vallberg Roth, 2011), vilket får förskollärarna att konstatera att bedöma anses hårt 

och inget man ska hålla på med i förskolan. Att observera barn för att kunna erbjuda 

möjligheter till stöttning är dock något som alla gör, detta tas sedan med till gemensam 
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reflektion för att fler pedagoger ska kunna ge olika perspektiv på barnet och dess 

behov. Men att skriva ner sina observationer beskrivs vara känsligt, då det är ytterst 
viktigt hur man uttrycker sig skriftligt för att bedömningen inte ska framstå som 

summativ, en bedömning av barns lärande, utan formativ och med avsikt att vara en 

bedömning för barns lärande med syfte att leda till utveckling (Vallberg Roth, 2011). 

Frågan man måste ställa sig är om det inte är lika viktigt att förstå att den observation 

som inte skrivs ner också måste vara formativ i sin avsikt och i så fall borde kunna 

framgå även i den skriftliga dokumentationen? 

Den pedagogiska dokumentationen (Elfström, 2013) har som uppgift att synliggöra 

saker, vad barnen fått erfarenhet av genom planerade och oplanerade 

aktiviteter/handlingar, vilket innebär att hur barnet blir och lär kommer vara 

avhängigt vilket sammanhang och i vilken kontext som lärandesituationen utspelar sig. 

Ändå framkommer det att dokumentationer i stort sett inte beskriver de enskilda 

barnens upplevelse av lärsituationer utan huvudsakligen beskriver vilka erfarenheter 

som barnen fått ta del av. Enligt Eidevald (2017) är det verksamheten som ska 

utvecklas och därmed är det också verksamheten som ska synliggöras och bedömas, 

medan Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) betonar att en förskolas verksamhet 

inte kan utvärderas utan att först se vilket förändrat kunnande det lett till hos barnen. 

En utmaning är för förskollärare att dokumentera hur barns lärande (Elfström, 2013) 

faktiskt är relaterat till de möjligheter de får i verksamheten, hur barns lärande och hur 

barnet blir faktiskt har med situationens kontext att göra, vilket enligt Alnervik (2013) 

är precis det som en bedömning bör fokusera på för att kunna leda till utveckling. 

Selander (2017) beskriver vikten av att systematiskt arbeta för utveckling genom att 

synliggöra hur förskollärares medvetna handlingar skapar förutsättningar för barns 

lärande. I undersökningen framkommer hur förskollärarna genom ett didaktiskt 

förhållningssätt inspirerar barns kunskapande genom undervisningssituationer samt 

genom att arrangera material och miljöer för att ge barn möjlighet att fortsätta öva sina 

förmågor i verksamheten. Förskollärarna beskriver sitt kunnande om vad och varför 

(Sheridan, Sandberg & Williams 2015) genom att motivera sina aktiviteter, planerande 

av miljöer och sitt förhållningssätt till sociokulturella teorier som ger barnen möjlighet 

att delta och lära i sociala och kollektiva sammanhang för att sedan få möjlighet att 

fortsätta öva på egen hand (Säljö, 2015). 

Det systematiska kvalitetsarbete framkommer dock vara mer gruppfokuserat än 

individfokuserat, vilket kan relateras till teorier om lärande som en social företeelse 

(Vygotskij, 1999). Förvånande är att trots att förskollärarna beskriver att de använder 

olika metoder för att lägga märke till vilken stimulans som enskilda barn kan vara 

hjälpta av tycks detta inte få någon större betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet 

utan diskussioner i arbetslaget kring enskilda barns utvecklingsmöjligheter 

förekommer oftast bara inför utvecklingssamtal ett par gånger om året och då vid flera 

fall i relation till förskolans fokusområden. Intressant är då vad det systematiska 

kvalitetsarbetet kommer ha för betydelse för förskolans kompensatoriska uppdrag i 

den pågående verksamheten. 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna sitt kunnande om vad och varför 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) barn kan vara hjälpta av stöttning. De 
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motiverar sina val i arbetet med god kunskap om läroplanen (Skolverket, 2016), med 

betoning på sociokulturella teorier och kunskap om att lärandemöjligheter skapas 
genom förskollärares medvetna handlingar (Selander, 2017). De betonar vikten av att 

möta och se varje barn samt en förståelse för vilka konsekvenser bedömning kan ha för 

barns identitetsutveckling. Förskollärarna beskriver också sitt kunnande om hur 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015) de gör för att lägga märke till barns behov, vilka 

metoder de använder sig av.   

Det intressanta, avslutningsvis, är hur de väljer att förhålla sig till de teorier och 

kunskaper som kan framkomma som motsägelsefulla till varann. Hur de kan använda 

sina interaktiva, transformativa och relationella kompetenser (ibid.) för att få dessa 

motsägelsefulla signaler synliggjorda och därmed lyfta fram dem i ljuset och diskutera 

dem. Didaktisk kompetens handlar just om att omsätta sina kunskaper och teorier om 

lärande och genom medvetna handlingar möjliggöra för utveckling i enlighet med 

läroplanen, att möta barnen i deras lärande och skapa möjligheter för dem att utvecklas 

ytterligare (Skolverket, 2016).  

Sammantaget har det i denna undersökning framkommit ett dilemma för förskollärare 
hur de ska förhålla sig för att uppmärksamma vilken stimulans som barn kan vara 

hjälpta av. Anledningen tycks vara den spänning som ligger mellan diskursen att inte 

bedöma barn (Bjervås, 2011) så det kan påverka deras identitetsskapande i negativ 

mening, samt diskursen som lägger ett ansvar på förskollärare att skapa goda 

förutsättningar för enskilda barns lärande genom didaktiska handlingar (Sylva m fl, 

2007). I och med att förskollärarna inte har gjort uppfattningen att bedömning kan 

vara nödvändigt för att ge barn den stimulans de har rätt till, föreligger det en risk att 

de heller inte kan lyfta frågan om vilka konsekvenser som försämrade förutsättningar 

faktiskt kan få för barns lärande. I synnerhet visar denna undersökning att det 

föreligger stora risker för hur det kompensatoriska uppdraget är möjligt att 

genomföras under försämrade förutsättningar som stora barngrupper samt brist på 

personal. En fara som framkommer är därför att de barn som faktiskt är i mest behov 

av stöttning på grund av socioekonomiska tillkortakommanden (Haywood, 1982), inte 

heller i förskolan får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina behov.  

Undersökningen förordar därför pedagogiska diskussioner bland förskollärare som 

lyfter diskurserna om bedömning och stöttning i relation till varandra och tydliggör att 

den bedömning som sker inte behöver vara av negativ natur utan istället om den 

genomförs på rätt sätt, kan skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära.   
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Fortsatt forskning 
Den spänning som framkommit i undersökningen mellan att bedöma och skapa 

förutsättningar för lärande kan således få konsekvenser för de barn som skulle kunna 

vara hjälpta av att bli uppmärksammade, men som inte blir det på grund av 

förskollärarnas osäkerhet inför vad som är ett acceptabelt förhållningssätt samt 

beroende av vilka förutsättningar som verksamheten erbjuder. Detta är synnerligen 

intressant med tanke på förskolans kompensatoriska uppdrag och det faktum att 

många barn i förskolan idag inte har samma erfarenheter och samma förkunskaper 

utan behöver mötas där de befinner sig för att utvecklas så långt det är möjligt utifrån 

sina egna förutsättningar (SFS, 2010:800). 

Det kan därför vara angeläget med fortsatt forskning som handlar om att ytterligare 

synliggöra och diskutera tillvägagångssätt för att uppmärksamma förskolebarns 

behov samt hur dessa behov sedan kan stimuleras på ett sätt som inte bedömer barn i 

negativ mening utan framstår som formativt och professionellt. 

Vidare är det av intresse att studera hur enskilda barns möjligheter till lärande kan 
synliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet och hur förskollärares kontextuella 

beskrivningar i stället kan visa vad verksamheten behöver förändra för att skapa 

förbättrade möjligheter till lärande. Fortsatt forskning kan på så sätt bidra till att lyfta 

alla barns rätt att lära, i synnerhet de barn som kommer från missgynnade 

förhållanden på grund av språkliga eller socioekonomiska tillkortakommanden.  
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Bilagor     Bilaga 1 

     

Missivbrev 

Hej. 

Jag heter Monica Ehrström och läser en masterutbildning i Didaktik vid Mälardalens 
Högskola. Som en examination i min utbildning ska jag nu skriva en magisteruppsats 
med anknytning till ämnet didaktik, det vill säga något som berör undervisning och 
barns inlärning. Jag arbetar parallellt med mina studier som förskollärare och mitt 
intresse handlar därför om förskolan och hur förskollärare genom medvetna 
handlingar kan skapa goda förutsättningar för barns lärande.  

Förskollärares uppgift är enligt skollagen att ge barn den stimulans och ledning de 
behöver för att kunna utvecklas så långt det är möjligt utifrån deras egna 
förutsättningar, samtidigt pågår diskussioner om risker med att värdera och bedöma 
barn i förskolan.   

Jag är därför intresserad av hur förskollärare gör för att uppmärksamma vilken 
stimulans som barn kan vara hjälpta av samt undersöka hur förskollärare tänker 
kring begreppen värdera eller bedöma barn.  

Min önskan är att få komma till er förskola och fotografera tillfällen/ aktiviteter ni 
själva väljer som synliggör detta i ert arbete. Materialet tänkte jag sedan får ligga till 
grund för en intervju där en förskollärare får möjlighet att förklara hur ni tänker och 
resonerar kring ämnena. Bilderna har således bara som uppgift att fungera som 
diskussionsunderlag.  

Avsikten med studien är att undersöka förskollärares egna upplevelser kring dessa 
frågor för att på så sätt skapa en ökad förståelse för de komplexa ställningstaganden 
förskollärare ställs inför i sin yrkesroll.   

Deltagande i studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas om det önskas. 
Medverkande garanteras anonymitet och insamlat material kommer att kodas och 
avidentifieras samt endast användas i forskningssyfte. Det inspelade materialet 
förvaras inlåst under arbetet med studien och kommer därefter att förstöras. 
Samtycke kommer efterfrågas av föräldrar till de barn som medverkar vid 
fotografering, trots att det är förskollärarnas agerande som är i fokus för 
undersökningen. 

Jag kommer kontakta er om ungefär en vecka för att höra om någon av era 
förskollärare har möjlighet att vara delaktig i undersökningen.   

 

Vid frågor gällande studien går det bra att kontakta mig via mail. 

 

Med vänlig hälsning 

Monica   

 monica.ehrstrom@nykoping.se 

    

mailto:monica.ehrstrom@nykoping.se
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Bilaga 2  

 

Samtyckesformulär till vårdnadshavare 

 

Hej.  

Jag heter Monica Ehrström och studerar didaktik vid Mälardalens Högskola. Jag ska 

skriva en magisteruppsats om hur förskollärare gör för att lägga märke till vilken 

stöttning barn kan vara hjälpta av i förskolan. 

Detta vill jag undersöka genom intervjuer där förskollärare själva får berätta hur de 

tänker och upplever att de arbetar med att uppmärksamma vilken stimulans barn kan 

vara hjälpta av i förskolan. 

Som underlag för intervjuerna tänkte jag fotografera tillfällen/aktiviteter 
förskollärare själva valt som tydliggör deras arbete kring detta. Några barn kan därför 

komma att närvara vid aktiviteten/situationen men det är förskollärarnas agerande 

och tankar jag vill studera. Jag hoppas därför att ni vill ge ert samtycke till att ert 

barn får delta vid dessa fotograferingstillfällen.  

Som forskare arbetar jag enligt de forskningsetiska krav som fodras. Det innebär att 

ni som vårdnadshavare får information om den undersökning jag tänker genomföra 

och vilket syfte den har. Medverkande i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas 

under tiden om det önskas, de barn som deltar får självklart också meddela om de 

inte vill vara med, trots att vårdnadshavares godkännande finns. Insamlat material 

kommer avidentifieras, vilket innebär att personer och platser inte kommer kunna 

kännas igen av utomstående. Materialet som samlas in används bara för denna studie 

och förstörs därefter.  

Har ni några frågor får ni gärna kontakta mig via mail. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Monica 

monica.ehrstrom@nykoping.se 

 

 

      Jag / Vi samtycker till att vårt barn deltar i undersökningen  

 

      Jag / Vi samtycker inte till att vårt barn deltar i undersökningen 
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     Bilaga 3 

Förslag på intervjufrågor 

Recall frågor  

1.) Hur kommer det sig att du valde den här situationen?  

2.) Hur kommer dessa metoder till utryck i ditt arbete? (Hur gör du – handlingen)(Med 

barnen, kollegorna och föräldrarna) 

3.) Hur tänker du kring att du gör som du gör – vad vill du med detta/den här 

situationen/ditt agerande? 

 

Övergripande intervjufrågor 

Vilka metoder använder sig förskollärare av för att varje barn ska få 

den stimulans de är hjälpta av 

 

• Berätta hur du tänker kring uttrycket ”att följa barnen i deras utveckling och 

lärande” (ur Lpfö 98) 

 

• Berätta hur du tänker kring uttrycket ”tillgodose barns behov”? (ur Lpfö 98) 

 

• Vilka tillvägagångssätt använder du för att skapa dig en uppfattning om hur du 

ska möta enskilda barn i deras utveckling? 

 

• På vilket sätt kan du skapa förutsättningar för att varje barn får den stimulans 

de är i behov av? 

 

• (Hur kan du arbeta för att varje barn får möjlighet att utvecklas mot målen i 

läroplanen?) 

 

• (Vilka metoder är önskvärda att använda sig av från förskolans perspektiv?) 

 

• Hur har ni på förskolan diskuterat om hur man kan arbeta för att lägga märke 

till vilken stimulans som barn kan vara hjälpta av?  

 

Hur tänker förskollärare kring begreppen värdera och bedöma 

barn i relation till att barn ska få den stimulans de är hjälpta av? 

 

 

• Hur tänker du om begreppen bedömningar och värderingar?  

 

• Hur tänker du om pedagogisk dokumentation som bedömningsverktyg? 

 

• Hur har ni pratat om begreppen bedömning och värdering på den här 

förskolan? 
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Avslutande frågor  

1.) Vilka metoder använder du främst i ditt dagliga arbete? 

2.) Vilka metoder behöver du utveckla i ditt dagliga arbete? 

3.) I vilka situationer/sammanhang räcker inte dina metoder till? 

4.) Vad vill du tillägga? 

 


