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Syftet med detta arbete var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring barns 
förkunskaper och erfarenheter som underlag för barns lärande. Denna studie är 
genomförd med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien 
deltog fem förskollärare som arbetar med barn i åldrarna mellan tre och ett halvt och 
fem år och är verksamma inom tre olika förskolor. Resultatet visade att 
förskollärarna använder barns förkunskaper, erfarenheter och intressen som 
underlag för att introducera tema eller aktivitet för barns fortsatta lärande. Även i 
barns lek hittade förskollärarna förutsättningar för lärande.  Genom intervjuer, 
samtal med barn och observation så kunde förskollärarna skaffa sig en uppfattning 
om barns lärande. Förskollärarna i studien visade en sociokulturell syn på lärande 
där barn blir delaktiga i arbetet och kunskapssökandet. Slutsatsen är att 
förskollärarna ansåg att barns intresse, erfarenheter och förkunskaper är mycket 
viktiga för deras lärande och utveckling. 
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1. Inledning 

Denna studie har som utgångspunkt mitt intresse av hur barnen inom förskolan lär 
sig. Att göra lärandet meningsfullt för små barn i förskolan är att ge dem en bra start i 
livet. 

Enligt Johansson och Sandberg (2010) har Vygotskijs synsätt och andra 
sociokulturella perspektiv påverkat förskolans arbetssätt och syn på barns lärande. 
Pramling och Sheridan (2006)  skriver att sedan 1980-talet har en motreaktion 
uppstått från den rådande pedagogiken, som var baserad på Piagets 
utvecklingspsykologi i vilken barnens utveckling sker i stadier som följs av inre 
mognad och påverkas av omgivningen. Den nya inriktningen gick mot 
ansvarspedagogiken. I den framhävs barns delaktighet och en medveten pedagogisk 
planering. Barnens lek har lyfts fram som viktig för barns lärande. Pramling och 
Sheridan (2006)  skriver att vid Göteborgs universitet började en ny pedagogisk 
ansats utvecklas, utvecklingspedagogiken. Den har som utgångspunkt att knyta ihop 
innehåll och arbetssätt till en helhet. Både lärare och barn är viktiga för skapandet av 
förståelse hos barnet. I detta synsätt är barn aktiva, kompetenta och medforskande, 
och lärarens arbete är projekt- och temainriktat. Läraren har en demokratisk syn på 
barns lärande. Trots att förskolans arbetssätt och syn på barnen har förändrats över 
tid finns det fortfarande spår av en syn där barnens kunskapande styrs delvis av inre 
mognad. 
 
Johansson och Sandberg (2010) skriver om en studie genomförd i Sverige i vilken 
totalt femtiosex lärarstudenter och femtiosex förskollärare deltog. I artikeln redovisas 
resultatet på frågor kring lärande och deltagande inom förskolan. Det som 
undersöktes var skillnader mellan lärarstudenters och förskollärares syn på vad 
lärande och deltagande är och sambanden mellan lärande och deltagande. Frågor 
ställdes kring likheter och skillnader mellan lärarstudenters och förskollärares syn på 
närmandet till lärande och deltagande. På senare år har Vygotskijs teorier och andra 
perspektiv influerat lärarstudenter och förskollärare i sin praktik. Resultaten visade 
på varierande grad på samsyn mellan lärarstudenter och förskollärare. Gemensamt 
för såväl lärarstudenter som förskollärare var att de definierar lärande och 
deltagande på ett liknande sätt. Resultaten visade även på att lärande och deltagande 
är klart kopplade till varandra.   
Inom synen på lärande ansåg 71 % av förskollärarna att lärande omfattar social 
interaktion med omgivningen. En majoritet av lärarstudenter och förskollärare (81 
%) ansåg att lärande inom en aktivitet är att aktivt delta i kunskapsinhämtandet. En 
stor andel av de mest erfarna förskollärarna (46 %), med mer än 21 års 
yrkeserfarenhet, beskriver lärande som ett aktivt kunskapsinhämtande. Inom synen 
på hur barn lär sig framgår det att det är en grupporienterad aktivitet, dels via 
praktisk aktivitet, dels via lek. Inom synen på deltagande anser en majoritet (57 %) 
att gruppdeltagande är viktigast, följt av lyssnande (42 %). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om lärande baserad på erfarenhet, 
förskolan ska förbereda barn för det okända genom utgångspunkt i barns 
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erfarenheter. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 
1998/2010) står det att: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 
söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt 
kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98/10 s.6).  

Enligt Johansson och Sandberg (2010) så visar resultatet på att lärande och 
deltagande är klart kopplat. På samma sätt står det i Lpfö(98/2010) att barns lärande 
förutsätter att de deltar aktivt i förskolans aktivitet. Det sker genom olika former 
såsom lek, socialt samspel, samtal, iakttagande och utforskande.  
Med hänsyn till dessa premisser ovan och genom Vygotskijs kulturhistoriska teori 
samt genom ett sociokulturellt perspektiv på barnens lärande och utveckling kommer 
frågeställningarna i denna studie besvaras.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring barns 
förskunskaper och erfarenheter som underlag för barns lärande.  

1.2 Frågeställning: 

• Hur resonerar förskollärare kring barns förkunskaper och erfarenheter som 
underlag för barns fortsatta lärande? 

• Hur låter förskollärare barns erfarenheter påverka den pedagogiska 
planeringen i förskolan? 

• Hur anser förskollärare att de pedagogiska aktiviteterna leder till barns 
kunskapsutveckling? 

2. Litteratur 

 

I litteraturavsnittet har jag valt att presentera Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori. 
Detta då jag menar att denna teori synliggör vikten av att barns egna erfarenheter 
används som grund för barns lärande och utveckling i skolan. Enligt Vygotskij görs 
barns erfarenheter i samspel med andra människor och lärande sker i den kultur 
barn lever i. 

Jag valde även att använda ett sociokulturellt perspektiv baserat på flera författare 
om barnens lärande och utveckling. I ett sådant perspektiv sker lärande i ömsesidig 
påverkan mellan barn och vuxna i ett specifikt kulturellt sammanhang. I förskolans 
kontext sker lärande hos barn när barns enskilda sätt att tänka synliggörs för 
gruppen. Variation av erfarenheter och idéer gör att barn tillgodogör sig nya 
kunskaper. Jensen (2011) skriver att detta sociokulturella perspektiv har influerat 
förskolan till att ha ett professionellt arbetssätt genom att tydliggöra innehållet för 
barns utveckling av deras kunnande och förståelse för omvärlden. 
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Rubrikerna i litteraturavsnittet baseras på frågeställningarnas innebörd och 
förknippas med resultatet från intervjuerna. Där svarar förskollärarna på hur de 
arbetar med begreppen förkunskap, erfarenhet, kunskapsutveckling och planering i 
praktiken.  

2.1 Teorier om barnens lärande och barnens utveckling.  

2.1.1 Vygotskijs kulturhistoriska teori  

Säljö (2005) skriver att Vygotskij (1896-1934) blev intresserad av hur människans 
lärande och utveckling sker. Han blev intresserad om frågor som till exempel hur 
undervisningen ska utövas, samt vad lärande, utveckling och bildning är och på vilket 
sätt människan lär och utvecklar sig. Hans intresse var hur människan omformar 
världen och i sin tur blir en ”psykologisk varelse”. Med ”psykologisk varelse” menar 
Vygotskij att för att människor ska kunna leva och kommunicera skapar de redskap 
för att kunna använda dem i praktiken.  Redskapen kan vara fysiska eller 
psykologiska. Fysiska redskap är av människan skapade föremål och psykologiska 
kan vara språk, siffror och formler. 

Vygotskijs föreställning (I Säljö 2005) var att människan är en” biologisk och 
kulturell varelse ”. Människan är en” biologisk varelse” för att i alla människor finns 
en biologisk utveckling oavsett i vilken kultur man föds. Vygotskij förklarade det 
genom att alla människor kommer att lära sig en mängd färdigheter. Alla barn 
oavsett var de föds lär sig att kontrollera sin kropp, fixera blicken, gå och springa. 
Som ”kulturell varelse” ansåg Vygotskij att barns utveckling också kommer att bero 
av sociokulturella faktorer. Det innebär att människor formas i samspel med andra 
genom sina kulturella erfarenheter. På så sätt bygger människor sitt lärande, 
skapande och kännande.  

Vygotskij (I Säljö 2005) har en syn på språket som ett redskap för att människan 
finner en plats i olika aktiviteter men även ett sätt att bilda mening i social 
interaktion. Vidare visas på hur barn använder sig av ord som ”bro” och ”stol” på ett 
riktigt sätt utan kunna definiera dem. Lärande sker i en utvecklad process med hjälp 
av ord. Senare lär man sig att kunna definiera orden. 
Vygotskij ansåg att språket var den öppna vägen för barn att komma i kontakt med 
sin omgivning, sin kultur och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter. 

2.1.2 Människors lärande och utveckling 

I Vygotskijs teori (I Säljö 2005) betonas att de sociala erfarenheterna byggs genom att 
individer interagerar med varandra. Det är genom interaktion och i samtal mellan 
människor som kunskap byggs.  Genom interaktion med andra i samhället lär barn 
sig samhällets sätt att tänka och agera. 

I Vygotskijs teori (I Säljö 2005) finns inga speciella stadier som förhindrar att barn 
lär sig. Utbytet av erfarenheter i samtal mellan människor leder till en växelverkan av 
idéer, erfarenheter och kunskap i samhället. När barn använder sig av dessa 
kunskaper och färdigheter i olika aktiviteter och sammanhang lär andra barn dessa 
erfarenheter och kunskaper. På det viset byggs en kedja av kunskapsöverföring och 
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den kunskapen erfars av barn i ett ”inre samtal”.  I detta synsätt är aspekter som 
utveckling och lärande möjliga av all interaktion. I Vygotskijs sociokulturella teori (I  
Säljö 2000)  sker alltid människors lärande i kulturell interaktion. 

Vigotskij (I Säljö 2000) anser att de olika kulturella redskapen som språk och fysiska 
redskapen är under kontinuerlig förändring. På så sätt utvecklas och förändras 
kunskap och intellektuell förmåga hos människan. Med hjälp av redskap som 
används praktiskt i tillvaron sker en ständig förflyttning av gränsen för intellektuell 
och fysisk förmåga. Genom att använda redskap ges mening, innehåll och betydelse 
av lärandet. Med tillgång av skriftligt och talande språk samt olika material (fysiska 
redskap) kan undervisning och lärande organiseras.  

2.1.3 Den närmaste utvecklingszonen. 

Vygotskij (I Säljö 2005) och (I Lillemyr 2006) skriver att begreppet ”den närmaste 
utvecklinszonen” förklaras som ett tillstånd när ett barn befinner sig mellan stadier 
att kunna klara något på egen hand och kunna klara något med hjälp av en vuxen. 
När barn befinner sig i den närmaste utvecklingszonen klarar de delar av vissa 
uppgifter men är i behov av stöd av vuxna som kan bidra till att de kan klara dem 
själva. När barn klarar uppgiften själv med hjälp av frågor från vuxna befinner sig 
barn i den närmaste utvecklingszonen för barn, som även kallas för ”den potentiella 
utvecklingsnivån”. Inom denna zon kan barn utnyttja sin egen förståelse och få 
kunskap om abstrakta kunskaper som introduceras. När barn sätts inför uppgifter 
eller aktiviteter och lyckas lösa de på egen hand går de över från ”den närmaste 
utvecklingszonen” till att behärska en kunskap eller färdighet. Vygotskij (I Lillemyr 
2006) hävdade att för att undervisning ska bli spännande och utmanande för barnen 
ska den planeras utifrån den utvecklingszon som barnen befinner sig i. En 
undervisning som planeras med fokus på befintlig utvecklingszon blir enformig för 
barnen och begränsar barnens kunskapsutveckling. Barnen som är i ”den närmaste 
utvecklingszonen” har nått en mental utveckling som leder framåt från en ännu 
omogen utvecklingsfas till att snart nå en mognad utvecklingsfas. 

2.1.4 Vygotskijs syn på lek 

Vygotskij (1995) anser att barnens lek har en viktig roll i deras lärande och 
utveckling. Människan skapar i sin fantasi en föreställning, bild och uppfattning om 
en situation utan att ha sett eller upplevt den. Människans kreativitet och förmåga att 
göra nytt gör den till en skapande varelse som samtidigt förändrar sin nutid och 
skapar sin framtid. Barns skapande är således mycket viktigt för barns utveckling och 
mognad. Rollspel gör att barn inte bara minns vad de upplevt utan gör också att de 
bearbetar och kombinerar upplevda intryck i ett skapande av en ny verklighet. En 
verklighet som återspeglar deras behov och intressen. 

2.1.5 Lärarens uppdrag 

I Vygotskij teori (I Säljö 2005) anses det att skolan är den plats där elever (barn) ska 
lära sig institutionella begrepp och kunskaper, det vill säga, de kunskaper som barn 
inte möter i vardagen. Lärarens roll blir central för att eleven ska kunna koppla 
abstrakta begrepp till egen erfarenhet. 
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2.2 Andra sociokulturella perspektiv  

Säljö (2000) skriver att i ett sociokulturellt paradigm för barns lärande och 
utveckling är att barn lär sig i ett socialt samspel med andra barn i en social praktik. 
Förskolan ska erbjuda en lärande miljö där lärande sker i olika sammanhang. I dessa 
sammanhang konstituerar barnen omvärlden på olika sätt. Säljö betonar att detta 
perspektiv på lärande och utveckling är en följd av samhällets utveckling med en 
mycket snabb förändring. Denna form av lärande ställer mycket stora krav på barnet 
då det måste anpassa sig till ett lärande som inte enbart är kollektivt, utan även 
individuellt. I ett informationssamhälle kommer förmågor som att kunna 
sammanfatta, kondensera och kritiskt värdera bli allt viktigare. 

I läroplan för förskolan, Lpfö98, (Utbildningsdepartementet 1998/2010) står det att: 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till barnens lärande och utveckling i form av att 
utveckla barnens ”förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver (s 6).  

2.2.1 Barns lärande och utveckling 

Jensen (2011) anser att barns lärande och erfarande sker inom dem själva. Det 
betyder att barn skapar sin egen kunskap. I samspel med andra barn och lärare kan 
barn få ett utbyte av idéer och information. Det är barnet själv som skapar mening 
och innebörd om det som det har varit med om. 
 
Pramling Samuelsson (2011)  anser att barn lär sig genom att vara delaktiga i 
lärandeprocessen. Detta genom att prata och samspela med andra i olika 
sammanhang och bli hörda. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
hänvisar till Pramling Samuelsson (1983) som anser att lärande måste börja med att 
läraren undersöker vilken erfarenhet barn har av ett visst fenomen. På så sätt ser 
barn meningen i det fenomenet. Barn erfar något genom att involvera sig i det. Det 
bidrar till barnets kunskapsutveckling. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barnets utveckling är 
kontextualiserad. Det innebär att barnets agerande sker samtidigt på olika nivåer. 
Det är i sin tur beroende på i vilken aktuell situation barnet studeras och vilken 
erfarenhet det har. Man ska se barnet efter dess möjligheter och förmågor. 
Förskolans uppgift blir då att se till att barn blir aktiva i sitt eget lärande. 
 
Jonstoij (2000) skriver att människors lärande sker i helhet i stället för i styckade 
fragment. Människors förmåga att se sammanhang och skillnader är grunden för 
deras skapande av kunskap. Under berättelser av det man kan, det man sett och har 
upplevt, skapas mening. Mening är en grundläggande känsla av att vi och omvärlden 
existerar. På så sätt skapar människor en kontinuitet i livet och bygger känsla av tillit 
av den egna förmågan att förstå, se betydelser, kunna se och känna igen samband. 
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barnens subjektiva 
värld och deras sätt att tänka ska stå i fokus. Barnen ska ges förutsättningar för att 
deras subjektiva värld synliggörs för dem själva och övriga i gruppen. 
Kommunikationen mellan barn sinsemellan och med lärare utmanar barnet att 
reflektera på olika sätt. Det är då barns för givettagna tankesätt utmanas. Pramling 
Samuelsson (2011) anser att variation av uppfattningar är viktigt för barnens lärande 
eftersom genom variation kan barnet se, förstå och få en mer nyanserad uppfattning 
av olika aspekter av omvärlden. Genom lek och temaaktivitet skapar barn en 
förståelse för variation. Det är en förutsättning för barn att kunna urskilja och förstå 
olika dimensioner av samma fenomen eller mer exakt att kunna förstå fenomen på 
olika sätt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hänvisar till Daniel 
Stern (1991a och 1991b). Som exempel på detta skriver Stern att för att ett barn ska 
veta vad en blomma är så måste det se olika variationer av blommor och även veta 
vad som inte är blommor. Det gäller även att kunna urskilja det som är 
karakteristiskt för blommor. Genom variation skapas utrymme för att prova på och 
testa nya vägar. Lärandet sker när barn kan prova olika variationer eller idéer inom 
ett fenomen. 
  
Åberg & Lenz Taguchi (2005) påpekar att i en lärande miljö så är det viktigt att alla 
kan veta och lyfta fram barns individuella kompetens. Att lyfta fram och synliggöra 
barns olika kunskaper och kompetenser i vardagen har en stor betydelse för barns 
lärande i förskolan. Författarna skriver om en samling i förskolan där de som 
förskollärare hade byggt fram en aktivitet där barnen skulle säga vad de tycker att 
andra barn är bra på för att sedan kunna be om hjälp av varandra när det skulle 
behövas. Barnen berättade om andras förmågor och vad de tyckte var viktigt. Till 
exempel: ”Lina är bra på att leka, gapskratta, knyta, skriva, klippa och städa”. 
”Christina är bra på att stänga pärmar, klippa i tyg, leka och rita”. (s. 79). Författarna 
menar att det var barnen själva som gav betydelse av andras förmågor för att hjälpa 
varandra i sin vardag.  

2.2.2 Lekens betydelse för lärande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att i leken skapar barn kunskap. I 
och med leken används och befästs kunskaper och begrepp barnen lärt sig. När barn 
konstruerar olika miljöer i leken får de en utvecklad förståelse för olika fundamentala 
funktioner. Diverse aspekter som sociala, känslomässiga, motoriska, intellektuella 
och språkliga utvecklas genom lek. 

2.2.3 Lärarens uppdrag 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver erfarenheter som 
grund för att uppnå ett pedagogiskt mål. Det innebär att förskollärare ska tänka på 
hur barns erfarenheter om något kan struktureras för att nå ett visst mål. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att innehållet i förskolan ska 
kopplas till den kunskap som barn redan har om ett fenomen. Barns lärande i 
förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla diverse kompetenser såsom sociala, 
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kommunikativa, förståelse för olika innehåll, färdighet och lust och tillit till egen 
självinlärningsförmåga. Förskollärarens uppdrag är då att planlägga ett temainriktat 
arbete, där mål, ”barns tidigare erfarenheter”, kunskap, förutsättningar och intresse 
tillvaratas. Pramling Samuelsson (2011) skriver att lärarens roll under aktivitet är att 
få barnets uppmärksamhet riktad mot det fenomen läraren arbetar med. På så sätt 
måste läraren ha kunskap om innehållet i det barnet ska lära sig. Utöver kunskap 
behöver läraren färdighet i kommunikation och att kunna utmana barnet i dialog. 
Läraren ska utmana barnets intresse och vilja att lära sig. Läraren ska också utmana 
barnet att tänka, fundera och uttrycka sina idéer men även få barnet att fundera över 
hur det tänker och hur det uttrycker sig. 
 
Pramling Samuelsson (2011) skriver att vardagliga aktiviteter som dukning till lunch, 
sitta i mindre grupp med lärare, samling till lek eller annan aktivitet är ett tillfälle för 
barn att tala, experimentera och samtala med vuxna. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) skriver att förskollärare ska rikta barnens aktiviteter till att barnen 
ska uppnå ett lärande mål. Vardagsaktiveter som måltider är ett forum för barnen att 
lära sig värderingar, regler och traditioner. 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring barns 
förskunskaper och erfarenheter som underlag för barns lärande.  
Jag har valt en kvalitativ ansats för att jag vill veta deltagarnas åsikter uttryckta med 
känsla och kunna se det subtila i svaren. Dessutom hade jag inte någon förutfattad 
mening och har betraktat situationen som ny. Det kan kopplas till Denscombe (2009) 
som skriver att forskaren måste ha ett öppet sinne. 
 
Denna studie baseras på en kvalitativ induktiv forskningsmetod. Stukát (2005) anser 
att kvalitativ metod har som uppgift att förstå resultat utan att generalisera det. 
Forskaren har som första uppgift att karakterisera eller åskådliggöra något. Fejes och 
Thonberg (2009) förklarar att i den kvalitativa forskningen beskriver forskaren 
verkligheten genom ”orddata”. Datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning kan 
vara olika, till exempel vardagliga samtal och inspelningar av intervju. Datainsamlat 
material i den kvalitativa metoden ska tolkas och förstås genom analys utan att det 
generaliseras. Stukát (2005) skriver att den kvalitativa metoden skiljer sig från den 
kvantitativa metoden eftersom i den första generaliserar inte forskaren resultatet och 
i den andra samlar forskaren fakta, analyserar dem och har som syfte att finna 
mönster som han antar vara generaliserbara. Fejes och Thorberg (2009) anser att en 
induktiv analys av resultat innebär att forskaren generaliserar slutsatser utifrån ett 
antal enskilda fall. Den kvalitativa induktiva forskningsmetoden anses vara lämplig 
för studiens syfte. 
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Datainsamlingsmetoden som används i denna studie är personliga semistrukturerade 
intervjuer. Denscombe (2009) påpekar att intervju i forskningssyfte kan utnyttjas för 
att ge material som utforskar djupare och subtilare fenomen. I forskningssyfte 
används intervjun för att få insikt, uppfattningar, känslor och erfarenheter. 
Denscombe (2009) beskriver en semistrukturerad intervju som en metod som ger 
den intervjuade möjlighet att utveckla sina idéer, samt att tala mer ingående om 
ämnen som intervjuaren tar upp. Intervjufrågorna är mera flexibla och kan komma i 
den ordningen som anpassas till respondents tankar och svar under intervjutiden. 
Fördelen med den typen av intervju är enligt Stukát (2005) att intervjuaren kan följa 
upp respondentens idéer, sondera svar samt utreda deras motiv. Denna metod ger 
intervjuaren möjlighet att får mer av respondentens åsikter och tankar än vad en 
strukturerad intervju kan ge. I denna typ av intervju kan forskaren ställa följdfrågor 
för att få svaret mer omfattande och fördjupat.  

Denscombe (2009) skriver att personliga intervjuer är den vanligaste formen av 
semi- eller ostrukturerad intervju. Den är enklare för att forskaren har endast en 
person att intervjua. På så sätt kan forskaren identifiera unika idéer kopplade till 
bestämda individer. När det gäller att styra en intervju är den typen av intervju 
ganska enkel att genomföra. Forskaren behöver bara följa en person.  En annan 
fördel är att det är enklare med inspelade intervjuer eftersom forskaren bara har en 
respondent per intervju. I denna studie valde jag att intervjua en respondent i taget 
för att förenkla datainsamlingen. De flesta förskollärarna som intervjuades arbetar på 
olika förskolor, vilket ger mer varierande svar till studiens forskningsfrågor. De 
inledande intervjufrågorna var av allmän karaktär och följdes av frågor som gav 
utrymme till respondenten att kunna utveckla resonemanget. Den sista frågan gav 
utrymme till respondenten att fritt kunna berätta om ett tema och dess 
genomförande. 

3.2 Genomförande 

Studien började med en läsning av Lpfö 98/2010. Där sökte jag hur Läroplanen 
presenterar kunskap, lärande inom förskolans uppdrag. Efter det började jag söka i 
DIVA, Google och uppsats.se efter uppsatser som berör temat. I DIVA hittade jag en 
uppsats som handlar om barns inflytande och en uppsats som behandlar pedagogers 
tankar om lärande. Det för att få inspiration och även se hur en uppsats kan vara 
utformad. Efter det gjorde jag vidare sökning på ERIC och fann den artikeln som är 
använd i inledningen. Som sökord använde jag child and learning, teacher and 
learning, learning process, experience, teacher and kindergarten, preschool, children, 
teacher methods, educational practices. 
  
I början av denna studie var vi i par. Efter genomförandet av intervjuerna valde vi att 
arbeta enskilt, vilket är anledningen till att det är två namn på missivbrevet.  
Studien har genomförts på tre olika förskolor. Förskollärarna kontaktades via e-post. 
Jag hittade förskolorna via deras webplatser och skickade e-post till förskollärarna 
där namn framkommit på de avdelningar som hade barn mellan fyra och fem år. 
Tillsammans med e-post bifogades även missivbrev. I missivbrevet stod information 
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om studiens syfte och att intervjuerna skulle bli inspelade. Jag bad förskollärarna ta 
kontakt med oss via e-post eller telefon. Efter att förskollärarna bekräftat sin 
medverkan i studien bestämdes tid och datum för intervjuerna. En av deltagarna 
önskade att få intervjufrågorna sig tillskickade före intervjuerna. Jag hade bestämt att 
skicka ett brev med övergripande frågor före intervjuerna för att inte förbereda 
deltagarna på svaren inför intervjuerna med detaljfrågor. Stukat (2005) skriver att i 
en kvalitativ semistrukturerad intervju har den intervjuade möjlighet att utveckla 
sina idéer under själva intervjun.  
Efter det tog jag personlig kontakt med dem som skulle intervjuas för att presentera 
mig och träffa dem.  
Under intervjuerna satt vi i ett avskilt tyst rum. Efter presentation förklarades det hur 
intervjun skulle genomföras. Intervjutiden var mellan tjugofem och fyrtiofem 
minuter. Inspelningen gjordes med hjälp av diktafon och mobiltelefon samtidigt för 
att säkerställa att ingen information gick förlorad. Bjørndal (2005) skriver att 
fördelen med ljudinspelning är att forskare kan lyssna på inspelningen flera gånger 
och varje gång upptäcka något nytt. 

3.3 Urval 

I denna studie har jag valt att intervjua utbildade förskollärare för att jag anser att 
högskoleutbildade förskollärare i sin praktik använder en eller flera teorier. Med 
denna utgångspunkt kunde teoriperspektiv väljas som jag ansåg passande för att 
analysera resultatet. Denscombe (2009) skriver att vid ett subjektivt urval gör 
forskaren valet av de personer som ska intervjuas utifrån den kunskap som forskaren 
har om dessa personer. Deltagarna i intervju ska bidra med värdefull information. 
Deltagarna i denna studie är totalt fem stycken förskollärare som arbetar inom 
förskolan. De har olika lång arbetslivserfarenhet inom förskolan, som längst 
trettiofem år och kortaste tid tio år. Barnen de arbetar med är mellan tre och ett halvt 
och fem år.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Jag började transkribera de inspelade intervjuerna för att bli bekant med 
datainsamlat material. Bjørndal (2005) skriver att med en transkriberad intervju kan 
forskare identifiera mönster och nyckelord i texten samt markera dem på olika sätt. 
Nackdelen med transkribering är att det är mycket tidskrävande. Jag har 
transkriberat hela intervjuerna för att kunna få mer information och inte missa 
något. Jag avstod emellertid från att använda kommunikationstecken för att det 
skulle bli tidskrävande och svårt att läsa. Analysmetoden av data är enligt Denscombe 
(2009)  en repetitiv process och stegen kan inte ha vilken ordningsföljd som helst.  
För att analysera datainsamlat material gjorde jag följande steg: 
1. Avlyssning och transkribering av material. 
2. Kategorisering av transkriberade data, vilka var förkunskap, erfarenhet, planering 
och kunskapsutveckling. 
3. Hittade skillnader och likheter i transkriberade data och parade ihop med ovan 
nämnda kategorier. 
4. Hittade mönster som fanns i olika intervjuer i ovan nämnda kategorier och 
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grupperade i underkategorier.  
5.  Rubricering enligt likheter och skillnader och motsvararande svaren till denna 
studies frågeställningar. 
6. Upprepad genomläsning för att få slutresultat. 
7. Analysen svarar på studiens forskningsfrågor. 

3.5 Verifiering av data 

Denscombe (2009) belyser vikten av att verifiera data vid kvalitativ forskning. För att 
bedöma kvalitén i forskningen används bland annat nedan grundvalar: 
- Validitet. Berör noggrannhet och precision i data. Om data är relevant i relation till 
frågan/frågorna. 
- Tillförlitlighet. Om forskningsinstrumentet (intervjufrågor) är neutralt och 
konsekvent. 
I denna studie användes semistrukturerade intervjufrågor som metod för 
datainsamling. Det gjordes för att ha frihet under intervjuerna och för att kunna 
ställa följdfrågor. Denna datainsamlingsmetod visade sig vara rätt metod för studiens 
syfte eftersom deltagarna svarade öppet på frågorna och följdfrågor ställdes vid 
behov. Intervjufrågorna blev noggrant kontrollerade och ändrade innan de användes. 
Inga ledande eller förutsättande frågor användes, inte heller värdeladdade ord ingick 
i frågorna. För tillförligheten anser jag att de semistrukturerade intervjufrågorna är 
väl anpassade till liknande studier.  

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2005) skriver om de olika forskningsetiska krav som ställs inom 
humaniora som krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Enligt vad Denscombe (2009) skriver måste vikt läggas på att deltagarna i en studie 
känner till forskningsetiska regler. 
I studien har jag tagit forskningsetisk hänsyn enligt krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Forskaren informerar vem/vilka som ska genomföra 
forskningen, hur och i vilket syfte och att deltagande är frivilligt. Deltagarna ska ge 
samtycke och barn under femton år behöver vårdnadshavares tillåtelse. 
Konfidentialitet skyddar deltagarna och skolornas namn och utifrån krav på 
nyttjande tillåts givna uppgifter endast användas i studien. 
 Genom missivbrevet informerades deltagarna om studien, med namn på 
genomförare, information om frivillighet, möjlighet att avbryta deltagande samt 
konfidentialitet. Samtycke erhölls via epost från deltagarna. Före intervjuerna 
informerades deltagarna om att resultatet endast skulle användas i denna studie och 
publiceras på DIVA. 

4. Resultat 

Resultatet av denna studie är baserad på intervjuerna med fem förskollärare, här 
benämnda Mona, Gunilla, Catarina, Matilda och Anne. Resultatet indelas i fyra 
rubriker. I min kategorisering har jag valt att utgå från frågeställningarnas centrala 
begrepp som är erfarenhet, förkunskap, kunskapsutveckling och planering. 
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Begreppen erfarenhet och förkunskap står i frågeställningen ”hur resonerar 
förskollärare kring barnens förkunskap och erfarenhet som underlag för barns 
fortsatta lärande?” Planeringen är ett centralt begrepp i studiens frågeställning ”hur 
låter förskollärare barnens erfarenheter påverka den pedagogiska planeringen i 
förskolan?” Kunskapsutveckling valdes som centralt begrepp för att få svar på frågan 
”hur anser förskollärare att de pedagogiska aktiviteterna leder till barns 
kunskapsutveckling?” 

4.1 Erfarenhet. 

Under detta avsnitt redogörs resultaten kring synen på erfarenhet.  
Förskollärarna yttrycker på olika sätt att de i sina aktiviteter med barnen utgår från 
barnens intresse, erfarenheter och intresse eller bara erfarenheter. 

4.1.1 Barnens intresse 

Mona utrycker att barnens intresse är grunden för arbetet i hennes barngrupp. Hon 
säger att genom individuella intervjuer ¹ med barnen får hon reda på vad barnen är 
intresserade av att lära sig om ett tema hon har presenterat.  Mona uttrycker det på 
följande sätt:  

Jag utgår från mina intervjufrågor […] Vad vill de veta? Nu berättar jag om älgen och så kan vi 
koppla till det. Vad vill de veta om älgen? Och då hade de frågat hur stor den är, var den sover. 
Ja, vad de äter och det … och utifrån det jobbar vi.  

4.1.2 Barns erfarenheter och intresse 

Gunilla säger att hon utgår från barnens intresse och vad de gör i praktiken i 
förskolan. Barnen säger vad de är intresserade att veta mer om ett tema. När barn gör 
någonting i praktiken fångar hon upp det och utgår från det i arbetet. Hon säger att 
förra terminen jobbade gruppen med djur och hon började fråga barnen vilka djur de 
var intresserade att veta mer om. Utifrån barnens intresse av djur valde de att dela in 
djuren i tre grupper. En grupp med dinosaurier, en grupp med katter och en grupp 
med vilda djur. Och sedan fick barnen gå i den grupp de var intresserade av.  

Gunilla uttrycker även att hennes arbete med barngruppen utgår från det barnen 
säger eller gör i olika sammanhang, inte bara i samling. Det kan vara i samlingen, vid 
frukostbordet, vid lunchbordet och i lek. Hon anser att förskollärare måste vara 
flexibla och fånga upp någonting när ”barn gör någonting”. Hon förtydligar det på 
följande sätt: 

Vi frågar, pratar med dem. Och inte liksom frågar rent ut ”vad är du intresserad av?” Utan man 
kan fånga upp när barnen gör någonting, när man är i samtal med barnen. […] För så kan det 
vara många gånger att man planerar en samling… Nu säger vi att vi jobbar med det här, men sen 
dyker det upp något annat i samlingen. Då hamnar man där… Man måste vara flexibel tycker jag. 
Det kanske inte har någon betydelse att prata om mina löv.  
 
 

_____________________________ 
¹ Begreppet intervju används av några förskollärare när de samtala med barn. 
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Matilda, en annan förskollärare, säger att hennes arbete utgår från barnens intresse 
och erfarenhet. Hon säger att hon inte är låst vid sin egen planering. Hon uttrycker 
erfarenhet som självupplevt. Människan har erfarenhet av någonting som hon 
upplevt och provat på. Matilda uttrycker det på följande sätt: 

 

Det kan dels vara erfarenhet och det kan dels vara intresse att veta mer om något som de inte har 
erfarenhet av.   

Matilda säger att under aktiviteten visar barnen praktiskt vad de har för erfarenhet i 
temat. Att de får ha en uppvisning i något som de kan. Hon påpekar att vilka 
erfarenheter eller kunskap barn har i temat får hon veta i samtal med barnen. 

[…] Och då brukar jag planera det utifrån vad barngruppen är intresserad av och de får vara med 
och påverka och ta reda på vilka erfarenheter de har och vad de kan i ämnet och sedan spinna 
vidare med det […] 

Catarina, en annan förskollärare, säger att även hennes arbete utgår från barnens 
intresse och erfarenhet.  Hon arbetar med ett barn med särskilt behov och låter 
arbetet styras mot barnets intresse. När hon arbetar med hela barngruppen brukar 
barnens intresse styra vad de ska lär sig tillsammans. Hon betonar även att barnen 
har sin erfarenhet, sin ryggsäck. Via intervjuer frågar hon vad barnen vet och vad de 
kan innan ett tema introduceras.  

4.1.3 Barns erfarenheter   

Anne säger att hon arbetar mer spontant. Det som kommer upp är grunden för att 
starta en aktivitet för barns lärande. Hon utgår från det som är roligt för barnen. Hon 
använder det som barnen ”har snappat upp eller vad de lekt”. Anne säger att barnens 
lek, vad de talar om eller vad de gör tar hon tillvara för att ge barnen möjlighet för att 
utveckla sin kunskap i. Hon menar att hon i sitt arbete försöker utmana barnen med 
det de redan kan. Genom att väcka deras nyfikenhet och vilja att ställa frågor delar de 
sina erfarenheter med andra och lär sig nya saker. Anne anser att erfarenhet är något 
man varit med om, man har bidragit med att någonting har hänt eller någonting man 
har upplevt. Hon uttrycker det genom att säga: 

[…] har de byggt någonting som man får in matematik i eller någonting annat, geometri. Då kan 
jag ju fortsätta med det. Eller är de ute och leker med pinne, då kan man ju få in matematik […]  

4.2 Förkunskap 

Under detta avsnitt redogörs resultaten kring synen på förkunskap. Förskollärarna 
yttrycker att de i sina aktiviteter med barnen utgår från barnens nivå och mognad 
eller att förkunskap uttrycks som utmaning för samlärande. 

4.2.1 Förkunskap i relation till barns nivå och mognad  

Mona säger att hon observerar barnen och ser var de står i sin kunskapsutveckling. 
Aktiveter i temat ska anpassas till barns nivå och mognad. Barnens motorik, att hålla 
i penna. Barnens ritningar, alltså hur de ritar och vad de kan i matematik eller i 
språket ska vara underlag för en anpassad aktivitet för barnen när de arbetar i 
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gruppen eller individuellt. Mona säger att barnen är olika, då deras förkunskaper 
visar vad varje barn kan och vet. Hon säger att hennes roll är att ge verktyg till barnen 
för att utveckla deras lärande från just den nivå barnen befinner sig. Hon säger det på 
följande sätt: 

Det måste ju jag observera barnet och se var det står. Plus att jag har en dialog med föräldrar […] 
och jag är medveten att alla barn inte är lika varandra. Att man ska börja just på sin egen nivå. 
Att den här erfarenheten har jag med mig. Har jag inte språket då kanske behöver man arbeta 
med språket med det barnet. Har jag inte matematik så kanske behöver jag jobba med matte. 
Lite olika beroende på vad jag står i min utveckling som barn. 

Mona uttrycker även att barnen också har sina referensramar och erfarenheter och 
delar dem med andra barn, ”[…] utan att de kanske själva förstår det”. Hon menar att 
utifrån barnens mognad kan hon låta ett barn starta lite längre ner än ett annat barn 
som visar att det har mer förutsättningar för att lära sig innehållet i temat. Mona 
säger att barn som kanske kan mer får mera utmaningar. Det är hon som ser och vet 
vad barnen har för referensramar.  

Gunilla, en annan förskollärare, uttrycker att när barn är i samling och hon pratar om 
ett tema så försöker hon lägga det på en nivå så alla förstår. Hon ställer frågor till 
barnen och diskuterar så barnen får vara med. Frågorna anpassas till barnets nivå, på 
så sätt säger hon att barnet är med i samtalet och kan bidra. Gunilla säger: 

Att det är viktigt att alla barn måste få en chans att lyckas, att det blir bra för alla […] jag menar 
att när jag jobbar med matematik och då kanske jag ska fråga ett barn som inte kommit så långt 
med matematik och siffror. Då kan jag lika gärna fråga vad ett plus ett är; medan ett barn som 
faktiskt redan är ganska avancerat kan jag fråga vad fem plus tre är. Det är liksom upp till mig att 
försöka få det stimulerande på en bra nivå för alla.    

Hon tar reda på barnens förkunskaper i samtal och det kan ske både i stora gruppen 
och i mindre grupp. Hon säger att barns förkunskap om ett tema eller något de 
samtalar gemensamt om kanske inte alltid kommer fram i stora samlingen. Barnens 
förkunskap kommer många gånger fram när barn sitter och jobbar i mindre grupp. 

4.2.2 Barns förkunskap som utmaning för samlärande 

Anne utrycker att hon är mest intresserad av att upptäcka och uppleva saker 
tillsammans med barnen i förskolan. Hon säger att hon försöker utmana barnen med 
det som de redan kan och att dela med sig sin kunskap med andra. Barnen förmedlar 
sin kunskap genom att hjälpa de andra i rutinsituationer t.ex. Barnen kan också 
förklara någonting för andra barn. Hon tycker att många gånger kan barn förklara på 
ett väldigt bra sätt. Anne anser att barn kanske ibland har ett bättre sätt att kunna 
förklara något än vad hon själv skulle kunna. Hon anser att ålder avgör barnens 
skillnad i förståelse och sätt att kunna använda sig av sin kunskap, dela med sig sin 
kunskap, följa resonemang och kunna tänka självständigt. Anne anser att skillnaden 
mellan tre- och fyraåriga barn inte är så stor. Däremot ser hon stor skillnad i sättet att 
tänka för barn mellan fyra och fem år. De femåriga barn som ska börja i skolan kan 
följa resonemang mycket lättare än de som är fyra år. Anne säger att under förskolans 
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vardagsaktivitet vill hon utmana barnen till tänkande såväl på individnivå som i 
grupp. Barnen måste ställas inför utmaningar.  

Catarina uttrycker vikten av att barn berättar om vad de kan. Det kan hon ta reda på 
genom att intervjua barn om vad de vet och kan om temat. Hon säger att hon 
utmanar barn att hjälpa varandra, kunna se varandras starka sidor och positiva 
egenskaper. Hon säger att hon försöker väva in barnens förkunskaper i temat. 

Matilda utrycker vikten av att ta reda på vad barn kan om temat. Kommunikation är 
mycket viktigt. Hon anser att hon lyfter barn och deras kunskap. Hon lägger fokus på 
att barnet står i centrum i arbetet. Ibland räcker det att samtala om temat. Barn får 
påverka temat genom att berätta vilka erfarenheter de har i ämnet och spinner vidare 
på det. Barn ges möjlighet att praktiskt visa vad de kan. Hon förklarar det på följande 
sätt: 

De kan visa praktiskt hur de bakat och hur de har mätt upp vatten. T.ex. med olika måttenheter, 
det beror på temat man har och hur det kom fram. 

4.3 Kunskapsutveckling 

Under detta avsnitt redogörs resultaten kring synen på kunskapsutveckling. 
Förskollärarna förhåller sig på olika sätt till barnens kunskapsutveckling. För några 
förskollärare byggs kunskapsutveckling utifrån barns behov och självansvar. För 
några andra byggs kunskapsutveckling utifrån nyfikenhet. 

4.3.1 Barns behov och självansvar  

Mona säger att barn lär sig av sig själva och att hennes roll är att vara en resurs för 
barnen. Hon säger att hennes uppgift är att ställa frågor till barnen som gör att de 
utvecklar sin kunskap i temat de har valt och är intresserade av. Barns olikhet och 
individuella behov ligger till grund när hon anpassar kunskap i tema till barns nivå 
och mognad. Samverkan med föräldrarna gör att de kan vara delaktiga i barns 
lärande. Hon säger även att genom delat ansvar med föräldrarna kan de hjälpa ”barn 
med särskilda behov” att utvecklas. 

Mona anser att barn lär sig också genom självansvar, det innebär att barn är 
medvetna om sina handlingar. Genom att ta ansvar för sitt lärande och vara delaktiga 
i förskolans rutin blir barn självständiga. Förskolans trivselsregler är ett sätt för barn 
att lära sig att ta ansvar och blir delaktiga i förskolans vardag samt ett sätt att kunna 
lära sig samhällets normer och regler. Barnen tar ansvar för ting och sina egna 
handlingar. Hon säger att hennes uppgift är att utmana barnen att tänka på hur de 
ska uppföra sig för att vara en bra kompis och hur barnen ansvarar för sina saker. På 
det viset får barnet insikt att andra barn agerar på samma sätt det själv agerar. 

Mona utrycker att barn lär sig enligt sina egna förutsättningar, varför hon ger barn 
möjligheter att utvecklas inom sina referensramar.  Det som de lär sig visar de när de 
är ute och leker eller i lekrum. Hon ser att samlärande sker när de är ute och leker 
och sprider sin kunskap till andra. Barnen visar de andra barnen hur man gör något 
som de hade lärt sig under tema. Mona säger det på det sättet: 
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[…] vi delar vår grupp i tre grupper. En grupp hade bestämt sig för att bygga ett bo i en koja upp i 
skogen och när vi hade brädor har de börjat att visa de andra barnen hur man bygger en koja. De 
tar med sina erfarenheter ut till andra barnen.  

Mona säger att hon också gör en enskild intervju med varje barn och gör en 
utvärdering. Genom att fråga barnet vad det har lärt sig i temat, vad det inte fått svar 
på, vad det har saknat i temat anser hon att barn lär sig och således tar barnet med 
sig erfarenheten till förskoleklassen.  

Mona säger att deras ”pedagogiska idéer grundar sig på barns livslånga lärande”. Hon 
anser att hennes roll är att öppna barns dörrar till framtiden. I hennes barngrupp 
försöker hon ger barn möjlighet att utveckla sitt tänkande. Hon uttrycker också att 
hennes roll är att ge barn verktyg. Genom att ge barn möjligheter att upptäcka, att 
lära sig på ett lustfyllt sätt och att stimulera barnens nyfikenhet kan hon ge barn 
förutsättningar för deras fortsatta lärande. 

Gunilla uttrycker att barn lär sig på olika sätt och då det är viktigt att hon har ett 
varierande sätt att lära på. Hon säger att hennes roll är att utforma ett arbete som 
inkluderar alla barn. Hon säger att hon ger barnen möjlighet att säga vad de är 
intresserade av och anpassar aktivitet och frågor hon ställer till barnen till deras nivå. 
Hon säger att det är viktigt att barn lär sig både att lyssna och tala. Därför arbetar 
hon mycket med att man respekterar när en annan pratar.  

4.3.2 Nyfikenhet som utmaning till barns kunskapsutveckling 

Anne uttrycker att barn lär sig genom alla sinnen. Barnen ser, känner, härmar och 
ställer frågor. Hon säger att det är viktigt att svara på barns frågor. Barnen frågar för 
att de vill få ett svar. Hon säger att hon är mycket sparsam med att ställa frågan 
tillbaka till barn. När barn frågar vad klockan är så ska man svara vad klockan är vid 
tillfället. 

Anne uttrycker att hon inte lägger större vikt vid att barnen ska kunna mycket. Hon 
anser att hennes roll är att erbjuda material och göra det tillgänglig för barnen. 
Alfabetet och siffror och andra material ska vara lätta för barnen att se. Hon säger att 
hennes uppgift är att försöka ta fram material som barnen annars inte skulle göra 
själva, samt att ställa frågor som leder till tänkande. Hon utrycker att hon ska ge 
barnen möjlighet att uppleva. Hon vill väcka barns nyfikenhet i olika lärande 
situationer där barn befinner sig. Barnen blir delaktiga i lärande när de använder sig 
av sina sinnen och får prova på olika saker, på så sätt utvecklar de sin kunskap. 
Kommunikation mellan förskollärare och barn är viktig i denna process. Hon 
uttrycker sitt uppdrag på följande sätt: 

Mitt uppdrag …. ja, det är väcka något slags nyfikenhet. Viljan att ställa frågor. Våga be om hjälp, 
våga vara osams, våga att lösa konflikter, våga utmana. Om de inte vågar utmanas, då är de inte 
trygga[…] Men det är att skapa något slags trygghet när man vågar vara sig själv i det här 
sammanhanget […] 

Anne uttrycker att barn egentligen inte behöver kunna någonting när de kommer till 
skolan. Det finns inget krav att barn ska kunna skriva sitt namn eller kunna räkna. 
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Hon uppfattar Läroplanen som att förskolan ska erbjuda barnen olika former att lära 
sig om olika teman eller innehåll. Hon tycker däremot att barnen ska kunna klara 
några saker som till exempel att sätta på sig skor eller dra upp dragkedjan för att de 
inte ska behöva hjälp med det i förskoleklassen. Allt annat ska de kunna lära sig i 
skolan. Hon säger att i förskolan ska barnen kunna lära sig allt de vill. I hennes 
barngrupp kan barn redan räkna men de fortsätter ju med det i skolan. Anne säger att 
i förskolan ska barnen få möjlighet att upptäcka. Upptäckten kan vara i leken, under 
samlingar eller i andra sammanhang.  

Catarina anser att barn utvecklar sig kunskapsmässigt när de är intresserade. Hon 
lägger vikt vid att veta vad barnen är intresserade av. Hon säger att samlärande är 
viktigt för barnens kunskapsutveckling. Hon säger att lärande också sker när barnen 
upptäcker världen med sina sinnen. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 Då kan jag berätta att jag gör en egen bok tillsammans med den här pojken som jag har.[…] Det 
började med att han själv stod på gården och skakade på trädet. Då ramlade löv på marken när 
han skakade på trädet. Det var ju han själv som upptäckt det här […] så fick … eller tog jag en 
kamera och så fick han ta kort på träden. Det är ett pågående projekt som vi har nu.  

Matilda uttrycker att barn lär sig genom lek och genom att testa saker, för de tänker 
ganska konkret. Barnen lär sig också genom att berätta om saker. Hon säger att alla 
situationer är lärande situationer. I förskolan lär barn mycket social träning. De lär 
sig i gruppen och lär sig att vara sociala. Matilda säger att hon vill rusta barnen att ha 
så goda möjligheter och förutsättningar som möjligt. Att förskolan inte har mål att 
uppfylla är ganska skönt, tycker hon. Däremot arbetar hon för att ge barnen en 
tankemässig ryggsäck. Hon anser att i förskolan ska barnen få leka samt få 
matematik, språk och social träning. Hon uttrycker att språket är ett sätt för barn att 
få möjlighet att berätta om sig själva, vad de kan och få uttrycka sina känslor. Hon 
anser att lek är ett sätt för barnen att gå från fantasi till verklighet och förstår sig 
själva samt kunna utveckla sin kunskap. Genom att samtala i leken kan barnen knyta 
ihop verklighet och fantasi och utvecklas. 

4.4 Planering 

Under detta avsnitt redogörs för resultaten kring synen på planering. Några av 
förskollärarna uttrycker att planeringen struktureras med fokus på barnens intresse 
och måluppfyllelse. Några av förskollärarna uttrycker att planeringen påverkas 
utifrån intresse och flexibilitet. 

4.4.1 Strukturerad planering med fokus på barnens intresse och måluppfyllelse 

Mona uttrycker att hon arbetar med tema. Huvudprincipen innan hon börja ett tema 
är att intervjua barn och tar reda på vad de är intresserade av att lära sig i temat. Hon 
anser att det är viktigt att barnen kan välja och vara delaktiga. Mona säger att det är 
hon som tar fram och ger barn verktyg för att utveckla sig. De bygger det pedagogiska 
materialet tillsammans. När de har jobbat med älgen fick de göra älgmatte och göra 
små älgar som de håller på och räknar med. De har gjort en egen ramsa. Hon plockar 
upp allt i temat. Hon vill ha in allt från Läroplanen genom att lägga in matematik, 
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språk och naturkunskap i temat.  Mona säger att ”som pedagog får jag se till att jag 
får alla bitar som står i Läroplanen som är min måluppfyllelse”. 

Catarina uttrycker att hon måste ha en väl förberedd planering för att kunna arbeta 
med det barn hon har ansvar för eftersom detta har särskilt behov. Det är viktigt att 
hon kan teckenspråk och har bilder, annars blir lärande i temat för abstrakt för 
barnet. Hon säger att hon gör barnen delaktiga i arbetet. Genom samtalet tar hon 
reda på vad detta barn är intresserat av, samt barnens erfarenhet i temat. 

4.4.2 Intresse och flexibilitet som grund i planeringen 

Gunilla uttrycker att hennes planering är flexibel och hon tar reda på vad barn är 
intresserade av, deras erfarenhet och förkunskap i samtal. Hon säger att det är väldigt 
viktigt att föra samtal med barn. Arbete i smågrupper ger bra förutsättningar för 
samtal med barn. Barns inflytande i planeringen kan uttryckas i samband med 
samling både med stora och små barngrupper, vid frukostbordet, vid lunchbordet och 
i andra sammanhang.  

Matilda uttrycker att hon tar tillvara på barnens intresse och erfarenheter i samtal. 
Beroende på vad det är för tema, ger hon möjlighet för barn att visa vad de kan 
praktiskt. Hon säger att hon vill ge barn så mycket förutsättningar som möjligt inför 
barnens start i skolan. Däremot uttrycker hon att det är skönt att barnen i förskolan 
inte har någon målsättning. Hon uttrycker även att språket är mycket viktigt för barn 
för att kunna lära sig samt för att barn ska kunna uttrycka sina känslor, sina 
erfarenheter och kunskap. 

Anne säger att hon är intresserad av att ge barn möjlighet till upplevelse tillsammans 
med andra barn och henne själv i förskolan. Hon bestämmer också vad de ska lära 
sig, eftersom hon har en ”idébank som är väldigt stor” och hon vill använda det när 
barnen har aktiviteter. Hon är intresserad av att ge barn möjlighet att tänka och göra 
saker i sina aktiviteter på så sätt att hon ger barn möjlighet att vara delaktiga i 
lärandet. Hon arbetar mer ”spontat” med det som kommer upp i lek, i samtal, det 
som barn har intresse av eller det som barn pratar om. Hon vill erbjuda ett lustfyllt 
lärande. Genom barnens lek kan hon föra in matematik, teknik, språk och bild. 

4.5 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att förskollärarna på olika sätt uttrycker hur de tillvaratar barnens 
erfarenheter och förkunskaper i sin praktik. Vidare finns det olika sätt att uttrycka 
hur kunskapsutveckling sker hos barn. Förskollärarnas planering sker på olika sätt 
utifrån deras arbetssätt. I följande avsnitt kommer jag att analysera utifrån resultatet.  

5. Analys av resultatet 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring barns 
förkunskaper och erfarenheter som underlag för barns lärande.  
I detta avsnitt kommer jag att svara på studiens frågeställningar som är: Hur 
resonerar förskollärare kring barns förkunskaper och erfarenheter som underlag för 
barns fortsatta lärande? Hur låter förskollärare barns erfarenheter påverka den 
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pedagogiska planeringen i förskolan? Hur anser förskollärare att de pedagogiska 
aktiviteterna leder till barns kunskapsutveckling? 
Studiens analys har ett samband med Johanssons och Sandbergs (2010) artikel som 
visar att förskollärarstudenter och förskollärare kopplar barns deltagande i förskolan 
till deras lärande. På ett liknande sätt har resultatet i denna studie visat att barns 
lärande och utveckling sker genom barns samlärande och delaktighet i 
lärandeprocessen. Trots att förskollärarna har olika sätt att uttrycka hur de utnyttjar 
barnens förkunskaper och erfarenheter i arbetet finns det samsyn om att barns 
lärande möjliggörs när barns intresse, erfarenhet och kunskap tillvaratas i förskolans 
vardagliga arbete.  

5.1 Hur resonerar förskollärare kring barns förkunskaper och 

erfarenheter som underlag för barns fortsatta lärande? 

Förskollärarna resonerar på olika sätt hur barns förkunskaper och erfarenheter 
utnyttjas när de arbeta med ett tema eller en aktivitet. 
 
Mona och Gunilla anser att barns förkunskap är nära kopplad till barns nivå och 
mognad. Tema ska anpassas till barns individuella nivå oavsett om de arbetar i grupp 
eller individuellt. Mona och Gunilla tycker att lärande måste börja på den nivå som 
barn befinner sig i sin kunskapsutveckling. Observation av barn och samtal med barn 
ligger till grund för att se på vilken nivå de befinner sig. Utifrån det kan de ta beslut 
om hur det fortsatta arbetet med ett tema eller fenomen kan ske. En koppling till hur 
Mona och Gunilla resonerar kan finnas i Vygotskijs (I Säljö 2005) och (I Lillemyr 
2006) som redogör för begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”. Den förklaras 
som ett tillstånd när ett barn befinner sig mellan stadier att kunna klara något på 
egen hand och kunna klara något med hjälp av en vuxen. När barn befinner sig i den 
närmaste utvecklingszonen klarar de en del av vissa uppgifter men är i behov av stöd 
av vuxna som kan bidra till att de kan klara det själva. När barn klarar uppgiften 
själva med hjälp av frågor från vuxna befinner sig barn i den närmaste 
utvecklingszonen för barn […] Inom denna zon kan barn utnyttja sin egen förståelse 
och få kunskap om abstrakta kunskaper som introduceras. […] Vygotskij (I Lillemyr 
2006) hävdade att för att undervisning ska bli spännande och utmanande för barnen 
ska den planeras utifrån den utvecklingszon som barnen befinner sig i. En 
undervisning som planeras med fokus på befintlig utvecklingszon blir enformig för 
barnen och begränsar barnens kunskapsutveckling.  
Å andra sidan säger Mona att utifrån barns mognad kan hon låta ett barn starta 
lärande i ett tema på en lite lägre nivå än ett annat barn som visar att det har mera 
förutsättningar att lära sig innehållet i temat. Det sättet att se på barns lärande går 
emot vad Vygotskij (I Säljö 2005) förespråkar, att det inte finns speciella stadier som 
förhindrar att barn lär sig. Samtidigt hävdar Vygotskij (I Lillemyr 2006) att lärare ska 
möta varje barn utifrån den utvecklingszon som barn befinner sig i. Utbytet av 
erfarenheter i samtal mellan människor leder till en växelverkan av idéer, 
erfarenheter och kunskap i samhället. När barn använder sig av dessa kunskaper och 
färdigheter i olika aktiviteter och sammanhang lär andra barn dessa erfarenheter och 
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kunskaper. I detta synsätt är aspekter som utveckling och lärande möjliga i all 
interaktion. 

Matildas, Annes och Catarinas utsagor visar istället att de betonar vikten av att barns 
förkunskaper utmanas inom samlärandet. De nämnda förskollärarna tycker att det är 
viktigt att barn utmanas att berätta och visa vad de redan kan i samtal och övrig 
interaktion med andra barn. På så sätt kan barn förmedla sin kunskap till andra barn 
och även hjälpa andra barn i rutinsituationer och genom att förklara om något. Med 
andra ord: barn använder språk för att visa vad de kan om ett innehåll eller tema. 
Barn och deras kunskaper lyfts fram, barnen står i centrum i arbetet. I och med det 
lär de sig samtidigt som de förmedlar kunskap. Anne säger att många gånger kan 
barn förklara på ett väldigt bra sätt, bättre än vad hon själv skulle kunna. 
Förskollärarna säger att de synliggör barns förkunskap under barns lärandeprocess. 
Det stöds av Vygotskij (I Säljö 2005) som skriver att människor formas i samspel 
med andra genom sina kulturella erfarenheter. På så sätt bygger människor sitt 
lärande, skapande och kännande.  Vidare så beskrivs Vygotskijs syn på språket som 
ett redskap för människor att delta i olika aktiviteter men även ett sätt att bilda 
mening i social interaktion.  Språket är den öppna vägen för barn att komma i 
kontakt med sin omgivning, sin kultur och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter. 

 Catarina uttrycker att det är viktigt att utmana barn att hjälpa varandra, kunna se 
varandras starka sidor och positiva egenskaper samt att hon försöker väva in barns 
förkunskap i temat. Det Catarina säger kan man finna i Åberg & Lenz Taguchi (2005) 
som påpekar att i en lärande miljö är det viktigt att alla kan veta och lyfta fram barns 
individuella kompetenser. Att lyfta fram och synliggöra barns olika kunskaper och 
kompetenser i vardagen har en stor betydelse för barns lärande i förskolan.  
 
I förskollärarnas utsagor finns det olika sätt att förhålla sig till barns erfarenhet. 
Emellertid arbetar de, enligt sina utsagor, med ett socio-kulturellt perspektiv på 
lärande.  Mona berättar att hon utgår från barns intresse av att veta mer om något 
eftersom det gör att de blir mer engagerade i sitt lärande.  Hon börjar med 
individuella intervjuer som ett bra sätt att ta reda på barns intressen. Det kan 
relateras till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som skriver att innehållet i 
förskolan ska kopplas till den kunskap som barn redan har om ett fenomen. 
Förskollärarens uppdrag är då att planlägga ett temainriktat arbete, där mål, ”barns 
tidigare erfarenheter”, kunskap, förutsättningar och intresse tillvaratas.   

Gunilla, Matilda och Catarina berättar att de utgår från barns erfarenhet och intresse 
av att veta mer om något som grund till introduktion av ett temaarbete i förskolan. 
De menar att barn säger vad de vill veta om ett tema. Även vad barn gör i praktiken 
fångar de upp och utgår ifrån det i arbetet. Under aktivitet visar barn praktiskt vad de 
har för erfarenhet i temat. Det är viktigt att barn kan praktiskt visa något de kan. 
Förskollärarna kan ta reda på vad barnen kan genom samtal med barnen. Det kan 
vara i samling vid frukostbordet, vid lunchbordet eller i ett annat sammanhang. De 
kan använda intervjuer för att ta reda på vad barnen vet och kan innan ett tema 
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introduceras.  Matilda uttrycker erfarenhet som något självupplevt. Människan har 
erfarenhet av något som hon upplevt och provat på. Denna uppfattning bland de tre 
förskollärarna kan kopplas till Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
som hänvisar till Pramling Samuelsson (1983) som anser att lärande måste börja med 
att läraren undersöker vilken erfarenhet barn har kring ett visst fenomen. På så sätt 
ser barn meningen i det fenomenet. Barn erfar något genom att involvera sig. Det 
bidrar till barnets kunskapsutveckling. I relation till detta skriver Jonstoij (2000) att 
människors lärande sker i helhet i stället för i styckade fragment. Människors 
förmåga att se sammanhang och skillnader är grunden för deras skapande av 
kunskap. Under berättelser av det man kan, det man sett och har upplevt, skapas 
mening.  

Anne förespråkar en syn på ett mer ”spontant” arbetssätt. Barns sociala interaktion i 
olika aktiviteter, till exempel lek, vad de gör tillsammans med andra ger henne en bild 
av vilka erfarenheter barn har av något. Det är där i barnens egen aktivitet som hon 
ser att hon kan starta barns lärandeprocess om något som hon fångat upp och anser 
att det är viktigt för barn att lära sig om. Ett exempel på det är när barn har byggt 
något i lek och hon ser att det är meningsfullt för barnen. Med hjälp av det kan hon 
införa matematik eller geometri och försöka engagera barnen i det. Det Anne säger 
kan kopplas till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som skriver att i leken 
skapar barn kunskap. I och med leken används och befästs kunskaper och begrepp 
barnen lärt sig. När barn konstruerar olika miljöer i leken får de en utvecklad 
förståelse för olika fundamentala funktioner. Diverse aspekter som sociala, 
känslomässiga, motoriska, intellektuella och språkliga utvecklas genom lek.  

5.2 Hur låter förskollärare barns erfarenheter påverka den pedagogiska 

planeringen i förskolan? 

Mona och Catarina berättar att de arbetar med temaplanering. För att göra sin 
planering tar Mona reda på vad barn är intresserade av att lära sig genom 
individuella intervjuer. Inför sin planering försöker Catarina ta reda på vad barn är 
intresserade av samt barns erfarenhet av temat. Båda förskollärarna anser att det är 
viktigt att barn kan välja och vara delaktiga i arbetet. På så sätt byggs arbetet utifrån 
vad barn tycker och vill. Det kan antas att de har en välstrukturerad planering.  
 
I Catarinas planering behöver hon använda sig av teckenspråk och bilder för att 
lärandet inte blir för abstrakt eftersom hon arbetar med ett barn med särskilt behov. 
Catarina säger att hon har en väl förberedd planering.  
Genom en strukturerad planering med måluppfyllelse så kan Mona följa läroplan och 
plocka upp allt i temat, till exempel matematik, naturkunskap och språk. Det tyder på 
att Monas och Catarinas arbete är målinriktat. De bygger pedagogiskt material 
tillsammans med barnen. På det sättet påverkar barnen den pedagogiska 
planeringen. Båda lärarna tar fram material och ger barn verktyg för att få kunskap i 
temat. Förskollärarnas sätt att planera kan kopplas till Pramling Samuelsson (2011) 
som skriver att barn lär sig genom att vara delaktiga i lärandeprocessen. Detta genom 
att prata och samspela med andra i olika sammanhang och bli hörda. Lärarens roll 
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under aktivitet är att få barnets uppmärksamhet riktad till det fenomen läraren 
arbetar med. På så sätt måste läraren ha kunskap om innehållet i det barnet ska lära 
sig.  
 
Gunilla, Matilda och Anne uttrycker att deras planering är flexibel. De tar reda på vad 
barn är intresserade av, deras erfarenhet och förkunskap, i samtal med barn. De ger 
barn möjlighet att visa vad de kan i praktiken. Det är viktigt att barn upplever något 
tillsammans i social interaktion. Barn påverkar planeringen genom samtal i samling i 
stora gruppen och även i små grupper, vid frukostbordet, vid lunchbordet och i lek. 
Det är viktigt att lärande sker på ett lustfyllt sätt, säger de. Detta kan kopplas till 
Pramling Samuelsson (2011) som skriver att vardagliga aktiviteter som dukning till 
lunch, sitta i mindre grupp med lärare, samling till lek eller annan aktivitet är ett 
tillfälle för barn att tala, experimentera och samtala med vuxna. Till det kan man 
anknyta Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som skriver att barnens 
aktiviteter är riktade till att barnen ska uppnå ett mål. Vardagsaktiveter som måltider 
är ett forum för barnen att lära sig värderingar, regler och traditioner, en plats för 
lärande. 

5.3 Hur anser förskollärare att de pedagogiska aktiviteterna leder till 

barns kunskapsutveckling? 

Monas och Gunillas utsagor visar att de tycker att barnen lär sig genom aktivitet och 
genom att få frågor som anpassas till deras nivå och mognad. Barnen lär sig efter sina 
förutsättningar, därför måste förskollärarna tänka på att ge barnen möjlighet att 
utvecklas inom deras referensramar. Det Mona och Gunilla säger kopplas till vad 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barnets utveckling är 
kontextualiserad. Det innebär att barnets agerande sker samtidigt på olika nivåer. 
Det är i sin tur beroende på i vilken aktuell situation barnet studeras och vilken 
erfarenhet det har. Lärare ska se barnet efter dess möjligheter och förmågor. 
Förskolans uppgift blir då att se till att barn blir aktiva i sitt eget lärande. 
 
Mona säger att lärandet sker i barnet själv. Det går i linje med Jensen (2011) som 
anser att barns lärande och erfarande sker inom dem själva. Det betyder att barn 
skapar sin egen kunskap. I samspel med andra barn och lärare kan barn få ett utbyte 
av idéer och information. Det är barnet självt som skapar mening och innebörd om 
det som det har varit med om. Å andra sidan påpekar Vygotskij (I Säljö 2005) att de 
sociala erfarenheterna byggs genom att individer interagerar med varandra. Det är 
genom interaktion och i samtal mellan människor som kunskap byggs.  Genom 
interaktion med andra i samhället lär barn sig samhällets sätt att tänka och agera. 
 
Mona säger att barnen visar att de har lärt sig något i aktiviteten när de till exempel 
har varit i skogen och byggt en koja. Sedan visar barnen andra barn under lek hur en 
koja byggs med hjälp av brädor. På så sätt ser förskollärarna att aktivitet leder till 
barns kunskapsutveckling.  I hennes barngrupp låter hon barn utveckla sitt eget 
tänkande. Mona berättar vidare att det är viktigt att barn lär sig på ett lustfyllt sätt 
och genom att stimulera barns nyfikenhet kan hon ge barn förutsättningar för fortsatt 
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lärande. 
  
Båda förskollärarna säger även att barnens lärande sker genom att barnen själva tar 
ansvar i lärandeprocessen. I förskolan lär barnen sig att lyssna på varandra och bli 
hörda. Mona säger även att hennes uppgift är att uppmana barnen att tänka på att 
vara bra kamrater. Alla dessa aktiviteter och handlingar gör att barnen utvecklar sig 
eftersom de lär sig samhällets normer och regler. Det är ett sätt att bli delaktiga i 
förskolans vardag, det lärandet tar de med sig livet ut.  
 
Annes, Catarinas och Matildas utsagor säger att aktiviteter som utmanar barns 
nyfikenhet och möjliggör upplevelser med alla sinnen samt aktiviteter som barn får 
prova på är mest betydelsefulla för barns kunskapsutveckling. Förskolan är en plats 
där barnen får social träning. Samlärandet är viktigt i denna kontext. 
Kommunikation mellan förskollärarna och barnen och barnen sinsemellan är mycket 
viktig för barns kunskapsutveckling. Barn lär sig mycket genom att berätta om saker, 
om sig själva, vad de kan och uttrycka sina känslor. I relation till det skriver Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003)  att barnens subjektiva värld och deras sätt 
att tänka ska stå i fokus. Barnen ska ges förutsättningar för att deras subjektiva värld 
synliggörs för dem själva och i övriga i gruppen. Kommunikationen mellan barn 
sinsemellan och med lärare utmanar barnet att reflektera på olika sätt. Det är då 
barns för givettagna tankesätt utmanas. På liknande sätt anser Pramling Samuelsson 
(2011) att variation av uppfattningar är viktigt för barnens lärande eftersom genom 
variation kan barnet se, förstå och få en mer nyanserad uppfattning av olika aspekter 
av omvärlden. Genom lek och temaaktivitet skapar barn en förståelse för variation. 
Förskollärarna anser att leken är viktig för barns lärande och utveckling, leken är ett 
lustfyllt sätt att lära. Barn kan gå från fantasi till verklighet i leken och förstå sig 
själva. I leken kan barn knyta ihop verklighet med fantasi och på så sätt utvecklas. I 
samband med det hänvisas till Vygotskij (1995) som anser att barnens lek har en 
viktig roll i deras lärande och utveckling. Människan skapar i sin fantasi en 
föreställning, bild och uppfattning om en situation utan att ha sett eller upplevt den. 
Människans kreativitet och förmåga att göra nytt gör den till en skapande varelse som 
samtidigt förändrar sin nutid och skapar sin framtid.  

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 
Att använda den kvalitativa forskningen var lämpligt för studiens syfte eftersom jag 
sökte människors åsikter. Resultatet kan inte generaliseras men ger en bild av hur 
förskollärare kan resonera kring barns lärande. Jag tycker att semistrukturerade 
intervjuer har varit en effektiv metod eftersom den gav mig möjlighet att ställa 
följdfrågor. De intervjuade kunde på ett fritt och ledigt sätt prata kring frågorna. Min 
uppfattning om semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren ibland visar att den 
delar uppfattning med den intervjuade. Detta genom att jag nickade eller log ibland 
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under intervjuerna. Under ett tillfälle med en intervjuad var det svårt att fokusera på 
frågan eftersom den intervjuade kom in på andra ämnen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring barns 
förkunskaper och erfarenheter som underlag för barns lärande. 
Resultatet visar att förskolärare menar att de använder barns förkunskaper, 
erfarenheter och intresse som underlag för att introducera tema eller aktivitet för 
barns fortsatta lärande. På liknande sätt visar en studie av Johansson och Sandberg 
(2010) som presenterades i inledningen av detta arbete att lärarstudenter och 
förskollärare anser att barns lärande och deltagande är klart kopplat till varandra.  
Resultat i denna studie visar även att förskollärarnas praktik i förskolan har 
influenser av Vygotiskj och andra sociokulturella teorier om barnens lärande och 
utveckling.   
 
Förskollärarna som deltog i denna studie anser att det är viktigt att göra barn 
delaktiga i sökande av kunskap. Förskollärarna kan via intervju eller när barn gör 
något fånga deras intresse och erfarenhet för starta lärande i ett fenomen.  
Studien visar att förskollärarna har skilda sätt att resonera kring barns förkunskaper i 
samband med barns lärande. Mona och Gunilla uttrycker att de tar hänsyn till barns 
nivå och mognad när de inför ett tema i barngruppen. Förskollärarna anser att det 
sättet att arbeta ger de bästa förutsättningarna för barnens individuella lärande. 
Lillemyr (2006) skriver att undervisningen blir utmanande för barnen när den 
planeras utifrån den utvecklingszon som barnet befinner sig i.  
Mona och Gunilla tillskriver olika nivåer på barns mognad. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) skriver att barnets utveckling är kontextualiserad. Det innebär att 
barnets agerande sker samtidigt på olika nivåer.  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, kan detta medföra att barnets 
kunskapsutveckling begränsas.  
 
Matildas, Annes och Catarinas uttalanden visar istället att de ger betydelse till barns 
förkunskaper när de börjar med aktiviteter eller tema. Barnen får berätta eller visa 
vad de kan eller vet. Barnens samlärande leder till en växelverkan av kunskap som 
hjälper alla barn i sin kunskapsutveckling. Vygotskij (I Säljö 2005) skriver att utbytet 
av erfarenheter i samtal mellan människor leder till en växelverkan av idéer, 
erfarenheter och kunskap i samhället. När barn använder sig av dessa kunskaper och 
färdigheter i olika aktiviteter och sammanhang lär andra barn dessa erfarenheter och 
kunskaper.  
Jag anser att barn som uppmuntras i förskolan att visa vad de kan blir intresserade av 
sitt självlärande. Vilket på lång sikt uppmuntrar barn i deras kunskapssökande. 

Förskollärarna förhåller sig på olika sätt när de betraktar barns erfarenheter. Mona 
säger att hon tar hänsyn till barns intresse att veta mer om något när de ska starta ett 
tema. Gunilla, Matilda och Catarina utgår från både vad barn är intresserade av att 
veta i ett tema och vad de gör i praktiken. 
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Anne å andra sidan säger att hon arbetar på ett ”spontant” sätt. Hon 
uppmärksammar barn i lek och det hon fångar upp med barnen i olika sammanhang. 
Hon säger att i hennes arbete är hon mest intresserad av att upptäcka och uppleva 
saker tillsammans med barnen. Jonstoi (2000) skriver att under berättelser av det 
man kan, det man sett och har upplevt skapas mening. 
Till det förskollärarna sa kan jag tilläga att lärande blir meningsfull i förskolan när 
den är situationsbunden. Då barn i sitt fortsatta lärande sannolikt kommer göra ett 
samband med deras kunnande i ett fenomen och det de ska undersöka. Det sättet 
som förskollärarna har sagt sig arbeta med barn hjälper barn att lära sig att söka 
kunskap på ett relationellt sätt.  
Monas och Gunillas uttalanden tyder på att deras planering utgår från ett individuellt 
anpassat arbetssätt med barn men även barns lärande tillsammans i grupp. 
Matildas och Catarinas utsagor tyder även på att barns individuella och kollektiva 
lärande ska beaktas i planering av aktivitet eller tema. Genom intervju eller samtal 
med barn får förskollärarna veta om barns intresse, erfarenhet och förkunskap i 
tema. De bygger arbetet utifrån vad barn lekt och vad de gör i praktiken. På så sätt 
fångar de upp deras erfarenhet och bygger arbetet kring det. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) skriver att förskolans uppgift blir då att se till att barn blir aktiva 
i sitt eget lärande.  

Annes utsagor tyder på att hon har mest en kollektiv syn på barns lärande. Hon 
uppmärksammar och uppmuntrar barns kollektiva lärande och från det försöker hon 
se barns lärande i grupp. Vygotskijs teori (I Säljö 2005) betonar att de sociala 
erfarenheterna byggs genom att individer interagerar med varandra. 
I ljuset av ett sociokulturellt perspektiv uppfattar jag att lärande sker både i grupp 
och individuellt. Genom att se barns egna jag och deras möjligheter att utvecklas och 
lära sig i grupp hjälper förskollärarna barnen att få tillit till sitt egna lärande. 
Människor är inte lika, varje individ har sitt sätt att tänka och agera. Barn känner 
tillfredsställelse när deras personlighet uppmärksammas.  

Mona och Catarina uttrycker att de har en målinriktad planering. Det tyder på att de i 
sina arbeten vill förbereda barnen inför skolan. Genom att fråga vad barnen har lärt 
sig, vad de vill lära sig och vad som saknades i temat visar de på en arbetssyn som 
kräver att barn inte bara vet vad de har lärt sig men även hur de har lärt sig.  
Mona berättar att barn lär sig och således tar barnet med sig erfarenheten till 
förskoleklassen. Mona säger att deras ”pedagogiska idéer grundar sig på barns 
livslånga lärande”. Hon anser att hennes roll är att öppna barns dörrar till framtiden. 
Säljö (2000) betonar att detta perspektiv på lärande och utveckling är en följd av 
samhällets utveckling med en mycket snabb förändring. Denna form av lärande 
ställer mycket stora krav på barnet då det måste anpassa sig till ett lärande som inte 
enbart är kollektivt, utan även individuellt. I ett informationssamhälle kommer 
förmågor som att kunna sammanfatta, kondensera och kritiskt värdera bli allt 
viktigare.  
Jag antar att eftersom förskolan är en del av samhället som är under snabb 
förändring så kan det resultera i ändringar av förskolans arbetssätt. Det kan vara en 
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indikation på att förskolan inför de ändringar som sker i samhället. 
Jag är av den åsikten att i förskolan bör förskollärare ha en planering som innehåller 
både kunskapssökning och flexibilitet utifrån barns tillfälliga känslomässiga tillstånd.  

Förskollärarna Mona, Gunilla och Matilda betonar att förskolan är en plats för social 
träning. Lärande sker även när barn tar ansvar för sig själva, saker och ting samt för 
sina handlingar.  
Anne, Catarina och Matilda uttrycker att aktiviteter som utmanar barns nyfikenhet 
och möjliggör upplevelser med barns alla sinnen samt aktiviteter där barn provar på i 
praktiken är mest betydelsefulla för barns utveckling. 
Allt detta tyder på att alla förskollärare har en gemensam syn på lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling både på individuell och på social nivå. De betonar vikten 
att lärande ska vara lustfyllt för att barn ska öka sitt intresse och sin lust att lära sig. 
Vilket är positivt enligt min mening. 
Min uppfattning är att lärande som utnyttjar barnens lek, erfarenhet, förkunskap och 
intresse skapar bättre förutsättningar för förståelse för fenomen.  
Förskollärarnas utsagor visar att de inkluderar barns erfarenheter, förkunskaper och 
intresse i tema. Det arbetssättet hjälper barnen att se samband inom fenomen. 
Pramling Samuelsson (2011) anser att genom lek och temaaktivitet skapar barn en 
förståelse för variation. Det är en förutsättning för barn för att kunna urskilja och 
förstå olika dimensioner i samma fenomen eller mer exakt att kunna förstå fenomen 
på olika sätt.  

Avslutningsvis vill jag säga att i en vidare kontext kommer barnen antagligen 
ifrågasätta kunskap och frågor gällande det de ska lära sig. Det viktigaste är att barn 
ska kunna förstå något i ett relationellt sammanhang. Att tillvarata barns perspektiv i 
förskolan är mycket viktigt för barns upptäckande av andras nyanserade sätt att 
tänka. I ett samhälle under kontinuerlig förändring och utveckling kommer dessa 
barn att kunna anpassa sig till dessa nya förhållanden. Förskolan som institution 
arbetar mot konkreta mål, men den är inte målstyrd. Det innebär att förskolan har 
större frihet att välja arbetssätt. När barnen från förskolan kommer till skolan blir de 
ställda inför en ny situation som visar sig i att skolan är målstyrd.   

6.3 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 

I denna studies resultat hittar jag en koppling till en studie av Johansson och 
Sandberg (2010) genomförd i Sverige i vilken totalt femtiosex lärarstudenter och 
femtiosex förskollärare deltog. Resultaten visade på att lärande och deltagande är 
klart kopplade till varandra. De deltagande förskollärarna i denna studie förespråkar 
på ett liknade sätt att inkludera barns erfarenhet och kunskaper i planeringen av 
aktivitet eller tema. Det tyder på att högskoleutbildade förskollärare har ett 
sociokulturellt perspektiv som förespråkar att barn lär sig genom att delta aktivt i sitt 
lärande. 
En vidare undersökning kunde vara en studie som omfattar både intervjuer och 
observationer med förskollärare i deras praktik i förskolan. Detta med avsikten att se 
på vilket sätt förskollärares arbetssätt påverkar barns lärande. En annan studie kunde 



30 

 

vara att intervjua barn i sin praktik i förskolans vardag. Det för att få kunskap om hur 
barn samtalar om ett fenomen och kunskap i interaktion med andra barn i grupp. Det 
vill säga hur de delar sina erfarenheter och förmedlar sina kunskaper. En sådan 
studie kunde hjälpa lärarstudenter att förstå barns syn och anpassa sitt framtida 
arbetssätt till ett bättre sätt att utveckla barns lärande.    
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Bilaga 1 

 

Missivbrev    2013.10.08 

Hej! 

Vi går på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås/Eskilstuna. Vår 
inriktning är lek, lärande och utveckling. Vi kommer att genomföra ett 
examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik under hösttermin 2013. 

Vi avser att studera pedagogernas användning av barns kunskaper och erfarenhet i 
sina pedagogiska planeringar av aktiviter i förskolan. Syftet med detta arbete är att ta 
del av förskolans praktik, genom att ta reda på hur förskollärarna planerar sina 
aktiviteter för att stödja barns lärande och utveckling. Vi vill även skapa möglighet till 
en reflektion som kan leda till vår utveckling som blivande lärare.  

Vi önskar intervjua förskollärare som arbetar med barn mellan 4-5 års ålder. 

Ni som deltar kan när som helst avbryta medverkan. All information till denna studie, 
även namnet på förskolan, kommer att behandlas anonymt i undersökningen. 

All information och ljudinspelning kommer att bevaras säkert och kommer att 
raderas efter vår analys. Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter. Vi kommer att 
använda mobiltelefonen för ljudinspelning. 

Vi har tänkt intervjua vecka 44. Vi kan komma överrens om vilken tid som passar för 
oss och för er att bli intervjuad under denna vecka.  

Vi ber er att fundera på om ni vill delta i vår studie. Ta gärna kontakt med oss senast 
på slutet av vecka 41, oavsett om ni vill delta i studien eller inte.  

Har ni frågor, ta gärna kontakt med oss. Tack på förhand! 

Kontaktuppgift: 

Namn: Edilma Arantes Onsten,                                              Namn: Joping Ly  
Mobil: 072- xx xx xxx                     Mobil: 073-xx xx xxx 
E-mail: xxxxxxxx@student.mdh.se                 E-mail: xxxxxxx@student.mdh.se 
              xxxxxxxxxxxx@hotmail.com                                  xxxxxxxxx@hotmail.com 

Handledare:  
Johannes Rytzler 
E-mail: johannes.rytzler@mdh.se 
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Bilaga 2 

 
 

Examensarbete på grundnivå inom kunskapsområdet pedagogik 

Hej,  

Jag skickar till er information om ämnen i min intervju. 

Övergripande ämnen för intervjufrågorna 

. Koppling mellan barnens erfarenhet och barnens lärande utveckling. 

. Arbetssätt för att utveckar barnens lärande. 

. Tankar bakom barnens erfarenhet och barnens kunskapsutveckling. 

. Inflytande av barnens erfarenhet i förskolans aktivitets planering. 

. Förskollärarens tankar om deras pedagogiska planering och barnens kunskaps utveckling och 

kunskaps medvetande. 

. Pedagogernas medvetenhet att barnen har lärt sig något i teman eller områden de avser i deras 

planering. 
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Bilaga 3 

 
 
Inledningsfrågor: 
 
● Vad heter du? 
 
● Vilken utbildning har du? 
 
● Hur länge har du arbetat som lärare eller förskollärare? 
 
 

1. På vilket sätt väljer du tema eller område att arbeta med? 
 

2. Vilka faktorer tänker du på innan ett tema ska introduceras till din grupp? 
 

3. Vad tar du hänsyn till när du planerar aktivitet? 
 

4. Vad är viktigt att ta hänsyn till i planeringen till barns lärande? 
 
5. Hur anser du att barn lär sig? 

 
6. Hur tolkar du begreppet erfarenhet? 

 
7. Hur bemöter du barns erfarenhet? 

 
8. Hur förhåller du dig till barns förkunskap? 

 
9. På vilket sätt används barnens erfarenhet när barnen ska lära sig ny kunskap? 

 
10. Vad krävs det för barnen att utveckla sin kunskap inom ett tema eller innehåll? 

 
11. På vilket sätt tänker du på barnens olikheter när det gäller att utveckla deras 

lärande? 
 

12. Hur tänker ni på barnens kunskapsutveckling? 
 

13. Hur ser du att ett barn har lärt sig något av det tema ni arbetat med? 
 

14. Vad anser ni är det allra viktigaste att barn lär sig mot ett livslångt lärande? 
 

15. Vad tycker ni är viktigt att arbeta när det gäller barns förberedelse till skolan? 
 

16. Enligt dig vilket är förskollärarens uppdrag? 
 

17. Berätta om ett tema eller innehåll du jobbat med? 
 
- Vad har du tänkt att du vill utveckla hos barnen med aktiviteten? 
- På vad har du tänkt när du planerat aktiviteten? 
- Hur har barnens erfarenhet påverkat temat?  
- När tänkte du på barnens erfarenheter i temat? 


