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Syftet med detta arbete var att få en inblick i hur synen på lärande i förskoleklass 
kunde se ut tolv år efter reformens införande. Fyra skolor medverkade, förskollärare, 
lärare för de tidigare åren och lärare 1-7 var de yrkeskategorier som var represent-
erade. Både intervjuer och observationer användes som datainsamlingsmetoder i 
undersökningen. Respondenterna fick välja en situation där de tyckte att lärande 
kom till uttryck. Observationerna filmades och användes som diskussionsunderlag 
vid intervjun. Valet att videofilma observationerna grundades på att det tydliggjorde 
respondenternas förhållningssätt i den valda situationen.  Det framkom att skolans 
traditionella förmedlingspedagogik än idag kunde råda ute i verksamheterna vilket 
strider mot gällande styrdokument. Resultatet visar att samtliga lärare hade vetskap 
om vad som stod skrivet i gällande styrdokument. En tydlig skillnad visade sig dock i 
deras syn- och förhållningssätt i praktiken. Lärarnas olika sätt att se på lärande visar 
på vikten av en ständigt pågående diskussion gällande skolans uppdrag.  
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1 Inledning 

 

Enligt skollagens allmänna bestämmelser ska förskoleklassverksamheten sporra varje 
barns utveckling och vara grundläggande för den fortsatta skolgången, barnet ska få 
en mjukstart in i skolans värld (Skollagen 2b. kap 1§). I läroplanerna för förskola 
(Utbildningsdepartementet, 2006a, Läroplan för förskola, Lpfö98) och skola 
(Utbildningsdepartementet, 2006b, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo94) betonas övergångar som betydelsefulla för barns fortsatta utveckling och 
båda läroplanerna uttrycker vikten av samarbete mellan verksamheterna. 
Verksamheterna förväntas utbyta kunskaper och erfarenheter för att på så sätt skapa 
en helhetssyn på barnet och göra övergångarna smidiga.  

Regeringen gav i uppdrag åt Skolverket (2001) att se över hur förskoleklass-
verksamhetens integrering i skolsystemet framskred. Trots att huvudsyftet med 
införandet av förskoleklass handlade om att tillämpa förskolans arbetssätt visade 
rapporten det motsatta, att förskoleklass blivit en schemalagd verksamhet som inte 
var anpassad efter sexåringars behov utan att sexåringarna istället anpassades till det 
traditionella skolsystemet. Studien framhöll bristande kunskaper gällande syfte och 
mål med förskoleklassverksamheten som en tänkbar orsak till detta resultat. 

Fem år senare gjorde Skolverket (2006) ytterligare en uppföljning på uppdrag av 
regeringen. Det som visade sig då var positivt för utvecklingen gällande imple-
menteringen av förskolepedagogiken. I de flesta av de undersökta förskoleklasserna 
använde man sig mycket av leken som en del av den planerade verksamheten och 
man var även medveten om betydelsen av ett lustfyllt lärande. Det framkom att de 
flesta skolor hade en pedagogik som låg någonstans mellan förskolans och 
grundskolans. Rapporten visade även att personaltätheten hade minskat, samtidigt 
som en ökning av utbildningsnivån hade skett, då fler än tidigare nu hade en 
pedagogisk högskoleexamen. 

Det har nu gått 12 år sedan förskoleklass infördes som en egen skolform och 
därigenom också blev en del av skolväsendet (Skolverket, 2006). Utifrån Skolverkets 
tidigare studier och våra egna yrkeserfarenheter inom förskolan väcktes ett intresse 
att undersöka om, och i så fall hur verksamheten utvecklas vidare. Vi valde att 
undersöka hur lärare kan se på lärande i förskoleklass i dag. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera lärares syn på barns lärande i 
förskoleklass i relation till förskolan och skolans skilda traditioner, tolv år efter 
reformens införande. 

1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur resonerar lärare kring barns lärande i förskoleklass? 
2. Vilken syn på lärande synliggörs i en, av läraren vald, lärandesituation? 
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1.3 Begreppsdefinition 
Förskoleklass: Förskoleklassverksamhet är en skolform för sexåringar vars syfte är att 
stimulera barns utveckling och lärande och vara grundläggande för deras fortsatta 
skolgång. Verksamheten är inte obligatorisk för den enskilde, men kommunerna är 
sedan 1998 ålagda att organisera förskoleklassverksamhet (Skolverket, 2001).  
Verksamheten lyder under Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
(Utbildningsdepartementet, 2006b). I förskoleklass ska förskolans och grundskolans 
pedagogik mötas och bidra till utveckling (Skollagen 2b. kap 1§). 

 

2 Bakgrund 

 
Tankar om samverkan mellan förskola, skolbarnomsorg och grundskola har varit en 
angelägenhet sedan många år tillbaka. I en rapport från Skolverket (2001) framgår 
det att de diskussioner som förts till stor del har handlat om att ta vara på de olika 
verksamheternas kompetenser för att möjliggöra en helhetssyn på barns lärande. 
Med detta i bakhuvudet presenteras nedan en del av bakgrunden till 
förskoleklassverksamhetens uppkomst. 

 

2.1 Historik 
Uppkomsten av den verksamhet som i dag benämns förskoleklass har en relativt lång 
historia bakom sig och kan belysas utifrån olika riktningar (Pramling Samuelsson & 
Mauritzson, 1997). Diskussioner om hur samhället ska förhålla sig till barns 
utveckling fördes redan på 1940-talet genom det arbete som skolutredningen och 
skolkommissionen gjorde. Då resonerades det kring behovet av samverkan mellan 
barnomsorg och skola, fram tills dess hade de två verksamheterna utvecklats sida vid 
sida till två skilda system. I den utredning som gjordes 1940 uppmärksammades 
betydelsen av barns utveckling i förskoleåldern ur ett pedagogiskt perspektiv och inte 
enbart ur ett socialt som tidigare varit fallet (SOU 1944:20). Med kriget i minnet var 
man angelägen om att fostra framtidens samhällsmedborgare till ansvarsfulla och 
kritiskt tänkande människor. De demokratiska frågorna blev mer betydelsefulla än 
någonsin, det som hade hänt skulle aldrig få hända igen (Dahlkwist, 2006). Den 
värdegrund som i dag betonas i styrdokumenten grundar sig på de diskussioner som 
fördes då. 

På 1970-talet fortsatte diskussionerna om fördelarna med ett samarbete mellan de 
olika verksamheterna förskola, skolbarnomsorg och grundskola (Skolverket, 2001). 
Skolans inre arbete (SIA) var en utredning som 1974 lyfte frågan om ett samlat ansvar 
för barnens hela dag. Omsorg ansågs vara ett område som skolan behövde förbättra 
och i en proposition (1975/76:39) förordades att skolan skulle närma sig 
förskolepedagogiken genom att bland annat tillämpa det arbetssätt och de 
arbetsformer som praktiserades inom förskolan (Skolverket, 2001). 

Det fanns också ekonomiska skäl att se över förskolan och skolans organisation då 
befolkningsstrukturen under 80-talet innefattade en omfördelning av resurser 
(Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Den så kallade babyboomen förde med sig ett 
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behov av platser på förskolornas småbarnsavdelningar, samtidigt som de tidigare 
kullarna kommit upp i skolåldern. Trycket på förskoleplatser blev stort samtidigt som 
många klassrum stod tomma (Skolverket, 2001). Ett sätt att lösa problemet var att 
använda skolans lokaler till sexårsverksamhet. Samtidigt som man genom denna 
lösning gjorde ekonomiska vinster, uppmärksammade man även de vinster 
verksamheten förde med sig gällande en mjukare ingång för barnen i den 
obligatoriska skolan. 

Att kunskapssamhället som vi lever i och den globala utvecklingen kräver ett nytt sätt 
att se på framtidens behov av kunskap, är ytterligare en infallsvinkel (Hargreaves, 
2004).  Enligt Hargreaves är det av stor betydelse att utveckla andra former av 
undervisning där barnet blir aktivt i sitt kunskapande. Han menar att det är viktigt 
att barn i dag får möjlighet att utveckla förmågor som kreativitet och 
initiativförmåga. Han anser även att det är viktigt att barn tränar sig i att känna tillit 
till samarbetsprocesser för att kunna möta det kunskapssamhälle vi lever i på bästa 
sätt. Ett viktigt uppdrag för skolan menar alltså Hargreaves är att utbilda för 
kunskapssamhället. Vilka kunskaper behöver framtidens samhällsmedborgare? Vilka 
förmågor är viktiga att utveckla? Hargreaves menar att fantasi, kreativitet och social 
kompetens är några av de förmågor som är användbara i framtiden. Då barn genom 
dessa förmågor utvecklar ett engagemang och en självkänsla får de möjlighet att bli 
delaktiga till skillnad från marginaliserade, i framtidens samhälle. Dessa förmågor är 
därför viktiga att utveckla i skolan.  

 

2.2 Uppkomsten av förskoleklass 
Det gemensamma för de ovan nämnda infallsvinklarna var att förskoleklass skulle 
sammanlänka avståndet mellan förskola och grundskola (Lumholdt & Klasén 
McGrath, 2006; Strander & Torstenson Ed, 1999). Genom denna skolform var det 
tänkt att förskolepedagogiken skulle implementeras i skolans värld. Förskolans syn 
på pedagogik och på hur lärande sker på ett lustfyllt sätt genom leken, förväntades 
förändra arbetssätten i den traditionella, obligatoriska skolan (Skolverket, 2001).  

Då regeringen 1991 fattade beslut om flexibel skolstart för sexåringar var det 
startskottet till ett intensivt utvecklingsarbete i många kommuner och särskilda 
sexårsgrupper blev vanligt förekommande bland annat på förskolorna (Skolverket, 
2001). Liksom i den tidigare SIA utredningen diskuterades det om vikten av att ta till 
vara de egenskaper som de olika verksamheterna hade. Det resulterade i att ansvaret 
för förskolan övergick från Socialstyrelsen till Skolverket. Detta var en viktig 
markering då det skedde en förändring gällande syftet med verksamheten, från 
omsorg och föräldrars behov till lärande och barns behov. Regeringen redogjorde 
för vilka områden som skulle prioriteras i denna nya konstellation och man lyfte 
bland annat fram vikten av ett gemensamt synsätt på barn, gemensamma mål och 
förhållningssätt. Gemensamma pedagogiska arbetssätt lyftes även de fram, för att 
anpassa verksamheterna till de krav som det framtida samhället ställer på 
individerna (Skolverket, 2001).  

I och med övertagandet utformade Barnomsorg och skolakommitén (BOSK) 1997 ett 
nytt måldokument som skulle gälla för åldrarna 6-16 år (Skolverket, 2001). Det 
förordades också att bestämmelserna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i 
stort sett oförändrat skulle komma att lyda under skollagen. En förändring då 
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reformen genomfördes 1998 var dock den att sexårsverksamheten bildade en egen 
skolform, den som kom att kallas förskoleklass. I samband med det fick även 
förskolan en egen läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006a).  

 

2.3 Mötet mellan två verksamheter och deras skilda 

traditioner 
Då Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) analyserade förskolans och skolans traditioner 
framkom att gällande traditioner har en avgörande roll vid införandet av nya 
reformer. De olika reformer som genom tiderna genomförts har påverkats av Piaget, 
Vygotskij och Deweys olika teorier vilka ligger till grund för gällande tids barn- och 
kunskapssyn. I analysen synliggjorde Dahlberg och Lenz Taguchi två skilda sätt att se 
på barn, barnet som natur samt barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. 

 

2.3.1  Traditioners påverkan på skolans arbete 
Vid reformer av olika slag är det viktigt att se vilka traditioner som råder i den 
organisationen som ska utvecklas (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). I 
samhällsinstitutioner utvecklas lokala metoder och mål inom olika verksamheter. 
Medlemmar inom dessa verksamheter synkroniserar sina tankar och sin förståelse 
för omvärlden och detta gör att mycket sker omedvetet och blir självklart. Detta kan 
medföra att andra sätt att tänka än de tankar som redan finns inom den lokala 
verksamheten väljs bort. Det här bidrar till att medlemskapet får en stärkande effekt 
på dess medlemmar och tillsammans bildar de en verksamhetstradition, stabiliteten 
fungerar som ett skydd för förändringar. Synonymt med en sådan verksamhet är att 
den innehåller mycket rutinhandlingar vilket i sin tur begränsar handlingsutrymmet. 
De reformer som krockar med verksamhetens rådande tradition har därför liten 
chans att lyckas.   

När skolan som institution infördes var den påverkad av dåtidens föreställningar, 
samhällsregler, moral och normer (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). I takt med 
samhällsutvecklingen har synen på människan, kunskap och hur vi tolkar och förstår 
vår omvärld förändrats vilket bidragit till stora skolreformer genom åren. Tradition 
bör därför ses som något som hela tiden återskapas, ej något som är beständigt. Trots 
reformer kan vissa normer och föreställningar ligga kvar som avlagringar i 
verksamheterna.  

 

2.3.2  Barnet i förskolan 
Förskolans uppgift är att utveckla självständiga och fria människor (Dahlberg & Lenz 
Taguchi, 1994). Lek och skapande verksamhet är grundläggande komponenter i detta 
sammanhang, vilket härstammar från Fröbels princip om att barnets innersta väsen 
visar sig genom leken. Dahlberg och Lenz Taguchi menar att det finns en helhetssyn 
på barnet i förskolan och att det hela tiden finns en strävan efter att förmedla en 
helhetsbild av omvärlden. I förskolan väljs innehåll och uttrycksform av barnet själv. 
Det här sättet att se på barnet har varit en markering gentemot skolans mer 
strukturerade och ämnesindelade verksamhet.  Förskolan har under lång tid präglats 
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av en barnsyn där barn ses som oskuldsfulla, spontana och naiva vilket fått till följd 
att förskolan agerat som ett skydd från det övriga samhällets kommersialisering. 
Värnandet om barnet som natur menar Dahlberg och Lenz Taguchi kan ha bidragit 
till den barriär som finns mellan förskola och skola idag.  

I praktiken har det visat sig att förskolan är mer vuxenstyrd och omgärdad av regler 
än vad pedagoger själva säger att den är (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Den fria 
leken är ofta schemalagd mellan rutiner och vuxenstyrda aktiviteter. Det finns en 
konflikt mellan den barncentrerade synen och behovet av att hålla ordning på barnen 
med hjälp av regler och sanktioner. Det har även visat sig att förskolans samlingar 
både är initierade och styrda av vuxna.  

 

2.3.3  Barnet i skolan 
Även skolan har ett ansvar för att se hela barnet men mer för att få insikt i hur 
kunskapsstoffet ska anpassas till den enskilda individen (Dahlberg & Lenz Taguchi, 
1994). I skolan dominerar synen på barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. 
Skolan är ämnescentrerad vilket innebär att all aktivitet är kopplad till inlärning av 
ämneskunskap. Utmärkande för skolan är även att den är vuxencentrerad då 
innehållet inte bestäms av barnet självt. Att ställa frågor är djupt rotat i skolans 
utbildningstradition. Dahlberg & Lenz Taguchi belyser även att läraren dominerar i 
talutrymme. Läraren har rollen som förmedlare, frågeställare och kommentator 
medan barnets roll är att svara på frågor men annars förhålla sig passiv. De frågor 
som ställs vet läraren redan svaret på. Då skolan är en organisation som är styrd och 
indelad i ämnen menar Dahlberg och Lenz Taguchi att även tiden blir en viktig faktor 
i hur undervisningen läggs upp. Lotsning är då en vanlig förekommande 
undervisningsmetod vilket innebär att läraren bryter ner ett problem till enkla frågor 
så att barnet kan svara rätt. Det har dock visat sig att barnet i denna metod inte 
förstår helheten och det ursprungliga problemet utan använder det fragmentiserade 
materialet för att skriva ner och lära sig utantill. Haug (1992) menar att förskollärare 
som kommer in i skolans värld överdriver skolans traditionella metoder vilket i 
praktiken innebär att de är mer instruerande och tar upp mer talutrymme än de 
lärare som arbetar i skolan.  

 

2.4 Förskoleklass – en mötesplats och en ny barnsyn 
En förutsättning för att en bra mötesplats mellan förskola och skola skulle bli 
verklighet menade Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) var att förändringsarbetet 
skedde utifrån en gemensam grundsyn på barn, lärande och kunskap. Detta är något 
som fortfarande diskuteras då samverkansproblem mellan verksamheterna nämns 
som en av orsakerna till att förskoleklassen idag, istället för att vara integrerad, 
befinner sig mellan två starkt befästa utbildningstraditioner (SOU 2010:67). Det 
krävs en gemensam plattform där både formella och informella möten kan äga rum 
för att förskola och skola ska bli en integrerad skolform fullt ut. 

Skolverkets rapport (2001) belyser vikten av att det vid stora reformer ges resurser 
och tid till lärarna så att de får möjlighet att reflektera över sin praktik och komma 
fram till ett gemensamt förhållningssätt. Enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) är 
det fullt möjligt att utifrån de olika verksamheternas idétraditioner och styrdokument 
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hitta och skapa en gemensam tradition och därmed en mötesplats. Ett villkor är dock 
att de som arbetar inom verksamheterna har kunskap och förståelse för dels sina 
egna traditioner och föreställningar, dels verksamhetens villkor och förutsättningar. 
Skolverkets rapport (2001) visade att de arbetslag som kommit längst i sin 
integrering vad gäller just ett gemensamt förhållningssätt, var de som avsatt tid för 
reflektion i arbetslaget kring frågor gällande barns lärande och arbetssätt. De 
arbetslag som däremot inte avsatt tid för gemensam reflektion visade sig ha ett mer 
skolorienterat, traditionellt arbetssätt.  

Att se barnet som kultur- och kunskapsskapare i stället för kultur- och 
kunskapsåterskapare beskriver Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) som ett 
förhållningssätt där barnet ses som kompetent, aktivt och nyfiket. Barnet är fyllt av 
lust att lära, att utforska och utvecklas tillsammans med andra människor. Barnet 
interagerar med sin omvärld och är aktiv i skapandet av sig själv.  Den problematik 
som följer när förskollärare och lärare har skilda sätt att se på kunskap och lärande 
påverkar bland annat övergångarna från förskola - förskoleklass - skola (Skolverket, 
2001). Forskning förespråkar vikten av att skolan tar vid och bygger vidare på den 
baskompetens barnet har tillägnat sig i de lägre åldrarna, det är därför viktigt för 
skolan att ha kunskap om hur förskolan arbetar samt med vilken grundtanke de gör 
det (Lillemyr, 2002). Då förskollärare och lärare ser på barnet utifrån skilda 
perspektiv, ger det i sin tur barnet bra eller dåliga förutsättningar beroende på hur 
barnet framställs vid överlämnandet. Hur informationen tas emot av den mottagande 
läraren har också betydelse (Skolverket, 2001).  

 

2.5 Lärande i dag – samlärande, upplevelser och 

lärandemiljöer 
Lärande som det åskådliggörs i dag, innefattar begrepp som samlärande, upplevelser 
och lärandemiljöer (Lillemyr, 2002). Lärande kan ske i organiserade sammanhang så 
kallat formellt lärande, men lärande sker även utanför den organiserade 
verksamheten, man talar då om informellt lärande (Alerby, 2000). Lärande är med 
andra ord något som ständigt pågår.  

Lärande uppstår inte ur tomma intet utan återfinns i olika förgreningar och 
kopplingar till lärandets kontext (Alerby, 2000, s. 19). Detta innebär att det finns ett 
behov av att få lärandet situationaliserat och kontextualiserat. Kernell (2002) menar 
att lära sig är detsamma som att utveckla tidigare erfarenheter (s. 167). All ny 
kunskap inordnas i de befintliga associationsbanorna. För att lära krävs det alltså att 
det redan finns liknande tankar för att dessa i sin tur ska kunna utvecklas och lärande 
ske. Kernell förespråkar en syn på lärande som att barnet kan lära sig, inte att 
läraren ska lära ut något till barnet. Vi bör se på vilket lärande som undervisningen 
inspirerar till istället för att se till isolerade insatser. Det finns en lång tradition av 
undervisning som baseras på att läraren transporterar över kunskap till barnen trots 
deras bristande intresse. Detta kan härledas till det behavioristiska synsättet som ser 
på individen som oförmögen att skapa sin egen kunskap och är i behov av att fyllas 
med lärdom utifrån (Hwang & Nilsson, 2003). Att ta reda på barns förkunskaper för 
att kunna möta upp dessa i undervisningen menar Kernell (2002) är något som krävs 
av dagens lärare. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) hävdar att lärarens roll är att 
vägleda, handleda samt orientera barnet om resans riktning.  
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Enligt Hwang och Nilsson (1995) menade Vygotskij att människan är aktiv i sitt 
kunskapande, men att utveckling också beror på i vilken social och kulturell situation 
vi växer upp i. Williams (2006) betonar dialogens betydelse för barnets emotionella 
och intellektuella utveckling. Då barnet i skolan förväntas sitta tyst och arbeta ensam 
med att fylla i förtryckta arbetsblad stimuleras inte denna utveckling. Williams 
menar, liksom Björklid (2005) att språkliga uttryck i samspel med andra är 
betydelsefullt för att barnet ska bli medvetet om hur det tänker och lär. Det är viktigt 
att läraren har kunskap om miljöns betydelse för lärande och förmåga att organisera 
verksamheten utifrån den. För att barn ska kunna föra en dialog och samarbeta är det 
angeläget att ordna lärandemiljöer så att alla ser och hör bra. Möblering och 
placering är därför viktiga faktorer i sammanhanget. Williams (2006) menar att 
barnets förståelse hela tiden bör stå i fokus och att kunskap skapas genom samspel 
med andra. Det är i skolan som samspels- och samtalsklimat utvecklas, det är här 
som barnet socialiseras in i den rådande kulturen. Att barn lär av varandra bör inte 
tolkas som att vuxnas närvaro är överflödig. De kan inte lämnas ensamma att 
utforska världen, läraren måste finnas med för att lyfta till nya höjder (ibid.). Det här 
samstämmer med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, den vuxnes 
närvaro är viktig då denna står som rollmodell och förebild för barnet (Hwang & 
Nilsson, 1995).  

Bemötandet i undervisningssituationen har stark påverkan på barnet, genom det kan 
lärande antingen hämmas eller stimuleras (SOU 2010:67). Då det ofta är vuxna som 
bestämmer samtalsmönster, vad det ska pratas om och vilka som får svara på frågor, 
har läraren en ansvarsfull uppgift (Thornberg, 2006; Williams, 2006). Det 
förhållningssätt och attityder som hon/han förmedlar har med andra ord stor 
påverkan på barngruppen.  

Att möjliggöra för upplevelser är utmärkande för god kvalitet när det gäller lärande, 
detta är viktigt att lärare känner till (Lillemyr, 2002). Tvärtemot det traditionella 
förmedlandet av absoluta sanningar handlar det idag om att erbjuda upplevelser för 
att kunskapen ska ha möjlighet att utvecklas (Kernell, 2002). Det här har att göra 
med samhällsutvecklingen där dagens samhällsmedborgare ska ha förmågan att 
samarbeta med andra, ta initiativ och vara flexibel till skillnad från förr där målet var 
att bli en lydig anställd som skulle foga sig inför en tilltänkt arbetsgivare. Enligt 
Kernell så är det skolans uppgift att fostra barnet in i det samhälle som finns, inte till 
det samhälle som fanns förr. Det innebär att läraren idag bör lägga vikten vid att 
utveckla barnets egen förmåga att söka kunskap istället för att tala om hur det är. Det 
handlar om att barnet ska hitta egna vägar för att skapa förståelse och struktur i all 
information som finns tillgänglig. Det kan dock ta lång tid att förändra den rådande 
kulturen i skolan vilket, enligt honom, har att göra med för stort glapp mellan teori 
och praktik (ibid.). 

Förutom upplevelse är aktivitet och personligt engagemang viktiga förutsättningar 
för lärande (Lillemyr, 2002). Lillemyr belyser undersökningar som visar tydliga 
paralleller mellan tidigt arbete med sociala och emotionella mål och positiva resultat 
på barnets motivation för aktiviteter längre upp i åldern. Liknande undersökningar 
finns även när det gäller läs- och skrivutveckling som visar att tidig stimulering är 
avgörande för tillägnande av läs- och skrivkunnighet (SOU 2010:67). Att se barnet ur 
ett helhetsperspektiv innebär att läraren ordnar lärandemiljön så att rika möjligheter 
ges till att kommunicera med hjälp av språk, musik, drama, slöjd, bild, och så vidare 
(Lillemyr, 2002). Verksamheten bör inte struktureras upp alltför mycket då barnets 
lärande kräver att de får vara kreativa. 
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2.6 Styrdokument 
Ett viktigt uppdrag för skolan är att hjälpa barnet i dess utveckling vilket även lyfts 
fram i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006a; 2006b). En markant 
skillnad mellan de båda läroplanerna är dock den tyngd som läggs på beskrivningen 
av lekens betydelse för lärandet. I riktlinjerna för förskolan framgår det tydligt att 
leken och det lustfyllda lärandet är av stor betydelse för barnets utveckling, medan 
skolans läroplan endast nämner leken som viktig för lärandet ett par gånger. Här 
omskrivs det lustfyllda lärandet till skapande verksamheter såsom dans, drama, 
musik och bild. Dessa nämns som viktiga medel för att barnet ska få möjlighet att 
utveckla nya uttrycksformer. Frågan om vad kunskap är och vilken kunskap som är 
viktig för framtiden är något som skolans läroplan lyfter fram (Utbildnings-
departementet, 2006b). Här betonas betydelsen av varierade former av undervisning 
för att tillgodose barns olika sätt att lära och för att förbereda dem för morgondagens 
mångkulturella informationssamhälle. Samarbete, problemlösning, ansvarstagande 
och initiativförmåga är några viktiga förmågor i detta sammanhang. Lekens betydelse 
för tillägnandet av kunskaper nämns, men dörren lämnas öppen för läsarens egna 
tolkningar. I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006a) uttrycks det 
tydligare att barnet genom leken inte enbart utvecklar fantasin och kreativiteten utan 
att det i den även lär sig att kommunicera, lösa problem och samarbeta, förmågor 
som alla ses som viktiga för det fortsatta lärandet. Här tydliggörs även vikten av 
samspel mellan barn och vuxna och mellan de barn som finns i gruppen. Det 
förhållningssätt som tydliggörs lyfter barnets egna upplevelser som utgångspunkt för 
verksamheten.  

Båda läroplanerna talar om möten och samverkan mellan olika verksamheter som 
betydelsefulla för helhetssynen på barnet. Genom ett samarbete mellan 
verksamheterna där man delar pedagogiska kunskaper och erfarenheter med 
varandra, möjliggörs smidigare övergångar för barnet (Utbildningsdepartementet, 
2006a; 2006b). 

I den reviderade läroplanen som trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska börjar gälla 
från och med 1 juli 2011 presenteras förskolan som en egen skolform och en del av 
skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2010). I den reviderade upplagan av 
läroplanen har förskolläraren ett större ansvar för den pedagogiska verksamheten än 
tidigare. Verksamheten kommer nu att omfattas av begreppen undervisning och 
utbildning i likhet med grundskolan. Med undervisning menas i detta sammanhang 
en målstyrd verksamhet, som förskollärare eller lärare planerat ska leda till 
utveckling och lärande för eleverna. Med utbildning menas den verksamhet inom 
vilken de utsatta målen förverkligas. Begreppen lek och lustfylldhet framställs 
fortfarande som betydelsefulla för verksamheten.  

 

3 Metod 
Inom forskningen finns två skilda forskningstraditioner som har olika sätt att samla 
in och bearbeta data, den kvantitativa- samt kvalitativa metoden. Inom den 
kvantitativa metoden, som har sitt ursprung i naturvetenskapen, används till exempel 
enkätundersökningar och större surveyundersökningar för att studera hur utbrett ett 
fenomen är. Utifrån dessa resultat kan generaliseringar göras. Den kvalitativa 
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metoden, med ursprung i de humanistiska vetenskaperna, används vid under-
sökningar som går på djupet och har syfte att studera människors subjektiva upp-
fattningar och tolkningar av ett fenomen (Stukat, 2005).  

Eftersom undersökningens syfte var att studera lärares syn på barns lärande i 
förskoleklass i relation till förskolan och skolans skilda traditioner tolv år efter 
reformens införande, använde vi den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. 
Trots att denna undersökning baserades på ett litet antal respondenter kan noggrann 
och relevant information kring metodval, tillvägagångssätt och urval möjliggöra för 
läsaren att relatera undersökningen till andra fall, vilket kallas överförbarhet 
(Denscombe, 2009). För att få en mer fullständig och tydlig bild av fenomenet 
kombinerades två olika datainsamlingsmetoder vilket innebär att data insamlas på 
olika sätt men kompletterar varandra resultatmässigt, en så kallad metod-
triangulering. Dessa metoder ställdes i relation till bakgrunden i arbetet som 
innehåller litteratur och forskning i det valda ämnet. En metodtriangulering kunde 
även uppväga eventuella brister i undersökningens valda metoder genom att de har 
en kontrollerande effekt på varandra. Utan den kontrollen hade det blivit svårare att 
dra slutsatser utifrån resultaten som framkom i undersökningen. En triangulering 
bevisar inte något resultatmässigt men minskar ändå risken att fel slutsatser dras 
(ibid.).  

 

3.1 Datainsamling 
Då avsikten var att studera lärares syn på barns lärande valde vi intervju som en 
lämplig datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009). Det finns tre olika typer av 
intervjuer; den ostrukturerade, den semistrukturerade samt den strukturerade 
intervjun. Den strukturerade intervjun används vid större undersökningar där 
urvalet av intervjupersoner är stort, här används fasta frågeformulär. I en 
ostrukturerad intervju presenterar forskaren ett ämne och förhåller sig därefter 
passiv i sin roll som intervjuare. Vi valde en semistrukturerad intervju vilket innebär 
att det finns ett frågeformulär att förhålla sig till men det råder stor flexibilitet vad 
gäller ordningsföljden på frågorna, här finns även utrymme för intervjupersonen att 
utveckla ett resonemang/diskussion kring de ställda frågorna. En intervjuguide 
(bilaga 1) formulerades utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 
Denscombe poängterar vikten av att strukturera frågornas ordningsföljd så att 
intervjun inleds och avslutas med något lättsammare frågor. Detta beaktades vid 
utformandet av intervjuguiden då stor vikt lades vid att respondenten skulle känna 
sig bekväm i situationen. Vi valde att börja med övergripande, lätta frågor och 
övergick sedan till mer specifika frågor om lärandet för att sedan avsluta med en 
lättare reflektionsfråga utifrån respondenternas egna tankar och visioner.  

För att få en mer komplett bild av respondenternas syn på lärande genomfördes 
observationer genom att filma lärandesituationer där respondenterna upplevde att 
deras syn på lärande kom till uttryck. Denscombe menar vidare att det är viktigt att 
vara medveten om videokamerans störande effekt vid undersökningar, vilket ha 
tagits i beaktande vid analysen av det insamlade materialet. Då syftet med denna 
undersökning var att få en helhetsbild av respondenternas agerande i en 
lärandesituation, valdes ändå denna datainsamlingsmetod där både verbala och 
ickeverbala uttryck synliggörs. Ovanstående datainsamlingsmetoder ställdes därefter 
i relation till litteratur och tidigare forskning i ämnet. Då dessa metoder har en 
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kontrollerande effekt på varandra kunde vi även se om det som lärarna uttryckte i 
intervjun överrensstämde med det som visades i observationerna. 

 

3.2 Urval 
Fyra respondenter i fyra förskoleklassverksamheter i en och samma kommun 
medverkade i undersökningen. Verksamheterna ligger i en mellansvensk kommun 
med ca 20 000 invånare. Två av verksamheterna är belägna på landsbygden medan 
de två andra återfinns på den mindre orten. Val av förskoleklassverksamheter 
grundades från början på ett medvetet varierat val, då den första tanken var att 
undersöka skolor som arbetar under varierande förhållanden. Då två av verksam-
heterna avböjde medverkan valdes två andra skolor med liknande förhållanden som 
de tidigare tänkta. Att ställa krav på kriterier gällande urval kan benämnas som att 
göra ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Alla är F-6 skolor och barn-
antalet är ca 100-200 i de olika enheterna. Samtliga skolor har tillgång till en utemiljö 
med närhet till skog, asfalterade ytor, gräsytor och planerade skolgårdar. Verksam-
heterna skiljer sig storleksmässigt, grupperna varierar i antal från 14-30 barn, 
personaltätheten är dock i det närmaste densamma.  

Respondenterna tillhör de olika yrkeskategorierna förskollärare, lärare för de tidigare 
åren och lärare för åren 1-7. Alla är kvinnor i åldrarna 50-59 år och har lång 
arbetslivserfarenhet, ca 30-35 år. En viss variation finns dock gällande yrkes-
bakgrund då alla har erfarenhet av arbete med barn i förskoleåldern men vissa saknar 
erfarenhet och utbildning för arbete med barn högre upp i skolåldern (årskurs 1-6). 
Den samlade yrkeserfarenheten innefattar arbete som dagbarnvårdare, barnskötare, 
förskollärare, textillärare, lärare för de tidigare åren och lärare 1-7.  

 

3.3 Genomförande 
Datainsamlingen inleddes med att rektorerna på respektive enhet kontaktades genom 
ett missivbrev (bilaga 2). I det klargjordes att även då vi var två studenter som 
genomförde arbetet, skulle intervjuerna och observationerna inte genomföras i par. I 
samtliga fall vidarebefordrade rektorerna frågan till berörda parter. Genom 
telefonsamtal och e-postkontakt med personalen i förskoleklasserna gavs klartecken 
till undersökningens genomförande. Innan undersökningen utfördes presenterade vi 
oss för elevgrupperna för att de skulle få möjlighet att ställa frågor och bli 
informerade om observationens tillvägagångssätt och huvudsyfte. Detta blev även ett 
tillfälle för dem att få möjlighet att säga ifrån medverkan eller att delta i 
undersökningen.    

Observationen genomfördes under ca 10-15 minuter i en lärandesituation och miljö 
som läraren själv hade valt. Den passiva observatörsrollen (Denscombe, 2009) 
tillämpades under inspelningen genom att vi i möjligaste mån undvek att störa den 
filmade lärandesituationen. En handkamera användes vid filmandet, vilket gjorde oss 
flexibla att följa respondentens agerande. Observationerna filmades utan avbrott. 
Den filmade observationen användes i den efterföljande intervjun som ett underlag 
för diskussionen.  
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Innan intervjun ombads respondenterna välja ut en relativt ostörd plats för 
genomförandet av intervjun. Respondenterna tillfrågades om samtycke till att 
intervjun spelades in på band vilket i samtliga fall gavs. Därefter informerades om 
intervjuns upplägg. Som stöd och diskussionsunderlag i intervjun användes intervju-
guiden där den filmade observationen ingick som en del. Då intervjun startades 
placerade vi oss i samtliga fall bredvid respondenten för att undvika känslan av 
konfrontation men ändå skapa möjlighet för ögonkontakt, vilket är ett förfarande 
som Denscombe (2009) förordar. Den filmade sekvensen tittade vi på tillsammans. 
Båda hade möjlighet att under filmen reflektera över situationen och stoppa filmen 
för eventuella kommentarer. Intervjun transkriberades därefter i sin helhet. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 
De fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) har formulerat 
kring forskningsetik har beaktats. Genom att missivbrev skickats till de berörda 
enheterna har vi tagit hänsyn till informationskravet. I brevet presenterade vi oss och 
vår institutionsanknytning, där beskrevs även undersökningens syfte och förfarande 
samt hur det insamlade materialet skulle komma att behandlas (Stukát, 2005). 
Missivbrevet tydliggjorde även deltagarnas frivillighet och möjlighet att när som helst 
i processen avsluta sin medverkan. Denna information gavs i god tid till både rektorer 
och respondenter.  

Med hänsyn till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) blev även de medverkande 
tillfrågade samma dag som observationerna genomfördes och gavs då möjlighet att 
avstå och att avsluta sin medverkan när helst de ville. Denscombe (2009) belyser 
vikten av att deltagarna har tillräcklig information för att kunna ta ställning till om de 
vill medverka eller ej. På en av enheterna gavs tillstånd till undersökningen direkt av 
rektor, utan att respondenten först blev tillfrågad. Detta ledde till att respondenten 
till en början kände en viss tveksamhet till sin medverkan. Motivering till att ändå 
genomföra undersökningen är den att respondenten ansågs vara så pass självständig i 
sitt yrkesutövande att hon själv kunde säga ifrån eller ge samtycke till sin medverkan. 
I enlighet med Stukát (2005) kan i de fall tveksamhet råder, samtycke inhämtas från 
skolledning. Även barn och föräldrar blev informerade om vårt annalkande besök. 
Eftersom syftet med de filmade observationerna var att studera läraren i en 
lärandesituation, och inte de enskilda barnen, ansågs det inte nödvändigt att få 
skriftligt samtycke från föräldrarna. Information om undersökningen gavs dock 
genom ett skriftligt informationsbrev. Respekt för föräldrarnas åsikter visades genom 
att möjlighet gavs att säga nej till deras barns medverkan i de filmade sekvenserna. 
De ombads meddela berörda lärare som i sin tur informerade oss. Respondenterna 
valde den lärandesituation de själva tyckte var relevant att observera, därigenom 
skedde undersökningen på deras villkor (ibid.). Med hänsyn till konfidentialitets-
kravet (Vetenskapsrådet, 2002) har allt material efter sammanställning behandlats 
konfidentiellt för att slutligen raderas. I resultatpresentationen har alla respondenter 
avidentifierats genom att benämnas förskollärare eller lärare. Då rektorerna för 
enheterna hänvisade vidare till respondenterna blev de automatiskt medvetna om 
rektorns vetskap om undersökningen och deras eventuella medverkan. Då detta ökar 
risken för att deras identiteter kan röjas har vi tydligt belyst förutsättningarna för de 
inblandade innan de ombads ta ställning till sin medverkan. Enligt nyttjandekravet 
kommer det insamlade materialet endast att användas som underlag i under-
sökningen.  
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3.5 Tillförlitlighet 
Att använda en metodkombination, i det här fallet att observera och intervjua för att 
därefter ställa det i relation till litteratur och tidigare forskning, ökar under-
sökningens tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Det ger en mer fullständig beskrivning 
då samma fenomen belyses ur olika perspektiv. Då ljud- och videoupptagningar har 
använts vid intervjuer och observationer har vi haft större möjlighet att fokusera på 
de svar som respondenten uppgett i intervjun till skillnad från när intervjusvar eller 
observationsschema måste antecknas eller fyllas i skriftligt. Det möjliggjorde även för 
oss att under transkriberingen dels uppfatta nyanseringar och tveksamheter i 
respondenternas svar och dels iaktta deras kroppsspråk, som ibland säger mer än 
tusen ord. Denscombe menar dock att videoupptagningar ibland kan uppfattas 
påträngande vilket i det här fallet kan ha stört det naturliga beteendet och agerandet 
hos respondenten. Det finns en medvetenhet om att detta kan ha haft betydelse för 
resultatet.   

Vår egen påverkan på respondenterna och det efterföljande resultatet har under 
arbetets gång beaktats och reflekterats över. Genom att observationen videofilmades, 
vilket i sig är ett känsligt metodval, lades stor vikt vid att få respondenterna att känna 
sig behagliga till mods i intervjusituationen. Här intogs medvetet en tillmötesgående 
roll för att ha en lugnande inverkan på respondenterna, därav valet att genomföra 
undersökningen enskilt. Detta samt att förhålla sig så neutral som möjligt kan 
uppväga den påverkan intervjuarnas personliga egenskaper såsom utseende, kön 
eller ålder har på informanterna menar Denscombe (2009). I en del intervjuer 
uppstod dock motsägelser i vissa svar då vi fick upprepa vissa frågor eller be om ett 
klargörande vilket innebar att rollen som tillmötesgående frångicks och istället kan 
ha upplevts som ifrågasättande. Denscombe menar att det ibland krävs att vissa 
frågor följs upp, viktigt är dock att intervjuaren inte värderar svaren.  

Enligt Stukát (2005) är det av stor vikt för validiteten att det som ämnas undersökas 
tydligt framgår samt slutligen även undersöks. Detta har försökt uppnåtts genom att 
intervjuguidens frågor i denna undersökning är formulerade i enlighet med under-
sökningens syfte och mål. Därigenom ökar möjligheten att undersökningens syfte 
uppnås.    

 

4 Resultat 
Resultatet presenterar först det observerade lärtillfället. Därefter presenteras 
respondentens motiveringar till den valda situationen i en observationsdiskussion. 
Slutligen följer intervjun som utgår från frågorna i intervjuguiden med undantag för 
frågan om det observerade tillfället. För att få en bild av om verksamheternas 
arbetssätt överensstämmer med deras tankar kring lärande valdes att presentera 
observation, observationsdiskussion och intervju av en enhet i taget. Resultatet utgår 
från frågorna i intervjuguiden och från forskningsfrågorna; hur lärare resonerar kring 
barns lärande i förskoleklass och hur deras syn på barns lärande visar sig i praktiken.  
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4.1 Resultatpresentation 
Arbetsförhållandena för lärarna varierar då vissa har en del av sin arbetstid förlagd 
inom skolbarnomsorgen, skillnader i arbetsvillkor finns även då en del har 
uppehållstjänst medan andra har semestertjänst. 

4.1.1 Skola 1 
På skola ett genomfördes en observation, en observationsdiskussion samt en intervju 
med en förskollärare. Resultatet presenteras under rubriker med samma namn.  

4.1.1.1 Observation 
Innan lunch dukar förskolläraren borden tillsammans med fyra barn medan den 
andra förskolläraren läser en saga för de övriga. Matborden är placerade i två 
intilliggande rum som förskolläraren rör sig mellan medan barnen hjälps åt två och 
två. Förskolläraren lyfter ner en trave tallrikar och ger barnen till uppgift att räkna ut 
hur många som ska fram på borden. Ingen dialog förs. Barnen småpratar med 
varandra medan förskolläraren förflyttar sig mellan de båda rummen. Ibland stannar 
hon upp, ser till att allt finns framme och hjälper barnen om de behöver hjälp, hon tar 
fram saker ur kylen, lyfter ner karotter, hämtar kompostpåsen och spannen med 
vatten och disktrasor. Vid ett tillfälle pratar förskolläraren med barnen om vilken 
veckodag det är och hur matsedeln ser ut under veckan, men fokus läggs på att 
borden ska bli dukade. I situationen blir barnen ofta ensamma och de 
samtalstillfällen som initieras uppmärksammas inte av förskolläraren.  

4.1.1.2 Observationsdiskussion 

På frågan hur den observerade förskolläraren tänkte när hon valde dukningstillfället 
svarar hon att den visar en tydlig bild av lärandet  

                      … då vi dukar då lär vi oss det här med, med litegrann räkning som vi får in, 
det här med att man räknar och tänker efter hur det ska vara med, vilket 
barn som är borta kanske och reflekterar över det kanske också, men mycket 
är ju det här med att räkna, få in vardagssituationen då. Och lära sig höger 
och vänster, det… försöka lära sig det, med gaffel och kniv att de får in det 
där med vänster och höger där … 

Frågan upprepas om hur lärandet synliggörs i denna situation 

                     Förskolläraren: … ja, alltså tanken blir ju sån att de ska bli mer och mer 
självgående… och det kan jag väl tycka är mycket med mitt jobb. Att man lär 
dem att bli självgående, för man räcker inte till när man är ensam på 14, 15 
barn som vi är, så att, men att från början så får man ju vara med ännu mer, 
de första veckorna, då kan de ju ingenting.  

                     Intervjuaren: … de är väldigt mycket ensamma då du går mellan de båda 
rummen /…/ du säger att de får in räkningen /…/ men de är mycket 
ensamma, … hur ser du på din roll som förskollärare där? 

                     Förskolläraren: Alltså från början, nu har det ju gått några veckor… från 
början är man ju med ännu mer … 
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Intervjuaren: Ja, för de är ju väldigt mycket ensamma i situationen… 

Förskolläraren: … jag känner som att jag, eller vi, har lyckats om jag får dem 
att göra det, att se själva. 

Lärandet i den här situationen ser förskolläraren i att barnen ska bli självgående och 
hon tycker den visar en tydlig bild av det hon menar med lärandesituation. 

4.1.1.3 Intervju 

Enligt förskolläraren är det viktigaste uppdraget i förskoleklass att det ska vara 
lustfyllt och att man väcker lusten att lära  

Jamen, alltså det här att det ska vara lite… lustfyllt… och att man, att jag 
väcker ett intresse av att vilja fortsätta lära sig. 

Då förskolläraren sedan presenterar sina tankar om verksamheten i stort nämner hon 
att den ska vara förberedande för skolan  

… med förberedande tänker jag att man i alla fall kan sitta, man ska kunna 
sitta still, kanske i en samling en stund och kunna lyssna och... man kan sitta 
och göra lite… man har, vi har ju bestämda platser till exempel när vi gör 
några små uppgifter, att man kan sitta och göra en uppgift, det, och det kan 
vara lugn och ro, och få arbetsro /…/ och i det tar vi kanske också in lite 
stenciler ibland, och i det menar jag som uppgift… 

På frågan om hur lärande i förskoleklassverksamheten skiljer sig från lärande i 
grundskolan drar förskolläraren paralleller till sin egen skolgång och om hur 
verksamheten var upplagd då. Hon lyfter tankar om skolutvecklingen över tid och 
reflekterar över fördelar och nackdelar 

… ibland tänker jag så här… det kanske var ganska bra på den tiden, då hade 
man läraren rakt fram, du mötte lärarens blick och du tittade inte in i några 
andra ansikten, utan man fick, för du tittade ju in i någons rygg. Nu sitter 
man så här mot varandra och man liksom ser ansikten och man… det är bara 
en tanke jag har, man kanske kommer av sig. Kanske inte är så tokigt med 
det här gamla, att du bara fokuserar på en, och det är läraren. 

Förskolläraren ombeds beskriva hur den ultimata lärandesituationen ser ut enligt 
henne  

… på morgonen, de går in och sätter sig på mattan och då är det ju alldeles, ja 
det är musik på och det är lite tyst och lite… jag tycker att det är rätt så skönt 
att ha så att de kommer in så och har lite, de kommer in alltså och fyller upp, 
de har bestämda platser kan man säga så här, och sen fyller de i luckorna och 
sitter där… 

 

4.1.2  Skola 2 
På skola två genomfördes en observation, en observationsdiskussion samt en intervju 
med en förskollärare. Resultatet presenteras under rubriker med samma namn. 
Klassen var vid observationen delad i tre arbetsgrupper med ca 10 barn i varje grupp. 
Detta moment kom som en direkt följd av en längre samling i storgrupp där man dels 
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lyssnat på lugn musik, gått igenom dagens och månadens namn, dagens schema och 
regler för snöbollskastning. Samlingen avslutades med en rörelsesång. Denna 
samling pågick under ca 30 minuter. 

4.1.2.1 Observation 

Gruppen placerades runt ett bord i ett mindre rum (kök). Filmen visar hur 
förskolläraren pratar med barnen om vad en mening är. Hon pratar om en bok som 
Trulle har med sig då han följer med barnen hem 

Förskolläraren: Hör ni, vet ni, många av er har ju haft hem Trulle /…/ vad 
gjorde ni i den här boken som ni hade med er (ingen bok visas) 
Barn 1: Jag var hos mormor… 
Förskolläraren: Vad sa du? 
Barn 1: Jag var hos mormor… 
Förskolläraren: Ja men vad gjorde du i boken? 
Barn 1: Vi var och bada… 
Förskolläraren: Ja, men vad gjorde ni i den här boken? Vad gjorde ni? Skrev 
ni eller ritade ni, eller? 
Barn 1: Jaha, jag ritade och skrev. 
Förskolläraren: Ja, du både ritade och skrev. Många av er har också tagit 
kort när ni har haft Trulle hemma. Men i den här boken som ni har fått hjälp 
att skriva, skrev ju ni många …(förskolläraren vänder sig till ett annat barn 

som räcker upp handen) 
Barn 2: Meningar… 
Förskolläraren: Jajamen, ni skrev ju många meningar… och vad är meningar 
för någonting då…? 
Barn 2: Det är när man skriver många ord och till exempel när jag slutar med 
punkt. 
Förskolläraren: Ja, precis. 

Förskolläraren låter barnen dra varsin bild ur hennes hand, bilderna har hämtats ur 
diverse tidningar och är valda av henne själv. Då förskolläraren ställer frågor, räcker 
barnen upp händerna om de vill svara. 

4.1.2.2 Observationsdiskussion 

Situationen som skulle visa ett bra lärtillfälle valdes av förskolläraren med tanke på 
hur arbetet med språklig medvetenhet kan gestaltas i klassen. På frågan om varför 
förskolläraren valde den här situationen svarar hon 

I den här situationen får de ju praktiskt använda sig utav de här sakerna som 
vi har pratat om, vi har ju också lekt saker in i, och angående meningar, före 
det var det ju rim och ramsor som det handla om och det var de ju väldigt 
duktiga på, det märkte vi att det har de ju använt sig av på förskolan, … så att 
vi fortsätter ju då, med nästa i då Trulle, och där kan man då se, … om, det vi 
har pratat om, om det fungerar i den praktiska, … vad ska jag säga, … 
händelsen eller saken som barnen får utföra då… 

Enligt förskolläraren är syftet att barnen ska studera bilderna för att sedan 
i tur och ordning säga en mening som relaterar till den  

Intervjuaren: Här är det ju väldigt mycket skolsituation, kan jag tänka… 
Förskolläraren: Mm … (lång tystnad) … det här, det är ju inget bra… rum… 
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det är svårt att nå alla, man kan inte göra någonting… vad ska man säga nån 
rörelse i det här rummet… det är en nackdel  

På frågan om förskolläraren ser den observerade situationen som ett bra lärtillfälle 
svarar hon 

 … det beror väl på vad man tänker med lärande... ähm … vi räknar ju liksom 
inte med att det ska gå klockrent det här med och förstå, med meningar och 
hur man pratar och hur man säger och hur man berättar och sådant där, 
men det är ju… ähm … någonting som vi … fortsätter att arbeta med tills vi 
känner att det är förankrat hos barnen att de förstår 

4.1.2.3 Intervju  

Att få ihop barn från olika förskolor till en grupp så att de känner sig trygga, ser 
förskolläraren som ett viktigt uppdrag för lärare i förskoleklass. Hon nämner också 
att det är av betydelse att barnen får en förberedelse inför kommande skolgång 

… skolan ställer ju vissa krav som de anser att sexåringarna ska vara med i 
och kunna för att sedan gå vidare in i ettan, alltså det är ju det här givandet 
och tagandet i och för sig va, men samtidigt så känns det som att vi har inte 
fria tider att göra allt, vara ute en längre period utan vi måste in för att vi ska 
… hinna med det som ska göras... 

Då det gäller förskoleklassverksamheten i stort kan förskolläraren se en skillnad från 
den tid då hon arbetade med sexåringar integrerade i förskolan. Hon menar att då 
blev verksamheten automatiskt en del av den pedagogik som praktiserades där. På 
frågan om hur förskoleklass skiljer sin från övriga skolan svarar förskolläraren att 
sedan reformen infördes har mer av skolans pedagogik anammats i förskoleklass än 
tvärtom, mycket på grund av det schematekniska  

… man är ju lite mera styrd utav rastvakter som vi är med i, vi är med, 
bestämd tid att äta, lite bestämda tider om hur vi ska kunna jobba med tre- 
grupper eftersom grupperna är stora… 

Förskolläraren säger sig vara medveten om de riktlinjer som ska prägla 
verksamheten, men reflekterar över att hon inte fullt ut arbetar utifrån dem 

 … antingen är det så att vi inte är starka nog att stå emot den pedagogiken 
som finns i skolan, eller också är det så här att lärarna på skolan kan ha svårt 
att anamma den pedagogiken, förskolans pedagogik, för många kan ju tycka 
att den anses lite ”flummig” /…/ men jag tror att finns det bara två 
förskollärare så är man inte tillräckligt stark för att stå emot den övriga 
lärargruppen som är mycket större 

Frågan om hur den ultimata lärandesituationen skulle se ut enligt henne 
besvarades så här 

 ... inte för stor grupp av barn, … äh, … bra lokaler med olika stationer för 
aktiviteter med musik, skapande, … äh…, vad tänkte jag på mer, … musik, 
skapande, alltså att det finns utrymme för de aktiviteterna som man behöver 
ha, och en bra utemiljö och… pedagoger som arbetar tillsammans… 
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4.1.3  Skola 3 
På skola tre genomfördes en observation, en observationsdiskussion samt en intervju 
med en lärare. Resultatet presenteras under rubriker med samma namn. 

4.1.3.1 Observation 

Den observerade situationen var frivillig då läraren frågade barnen om de ville 
medverka eller inte, en del valde att gå ut på skolgården tillsammans med assisten-
ten. Det var 11 barn kvar i klassrummet tillsammans med läraren. Gruppen fick till 
uppgift att gemensamt gestalta siffran 2 med sina kroppar.  

Läraren utser ett barn att leda aktiviteten, själv ställer hon sig vid sidan av och frågar 
barngruppen, - Hur ska vi göra nu då? Det utvalda barnet skriver siffran två på tavlan 
medan de övriga lägger sig på golvet. Under hela situationen pågår samtal barnen 
emellan och även mellan läraren och barn samtidigt som det utvalda barnet går runt 
och försöker rätta till sina kamrater så att siffran ska bli tydlig.   

Läraren ställer under aktiviteten öppna frågor. Tillsammans med barnen studeras 
och jämförs siffran på tavlan med den figur som kamraterna gestaltar på golvet. En 
diskussion uppstår mellan barnen på golvet om vilka av dem som representerar 
början respektive slutet på siffran. Efter en stund enas gruppen och får till en siffra de 
är nöjda med. 

4.1.3.2 Observationsdiskussion 

På frågan om varför läraren valde det här momentet svarar hon 

Läraren: … det är ju därför att jag tänker att man får en bättre uppfattning 
när man … ska man nu hålla på med antal tal och siffror utan att skriva 
siffror… för det tycker jag man inte behöver träna på… men man behöver 
ändå ha en uppfattning om hur den där siffran kanske ser ut… och får man 
då göra den med kroppen och alla tillsammans så blir det på lekandets 
grund. 

Intervjuaren: Lustfyllt? 

Läraren: Ja även om det är jag som initierar det hela så att säga /…/ det finns 
ju två tankar med det här… kunna göra det med kropparna… och att man 
kanske använder några som får styra med det hela så blir det dessutom en 
samarbetsövning /…/ för sen brukar jag utveckla det med att man lyssnar på 
en sång som handlar om en tvåa… man samlar saker… två stycken… man ser 
tvillingar /…/ Det är ju lite kul det här för det här blir ju diskussion kring vad 
som är början och slutet… utan att man tänker på det… var är början på 
tvåan någonstans?  Och så tänkte jag på en sak just när de sa det där också… 
man kan ju ha utvecklat det här ännu mer… ja vad är början och slut… vad är 
slutet på dig vad är slutet på mig… finns det något? Det är ju saker man kan 
tänka på så här i efterhand…  

4.1.3.3 Intervju  

Läraren ser som sitt viktigaste uppdrag att fånga barnen i situationer och utmana 
dem vidare så att lärande sker 

Ja att de ska få lust att lära sig… och bli nyfikna på vad som komma ska… det 
är det viktigaste uppdraget  
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Lärarens tankar om förskoleklassverksamheten i stort är att lärande i grund och 
botten ska ske på lekens villkor, att det hela tiden är leken som är i fokus 

 … vi gör det ju i praktiska situationer… man leker affär… man tar det den 
vägen… och där kan man ju väga och man mäter och gör det mest utifrån 
barnen alltså sett… så att det blir viktigt för dem… och så kanske kan jämföra 
vilken som är längst och kortast och så vidare /…/ men alltså när det gäller 
lärande på lekens grund så måste man ju ha lite fingertoppskänsla att… nu … 
nu är det dags att gå vidare… å det kan vara svårt ibland… men… lite så är 
det… 

Skillnaden mellan förskoleklass och grundskola anser läraren kan vara den att i 
skolan blir det fortsatta arbetet mer abstrakt. Det som skiljer sig menar hon är att i 
skolan använder man sig av läroböcker vilket hon själv inte gör i förskoleklass-
verksamheten 

Det är min dröm det … att inte ha någon bok alls /…/ men jag menar om 
man läser läroplan och vet vad barnen ska lära sig då är det ju faktiskt upp 
till mig att förverkliga det… och då ska man inte behöva ha någon lärobok… 

På frågan om hur den ultimata lärandesituationen ser ut enligt läraren svarar hon 

… att man kan få följa med vidare kanske och det vet jag ju att de gör på en 
del ställen /…/ Ja men om man tänker på den ultimata det /…/ det ultimata 
det är ju att man kan göra det… samma sak på så många sätt som möjligt… 
alltså ta in så många sinnen som möjligt när man gör någonting… 

 

4.1.4  Skola 4 
På skola fyra genomfördes en observation, en observationsdiskussion samt en 
intervju med en lärare. Resultatet presenteras under rubriker med samma namn. 

4.1.4.1 Observation  

Läraren valde en lärandesituation där hon tillsammans med barnen går igenom 
veckan som varit. De reflekterar över vad de gjort och vad de lärt sig. Hon ber barnen 
att vända sig mot henne så att de ser och hör ordentligt. När alla barn tystnat ändrar 
läraren tonläge och pratar väldigt lågt. Hon sitter framför dem och använder sig av 
gester och sitt kroppsspråk då hon talar med barnen. Hon har ögonkontakt med varje 
barn hon tilltalar och nämner dennes namn då hon frågar vad just han/hon gjort den 
här veckan 
 

… jag tänker berätta när alla sitter tysta och lyssnar… schh… bra! Hör ni, jag 
tänkte att vi, lite kort skulle repetera vad vi… alltså gå igenom vad vi har gjort 
den här veckan… 

 

Då läraren ber barnen berätta om veckan som varit kommer några in på saker som 
hänt hemma. Läraren låter dem berätta och frågar sedan återigen om vad de gjort i 
skolan. Ett barn berättar om namnskyltarna de hade gjort under veckan, läraren 
återkopplar till det som barnet berättar 
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Läraren: … vi gjorde namnskyltarna ja… hur skulle vi göra dem på för sätt… 
kommer ni ihåg vad ert uppdrag vad… vad sa jag att ni skulle göra då när ni 
skulle göra namnskyltarna? Jag tror att xxx vet vad ni skulle göra då… 
Ett barn: Ja, men jag tänkte säga en annan grej… 
Läraren: Ja… 
Ett barn: I dag så kollade vi på robotar… (en aktivitet som sexorna visade), 
men jag visste vad vi skulle göra när i gjorde namnskyltarna också…(han 
fortsätter att berätta om det) 

Ett barn börjar prata om sitt självporträtt som sitter bredvid namnskyltarna. Ett 
annat barn frågar vilken bild xxx menar och en diskussion uppstår. Barnet reser sig, 
går fram och pekar på sin bild. Läraren som under tiden då barnen diskuterat varit 
tyst, frågar vilkens porträtt som är under, bredvid och ovanför barnets. När barnen 
pratat klart om sina bilder återtar läraren sin låga stämma och säger 

Läraren: Hör ni mina vänner, ni kommer att få uppdrag av mig nu… det 
första uppdraget är att ni ska skjuta in era stolar… nej inte än, ni ska sitta och 
lyssna nu, lyssna nu så ska vi se… ni ska skjuta in era stolar… ni ska gå och 
hämta… två stycken saker som ni ska komma och visa för mig (hon håller 
upp två fingrar) 
Ett barn: Behöver de vara lika? 
Läraren: Två stycken saker (håller fortfarande upp två fingrar), jag säger inte 
om det ska vara ett par, det ska vara två saker. När ni har visat de två sakerna 
för mig, då går ni och lägger tillbaka de sakerna, tar era sitt- dynor och sätter 
er på era platser… nu får vi se… vad var det ni skulle göra? 

Barnen reser sig och skjuter in sina stolar, hämtar två saker, visar dem för läraren och 
går vidare in och sätter sig på golvet i rummet. Under tiden sitter läraren kvar på sin 
stol och tittar på de saker som barnen visar upp för henne. Hon kommenterar alla 
barns val av saker och bekräftar att hon ser vad som hämtats. 

4.1.4.2 Observationsdiskussion 

På frågan om varför hon har valt denna situation svarar läraren att hon anser det 
viktigt att lyfta fram för barnen att de lär sig saker i olika situationer  
 

... att man synliggör lärandet för barnen att de faktiskt lär sig något, och det 
behöver ju inte vara det att man har suttit vid ett bord och gjort någonting, 
utan det kan ju också vara så att man har lekt och lärt sig något… 

 

På frågan om hur läraren ser detta som ett bra lärtillfälle svara hon att situationen är 
ett bra tillfälle till samtal där de tränar på att prata och lyssna till varandra 
  

Ja, att jag liksom påtalar och återkopplar det här med att … oj, vad vi har 
lärt oss mycket i dag, så att man påtalar…, för ofta så är det som att liksom, 
nej, jag har inte lärt mig något jag har bara lekt /…/ för ofta så vet man inte 
hur man har lärt sig det man kan. 

4.1.4.3 Intervju 

På frågan om vilket läraren ser som sitt viktigaste uppdrag svarar hon 
 

… jag ska vara tydlig och vi ska ha skoj, det ska vara roligt, alltså det ska vara 
roligt och lärorikt, alltså man får träffa någonting nytt också, att jag bara 
erbjuder litegrann så här att jag presenterar lite och sen att jag är lyhörd 
inför barnen, för kan de saker redan så finns det ingen anledning för mig att 
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stå där och så blir det väldigt tråkigt om jag står och traggla utan då kan vi 
spinna vidare på det i stället, att jag liksom lyssnar in, vad tycker ni om det 
här, vad har ni för tankar och så… 

När läraren berättar hur hon tänker om förskoleklassverksamheten i stort nämner 
hon att verksamheten ska byggas på de grundläggande begreppen lek, lustfylldhet 
och trygghet. Läraren anser att hon bör förhålla sig öppen för den variation som finns 
i klassrummet men menar att barnen tids nog hinner med både siffer- och 
bokstavsträning 

… vill de så finns ju möjligheten… för de som vill så säger ju jag inte nej, jag 
skulle kunna tänka mig att plocka upp skrivböcker redan nu i klassen, för de 
som vill, men jag vet att jag har ju jättemånga som inte är ett dugg 
intresserade… 

När läraren diskuterar om vad som särskiljer förskoleklassverksamhet från grund-
skolan framhåller hon vikten av att skolans ”tänk” inte tillämpas i förskoleklass 

… ”vi måste hinna den här boken” eller några sådana här saker eller… det vi 
har det är ju Trulleboken och något annat, vi har ju inget sådant där 
läromedel i matematiken annat än en storbok 

Den ultimata lärandesituationen beskriver läraren som den hon arbetar i. Valet att 
följa barnen från förskoleklass upp till åk 3 är initierat av lärare på skolan. Alla ser 
endast fördelar med arbetssättet då det tydliggör helhetssynen på barnen  

… jamen det är väl lite så som vi arbetar här, jamen det känns så, … och sen 
det här med liksom att det finns någon som leder arbetet liksom framåt, att 
man är lyhörd och plockar upp det som barnen uttrycker och liksom leder 
dem lite framåt i utvecklingen. 

 

5 Analys 
Med utgångspunkt från forskningsfrågorna om barns lärande analyseras nedan det 
insamlade materialet. 

5.1 Hur resonerar lärare om lärande i förskoleklass 
Alla respondenter uttryckte lustfylldhet som ett viktigt begrepp då det gällde lärande i 
förskoleklass, helt i enlighet med läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006b), men 
det visade sig att deras tolkning av begreppet såg olika ut. De två lärarna i under-
sökningen uttryckte även lek som ett viktigt begrepp vilket ingen av de två förskol-
lärarna nämnde.  

Grundtanken med förskoleklassreformen var att förskolans pedagogik skulle avspegla 
sig i skolan vilket förväntades förändra skolans traditionella arbetssätt (Skolverket, 
2001). Då det framkom att två av förskoleklasserna i undersökningen hade dagliga 
inslag av stillasittande arbete med övningar i arbetsböcker väcks frågan hur 
kunskapen om reformens huvudsyfte är förankrad i verksamheten. Genom intervjun 
uttryckte en av förskollärarna i dessa verksamheter att det var betydelsefyllt för 
förskoleklassen att träna sig på att sitta stilla, lyssna och kunna utföra uppgifter i lugn 
och ro med hjälp av stenciler. Det kan tänkas att alla barn i hennes förskoleklass var 
intresserade av att sitta still och arbeta med stenciler i lugn och ro vilket då 
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överensstämmer med läroplansmålen (Utbildningsdepartementet, 2006b) om att 
verksamheten ska utgå från barns intresse och förmågor. Om inte barnen i hennes 
förskoleklass var intresserade eller hade förmågan att sitta still, blir förskollärarens 
tankar om verksamheten och hennes uppdrag motsägelsefullt. Här kan även 
spekuleras i hur förskollärarens synsätt påverkar barnens lärande och utveckling då 
aktivitet och dialog är en förutsättning för att barnen ska utvecklas både intellektuellt 
men även emotionellt (Williams, 2006). En intressant aspekt är även hur detta 
samstämmer med det övriga samhället utanför skolan där det krävs att barnen är 
flexibla, tar initiativ och kan samarbeta med andra (Kernell, 2002). Särskilt då en av 
förskollärarna drar paralleller till sin egen skolgång och ser det positiva i att barnen 
då bara hade en person att fokusera på och det var läraren. Det förhållningssätt som 
lyser igenom här krockar även med Dahlberg och Lenz Taguchis (1994) tankar om det 
nyfikna och aktiva barnet som interagerar med sin omvärld.   

I en av intervjuerna uttrycktes olust över att det blev för mycket skola i 
förskoleklassen men respondenten hävdade att hon kände krav från skolan att arbeta 
på det sättet. Ny forskning visar att samverkansproblem mellan de olika 
skolformerna är en orsak till att förskoleklass ännu inte är integrerad i skolan fullt ut 
(SOU 2010:67). En intressant tanke är om förskolläraren har belägg för det hon tror 
skolan kräver av henne eller om det är som Haug (1992) påstår, att förskollärarna har 
en tendens att gå till överdrift när de träder in i skolans lokaler och då intar en mer 
traditionell roll än lärarna i skolan gör. En förklaring kan vara att förskollärarens 
arbetslag ej givits tid eller resurser för att diskutera igenom förhållningssätt och 
arbetssätt tillsammans med skolan vilket tar sig uttryck i att hon hemfaller till ett 
arbetssätt som är mer traditionellt (Skolverket, 2001).  Om det inte finns en pågående 
diskussion i arbetslaget kan det tänkas vara en anledning till att gamla normer och 
föreställningar omedvetet finns kvar trots förskoleklassreformens införande 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Skolverket, 2001). Lärarna i undersökningen ansåg, 
till skillnad från förskollärarna, att läromedelsböcker inte var en självklarhet i 
förskoleklass. En av lärarna använde vissa läromedel medan en annan inte hade 
några läromedel alls utan ansåg att det räckte med läroplan (Utbildnings-
departementet, 2006b) som styrning för att utforma undervisningen utifrån den. 
Båda dessa lärare uttryckte istället vikten av att fånga barnen i olika praktiska 
situationer och där synliggöra lärandet. De framhåller lekens betydelse och menar att 
barn inte bara lär sig genom att sitta still vid ett bord utan även genom lek, de menar 
dock att det är viktigt att läraren synliggör detta för barnen.       

En respondent tog upp den fysiska miljön som ett problem och menade att det var 
svårt att få till en bra situation i rummet där observationen genomfördes på grund av 
rummets begränsningar. Enligt Björklid (2005) och Williams (2006) är det lärarens 
ansvar att utforma en bra lärandemiljö utifrån de förutsättningar som finns. Även när 
respondenterna fick beskriva den ultimata lärandesituationen framkom olika sätt att 
se på lärandet. I två av intervjuerna lyfte respondenterna aspekter på ett ultimat 
lärande i situationer när det var tyst, barnen satt stilla och när det inte var för stora 
grupper. Här lyftes återigen den fysiska miljön upp som viktig samt utrymme i 
lokalerna, bra utemiljö var också viktigt för dem. Här kan tolkas som att de ser den 
ultimata lärandesituationen utifrån sitt eget perspektiv vilket då blir samma sak som 
att beskriva en ultimat arbetssituation. Det kan även vara så att frågan misstolkades 
av respondenterna och att de därigenom svarade så som de gjorde.  

En av lärarna uttryckte en önskan om att få följa med barnen vidare upp i 
årskurserna vilket skulle kunna relateras till att hon syftar på sin egen arbetssituation 
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precis som ovanstående respondenter. Det kan även ses som en ultimat lärande-
situation utifrån ett barnperspektiv genom att respondenten har insikt och kunskap 
om var barnen befinner sig i sin utveckling (Lillemyr, 2002). Då hon känner alla barn 
sedan tidigare gör det att barnens övergång till skolan blir mjukare (Skolverket, 
2001). Andra aspekter som kommer upp när hon beskriver det ultimata lärandet är 
att göra samma sak på många olika sätt och ta in olika sinnen i allt de gör. Detta 
vittnar om att hon ser på lärandet utifrån ett helhetsperspektiv vilket samstämmer 
med Lillemyrs (2002) tankar om att barn måste få möjlighet att uttrycka sig på olika 
sätt.  

En annan lärare såg det som att hon redan jobbade i en ultimat lärandesituation men 
nämnde även vikten av att vara lyhörd, att plocka upp det som barnen uttrycker och 
leda dem framåt i utvecklingen som ingredienser i en ultimat lärandesituation. Här 
intar även hon ett barnperspektiv när hon tänker kring lärandet då hon i enlighet 
med läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006b) utgår från barnens intressen och 
därigenom leder dem framåt i sin utveckling. 

5.2 Hur visade sig lärares syn på lärande 
Genom undersökningen framträdde olika sätt att se på barn, dels barnet som natur 
vilket enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) är vanligt förekommande i förskolan, 
dels det traditionella synsättet på barn som kultur- och kunskapsåterskapare vilket 
är mer förekommande i skolan. Intressant är att det i observationerna var förskol-
lärarna som använde sig av det traditionellt skolorienterade förhållningssättet där 
aktiviteten var i fokus, medan lärarna i undersökningen hade ett förskoleinspirerat 
förhållningssätt vilket innebar att barnen i observationen gavs mer utrymme att röra 
sig och även att uttrycka sina tankar kring vad de gjorde.  

I en observation får barnen själva vara medskapare i sitt eget lärande då de med hjälp 
av sin egen och kamraternas kroppar får forma siffran två. Att upplevelser är viktigt 
för lärande menar både Lillemyr (2002) och Kernell (2002), att barnen samverkar i 
situationen samt får uppleva siffran två på olika sätt kan även relateras till läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2006b) som grundar sig på de sociokulturella och 
erfarenhetsbaserade teorierna. I en annan observation synliggjordes ett annat sätt att 
se på lärande då barnen fick i uppgift att duka borden till lunch. Då förskolläraren 
gick emellan två rum för att hjälpa andra barn, lämnades de ofta ensamma och 
tillfällena till interaktion och dialog var få. De tillfällen som ändå initierades av 
barnen uppmärksammades inte av förskolläraren. Relaterat till vad forskning säger 
om samspelets betydelse för lärandet och att den vuxnes roll är av stor betydelse som 
förebild och rollmodell så är detta anmärkningsvärt då barnen i det här fallet är 
utelämnade till att lära själva (Thornberg, 2006; Williams, 2006). Trots att 
respondenten i det här fallet väljer en situation där barnen är aktiva och där syftet 
kanske är att de ska vara medskapare (Lillemyr, 2002) kan den i relation till 
litteraturen anses bristfällig då barnen lämnas ensamma i situationen. Här menar 
Williams (2006) att läraren bör finnas med för att lyfta barnens tankar i 
lärandesituationen.    

I två av observationerna använde sig respondenterna av fråga – svar metoden men på 
skilda sätt. En av dem ställde frågor till barnen. När ett barn svarade på frågan så 
utgick inte nästa fråga från barnets svar utan förskolläraren upprepade den 
ursprungliga frågan igen. Det här kan tolkas som att det fanns ett givet svar som hon 
sökte efter vilket Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver som ett traditionellt 
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sätt att systematiskt lotsa eleverna till ett rätt svar. Det kan även dras paralleller till 
ett behaivoristiskt synsätt då förskollärarens tankar om undervisning låg till grund 
för vad eleverna skulle lära sig (Hwang & Nilsson, 2003). Det här motsäger även 
förskollärarens ursprungliga uttalande om vikten av ett lustfyllt lärande då fokus 
ligger på att utföra den planerade aktiviteten snarare än att följa upp barnens tankar. 
I en annan observation användes samma metod men den nyttjades istället som ett 
verktyg för att få barnen att tänka kring vad de lärt sig. Att reflektera kring sitt eget 
lärande menar Williams (2006) är en viktig del i lärandet, det här sättet att arbeta 
samstämmer även väl med läroplansmålen (Utbildningsdepartementet, 2006b) vad 
gäller reflektion och metakognition. I observationen synliggörs hur läraren, till 
skillnad från förskolläraren, använder barnens egna tankar i lärandesituationen 
exempelvis då hon väver in olika lägesord. När ett barn börjar berätta om ett 
självporträtt den gjort frågar läraren vilkens porträtt som sitter ovanför, under och 
bredvid. Det här sättet att arbeta samstämmer väl med forskning som är enig om att 
lärande inte sker som en isolerad händelse utan är kopplad till en kontext och en 
helhet (Alerby, 2000; Lillemyr, 2002). I tidigare utredningar som gjorts har det visat 
sig att utbildningsnivån har viss betydelse för kvalitén i förskoleklass (Skolverket, 
2001; Skolverket, 2006). Denna undersökning kan även spekulera i detta då det 
synliggörs en tydlig skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller förhållningssätt 
och även synen på lärande. Då undersökningen inte är tillräckligt omfattande kan 
inga generaliseringar göras men det kan vara viktigt att vara medveten om att det 
fortfarande finns skillnader för att ha möjlighet att kunna göra något åt det.  

 

6 Diskussion 
Det resultat som denna undersökning har kommit fram till är att 
förskoleklassreformens tydligaste intention ännu inte är implementerad fullt ut i 
landets verksamheter. Resultatet visar att synen på lärandet, utifrån de styrdokument 
som verksamheterna har att följa, tolkas olika. Det mest naturliga skulle vara att de 
som tidigare arbetat inom förskolan skulle vara bäst lämpade att föra med sig den 
pedagogiken vidare in i skolans värld, eftersom de vet värdet med förskolans 
förhållningssätt. Det som visat sig i flertalet studier och så även i denna 
undersökning, är snarare det motsatta. Då förskolans personal gör inträde i skolans 
värld är det ofta de som står för bibehållandet av gamla invanda traditioner gällande 
undervisningens utformande (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Haug, 1992). 
Anledningen till detta kan vara brist på kunskap, men det finns också anledning att 
söka efter orsaken till den eventuella bristen. Kan det vara så att många förskollärare 
som tidigare arbetat inom förskolan automatiskt fick följa sexåringarna in i den nya 
verksamheten som nu tillhörde skolans värld? Det är möjligt att de som arbetade i 
verksamheterna då denna reform infördes inte fick tillräcklig information om dess 
mål och syfte varav deras egna erfarenheter från skolans värld blev referensram för 
deras nya arbetsuppgifter. Precis som det visar sig i denna undersökning kan det 
därför bli som Haug (1992) beskriver, att förskollärarna överdriver de traditionella 
arbetsmetoderna då de kommer in i skolans värld.  

Hur är det då möjligt att det kan se ut på det här viset? Kan lärare välja att inte ta till 
sig ny forskning? Vems ansvar är det att ta till sig ny forskning och hur ser 
kompetensutvecklingen ut i skolorna? Som undersökningen tagit upp är det av stor 
betydelse att alla inblandade känner sig delaktiga vid införande av nya reformer 
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(Skolverket, 2001).  I detta sammanhang är tid för diskussion och reflektion av stor 
betydelse. Det är intressant att ställa sig frågan hur mycket hänsyn det togs till detta 
vid införandet av reformen 1998. Vilka resurser, kompetensutveckling och 
information gavs till den personal som förväntades förverkliga denna relativt stora 
förvandling av skolans traditioner? Att få en förändring till stånd är inte omöjligt om 
bara rätt förutsättningar ges (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Delaktighet och 
information om beslutens syften är betydelsefullt för att en förståelse för 
förändringar ska vara möjlig, i annat fall är det troligt att förändringar ses som 
besvärliga och arbetsamma. Kanske bör läroplanen (Utbildningsdepartementet, 
2006b) bli ett mer levande dokument i verksamheterna, resultatet i denna 
undersökning tyder på att lärarna är väl medvetna om målen som är formulerade där 
men inte lika medvetna om hur de ska arbeta för att uppnå dessa mål.  

 

7 Slutsats 
Kunskap är grunden för all utveckling, detta gäller både för barn och för dem som 
arbetar runt dem. Om inte lärare har kännedom om vad som är betydelsefull kunskap 
för framtiden ges inte heller barnen de rätta förutsättningarna för att tillägna sig 
dem. I det snabbt växande kunskapssamhälle som våra barn fostras till blir förmågor 
som kreativitet, problemlösning, initiativ- och samarbetsförmåga viktiga begrepp då 
vi pratar om lärande. Dessa förmågor utvecklas i en tillåtande skola som är väl insatt i 
de uppdrag, och tillämpar det synsätt, som styrdokumenten gör gällande.  

Om man i stället ägnar sig åt förmedlingspedagogik i gammal behaivoristisk anda 
kväser man dessa utvecklingsmöjligheter och fostrar framtidens samhällsmedborgare 
till lättledda och initiativlösa individer. Vilka redskap får de med sig för att lösa 
problem och konflikter i framtiden? Hur agerar de i situationer som kräver de 
tidigare nämnda förmågorna? En slutsats kan vara att barn utvecklar olika 
förutsättningar att möta framtiden beroende på vilken syn på lärande deras 
omgivning besitter.  

En annan slutsats är att ständig reflektion och diskussion angående skolans uppdrag 
är oerhört viktigt för kompetensutvecklingen hos lärare idag och imorgon. Här måste 
det ges tid och resurser för att möjliggöra sådana möten. Men det är också viktigt att 
poängtera varje enskild individs ansvar för sin personliga utveckling. 

 

8 Nya forskningsfrågor 
Denna undersökning har belyst vikten av att förankra nya beslut och reformer i den 
verksamhet de ska gälla, detta för att syftet ska tydliggöras. Det är intressant att 
fundera över hur man fortsättningsvis gör då det är tydligt att denna reform ännu 
inte är förankrad fullt ut, tolv år efter införandet. Det nya betygssystemet är en ny 
reform, med många olika bedömningsmatriser att hålla sig ajour med. Hur väl 
förankrad är den i verkligheten, hur delaktiga känner sig lärarna i beslutet? I vilken 
omfattning har tid avsatts för lärarna att sätta sig in i det nya systemet? Detta anser vi 
kan vara en intressant fråga för fortsatt forskning. 
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Ser vi på lärande, kan det vara av intresse att studera vidare om det dike som tidigare 
fanns mellan förskola och skola nu flyttats bakåt. Om barnen tränas på att läsa och 
skriva i förskoleklass uppstår kanske samma fenomen som tidigare? Kan vi se sådana 
tendenser redan nu? 

En annan fråga relateras till tankar om en 10-årig grundskola, med mål att uppnå 
redan i förskoleklassverksamheten. Om den traditionella undervisningen fortsätter 
att tillämpas, finns det då en risk att barnens motivation förloras i tidig ålder? 
Kommer vi att se sådana tendenser redan nu i och med den reviderade läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) då förskolan blir en egen skolform och verksam-
heten ska benämnas undervisning och det som görs där för utbildning? 

  

9 Pedagogisk relevans 
Undersökningens pedagogiska relevans anses vara hög då införandet av nya reformer 
är högst aktuellt i samband med den nya skollag som träder i kraft i juli 2011. I 
undersökningen har betydelsen av tid för reflektion och samverkan mellan olika 
verksamheter, då förändringar sker, diskuterats. Detta är något som kan kopplas till 
frågan om vilket tillvägagångssätt man använder sig av i dag då reformer införs.  Har 
man tagit hänsyn till hur stor betydelsen av delaktighet är? 

Liksom vårt resultat visar kan utbildning och reflektion ha viss betydelse för att 
uppdragen som framställs i styrdokumentet ska uppnås. Måttet på lärarens förståelse 
och kunskap för dess uppdrag präglar barns framtida utveckling och lärande. 
Betydelsen av utbildning lyfts även fram i den reviderade läroplanen (Utbildnings-
departementet, 2010) där förskollärarens roll betonas för utveckling av den 
pedagogiska verksamheten.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE (Semistrukturerad intervju) 

 
• Ålder 
• Utbildning 
• Yrkeserfarenhet 
• Berätta bakgrunden till att du arbetar i förskoleklass? 
• Kan du berätta lite om hur du tänker kring förskoleklassverksamheten i stort?   
• Berätta hur du tänkte då du valde situationen. 
• Vad ser du som det viktigaste uppdraget du har i förskoleklass? 
• Hur särskiljer sig lärandet i förskoleklass från lärandet i förskola och skola? 
• I den bästa av världar, hur ser den ultimata lärandesituationen ut enligt dig? 
• Är det något du känner att du vill ta upp eller tillägga? 

• Tack för att du tog dig tid. 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

MISSIVBREV  

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som valt att skriva vårt 
examensarbete inom pedagogik. 

Det har nu gått tolv år sedan förskoleklassen blev en del av skolväsendet. Vi har 
förstått att intentionerna bakom denna reform varit många, både ekonomiska och 
pedagogiska. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur man ser på 
lärandet i förskoleklass i dag, vilket är syftet med vårt examensarbete. För att få en 
bild av hur förskoleklassverksamheten kan se ut vill vi intervjua en handfull 
pedagoger. Vi har tänkt genomföra både observationer och intervjuer för att få en så 
bred och tydlig bild som möjligt. Vårt examensarbete skriver vi tillsammans, men 
observationerna och intervjuerna kommer vi att genomföra enskilt.  

Vi vill gärna träffa dig i den verksamhet du arbetar för att genomföra vår studie. 
Observationen kommer att gå till på det viset att du får välja en situation där du 
tycker att din syn på barns lärande bäst kommer till uttryck. Denna situation kommer 
att videofilmas i cirka 10 minuter för att sedan användas som diskussionsunderlag 
vid efterföljande intervju. Diskussionen/intervjun beräknas ta 45 minuter. Vi vore 
tacksamma om du har möjlighet att avsätta tid så att intervjun kan göras i direkt 
anslutning till observationen. Detta för att få ett så aktuellt diskussionsunderlag som 
möjligt.  

Allt insamlat material kommer att behandlas och bearbetas konfidentiellt. De 
inspelade observationerna kommer även att raderas efter transkribering och 
sammanställning. Föräldrarna kommer att informeras om att vi filmar en sekvens i 
förskoleklass där deras barn kan komma att ingå. De föräldrar som inte vill att deras 
barn ska medverka i denna filmsekvens får därmed möjlighet att säga ifrån. 
Ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor eller funderingar. Deltagandet är 
frivilligt. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Anette Åhlberg och Åsa Åsberg 

 


