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Förord
Den politiska debatten och den allmänna diskussionen i Sverige kring skola
och utbildning har i hög grad kommit att fokusera på skolämneskunskaper, och
skolframgång har främst kommit att bedömas och mätas genom internationella
studier, nationella prov och betyg. Samtidigt finns det forskning som visar att
utvecklingen av andra kunskaper och förmågor hos barn kan ha stor betydelse
för hur individer lyckas inom utbildning och arbetsliv. Det gäller förmågor
som exempelvis kreativitet, motivation, samarbetsförmåga, noggrannhet och
ansvarstagande. Det som görs inom förskola och skolans tidiga år för att främja
utvecklandet av dessa förmågor, framstår som särskilt betydelsefullt. Förmågorna har under senare år ofta kallats icke-kognitiva förmågor eller kompetenser, en benämning som Skolverket använder idag. Begreppet är dock inte utan
problem då det inte finns någon entydig definition inom forskningsområdet av
icke-kognitiva förmågor och färdigheter.
Det är bakgrunden till Skolverkets projekt ”Icke-kognitiva kompetenser” (Dnr
2013:00175), inom vars ram en andra publicering nu görs. Denna publicering
är en observationsstudie genomförd av forskare och redovisar observationer och
analyser av fem förskoleenheters arbete inom dessa centrala områden för barns
utveckling och lärande. Forskarnas analys bildar ett teoretiskt ramverk som visar
hur man kan förstå och beskriva pedagogernas arbete. Beskrivningarna avser att
synliggöra pedagogernas agerande och vilken möjlig utveckling det kan leda till.
Exempelvis beskriver forskarna pedagogernas olika handlingar, såsom förstärkande, tillåtande och rolltagande etcetera i olika konkreta situationer. Skolverkets
förhoppning är att denna rapport ska tjäna som underlag i de professionella,
kollegiala samtalen om den egna förskolans utveckling.
Föreliggande rapport är en utvidgning av den tidigare rapporten Att utmana
och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan (Skolverket 2014). Den
rapporten byggde på resultat från en pilotstudie som var explorativ och syftade
till att se om det genom deltagande observationer var möjligt att undersöka
hur man i förskolan arbetar med att skapa förutsättningar för barns lärande
och utveckling inom de områden som Skolverkets projekt ”Icke-kognitiva
kompetenser” fokuserar. Rapporten publicerades i juni 2014 och var den första
publiceringen inom ramen för detta projekt.
Studien som presenteras här har genomförts under ledning av professor
Monika Vinterek, forskningsledare för forskningsprofilen Utbildning och
lärande vid Högskolan Dalarna. Datainsamlingen vid två förskolor har utförts
av lektor Gunilla Lindqvist, Högskolan Dalarna. Désirée von Ahlefeld Nisser,
Mikael Berg samt Gunn Nyberg, samtliga lektorer vid Högskolan Dalarna har
svarat för den resterande datainsamlingen vid var sin förskola. Vinterek och
Lindqvist har författat rapporten och de står också för de övergripande analyser
som redovisas i den. Vidare är de självständigt ansvariga för begreppsanvändning, innehåll och slutsatser i rapporten.
Stockholm i september 2015
Eva Durhán 			
Anneli Melén
Avdelningschef 			Undervisningsråd
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Sammanfattning
I denna rapport presenteras resultatet från en studie som ingår som en del i
Skolverkets projekt ”Icke-kognitiva kompetenser” (Dnr 2013:00175). Uppdraget, och därmed syftet med studien har varit att med hjälp av observationer
undersöka hur arbetet i förskolan kan se ut när man försöker skapa förutsättningar för lust och motivation samt förutsättningar för barns lärande inom
kunskapsområdena: kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande,
tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer samt empati. Studien tar sin utgångspunkt i Förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för
förskolan. Läroplanen reviderades 2010.
Undersökningen har genomförts på fem förskolor i Sverige 1) Förskolan
Piloten som är centralt belägen i en tätort. Den består av tre avdelningar 2)
Förskolan Förorten, en stor förskola i förort till storstad med fem avdelningar
3) Förskolan Landsbygden, en mindre förskola belägen tio kilometer utanför
en mindre tätort. Förskolan består av två avdelningar 4) Förskolan Staden, en
medelstor förskola i en stad nära storstad med fyra avdelningar och 5) Förskolan
Kranskommunen, en förskola som finns i en kranskommun till storstad med två
avdelningar.
Dataunderlaget har främst genererats genom observationer av fyra forskare
(nio–tio dagar på respektive förskola), under sammanlagt 48 dagar och under
en period av två–tre veckor vid var förskola. Sammanlagt har 20 pedagoger
observerats. Observationerna har spelats in och intervjuer har genomförts efter
observationsdagarna. Därefter transkriberades och digitaliserades observationsoch reflektionsanteckningar. Vid analysen var det viktigt för oss att säkra en
förståelse av vad vi observerat och att vi varit konsekventa i hur våra tolkningar
genomförts. Vi har därför resonerat kring hur urvalen av situationer har svarat
mot de ursprungliga formuleringarna och exemplen av de studerade områdena.
Genomgående har vi också kontrollerat att vi som forskare varit överens om
tolkningarna av vilka situationer som skulle kunna hänföras till olika områdes
kategorier. Vår ansats har därmed varit hermeneutisk. Vi har pendlat mellan
delar och helhet och mellan olika tolkningsnivåer under hela analysarbetet.
Studiens resultat tyder på att det är möjligt att genom observationer fånga
hur pedagoger arbetar för att skapa förutsättningar för barns lärande inom
de studerade kunskapsområdena samt hur man arbetar för att skapa lust och
motivation hos barnen. Det som beskrivs kallar vi för ett potentiellt innehåll,
då vi som forskare inte känt till om den handling eller de uttryck vi observerat
grundat sig i någon uttalad avsikt från förskolepersonalens sida. Våra slutsatser
uttalar sig därmed inte om detta som ett intentionellt innehåll. Vi uttalar oss
heller inte om vad barnen lärt sig. I resultatdelen redovisas förekomsten av de
olika områdena och i vilka typer av situationer (t.ex. matsituation, fri lek, planerad lek) som pedagogerna tycks arbeta med dessa områden. Vi har också kategoriserat hur vi tolkar att pedagogerna gör för att skapa möjlighet för barnen att
känna lust och motivation samt att utvecklas inom ovan nämnda kunskapsområden. De huvudkategorier vi fann var ”Genom att pedagogen gör något” med
underkategorierna: Förstärkande, Tillåtande, Avvaktande, Upplysande, Rolltagande, Förklarande, Konkretiserande, Närande, Frågande, och Fredande samt
”Genom att pedagogen uppmuntrar eller uppmanar barnet att göra något” med
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underkategorierna: Erinrande, Undersökande, Prövande, Hypotesskapande,
Erfarande, Problematiserande och Ändrande. Sammanlagt var det 17 underkategorier. I den första huvudkategorin ”Genom att pedagogen gör något”, får det
förebildliga stort utrymme. Detta sätt antyder en kunskapspraktik vi kallat den
”Erfarnes praktik”. Den andra kategorin ”Genom att pedagogen uppmuntrar
barnet till något” relaterar till något vi benämnt ”Nybörjarens praktik”. Det
tycks finnas praktiker där det förebildliga är vanligt förekommande och praktiker där sådana inslag är fåtaliga. ”Nybörjarens praktik” ser ut att vara mest
framträdande i vårt urval av förskolor.
Vi fann även ett par kategorier av ett annat slag än de två huvudgrupperna.
Dessa var ”Att använda alla sinnen” och ”Att använda emotioner”.
Antalet av och karaktären på de beskrivna situationerna vid de olika förskolorna skiljer sig åt. Typen av registrerade situationer varierar också mellan dessa
och det tycks råda stora skillnader i förutsättningar vid de studerade förskolorna, exempelvis vad gäller personaltäthet och lärmiljö. Detta kan ge upphov
till olika möjligheter för pedagogerna att erbjuda mening och stödja kunskapsutveckling i den verksamhet som bedrivs.
I rapportens avslutande del diskuteras bland annat att det vanligen inte
framträdde någon klart uttalad systematisk planering hos pedagogerna för hur
man arbetar med de mål i läroplanen som faller under de områden som studien uppmärksammat. Vi tolkar det som att pedagogernas förhållningssätt, i en
generell mening, snarare står i fokus. Ett synliggörande av olika sätt att arbeta
med de områden som fokuserats i denna studie skulle kunna bidra till pedagogernas intentionella handlande. Likaså ser vi en möjlighet att de benämningar
på kategorier som vi fann i analyserna av materialet skulle kunna bli verktyg i
utvecklandet av den pedagogiska praktiken.
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Inledning
I denna rapport presenteras resultat från de studier som genomförts på uppdrag
av Skolverket med syfte att med hjälp av observation undersöka hur arbetet i
förskolan kan se ut när man försöker skapa förutsättningar för barns lärande
inom en rad kunskapsområden samt hur man kan arbeta för att skapa lust
och motivation. Observationsstudierna ingår som en del i Skolverkets projekt
”Icke-kognitiva kompetenser” (Dnr 2013:00175). De kunskapsområden som
fokuserats i observationsstudien är följande: kreativitet, självuppfattning, ansvar
och genomförande, tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer
samt empati. Uppdraget har också omfattat att undersöka vilka möjligheter som
finns att kunna fånga hur ett sådant arbete går till.
Föreliggande rapport är en utvidgning av den tidigare rapporten Att utmana
och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan (Skolverket, 2014). I
rapporten från 2014 redovisas resultat från en pilotstudie. Beskrivningar av
genomförande och resultat från fyra senare observationsstudier har integrerats i
den tidigare rapporten. Nya uppgifter och slutsatser har arbetats in i texten som
också reviderats utifrån de senare observationerna.
Här presenteras resultat från observationer som genomförts vid sammanlagt
fem förskolor. Våra slutsatser vad gäller möjligheten att via observationer ge en
bild av hur man på förskolan arbetar med att skapa förutsättningar för lärande
inom nämnda områden kommer också att presenteras liksom en avslutande
diskussion av vad som framkommit i våra studier.

Utgångspunkt i läroplanens krav
En utgångspunkt för studien har varit att de områden som fokuseras i den här
rapporten omfattar kunskaper som staten via läroplanen ställer krav på att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla. Dessa kunskaper handlar om sådant
som exempelvis att kunna skapa, ta initiativ, formulera idéer, att ha kunskap om
sig själv och att kunna agera självständigt, att kunna planera, analysera och lösa
problem, att kunna uttrycka och anpassa sig, samarbeta och hantera konflikter,
kunna känna med andra och leva sig in i andras situation. Vi talar i denna text
inte om kunskaper och förmågor eller kunskaper och färdigheter, då vi menar
att förmågor också är kunskaper, till exempel anser vi att förmågan att kunna
analysera är kunskap och att empatisk förmåga är kunskap. Med det vill vi också
slå fast att vi utgår ifrån, att likt annan kunskap går den här typen av färdigheter
och förmågor att utveckla och lära sig i samspel med andra (Balke, 1997; Beetle
stone, 1998; Craft, 2003; Goodwin, 1999; Jeffrey & Craft, 2004; Thoonen et
al., 2011; Vinterek, 2010).
I förskolans uppdrag som startar i skollagen (2010:800) och som inleder
läroplanen för förskolan läggs förskolans uppdrag fast:
[U]tbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).

Barn ska med andra ord, med förskolans stöd, få möjlighet att utveckla kunskaper och värden och även utveckla lusten att lära. I läroplanen finns sedan en
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rad skrivningar om vilket lärande man tänker sig. Förskolan ska främja barnens
kreativitet, tillit och självförtroende och att de utvecklar sin identitet (Avsnitt
2.2, Utveckling och lärande). Vidare ska förskolan ge barnen möjlighet att
utveckla sin kommunikativa kompetens (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och
uppdrag) och att uttrycka sina tankar och åsikter (Avsnitt 2.3, Barns inflytande)
samt utveckla ett symboliskt tänkande (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och
uppdrag). Förskolan ansvarar också för att barnen ges möjlighet att utveckla
en tilltro till den ”egna förmågan att tänka själv” (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag). Att barnen stimuleras till att ”samarbeta och lösa problem”
(Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag) är också en uppgift för förskolan liksom att barnen ges möjlighet att utveckla social handlingsberedskap.
Dessutom ska förskolan uppmuntra och stärka barnens ”medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag). Vidare ska verksamheten syfta till att utveckla barnens respekt för olika
uppfattningar och sätt att leva (Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).
Barnen ska också stimuleras till att ta ansvar för egna handlingar och för miljön
i förskolan (Avsnitt 2.3, Barns inflytande).
Läroplanen ger inga detaljerade anvisningar om hur allt detta ska gå till,
men man talar om att förskolan ska skapa ett klimat som i sig lägger grund
för många av de kunskapsområden som nämns. Med denna bakgrund bör det
också vara tydligt att förskolan har till uppgift, att planera för och arbeta med
att skapa möjligheter för barns lärande och utvecklande av många olika slags
kunskaper. Dessutom ska förskolan främja barns lust att lära. Forskning har
visat att uthållighet, noggrannhet och självdisciplin också är kunskapsområden
som har betydelse för skolframgång (Skolverket, 2013). Men dessa finns inte
med som något förskolan eller skolan ska arbeta med idag. Eftersom forskning
visat på denna betydelse har vi valt att även beakta kunskaper av det här slaget i
vår undersökning.

Begreppet icke-kognitiva kompetenser
Skolverkets projekt ”Icke-kognitiva kompetenser” har tagit form utifrån de
slutsatser som presenteras i rapporten Betydelsen av icke-kognitiva förmågor:
Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång (2013) där man pekar
på att till exempel kunskap om hur man tar ansvar och kunskap om hur man
samarbetar och samspelar också har stor betydelse för hur det går senare i livet.
Samtidigt vet vi att vad som görs i skolan i tidiga år kan få större betydelse än
senare insatser (Ruhm & Waldfogel, 2012), vilket gör att det är av särskild
vikt att förstå hur ett arbete med den här typen av kunskapsutveckling bedrivs
och kan främjas i förskolan. Benämningen ”icke-kognitiva kompetenser” kan
dock ses som problematisk då det inte finns någon vedertagen definition av vad
detta skulle vara. Då vi också finner det svårt att kunna skilja ut vad som är en
kognitiv förmåga och vad som inte är det, har vi i den här rapporten valt att
inte använda oss av denna beteckning utan försöker istället att i möjligaste mån
precisera vad vi avser i varje situation.

Potentiellt och intentionellt innehåll
De observationsresultat som presenteras här är handlingar i förskolans vardag
som vi tolkat som uttryck för sådant som skulle kunna vara ett arbete med förskolans målformuleringar, som innebär att förskolan ska sträva efter att barnen

ATT UTMANA OCH STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN 9

utvecklar kunskap inom områden som berör kreativitet, självuppfattning, ansvar
och genomförande, tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer samt empati. Det vi beskriver kallar vi därför för ett potentiellt innehåll det
vill säga, antaganden om någonting bestämt med potential att kunna utvecklas
med stöd av pedagogen. Vi har inte känt till om den handling eller de uttryck
vi observerat grundat sig i någon uttalad avsikt från förskolepersonalens sida i
syfte att barnen ska utveckla kunskaper om det specifika innehåll vi intresserat
oss för. Våra slutsatser uttalar sig därmed inte om detta som ett intentionellt
innehåll. Detta hade endast varit möjligt om vi också gjort intervjuer med den
observerade personalen innan observationerna. Våra slutsatser säger heller ingenting om vad barnen lärt sig. För det hade det krävts att vi studerat effekterna
av de handlingar vi observerat. Inget av detta ingick i vårt uppdrag. Vår rapport
har dock granskats av den personal som vi observerat och deras uppfattningar
om de slutsatser vi drar avviker inte från våra (Pedagogernas reflektion över
rapporten: Förskolan Piloten; Förskolan Staden; Förskolan Förorten; Förskolan
Landsbygden och Förskolan Kranskommunen, se Källförteckning). Om detta
återkommer vi till i kapitlet ”Studiens utformning”. Följande frågor har varit
vägledande i undersökningen:
• Hur kan ett arbete med lust och motivation, kreativitet, självuppfattning,
ansvar och genomförande, tänkande och analys, kommunikation och sociala
relationer samt empati studeras med hjälp av observation?
• Vilka potentiella innehåll arbetar pedagogerna med?
• I vilka situationer arbetar pedagogerna med olika potentiella innehåll?
• Förekommer vissa potentiella innehåll mer frekvent i vissa situationer?
• Hur kan arbetet med olika potentiella innehåll beskrivas och kategoriseras?
I rapporten kommer en rad exempel att presenteras för att belysa vad vi sett,
men dessa är endast ett begränsat urval då utrymmet och läsbarheten inte tillåter annat. Vi hoppas ändå att de beskrivningar som finns ska kunna representera
de olika handlingar vi önskat beskriva och att de tillsammans ska kunna ge en
förståelse för det arbete som pågår vid de studerade förskolorna. Vi är dock fullt
medvetna om att den bild som framkommer aldrig kan ge full rättvisa åt det
komplexa arbete som pedagogerna utför.
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Studiens utformning
Uppdraget för studien har varit att genomföra observationer på fem förskole
enheter som på ett uttalat sätt arbetar med att främja lust och motivation
och lärande inom följande områden: kreativitet, självuppfattning, ansvar och
genomförande, tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer
samt empati, för ”att fånga hur detta arbete kan se ut i praktiken” (Skolverket,
2013, Dnr 2013:00175, s. 4). I en pilotstudie genomfördes en första undersökning och för att finna en förskola till den sökte vi bland förskolors egna presentationer i en kommun. Vi valde ut en förskola som på sin hemsida såg ut att
intressera sig för studiens områden och tog sedan kontakt med chefen för förskolans verksamhet i kommunen. Efter att ha presenterat syftet med den tänkta
studien och fått tillstånd att genomföra den frågade vi också om hon ansåg att
den förskola vi valt kunde vara lämplig. Verksamhetschefen gav oss stöd för
detta val och även för vårt val att rikta in oss på en avdelning där barnen kommit en bit i sin språkutveckling. Vi önskade en sådan avdelning då vi antog
att det där kan förekomma vissa sätt att arbeta med barn, sätt som kanske inte
uppträder med barn utan utvecklat verbalt språk. Innan studien startade informerades förskolechefen, förskollärarna och den barnskötare som arbetade vid
förskolan både muntligt och skriftligt om studien. Även barnens vårdnadshavare
fick samma information. Samtliga gav sitt skriftliga medgivande till att studien
genomfördes (Informations- och medgivandedokument Förskolan Piloten).
Efter det som inledningsvis var en pilotstudie drog vi slutsaten att det var
möjligt att genomföra observationer om hur förskolan arbetar med att stärka
barns kunnande inom de fokuserade områden som beskrivits ovan. Detta
möjliggjorde för en fortsättning då det bestämdes att vi skulle göra ytterligare
fyra studier vid olika förskolor som skulle genomföras av Désirée von Ahlefeld
Nisser, Mikael Berg, Gunn Nyberg och Gunilla Lindqvist med ansvar för var sin
förskola. Samtliga är verksamma forskare vid Högskolan Dalarna.
Vid urvalet utgick vi från ett antagande om att olika förutsättningar vad
gäller barngrupp, personalens utbildning och erfarenhet samt förskolans miljö
i en vid bemärkelse inverkar på hur man arbetar i förskolan. Genom att finna
förskolor som skilde sig åt antog vi att det skulle kunna leda till att vi fick syn på
fler sätt att arbeta och möjligen en annan bild av vilka sätt som dominerar verksamheten än vad vi fann i pilotstudien. För att hitta sådana förskolor kunde vi
ta hjälp av Skolverket, som besökt ett antal förskolor i Sverige inom ramen för
projektet ”Icke-kognitiva kompetenser”. Dessa förskolor var belägna från norr
till söder och både i stad och på landsbygd. Vi önskade förskolor som skilde sig
åt gällande storlek, ålder på barnen, läge (landsbygd, förort till storstad etcetera),
typ av huvudman (kommunal eller enskild) och pedagogisk inriktning och antal
barn med andra modersmål än svenska.
Vi blev föreslagna fyra förskolor som presenterades enligt nedan:
1. En liten förskola i storstad som drivs som ett föräldrakooperativ. Den har en
avdelning med cirka 15 barn i åldersblandad grupp. Förskolan har fokus på
demokrati och genus.
2. En stor förskola i förort till storstad med 5 avdelningar (1–2 år, 2–3 år, 4–5
år). Sammanlagt närmare 100 barn. I verksamheten utgår man mycket från
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barnens intressen och man är inspirerade av tankar med ursprung i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien. (I rapporten kallad ”Förskolan
Förorten”.)
3. En mindre förskola på landsbygden med två avdelningar (1–3 år, 4–5 år).
Förskolan bedömdes ha ett gott samarbete gällande övergång till förskoleklass. (I rapporten kallad ”Förskolan Landsbygden”.)
4. En medelstor förskola i en stad med närhet till storstad med fyra avdelningar
(1–2 år, 2–3 år och två avdelningar 4–5 år). Andelen barn med utländsk
bakgrund är hög. Verksamheten har uttalat fokus på lek. (I rapporten kallad
”Förskola Staden”.)
Vi ansåg att de föreslagna förskolorna väl svarade mot den variation av olika
förutsättningar som vi tänkt oss och förskolorna kontaktades och tillfrågades
om de kunde tänka sig att ingå i observationsstudien. Tre av förskolorna tackade
ja till denna inbjudan men förskola nummer ett avböjde deltagande. En annan
förskola som var mest lik den som avböjde valdes därefter ut. Likheten handlade
om att den var relativt liten och att den var ett föräldrakooperativ. Den var dock
inte belägen i en storstad.
5. En förskola i en kranskommun till storstad, med 30 barn uppdelade på två
avdelningar. Den ena avdelningen är för de yngsta barnen och den andra
avdelningen för de äldsta barnen. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ
med en inriktning inspirerad av ”Reggio Emilia”. (I rapporten kallad ”Förskolan Kranskommunen”.)
Vårt urval av förskolor i den fortsatta studien kom därmed att bestå av förskolorna 2–4 och nummer 5 ovan: Förskolorna: Förorten, Landsbygden, Staden
och Kranskommunen. Efter att urvalet var klart togs en första kontakt med
förskolornas huvudmän. Därefter kunde forskarna i observationsstudien ta
kontakt per mejl och telefon med respektive förskolechef för att få tillstånd att
genomföra studien vid de förskolor som valts ut. Informations- och medgivandebrev skickades även ut till verksamhetschefer, förskolechefer, personal och
vårdnadshavare vid dessa förskolor (Informations- och medgivandedokument
Förskolan Landsbygden, Förskolan Staden, Förskolan Förorten och Förskolan
Kranskommunen).

Insamling och analys av material samt metodiska
och etiska överväganden
Innan observationerna startade gjordes en halv till en dags besök på förskolan
för att bekanta sig med både barn och vuxna och för att få en inblick i verksamhetens utformning och rutiner. I det följande kommer den personal som vi
observerat att kallas för pedagoger oavsett om de har en förskollärarutbildning
eller är barnskötare.
Eftersom vårt syfte var att kunna beskriva så rikt som möjligt hur man
arbetar med de områden som nämnts ovan har vi utformat studien på ett sätt
som skulle möjliggöra att alla de olika situationer och rutiner som ingår i den
ordinarie verksamheten i förskolan också täcktes in av studien. För att inte missa
någon sådan situation bestämde vi att observationerna skulle omfatta alla tider
som förskolorna vanligen höll öppet, så att situationer vid förskolans öppnande
såväl som när den stängdes också skulle bli observerade. I tabellen nedan finns
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en översikt av antal observationstimmar och dagar samt hur många pedagoger
som observerats vid var förskola. Observationerna skedde under en period på
två till tre veckor. Pilotstudien genomfördes hösten 2013 och de övriga hösten
2014.
Tabell 1. Antal observationsdagar, observerade timmar och antal observerade
pedagoger i de olika förskolorna
Förskola

Antal
observationsdagar

Antal
observerade
timmar

Antal
observerade
pedagoger

Piloten

10

ca 60

4

Staden

10

ca 50

3

Förorten

9

ca 60

4

Landsbygden

9

ca 60

5

Kranskommunen

10

ca 60

4

Totalt

48

ca 300

20

Den totala observationstiden inom studien utgör cirka 300 timmar och varierade mellan drygt 50 till 60 timmar på de olika förskolorna. Sammanlagt har
20 pedagoger följts och observerats under den tid de arbetat i barngrupperna.
Alla observationer vid varje förskola har utförts av samma forskare. Denna har
förlagt sina observationsbesök så att forskaren ibland har följt den observerade
pedagogen från förskolans öppnande och ibland fram till stängning för att på så
sätt täcka in olika typer av situationer i verksamheten.
En risk som alltid föreligger vid observationer är att man är selektiv i sitt
urval och att detta styrs på ett sätt som medför bias i undersökningen. För att
undvika detta så långt som möjligt bestämde vi att följa en pedagog åt gången
under en hel arbetsdag och då observera och dokumentera allt som den pedagogen gjorde. Att dokumentera allt är dock inte möjligt och ett urval måste
ske. Även om det i vår studie redan var klart att vi skulle rikta blicken mot vissa
områden innebar detta ändå en första tolkning när det skulle avgöras vilka händelser som hade anknytning till dessa områden. Tolkningar kan göra att blicken
och koncentrationen riktas mot vissa företeelser och inte andra. För att säkra en
förståelse av vad vi observerat och att vi varit konsekventa i hur våra tolkningar
genomförts har vi hela tiden resonerat om hur urvalen svarat mot de ursprungliga formuleringarna och exemplen av de studerade områdena. Genomgående
har vi också kontrollerat att vi som forskare varit överens om tolkningarna av
vilka situationer som skulle kunna hänföras till olika områdeskategorier. Detta
har skett både vid pilotstudien och i de uppföljande studierna. Vi har också låtit
pedagogerna läsa våra tolkningar och reagera på vad vi tolkat in i de rubricerade
områdena och hur de stämmer överens med de exempel vi valt för att belysa
dessa. Pedagogerna har delat våra uppfattningar (Pedagogernas reflektion över
rapporten: Förskolan Piloten, Förskolan Staden, Förskolan Förorten, Förskolan
Landsbygden och Förskolan Kranskommunen). Vår ansats är hermeneutisk
(Ödman, 2005) och vi har hela tiden pendlat mellan delar och helhet och mellan olika tolkningsnivåer under det att materialet vuxit fram och analyserats.
En viktig aspekt av vårt tillvägagångssätt har varit att låta de forskare som inte
var involverade i pilotstudien möta verksamheten på sina förskolor så förutsättningslöst som möjligt i förhållande till vad vi fann i pilotstudien. Av det skälet
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bad vi att de inte skulle sätta sig in i de kategorier vi skapat under pilotstudien.
Tanken var att öppna upp för en större möjlighet att kunna se andra sätt att
handla som vi kanske inte uppmärksammat och därmed också kunna utforma
andra kategorier som vi inte lyckats formulera tidigare. Detta sätt att resonera
bygger på föreställningen att människans sätt att uppfatta världen är beroende
av tidigare erfarenheter.
Vid besöken under de dagar som undersökningen pågick har observatörerna
gjort ljudupptagningar och antecknat de händelser som de tolkat har anknytning till studiens områden. För varje observerad pedagog fanns en särskild
anteckningsbok och högersidorna i böckerna har använts för dessa anteckningar.
Vänstersidan har varit reserverad för observatörens reflektioner av analyserande
karaktär eller för frågor som väckts. Observationerna har vid några tillfällen
avbrutits för samtal med pedagogen när denne själv velat förklara någonting
eller när forskaren önskat få något förklarat av betydelse för studien. Ambitionen har varit att störa den pågående verksamheten så lite som möjligt. Efter
varje observationsdag har forskarna skrivit rent sina anteckningar samt en övergripande reflektion.
Ett metodproblem som kan uppstå i den här typen av studier kan vara att
pedagogerna och barnen blir mycket störda av forskarens närvaro och att detta
påverkar det som blir möjligt att få ta del av. Med den här studiens upplägg blev
det dessutom uppenbart att den observerade personen var iakttagen hela tiden
eftersom det inte går att vara diskret när verksamheten är organiserad som den
är i förskolan. En del av pedagogerna vittnade också om att det kändes ovant att
någon observerade deras handlingar. På de förskolor där lokalerna var trånga,
med vissa rum med mycket begränsat utrymme, hände det att observatören
valde att stanna utanför. Skulle man ha valt att närvara var man rädd att det
skulle störa verksamheten och interaktionen mellan övriga närvarande alltför
mycket. Vi bedömer dock inte att de här nämnda exemplen på upplevda problem skulle ha påverkat studien i någon omfattning av betydelse för de resultat
vi presenterar.
Barnens intresse för observatören kan också bli ett problem då det kan hindra
arbetet och även vad som sker i interaktionen mellan barnen och pedagogen.
För att hantera detta och ändå bemöta barnen respektfullt fick forskarna i vår
studie försöka avstyra barnens anspråkstagande på ett så vänligt sätt som möjligt. Det kunde ske genom att forskaren vid några tillfällen sa sådant som ”Gå
till din fröken, hon kan hjälpa dig. Jag måste jobba med min bok, jag har ju det
här jobbet” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 5) och
då lämnade barnen forskaren ifred och problemet löstes.
I studien har vi följt de etiska riktlinjer som finns inom samhällsvetenskaplig
och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Personerna som ingår i
studien har informerats om studiens syfte och genomförande och tillstånd från
dem har också hämtats in. De har också blivit upplysta om att de närsomhelst
haft rätt att avbryta studien och att datamaterialet bara kommer att användas i
forskningssammanhang. De har också fått information om att alla namn kommer att anonymiseras. Valet att kalla alla som vi observerat för pedagoger är
också ett led i att försvåra en identifikation av personerna som ingått i studien.
I de exempel där vi refererar till de deltagande personerna är både barnens och
pedagogernas namn utbytta. Samma barn och pedagog kan också ha helt olika
namn i olika exempel. Studien har genererat följande material:
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•
•
•
•

20 observations- och reflektionsböcker, en för varje observerad pedagog
Digitaliserad text av observations- och reflektionsböckernas anteckningar
(Mellan 30–50 sidor per förskola [times 12, enkelt radavstånd] sammanlagt
ca 200 sidor)
Ljudupptagningar med diktafon från 45 observationsdagar
20 bandade intervjuer med pedagogerna, vardera mellan 15–25 minuter

När observationerna avslutats och det insamlade materialet transkriberats och
digitaliserats fortsatte analysarbetet. Först beskrevs alla händelser med sina
”potentiella innehåll” i kronologisk följd som en rad av exempel. Vi tittade
sedan på dessa exempel och tolkade vilka områden som de berörde oavsett
hur de tidigare hade valts ut i förhållande till dessa. De områden som utgjorde
fokus för vår studie och som också användes som kategorier i denna analys var:
lust och motivation, kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande,
tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer samt empati. Vissa
exempel kunde endast knytas till ett område och andra till flera. Efter detta
samlades alla exempel, som vi tolkade som möjliga att sammanföra, under
samma kategoriområde. Detta gjordes först för pilotstudien och senare för de
efterföljande studierna. I den senare omgången läste forskarna som genomfört
observationsstudierna varandras observationsprotokoll.
Därefter samlades samtliga forskare till en träff där samma procedur som
skett i pilotstudien upprepades. De exempel vi fann att vi hade olika uppfattningar om hur de skulle kategoriseras, vilket var ett mindre antal, blev föremål
för diskussion där vissa exempel förtydligades, uteslöts eller kategoriserades om
tills de kunde uppfattas som tillhörande en viss områdeskategori.
Därefter intresserade vi1 oss för relationen potentiellt innehåll och olika
situationer i verksamheten såsom samling2, utomhuslek eller vilostund etcetera.
Vi granskade olika exempel under varje områdeskategori för att se om de olika
potentiella innehållen uppträdde i specifika situationer och om de var mer frekventa i vissa situationer. Den här analysfasen har sett lika ut i både pilotstudien
och den efterföljande utvidgningen av studien.
Efter att analysfasen ovan var genomförd i pilotstudien skiftade vi fokus mot
hur vi skulle kunna finna kategorier för att beskriva hur vi tolkar att pedagoger
kan arbeta för att främja barns lärande inom våra specifika områdeskategorier. I en genomläsning av varje exempel på potentiellt innehåll (det bestämda
område vi antagit att pedagogerna arbetat med för att främja barns kunnande
inom) koncentrerade vi oss på meningsbärande uttryck i detta arbete. Uttryck
ska här förstås i en vid betydelse som olika sätt att främja lust och motivation
samt kunskap med koppling till de olika områden som vi intresserat oss för. Vi
sökte efter likheter och skillnader i vad som utspelade sig i dessa exempel för
att kunna urskilja vilka som var lika. De uttryck i vilka vi fann likheter fördes
samman. När vi sorterat våra exempel försökte vi finna begrepp som på något
1. I det inledande skedet av analysarbetet i den andra studieomgången, vilken beskrivits i det
föregående stycket, var alla forskarna involverade. Övriga analyser har genomförts av Vinterek
och Lindqvist.
2. Begreppet samling används ofta i förskolesammanhang för att beskriva en gemensam aktivitet
där barn och pedagoger samlas i ring och genomför olika aktiviteter (ex. sånglekar, rimövningar, enklare danslekar). Samlingen planeras oftast av pedagogen. Vid de studerade förskolorna varade samlingen mellan ca 10 och 30 minuter varje dag.
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sätt kunde beskriva en handling för att främja lärande, (olika sätt att arbeta för
att underlätta lärande inom de områden som varit i fokus för vår studie), som
de sammanförda exemplen gav uttryck för. Vi fann begrepp som Förstärkande
och Prövande med flera. Förstärkande såg vi till exempel som en kategori för
något vi tolkar att pedagoger kan göra, med följd att det förstärker barns egna
tankar och handlingar på ett sätt som kan leda till att barnen upptäcker, förstår
eller tillägnar sig något. Under kategorin Prövande förde vi sådant där vi tolkade
in att pedagoger uppmuntrar eller uppmanar barnet att pröva på ett sätt som
skulle kunna leda fram till att barnet gör erfarenheter som hjälper dem i sitt
lärande. När vi funnit en rad begreppskategorier av det här slaget undersökte
vi om det fanns överlappningar som gjorde att något av dessa begrepp kunde
sammanföras med något annat. Vi testade också olika exempel på potentiella
innehåll fram och tillbaka under olika begreppskategorier. När något exempel
inte passade in försökte vi finna ett nytt begrepp för att skapa en ny kategori till
vilken detta exempel kunde föras. På så sätt pendlade vi mellan del och helhet,
helhet och del tills vi båda ansåg att våra exempel kunde hänföras till någon
av kategorierna. Vi kontrollerade också hela tiden om vi kunde göra samma
kategoriseringar. När vi hade kategorier som såg ut att kunna svara mot varje
exempel på potentiellt innehåll ansåg vi oss färdiga med ett första steg i denna
kategorisering. Nu hade vi dock en rad kategorier som vi kände att de sinsemellan var olika. Därefter vidtog en jämförelse av likheter och skillnader mellan de
kategorier som nu tagits fram och vi kunde dela in dessa i två huvudkategorier
av sätt att handla.
Efter att den utvidgade studien genomförts gjordes ett försök att sortera in
de handlingar vi kunde urskilja av potentiella innehåll från de nya förskolorna, i
det från pilotstudien skapade kategorisystemet. De flesta handlingar kunde med
lätthet sorteras in under befintliga kategorier, men ett antal nya kategorier blev
synliga. Dessa kunde också hänföras till endera av de redan beskrivna huvudkategorierna. I detta arbete blev också en annan dimension av olika sätt att
handla för att främja barns lärande inom de fokuserade områdena (kreativitet,
självuppfattning, ansvar och genomförande, med flera) synlig. I resultatkapitlet
återkommer vi till de kategorier vi funnit och till de distinktioner mellan olika
kategorisystem som också framträtt för oss.
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Beskrivning av de studerade förskolorna
Nedan följer beskrivningar av de studerade förskolorna. Syftet är att ge en bild
av vad som framträtt som karaktäristiskt för var förskola. Beskrivningarna kan
därför se något olika ut.

Förskolan Piloten
Förskolan är centralt belägen i en tätort. Den består av tre avdelningar. Avdelningarna är indelade så att barn mellan 1–2 år utgör en grupp, barn mellan 3–4
år bildar en grupp och de äldsta barnen, 5–6-åringarna, går tillsammans. Personalen arbetar efter ett rullande schema, vilket gör att all personal, sammanlagt
elva personer, arbetar cirka två år på varje avdelning. Intentionen är att skapa
relationell kontinuitet mellan barn och pedagoger. Förskolan ligger naturnära
och det finns stora möjligheter för personalen att ta med barnen ut till det närbelägna skogsområdet, vilket de också gör så gott som dagligen. Gården är stor
och det finns bland annat tillgång till klätterställning, gungor och sandlåda.
På den avdelning som var i fokus var 18 barn inskrivna när studien genomfördes. Avdelningen har plats för 21 barn. Barnen var mellan två år och tio
månader och fyra år och åtta månader. Inget barn tycktes vara i något uttalat
behov av särskilt stöd i sin utveckling. De flesta av barnens föräldrar arbetade inom tjänstesektorn och på avdelningen fanns få barn med annan etnisk
bakgrund än svensk. Avdelningen inrymmer två kapphallar, toaletter och fyra
rum, ett större och tre mindre. På en vägg i ett av rummen fanns ett schema
över dagen där bilder på barnen, pedagogerna, veckodagarna och aktiviteter
var fastsatta. På väggarna på avdelningen fanns också gott om dokumentation
av verksamheten. De flesta i personalgruppen hade gått en lokal kurs i ”Reggio
Emilia”. På avdelningen arbetade tre förskollärare och en barnskötare. Samtliga i
personalgruppen hade 20–30 års erfarenhet av arbete i förskola.

Förskolan Förorten
Förskolan är lokaliserad i en förort till en större stad. På förskolan går 95 barn
som är fördelade mellan olika avdelningar enligt åldrarna 1–2 år, 2–3 år och
4–5 år. Sammanlagt arbetade 17 pedagoger på förskolan. De var knutna till
någon av de olika avdelningarna, men vid behov hjälpte de även till på de andra
avdelningarna. Förskolan är utformad med avdelningar som ligger intill varandra i markplan. Varje avdelning har två eller tre rum för aktiviteter och ett större
samlingsrum för verksamhet och måltider. Förskolan har även tillgång till en
större utomhusgård med möjligheter till olika aktiviteter och lek. Exempelvis
finns gungor, sandlådor och klätterställningar. Förskolan ligger i ett bostadsområde, med god tillgång till kommunens bibliotek, närliggande natur och lekplatser. De flesta av barnen som går på förskolan bor i närområdet. Det omkringliggande bostadsområdet består av så väl villor som bostadsrätter och hyresrätter.
På den avdelning där studien genomförts arbetade fyra pedagoger, tre förskollärare och en barnskötare. De flesta barn på avdelningen var tre år. Pedagogerna
hade varierad erfarenhet av arbetet inom förskolans verksamhet. Sammanlagt
vistades 16 barn i olika omfattning på avdelningen. Verksamheten följde en
viss daglig procedur: Efter frukosten följde morgonsamling med gemensamma
aktiviteter som leddes av pedagogerna, därefter var det utevistelse innan det var
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dags för lunch. Efter lunch följde ett pass med mer eller mindre fria aktiviteter,
exempelvis bokläsning, bygga lego etcetera. Därefter följde mellanmål och i
anslutning till det var det oftast tid för utomhusvistelse.

Förskolan Landsbygden
Förskolan är belägen på landsbygden i en by cirka tio kilometer från en mindre
tätort. Förskolan är helt nybyggd. Den har ljusa öppna lokaler med en planlösning som skiljer sig från hur förskolor traditionellt är designade. Bland annat
finns en spiraltrappa som leder till ett loft. Loftet har ett litet torn som fungerar som ett takfönster. På loftet vistas gärna de lite äldre barnen på förskolan.
Gården är rymlig och avdelad med staket och grind med en framsida och en
baksida. Gården har nya sandlådor, gungor, gungbräde, klätterställningar och
rutschkanor, där barnen ofta väljer att vara. En gunga är konstruerad för många
barn, alternativt för ett fysiskt funktionsnedsatt barn eller barn i 1–2-års åldern.
På den gungan kan fyra till fem barn i olika åldrar gunga tillsammans. Förskolan ligger centralt i det lilla samhället och cirka 200 meter från förskolan finns
djurhagar, små gårdar, en sjö och skogen dit pedagogerna och barnen går rätt
ofta (minst en gång i veckan). Föräldrarna arbetar bland annat inom tjänstesektorn, inom byggbranschen och som egenföretagare.
I huset finns tre avdelningar. Avdelningen för de yngsta barnen, som är 1–3år (12 barn när studien genomfördes), avdelningen för barn i 4–5-års åldern
(9 barn när studien genomfördes) och ett fritidshem dit skolbarnen (6–12 år)
kommer efter skoldagen (21 barn när studien genomfördes). På avdelningarna
fanns också ett mindre antal barn som behärskade flera språk. På förskolan och
fritidshemmet arbetade sammanlagt sex pedagoger vid tidpunkten för studien.
Bland 1–3-åringarna arbetade två förskollärare och en barnskötare. På avdelningen för 4–5-åringar arbetade en förskollärare och en barnskötare och en
fritidspedagog fanns där som resurs fram till klockan 13.30. Från 13.30 och
framåt arbetade en pedagog på avdelningen för 4–5 åringar. Fritidsverksamheten och fritidspedagogens arbete ingår inte i studien. Rutinerna på de två
förskoleavdelningarna skilde sig något åt. På avdelningen för de yngre barnen
hade de fler fasta rutiner med samlingar och särskilda tider för bland annat
utevistelser och vila. Bland de äldre barnen (4–5 åringarna) skedde aktiviteterna
oftast utifrån vad barn och vuxna gemensamt bestämde eller utifrån vad förskolläraren planerat. Innan lunch varje dag samlades pedagogerna och barnen cirka
fem minuter för samtal och gemensamma reflektioner. Efter lunch var det oftast
tid för högläsning. På fredagförmiddagar hade avdelningarna gemensam samling
med samtliga barn och pedagoger. Under observationsperioden var det två barn
som inskolades, dessa barn var då cirka ett år och tre månader gamla.

Förskolan Staden
Förskolan ligger i en större tätort nära huvudstaden och har ett upptagningsområde med många utlandsfödda barn. Förskolan hade cirka 70 inskrivna barn
och på avdelningen där studien genomförts fanns 19 barn inskrivna. Bland
barnen var förutom svenska sju olika modersmålsspråk representerade. Ett fåtal
barn i barngruppen hade svenska som modersmål. Utomhusmiljön består av en
gårdsplan med gungställning och en byggnad med torn och klättermöjligheter.
En större gräsyta och en liten skogsdunge angränsar till gården.
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På avdelningen där studien genomförts gick barn i 4–5-årsåldern och det fanns
tre ansvariga pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. Två av dem talar
också några av barnens språk. Till största delen var det enligt schemat tänkt att
samtliga pedagoger skulle vara på plats, men så blev det inte alltid i praktiken.
Om någon var sjuk på en annan avdelning hjälptes personalen åt i den aktivitet
som planerats den dagen, eftersom inga vikarier kallades in. Vid öppning och
stängning, då antalet barn minskar, flyttade tre avdelningar ihop till en vilket
innebar att flera barn och pedagoger flyttade till en annan avdelning. Inomhusmiljön är indelad i olika rum, där finns bland andra Fantasirummet, Bygg- och
rörelserummet och Ateljén. Förutom dessa rum finns ett stort, fjärde rum där
det finns ett litet kök med diskbänk, en avdelning med matta och läkar-, tandläkar- och ögonmottagningsmaterial där barnen kan leka. De flesta aktiviteteter
skedde inomhus.

Förskolan Kranskommunen
Förskolan är belägen i en mindre tätort i närheten av en storstad. Den finns i
ett bostadsområde knappt två kilometer från centrum och området består av
radhus. Nära förskolan finns även flervåningshus och fristående villor. Barnen
kommer från närområdet. Förskolan är ett föräldrakooperativ och vårdnadshavarna kommer från en rad olika länder. Flera av barnen behärskar fler än ett
språk. På förskolan talar dock både vuxna och barn svenska. Förskolan består
av två avdelningar, en för 1–2-åringar (13 barn när studien genomfördes) och
en för 3–5-åringar (20 barn när studien genomfördes). På förskolan arbetade
sammanlagt nio pedagoger, däribland förskolechefen och en resurspedagog.
Avdelningarna hjälpte varandra på så sätt att när någon var sjuk arbetade man
över avdelningsgränserna. Varje avdelning hade planeringsmöte varannan fredag
förmiddag. Då tog den andra avdelningen hand om samtliga barn så att alla
pedagoger på en och samma avdelning kunde planera tillsammans. Förskolan
är inhyst i ett av radhusen i bostadsområdet. Huset är uppdelat så att de båda
avdelningarna har varsin halva av huset. Ute finns det en sandlåda, en lekstuga
och en gunga som är som en flätad, rund korg som flera barn kan sitta samtidigt
i och gunga. Det finns även ett utelekförråd där cyklarna står. Gården är kuperad men ganska liten.
På den avdelning där studien genomförts arbetade en förskollärare och tre
barnskötare, alla med lång erfarenhet av arbete i förskola. Avdelningen har
tillgång till ett kapprum där barnen kommer in och hänger sina kläder. Förutom detta rum finns det sex rum till som personalen och barnen kunde ta i
anspråk. Rummen är ganska små förutom ett som är lite större och användes till
samlingar och vila för de äldsta barnen. Ett rum kallas för ateljén och användes för målning och annan konstnärlig verksamhet. I ett annat rum finns ett
snickarbord. Böcker och material var placerade högt upp på hyllor. Pedagogerna
arbetade med tydligt förhållningssätt och med väl synlig struktur för den pedagogiska verksamheten. Här fanns klara rutiner och regler.
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Exempel från arbetet med olika områden
I det här kapitlet kommer vi att ge exempel på sådant vi tolkat som uttryck för
ett handlande med möjlighet att kunna utmana och stimulera barns lärande av
vissa kunskaper samt att uppmuntra lusten och viljan att lära. De kunskaper vi
intresserat oss för har vi valt att gruppera inom sex områden tillsammans med
ett eget område för ”Lust och motivation”. Vi börjar med att presentera området ”Lust och motivation” då vi ser det som något som kan lägga en grund för
att skapa goda förutsättningar för lärande inom alla övriga kunskapsområden vi
behandlar. Områdena är följande:
1. Lust och motivation (t.ex. lust och vilja att lära och reflektera kring sitt
lärande och utveckla det)
2. Kreativitet (t.ex. nyfikenhet, initiativtagande, nyskapande och idérikedom)
3. Självuppfattning (t.ex. självförtroende, självkännedom, självständighet och
identitet)
4. Ansvar och genomförande (t.ex. uthållighet, noggrannhet och ansvarstagande)
5. Tänkande och analys (t.ex. förmåga att planera och att lösa problem)
6. Kommunikation och sociala relationer (t.ex. samarbetsförmåga, konflikthantering, anpassningsförmåga, förmåga att uttrycka sig samt att uttrycka sin
mening)
7. Empati (t.ex. inlevelseförmåga, medkänsla och tolerans)
Nedan följer ett antal exempel som belyser vad vi tolkat som ett arbete med
att främja och utveckla de områden som presenterats ovan. För att tydliggöra
områdenas koppling till styrdokument för förskolan redovisas först ett citat från
läroplanen. Läroplanstexten följs sedan av exempel som belyser de studerade
områdena. Följdordning på redovisningen av de olika områdena baseras på att
vi funnit att vissa områden ligger mer nära varandra, vilka också ibland griper in
i varandra. Som vi ser det finns heller inga skarpa gränser mellan dessa områden. Arbetet med ett område kan samtidigt också ge prov på ett arbete med ett
annat.

Lust och motivation
”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras
vilja och lust att lära ska stimuleras” (Lpfö 98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund
och uppdrag).
Barnen hjälps åt att komma upp på en stor, stor sten. Pedagogerna avvaktar med
att hjälpa till. En pojke säger: ”Tack!” ”Bra att du säger tack!” säger en av pedagogerna. Ett barn säger till ett annat barn: ”Kan du komma ner där? Jag kan visa
dig.” Barnen hjälper varandra att hitta lösningar för att komma upp och ner från
stenen. Efter många försök där de hjälps åt med diverse hjälpmedel har alla barn
klarat att ta sig upp och ner för stenen. De båda vuxna har hela tiden observerat
skeendet lite på avstånd men stöttat vid behov med hjälp av verbala instruktioner, uppmuntran att ta hjälp av kamrater. Ibland har de också gett stöd genom en
hjälpande hand. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)
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”Titta!” pojken pekar på en vattenpöl. ”Ja, du har ju stövlar så du kan gå där”
säger pedagogen. Pojken går ner rätt djupt i pölen, andra barn följer efter.
Pojken vänder sig om till sina kompisar och skrattar. (Förskolan Landsbygden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 2)
Ute på gården föreslår någon att de ska leta efter insekter. Pedagogen nappar
på förslaget och säger att de behöver hinkar och spadar. Barnen hämtar i förrådet och de går iväg till skogsgläntan alldeles intill. Pedagogen säger att insekter
kan hittas under stenar och barnen börjar välta tunga stenar. Ibland är stenarna
så tunga att pedagogen får hjälpa till. (Förskolan Staden, Observations- och
reflektionsbok, Dag 1)

Kreativitet
”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt
ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,
kunskaper och färdigheter” (Lpfö 98, Avsnitt 2.2, Utveckling och lärande).
Ute i skogen föreslår en pojke att de ska leka en lek. Pedagogen säger: ”Nu
har Anton ett förslag: Alla ekorrar byter bo.” Barnen och pedagogerna leker
leken. En pojke kommer på att man kan sitta på en sten och säger att det är en
raket. ”Vi kan stå på stenen och ropa” (Alla ekorrar byter bo), säger pojken. En
av pedagogerna och flera utav barnen kliver upp på stenen. (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 1)
Några barn leker i en lekstuga i lekparken. Ett barn har lagat mat. Pedagogen:
”Vad fint du har gjort!” Barnet: ”En paj!” Pedagogen svarar: ”Du är jätteduktig
på att laga mat!” Barnet: ”Jag är mamma!” Pedagogen: ”Mmm, jättegott! Nu
är jag alldeles mätt i magen!” (Förskolan Kranskommunen, Observations- och
reflektionsbok, Dag 3)
Nu kommer två flickor, bärande på två stora tygstycken, fram till pedagogen och
säger att de vill gifta sig med varandra. Pedagogen är med på noterna och hjälper till att få fram brudbukett och formar tygstyckena till brudslöjor. Pedagogen
frågar: ”Hur gör man när man gifter sig?” Det blir en diskussion om vad man
gör och hur, när man gifter sig. Alla är eniga om att det alltid ställs till med fest.
(Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

Självuppfattning
”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och
sin omvärld” (Lpfö 98, Avsnitt 2.2, Utveckling och lärande).
”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende” (Lpfö
98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).
Ett barn ställer sig vid pedagogen. Pedagogen frågar: ”Tyckte du att det var läskigt?” Flickan nickar. ”Men då får du säga stopp” säger pedagogen. ”Jag kan
inte det själv” säger flickan. ”Vill du att jag ska hjälpa dig?” Flickan nickar. ”Vad
bra att du säger till! Då hjälper jag dig” säger pedagogen. (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Pedagogen hjälper ett barn att ta på sig kläder. Pedagogen frågar samtidigt:
”Är det din pappa som hämtar idag?” Barnet svarar: ”Ja. Han heter Anders!”
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Pedagogen svarar: ”Ja.” Barnet säger då: ”Min pappa är en pappa!” Pedagogen
svarar: ”Ja, en pappa.” Barnet fortsätter: ”Och min mamma är en mamma.”
Pedagogen svarar: ”Ja, en mamma!” (Förskolan Förorten, Observations- och
reflektionsbok, Dag 9)
”Är du ett år?” frågar flickan, som är tre år. ”Är du ett år?” frågar hon igen. Den
lilla flickan svarar inte. ”Hon kan inte prata” säger flickan till pedagogen. ”Jo
men hon förstår nog” säger pedagogen. ”Hon kan bara lyssna” svarar flickan.
”När du var ett år pratade du nog inte heller så mycket” svarar pedagogen. ”Det
är därför jag pratar mycket nu” svarar flickan. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)

Ansvar och genomförande
”Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för
sina egna handlingar och för miljön i förskolan” (Lpfö 98, Avsnitt 2.3, Barns
inflytande).
Pedagogen säger: ”Men vet du, gå och ta en ny tillbringare och häll i nytt vatten
och ställ undan den här tillbringaren. Det tror jag att du fixar” säger pedagogen.
Flickan klättrar upp på en stol och häller i vatten i en tillbringare. Hon ställer
undan den gamla tillbringaren. Sen tar hon den nya tillbringaren och häller upp i
sitt glas. Pedagogen säger: ”Det fixade du jättebra!” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 10)
En flicka, som är mellan 1 och 2 år, uppmanas av pedagogen att tvätta händerna efter frukost. När hon kommer tillbaka säger pedagogen: ”Gick det bra,
Lisa? Har du tvättat dig?” Flickan svarar: ”Jaa.” (Förskolan Kranskommunen,
Observations- och reflektionsbok, Dag 2)
Det är dags att väcka några av barnen efter att de sovit efter maten. Den ena
pedagogen frågar ett av barnen: ”Vill du följa med och hjälpa till att väcka barnen?” Barnet svarar: ”Ja!” Pedagogen säger: ”Bra! Då måste vi gå försiktigt
och ta det försiktigt!” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok,
Dag 5)

Tänkande och analys
”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).
”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva” (Lpfö
98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).
En pojke är mycket arg. Han får sitta och ”vara arg färdigt först”. När han lugnat
sig tar pedagogen med sig pojken till väggen och visar på dagtavlan: ”Titta Erik
vad vi ska göra idag”. Pedagogen pekar på tavlan. Hon pekar på bilder av olika
ansikten på tavlan, på en bakbild (som ett annat barn har ritat dagen innan och
som föreställer deg och kavel) och på pojkens ansiktsbild. Hennes pekande
bildar en typ av rebus. ”Vi ska baka” säger pojken. ”Vet du vad vi ska baka?”
frågar pedagogen. ”Kom och lukta!” Hon håller fram degen så att pojken får
lukta. Pojken funderar. ”Vi ska baka peppisar!” säger pedagogen. ”Ja det ska
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bli pepparkakor” säger pojken. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Pedagogen är patient i tandläkarleken. Hon får gapa stort och en flicka undersöker tänderna. Pedagogen har samtidigt uppsikt över de övriga tre barnen
som är med i doktorsleken och har bland annat ansvaret att dela ut kölappar
till patienter. Pedagogen ställer frågor till tandläkaren och det blir en diskussion om antal tänder, tandsten och tandborstning. Pedagogen ber flickan visa
hur hon ska borsta tänderna. Flickan visar genom att låtsas borsta tänderna
på pedagogen med en pennliknande sak. (Förskolan Staden, Observations- och
reflektionsbok, Dag 4)
”Titta!” säger pedagogen till en liten pojke som leker med ett tåg med två vagnar. ”Det är magneter. Går det att sätta dem så här? Nej, det gör det inte. De
stöter bort varandra. Men om man gör så här så sitter de ihop”. Pedagogen går
iväg och hjälper ett annat barn. Efter en stund börjar pojken experimentera med
tågvagnarna. Han vänder på dem och prövar. På golvet och på bordet. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Kommunikation och sociala relationer
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö,
Avsnitt 2.3, Barns inflytande).
Den ena pojken leker båt med en räls. Den andra pojken krockar ner på den
andra pojkens båt. Den första pojken visar att han inte tycker om det. Pedagogen säger: ”Använd stopp-handen.” ”Stopp!” säger pojken. ”Du får berätta
för Emil” säger pojken. ”Nej du kan” säger pedagogen. Pojken blir tyst. ”Ska vi
säga till tillsammans?” frågar pedagogen. ”Ja!” säger pojken. ”Emil, säger pedagogen, såg du att William använde stopp-handen? Han ville inte att du skulle
krocka så där”. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)
Två barn har bråkat. Pedagogen säger: ”Hallå! Det är INTE okej att slåss.”
Pedagogen ber den ena att berätta hur det känns att bli slagen samtidigt som
han uppmanar barnen att titta på varandra när de pratar. (Förskolan Staden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Flickan börjar gråta när pedagogen klär på henne en grå tröja. ”Vad var det som
blev fel?” frågar hon och sätter sig rakt framför flickan. ”Ville du inte ha den
tröjan?” ”Neej” säger flickan. ”Är det den svarta tröjan som är din sovtröja?”
”Jaa” säger flickan. ”Jag tänkte att den var för varm” säger pedagogen. ”Men
jag ska inte strida om det” fortsätter hon. Flickan blir lugn när hon får den
andra tröjan. ”Två nappar” säger flickan. ”Vill du ha två nappar precis som
Malcolm?” frågar pedagogen. Flickan nickar. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

Empati
”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt” (Lpfö 98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och
uppdrag).
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”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation” (Lpfö 98, Avsnitt 1, Förskolans värdegrund och uppdrag).
Pedagogen går till de stora barnen och frågar om de såg att det var något speciellt med flickan som tyckte att det var läskigt. Jo, det hade de sett. ”Vi leker
jägare” säger pojken. Pedagogen förklarar att flickan blev lite rädd och tyckte
att det var lite läskigt. ”Ni är stora också” säger pedagogen. ”Det kan kännas
läskigt när ni viftar med pinnarna.” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Tre av barnen och pedagogen har samlats på golvet för att göra olika aktiviteter.
Barnen bygger med en järnväg. Pedagogen frågar: ”Hur går det? Spårar tåget
ur? Då blir de inte glada?” Barnet svarar: ”Han har kraschat i!” Pedagogen svarar: ”Oj! Stackarn!” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag
6)
Efter maten har man fria aktiviteter inomhus medan andra barn sover. Ett av
barnen vill leka en lek som låter mycket. Pedagogen säger då: ”Det kan vi inte
leka just nu! Det är många barn som sover just nu. Sedan när de vaknat kan vi
leka!” Barnet svarar: ”Mm.” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
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Olika typer av situationer för lärande
inom olika områden
I den följande framställningen försöker vi peka på speciella situationer då vi
kunnat föreställa oss ett samband mellan pedagogernas agerande och en möjlighet för barnen att kunna utveckla kunskap med anknytning till de studerade
områdena. Vi har i första hand tagit fasta på situationer som är mer frekvent
återkommande. Detta betyder dock inte att anknytning till ett visst område
endast skulle förekomma i de situationer vi lyfter fram här. Alla de studerade
aktiviteterna har visat sig i ett otal olika sammanhang och det är inte alla dessa
som låter sig enkelt beskrivas som om de utspelas i en specifik situation. Det
kan vara frågan om ögonblick då ett barn förflyttar sig mellan en aktivitet till
en annan och uttalar något som en pedagog fångar upp och möter. Exemplet
nedan kan beskrivas som en sådan situation.
Barnen tittar på varandras klänningar och upptäcker att de båda har blommor
på sina klänningar. Pedagogen spinner på temat och ”sorterar” blommor och
fåglar genom färger och antal. Sen börjar barnen prata om att pedagogen har
en fågel på näsan. Pedagogen deltar i barnens fantasilek. (Förskolan Piloten
Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

Lust och motivation
I situationer då man sysslar med lek som har en på förhand given form och
som någon av pedagogerna leder, till exempel vuxenskapade lekar som Följa
John, Kom alla mina kycklingar eller Kom alla mina barn, framträder lust
och motivation som områden pedagogerna försöker uppmuntra. Även i andra
vuxenplanerade aktiviteter som samling, sagogestaltning, pepparkaksbak och
olika sångstunder finns många tillfällen då pedagogerna stimulerar till vad som
skulle kunna utveckla lust och motivation. Nedan beskrivs två sådana vuxen
initierade lekar.
Pedagogen tar med sig barnen på en promenad runt gården eftersom de inte
kan gå in än. Plötsligt hittar pedagogen på att de kan leka Följa John. Pedagogen frågar om det är något av barnen som vill vara John. Barnen turas om
och alla får chansen att vara John. Flera barn tillsluter. En flicka hittar på en
stopp-pinne. När ett barn har slutat att vara John så används stopp-pinnen.
Pedagogen kommenterar, hejar på och ger barnen uppmuntrande kommentarer:
”Nej vad spännande! Titta! Vart tror ni Mia går nu?” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 10)
En pedagog sätter upp lappar på träden. Det är ekorrarnas bo. En ekorre har
inget bo och ska ropa: Alla ekorrar byter bo! Barnen ser ut att tycka leken är
rolig och de vill alla vara ekorren som ska ropa. (Förskolan Kranskommunen,
Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

Även i barninitierade lekar finns många situationer då pedagogen uppmuntrar
på ett sätt som ser ut att fånga och förstärka lusten. I dessa situationer tycks det
handla om försök att stimulera till ett lärande genom att utforska vidare med
lekens hjälp och som också kan uppfattas som motivationsskapande. I exemplet
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nedan följer pedagogen barnens initierade lek. Hon utvecklar den genom att
delta och för den framåt tillsammans med barnen.
På skogspromenaden går barnen och pedagogen till ”Gunga-stocken”. Barnen vill att pedagogen ska köra bussen (”Gunga-stocken”). De kör en stund.
Pedagogen sjunger. Plötsligt ropar ett barn: ”Nu regnar det!” ”Är det här ett
regnskydd? Titta! Det är som en koja!” säger pedagogen när barnen går mot en
gran med vida grenar. De lagar mat och är en familj. ”Här får vi vara för det här
är vår koja” säger ett av barnen. ”Det här ser nästan ut som ett bord” säger
pedagogen. Ett barn kommer med en pinne och ett snöre. ”Titta du har hittat
ett metspö” säger pedagogen. Flickan börjar fiska och leker att hon fångar en
korv. ”Det ringer” säger en flicka. ”Du får svara då” säger pedagogen. ”Nej jag
ska svara” säger ett annat barn. Den andra flickan fiskar och hittar fisk som
barnen och pedagogen grillar. Pedagogen och barnen leker under granen länge.
Barnen styr leken, men pedagogen finns med i leken och stimulerar och utmanar barnens lek. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

I likhet med situationerna ovan ser just utemiljön ut att vara av betydelse när
pedagogerna önskar stimulera barnens lust och motivation. Barn och pedagoger
utforskar tillsammans omgivningen och barnen leker på egen hand eller tillsammans med de vuxna i sandlådor, på gungor, i klätterställningar, i rutschkanor, på
skogspromenaden och i skogen. På gården har en av förskolorna ett trädgårdsland där många situationer registrerats.
Ett barn pekar på gräslöken. ”Vill du smaka?” frågar pedagogen. Barnet provar.
”Ah” säger pojken. ”Var det gott?” frågar pedagogen. Barnen luktar och smakar
på lavendel, citronmeliss. Ett barn plockar blommor i landet. Pedagogen beskriver blomman och kommunicerar med barnet. Barnet visar intresse genom att
agera icke-verbalt, och verkar stimuleras av det som pedagogen föreslår. Ett
annat barn kommer och vill vara med och plocka blomfrön. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)

Barnen och pedagogerna benämner, upptäcker och upplever tillsammans djur
och natur. Pedagogerna förefaller använda sig av vad naturen har att erbjuda för
att locka fram barnens egen glädje och entusiasm.
Pedagogen guidar barnen in i en mossfylld skog med granar och svampar. Barnen ropar: ”Wow! Vad coolt!” Pedagogen förklarar. Barnen undersöker, känner
och upplever. De springer. ”Titta, jag hittade!” säger ett barn. ”Vad hittade du?”
frågar pedagogen. Flera barn säger att de hittar saker. ”Wow! Vad fint!” säger
något barn. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

Bokläsning är en annan aktivitet som pedagogerna ser ut att använda sig av för
att barnens lust och motivation ska få en möjlighet att utvecklas.
Pedagogen har sagostund med sex barn efter maten, dämpar belysningen och
tar fram en korg med olika saker i. Pedagogen håller fram en Alfonsbok och
berättar vem som skrivit den. ”Vet ni hur gammal Alfons är i den här boken?”
frågar pedagogen. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)
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Kreativitet
Vid de tillfällen där kreativitet är exempel på potentiella innehåll förekommer
dessa övervägande i situationer där leken är framträdande. De kan vara barn
initierade likväl som pedagoginitierade leksituationer. I exemplet nedan är den
både pedagoginitierad genom att pedagogen är initiativtagare till att göra ny
lekdeg och barninitierad genom att barnen bestämmer vad leken med degen
sedan ska handla om.
Barnen leker med degen. Pedagogen leker med och de leker att degen är mat
och ormar. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 6)

Där utvecklandet av kreativitet kan uppfattas finnas med förekommer även ofta
i situationer där pedagogerna planlagt speciella aktiviteter. Det kan vara sådant
som bakning som planerats långt i förväg men även aktiviteter som det finns en
plan för som kan sättas i verket med kort varsel. Situationen nedan är exempel
på en sådan aktivitet.
Pedagogen bryter leken Kom alla mina kycklingar och väljer en annan lek där
barnen inte blir ledsna när de blir tagna. ”Kom alla mina barn” ropar hon (här
byter pedagogen ut ordet barn till namnet på förskolan). ”Som vad då?” frågar
barnen. Barnen får gå över som pepparkakor, som julgrisar och som tomtar. Ett
barn får ropa. Alla barn vill ropa: ”Kom alla mina barn”. Barnen hittar på: ”Som
grindar, som pappersrullar.” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

I likhet med pedagogernas arbete med att stimulera barnens lust och motivation tycks utevistelser av olika slag och platser användas för att trigga barnen till
kreativitet. Det händer bland annat när barnen är i skogen, på förskolegården
och i närliggande lekparker. Ibland uppmuntras de av pedagogerna att leka på
egen hand och ibland leker barn och pedagoger tillsammans.
Pedagogerna är med barnen i en lekpark där det erbjuds många möjligheter till
kreativa lekar. Där finns bland annat figurer som är ganska stora, orange och i
mjuka former. Pedagogen finns hela tiden i närheten av barnen, men låter dem
leka fritt. De leker att figurerna är hästar. ”Hästarna” inspirerar barnen till att
leka Pippi. (Förskolan Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Pedagogen och fyra barn sitter på det låga staketet. De använder pinnarna med
snören som kastspön och kastar ut snörena i sanden. Ett annat barn kommer
fram till staketet, tittar ned på sanden och pekar och säger ”Får jag gå ner i
vattnet?”. Pedagogen håller fiskarleken vid liv och pratar engagerat om de olika
slags fiskar som de fångat. ”Kolla, jag har fått en abborre” säger pedagogen
och låtsas ta fast abborren för att visa den för barnen. (Förskolan Staden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 3)

Självuppfattning
Det är framförallt vid matsituationerna som ett arbete med att utveckla barnens
kunskap om sig själva framträder både vad gäller egna förmågor och om egna reaktioner. Här uppmärksammas även sådant som kan leda fram till att barnen utvecklar medvetenhet om den egna kroppen och sin egen existens i förhållande till andra.
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”Tänk Anna och Tina, vad ni har lärt er att använda kniven. Det tyckte ni ju var
svårt tidigare” säger pedagogen. ”Vill du att jag hjälper dig?” frågar pedagogen.
”Nej jag kan själv!” säger barnet. ”Ja, du kan själv, det är jättebra!” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)
”Ni tränar ju att äta med kniv och gaffel” säger pedagogen. ”När det är små
barn äter de med fingrarna. Så här gör de” säger ett barn och smäller med händerna. ”Ja, och sen kan man äta med pinnar” svarar pedagogen. ”Det kommer
aldrig gå” säger ett barn. De är för smala”. ”Är de för smala?” frågar pedagogen. ”Det kan finnas kryp på” säger pojken. ”Det finns faktiskt något som heter
ät-pinnar” säger pedagogen och fortsätter: ”Titta Pontus! Nu kom du på att du
skulle använda kniven i sista stund. Bra gjort! Är du mätt nu?” frågar hon. Pojken nickar. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)

Även vid påklädningssituationerna och i uteleken har den här typen av medvetandegörande handlingar observerats. Pedagogerna ser ut att arbeta med barnens
medvetenhet om sig själva där det ofta kan handla om att lära känna sin egen
kropp och vilka behov man har. Följande exempel är från en sådan påklädningssituation.
Pedagogen: ”Idag är det ganska kallt ute. Kände du det?” (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

Pedagogerna tycks också arbeta med självuppfattning vid barnens ankomst till
förskolan. Pedagogerna bekräftar barnen och uppmärksammar att barnet kommit till förskolan och att det är betydelsefullt.
Ett barn kommer in från hallen. Barnet har precis kommit för dagen. Pojken ser
glad ut när han hälsar på pedagogen. Pedagogen säger: ”Vad glad du ser ut när
du kommer! Vad roligt!” Barnet ser ännu gladare ut. (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

I interaktionen med förskolans yngsta barn blir det tydligt att självuppfattning
också verkar tränas vid toalettbesök, hand- och ansiktstvätt samt blöjbyten. Vid
dessa tillfällen förefaller det också möjligt för pedagogerna att utveckla barnens
kunskap om sin egen kropp.
Ett barn rapar när han får hjälp med blöjan. ”Kom det en rap? Vart kom den
ifrån?” frågar pedagogen. ”Där” säger barnet och pekar på sin mun. ”Kom den
därifrån, från din mun?” frågar pedagogen ”Det kan kännas skönt ibland att rapa”
fortsätter hon. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Ansvar och genomförande
När det kommer till att stimulera till förmåga hos barnen att genomföra saker
på egen hand och att kunna ta ansvar så dominerar matsituationer bland de
exempel vi funnit. Vid på- och avklädning i hallen inför utevistelser framträder
också sådant som skulle kunna hänvisas till denna kategori. I matsituationen
nedan ges barnet ansvar att visa ett annat barn hur man kan göra.
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Ett barn säger: ”Så här ska du dela skinkan.” Pedagogen säger: ”Du får gå och
visa Stina hur man gör.” Det första barnet visar det andra barnet hur det ska
skära. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

De registrerade exemplen är ofta matsituationer med tillhörande på- och avdukningsprocedurer.
De samlas till frukost. Barnen hjälper till att ställa ut maten. Pedagogen stödjer
aktiviteten genom att ställa olika frågor. Hon frågar ett barn: ”Hjälper du till
Emmy? Kan du bära den här skålen med flingor? Kan du ta den här fast du har
lite halkiga strumpor?” Barnet svarar: ”Ja!” Pedagogen säger: ”Bra!” (Förskolan
Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

På en av förskolorna har det också inrättats matvärdar och många observationstillfällen berör där dukning, avdukning och torkning av bord. Pedagogerna
arbetar bland annat med att vädja till barnets förståelse för kompisars behov vilket kan tolkas som ett arbete för att barnet ska ta ansvar, hålla fokus och stanna
kvar i uppgiften.
De tre barnen i matvärdsgruppen får ansvar för dukning av varsitt bord. Pojken
som inte vill hjälpa till vill fortfarande inte. ”Då får vi se vad kompisarna säger”
menar pedagogen. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

I situationer när det ska plockas undan efter någon aktivitet visar sig också
många handlingar som kan tolkas som ett uppmuntrande av förmågan till
genomförande och ansvarstagande.
På golvet ligger det en hög med stora mjukisklossar. Två barn blir uppmanade
av en pedagog att städa upp dessa. De lägger ihop två mjukisklossar och ett av
barnen säger: ”En kamel!” ”Ja!” svarar det andra barnet. ”Vad fint ni städar!”
säger pedagogen. ”Vad är det?” undrar hon när hon ser att barnen lagt ihop två
nya mjukisklossar. ”En triangel” säger barnet. ”Det ser nästan ut som ett hus!”
säger pedagogen. När de städat klart säger hon: ”Vad fint det blev!” (Förskolan
Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Tänkande och analys
Under strukturerade aktiviteter som ofta är vuxeninitierade, till exempel under
läsning, arbete med pärlor, pussel, spel, bakning, målning, film etcetera förekommer ofta vad vi tolkat som utmaningar för att utveckla barnens tankeförmåga och analytiska skicklighet.
I exemplet nedan beskrivs en strukturerad situation som initierats och planerats
av de vuxna.
Två barn och pedagogen bakar pepparkakor. ”Det ser ut som ett hus” säger ett
barn. ”Ja, vad händer om vi sätter in den i ugnen så här? Kommer den att gräddas?” frågar pedagogen. Barnen funderar. ”Nej, svarar pedagogen, vi måste
platta ut den. Annars blir den mjuk.” (Förskolan Piloten, Observations- och
reflektionsbok, Dag 9)
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I läsaktiviteten nedan har barnen själva initierat bokstunden.
Fyra barn sitter bredvid varandra och tittar i en bok som innehåller bilder på
djur. Pedagogen sätter sig intill och ställer frågor om djuren, hur de låter och
vad de heter på barnens modersmål. (Förskolan Staden, Observations- och
reflektionsbok, Dag 3)

Vid matsituationer och utevistelser har vi även uppfattat att pedagogerna aktivt
försöker skapa tillfällen för att stimulera barnens tänkande och analyserande.
Vid matbordet diskuterar pedagogen vad det innebär att vara laktosintolerant
eftersom ett av barnen är det. Pedagogen ställer fram de olika mjölkpaketen
bredvid varandra och uppmärksammar barnen på skillnaden i både utseende
och innehåll. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

På skogspromenaden ser pedagogerna ut att uppmuntra barnen att använda sina
sinnen som hjälp för att analysera sin omvärld.
”Om vi blundar och lyssnar så hör jag något. Blunda så får ni höra vad jag hör”
säger pedagogen. Det blir tyst. ”Vad hör ni?” frågar hon efter en stund. ”Fåglar”
säger en flicka. ”Hör du fåglar?” frågar pedagogen. ”Jag hör att det blåser”
säger pedagogen lite senare. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 6)
Barnen och de vuxna börjar närma sig bäcken. ”Jag hör nåt fröken” säger ett
barn. ”Vad är det?” frågar pedagogen. Alla stannar och lyssnar. ”En bil” föreslår
ett barn. ”Nej” säger ett annat barn. ”Nej, det är vatten” säger någon. ”Det är
vattenfallet” säger flera barn. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

Kommunikation och sociala relationer
De exempel vi funnit, då pedagogernas arbete ser ut att syfta till att påverka
barnens sätt att kommunicera och deras sociala kunskaper, förekommer ofta
i samband med konflikter i ett tidigt stadium och där relationen mellan barn
sätts på prov. Sådana situationer förekommer vanligen i leken och i situationer
där pedagogerna uppmärksammar barnens behov av att kunna förmedla sig:
uttrycka åsikter och känslor samt att tala för sin sak. Detta illustreras av följande
exempel.
Ett barn kör på ett annat. Det ena barnet säger: ”Stopp Lukas!” Barnet tar handen som ett stopp-tecken. Pedagogen lyssnar på hur den ena pojken inte vill att
de ska krocka. Pojken säger till de andra pojkarna: ”Jag tycker det är läskigt när
ni krockar!” En pojke stoppar innan hans cykel kommer mot den andra pojkens
cykel. Pedagogen säger: ”Jättebra tänkt Niklas! Bra att du bromsade!” En pojke
berättar om hur de löste problemet. ”Bra att vi kunde hjälpas åt!” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Ofta handlar situationerna om att pedagogen medlar mellan barnen när de vill
leka med samma leksak, när de inte är överens samt förklarar för barnen när
dessa verkar ha svårt att förstå turtagning.
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Ett barn säger till pedagogen när de gungar ute på gården att han vill gunga på
samma gunga som ett annat barn: ”Jag vill gunga på en annan gunga!” Pedagogen svarar då: ”Du får fråga Viktor.” Barnet frågar det andra barnet om han får
låna gungan: ”Får jag låna gungan?” Det andra barnet svarar: ”Nej!” Pedagogen
kommenterar detta genom att säga: ”Ibland måste man vänta på sin tur.” Efter
en stund vill barnet som sa nej till att låna ut gungan att de ska gunga tillsammans. Pedagogen hjälper barnen genom att ställa dit en pall så att de kan
klättra upp. När de gungar är de inte överens hur de ska göra. Pedagogen försöker lösa situationen genom att underlätta dialogen: ”Elof, lyssna nu på vad
Viktor säger!” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)

Det kan också handla om att pedagogen guidar barnen i en förståelse av vilka
koder och regler för socialt beteende som gäller på förskolan och i samhället.
Två pedagoger är i skogen med förskolans 5-åringar samt några 4-åringar
som anses klara detta. Pedagogen går igenom regler som gäller för vistelse i
skogen. Ett barn säger: ”Man får inte gå för långt ner!” Pedagogen säger då:
”Ni får inte gå så långt…””…så att ni inte ser oss!” fyller barnen i. (Förskolan
Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

Detta var det område inom vilket vi fann flest exempel och även det område
som vi såg prov på att man tycktes arbeta med i samtliga fem förskolor överallt
och i alla typer av sammanhang.

Empati
Vi fann främst prov på pedagogernas agerande kopplat till barnens utvecklande
av empatisk kunskap i situationer då barnen gör något som kan påverka andra
barn fysiskt eller känslomässigt. Ofta förekommer detta när barnen leker mer
fritt. Exemplet nedan är från en situation där några barn cyklar ute på gården.
”Vet du, den där stora pojken jagade mina kompisar” säger en pojke. ”Vet du hur
det är?” säger pedagogen. ”Det är din kompis storebror, precis som du är syskon
med din lillasyster. Men vill du inte att Anton ska göra så säger du: Stopp Anton!
Gör inte så där!” Pojken säger: ”Stopp jag vill inte att du gör så.” ”Bra Thomas!”
säger pedagogen till den första pojken. Sedan pratar hon med den stora pojken
och förklarar. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Pedagogerna förefaller också skapa situationer där det finns utrymme och en
inbjudande atmosfär för barnen att handla empatiskt. Påklädningssituationen
nedan kan illustrera detta.
”Nu får du gå ut och prata med Fredrik så att han blir på lite bra humör” säger
pedagogen till den lilla pojken. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

Ett arbete med barnens empatiska förmåga har för oss framträtt då barnen uppmärksammas på att det är viktigt att visa hänsyn till varandra och till djur och
natur. Nedan följer ytterligare ett sådant exempel.
Barnen hittar en liten groda. ”Den blir nog lite rädd om ni är för nära” tror pedagogen. ”En liten bebis-groda” säger barnen med liten röst. ”Hej då bebis-gro-
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dan” ropar barnen när de springer iväg ut ur skogen. (Förskolan Landsbygden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

Förmågan att leva sig in i andras situation ser bland annat ut att uppmuntras
vid bok- och sagoläsning. Då handlar det oftast om att sätta sig in i hur någon
annan person eller sagofigur känner eller tänker.
Pedagogen och barnen har samlats för att läsa en saga. De sitter i soffan.
I sagan som de läser har katten försvunnit för gumman. Pedagogen säger:
”Gumman saknade katten! Tror ni?” Barnen nickar och säger: ”Mm.” (Förskolan
Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)

Sammanfattning
När det gäller att peka på speciella situationer, då vi kunnat föreställa oss ett
samband mellan pedagogernas agerande och en möjlighet för barnen att kunna
utveckla kunskap med anknytning till de studerade områdena, har de olika
aktiviteterna förekommit i en rad olika sammanhang. Vi har dock kunnat koppla
pedagogernas agerande i vissa situationer starkare till vissa situationer i relation till
de studerade områdena. Det tycks exempelvis som att arbetet med att främja lust
och motivation och utvecklandet av kreativitet ofta sker i leksituationer på de studerade förskolorna. Dessa leksituationer kan vara initierade av barn likaväl som av
pedagoger, eller av barn och pedagoger tillsammans. Uteaktiviteter som äger rum
i olika miljöer, på gården, i lekparken, på skogspromenaden och i skogen förefaller också stå i samband med pedagogernas möjligheter att stimulera barnens lust
och motivation. När det gäller potentiellt innehåll i relation till kommunikation
och sociala relationer är det också leksituationer som framstår som frekventa. Här
kan det handla om att pedagogerna uppmärksammar barnens behov, exempelvis
vid en uppblossande konflikt mellan barnen, då pedagogerna stöttar barnen i att
kunna uttrycka sig och tala för sin sak. Pedagogerna medlar också mellan barnen
och förklarar samband så att barnen har möjlighet att öka sin förståelse för hur
samvaro och samspel kan fungera. Kommunikation och sociala relationer är det
område som förekommer oftast och som pedagogerna tycks arbeta med i de flesta
typer av sammanhang på de studerade förskolorna.
Under strukturerade aktiviteter, vilka ofta är vuxeninitierade, samt i matsituationer och utelek har vi kunnat studera och tolka situationer där barnen verkar
utmanas att utveckla tankeförmåga och analytisk skicklighet. I utemiljön förefaller pedagogerna ofta uppmuntra barnen att använda sina sinnen som hjälp för att
undersöka sin omgivning. I fråga om självuppfattning och barnens möjligheter att
utveckla kunskaper om ansvar och genomförande har matsituationer och på- och
avklädningssituationer varit framträdande. Andra situationer som framträder i relation till barnens självuppfattning är barnens ankomst till förskolan, toalettbesök,
hand- och ansiktstvätt samt blöjbyten för de yngsta barnen. Då det gäller barnens
möjligheter att stärka sina kunskaper att ta ansvar handlar många situationer också
om på- och avdukning samt städning. När det gäller arbetet med barnens empatiska
kunskaper tycks pedagogerna ofta agera när barnen gör något som kan påverka
andra barn fysiskt eller känslomässigt. Sådana situationer är förekommande bland
annat vid barnens fria lek. Vid utevistelse och bok- och sagoläsning har vi också
noterat att det ofta ser ut som pedagogerna tar tillfällen i akt att arbeta med hänsynstagande och att stimulera barnen till att sätta sig in i andras tankar och känslor.
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Olika handlingar för att främja
lärande inom olika områden
Vi har i de föregående kapitlen gett exempel på olika potentiella innehåll. Det
är sådant som vi tolkar som handlingar med potential att kunna utmana och
påverka barns lärande inom de områden som studien fokuserar. Vi har också
visat inom vilka situationer dessa potentiella innehåll visat sig och hur relationen mellan potentiellt innehåll och situation ser ut. I detta avsnitt presenterar
vi analysen av dessa potentiella innehåll och redovisar de olika typer av sätt att
arbeta på förskolan för att främja barnens lärande som vi funnit i vår analys.
Först kommer en beskrivning av de olika kategorier vi funnit och därefter exempel på potentiella innehåll i de olika kategorierna.
I pilotstudien fann vi en typ av huvudkategori där pedagogerna gör något
för att främja barnens lärande där pedagogens agerande är det centrala och en
annan där pedagogen uppmuntrar barnet att göra något speciellt för att detta
ska möjliggöra en erfarenhet som skulle kunna leda till lärande för barnet. I
den andra av dessa kategorier är det barnets agerande som blir det centrala, att
barnet lär genom vad barnet gör. I den första kategorin handlar det mer om
att barnet lär genom pedagogens förhållningssätt och förebildlighet eller vad
pedagogen förmedlar av tankar eller exempel. Den kategorin har vi rubricerat
”Genom att pedagogen gör något” och där fann vi följande underkategorier:
Förstärkande, Tillåtande, Avvaktande, Upplysande, Rolltagande, Förklarande,
Konkretiserande och Närande. Inom den andra kategorin ”Genom att pedagogen uppmuntrar barnet till något” kunde vi finna följande underkategorier
för de olika typer av handlingar som vi tolkat som förekommande: Erinrande,
Undersökande, Prövande, Hypotesskapande, Erfarande och Problematiserande.
Efter genomförandet av ytterligare observationer i den utvidgade studien
som omfattade studier i förskolorna Staden, Landsbygden, Kranskommunen
och Förorten utöver Piloten kunde vi uppfatta att det fanns ytterligare sätt att
handla som inte kunde sorteras in i de kategorier vi tidigare skapat. Dessa sätt
har fått bilda kategorierna Frågande, Fredande och Ändrande där de två första
kategorierna handlar om att pedagogen gör något och den senare vad pedagogen
gör för att barnet ska göra det som benämns i kategorin.
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Kategorier av handlingar
Genom att pedagogen gör något

Genom att pedagogen
uppmuntrar barnet till något

Förstärkande

Erinrande

Tillåtande

Undersökande

Avvaktande

Prövande

Upplysande

Hypotesskapande

Rolltagande

Erfarande

Förklarande

Problematiserande

Konkretiserande

Ändrande

Närande
Frågande
Fredande

I nya analyser av hela materialet kunde vi även finna hur pedagogerna arbetade
med olika sinnen både som en metod och som ett mål och detta arbete har vi
valt att beskriva och resonera om utan att gruppera under någon av våra huvudkategorier. Vi återkommer till detta under rubriken ”Att använda alla sinnen”.
Vi uppmärksammade också en liknande typ av gränsöverskridande kategori
som handlade om pedagogernas användande av emotioner och skriver om detta
senare under rubriken ”Att använda emotioner”.
Nedan har vi gjort ett försök att beskriva de olika sätt och handlingar som
vi funnit i vår studie. Vi kommer också att ge exempel för att illustrera kategorierna. Dessa exempel är dock bara ett axplock ur den empiri vi dokumenterat i
studien. Vi antar vidare att vart och ett av dessa sätt skulle kunna leda till många
olika former av kunskap, men våra exempel svarar inte mot alla dessa. Här hoppas vi att läsaren själv kan föreställa sig fler exempel.

Genom att pedagogen gör något
Förstärkande
I vissa situationer observerade vi pedagoger som underströk något i det barnen
gav uttryck för som i det här exemplet:
Den stora pojken kommer fram till den lilla pojken igen. Han petar med en
pinne mot pojken. Pojken säger: ”Sluta!” och tittar på pedagogen. ”Bra David!”
säger pedagogen. ”Bra att du kunde säga hur du ville.” (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

I det första exemplet här har vi en pojke som sätter en gräns i det sociala samspelet. Det går att tänka sig att pedagogens understrykande kan fungera som
förstärkande av en kunskap barnet håller på att utveckla. Det är också tänkbart
att pedagogen genom sitt uttalande kan göra pojken uppmärksam på detta så att
han kan betrakta det inträffade på ett metakognitivt plan, men också bli stärkt
i att just sätta gränser. Denna kunskap är en viktig del i sociala relationer. Den
förstärkande handlingen skulle eventuellt också kunna fungera som ett stöd för
pojken i en process att utveckla medvetenhet om sig själv; Vad förmår jag och
vad förmår jag inte?
I nästa exempel fann vi också förstärkande handlingar.
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”Jag kan bära jag. Mycket frukt.” säger en pojke. ”Ja, vad du kan!” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 6)
Leksituation på gården. Två pojkar gräver ett hål på marken. De har grävt upp
en stor sten och flyttat på den. En pojke vänder sig till pedagogen: ”Vet du vad
jag har gjort helt själv? Den har jag tagit bort helt själv!” Pedagogen svarar: ”Du
är ju jättestark!” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

I dessa exempel ser vi potentiella möjligheter för pojkarna i att reflektera över
vad de klarar med hjälp av pedagogens kommentar som kan leda till att de
utvecklar självkännedom och självkänsla. I nästa exempel kan vi se hur pedagogen på olika sätt förstärker något barnet ger uttryck för som här både handlar
om vad flickan i situationen ger uttryck för att hon tycker om och vad hon
skulle vilja syssla med.
En flicka vill måla med färg. De går in till målarrummet. ”Jag vill ha rosa” säger
hon. ”Ja, då gör jag iordning rosa” säger pedagogen. ”Sitter du och tänker på
vad du ska måla?” frågar pedagogen. ”Mm” svarar flickan. ”Jaha” säger hon
efter en stund. ”Jag ska måla en rosa drake”. ”Ska du måla en rosa drake?”
frågar pedagogen. ”Nej” svarar flickan. ”Gå och hämta penslar du” fortsätter pedagogen. ”Ska du ha många penslar?” frågar hon vidare. ”Jag behöver
många penslar” svarar flickan ”Jag älskar rosa, jag älskar rosa” småsjunger
flickan medan hon målar. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

När barn ges stöd för sina val och idéer som i fallet ovan kan man tänka sig att
detta sker för att barnet därigenom ska få utrymme att utveckla egna preferenser
och samtidigt stödjas i sin kreativitet.

Tillåtande
Genom olika typer av tillåtande handlingar ser pedagogerna ut att vilja skapa
förutsättningar för barnen att våga sig på någonting som de själva gör ansatser
till även om det är tveksamt om de kommer att klara av detta. Genom att få til�låtelse till och att få erfarenheten av, att göra någonting man inte har förtrogenhet med, ges barnet chans att utforska och att öva sina förmågor och även att
lita till sin egen förmåga.
Ett barn frågar om hon kan få mjölken. Hon säger: ”Jag kan själv”. Pedagogen:
”Ja, varsågod.” Flickan häller i mjölken. Hon spiller lite. ”Oj, jag spillde, kan jag
få papper?” säger flickan. Ett annat barn säger: ”Du kan nog, du kan sätta glaset på papperet.” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 6)

I exemplet ovan får barnet också träna sig i genomförande samtidigt som det
även får ta ett praktiskt ansvar för det som händer. Situationen ser också ut att
visa prov på hur en tillåtande atmosfär kan få betydelse för hur andra barn blir
stödjande när kulturen är öppen och uppmuntrande. Det förekom även att
pedagogerna var tillåtande genom att markera att det inte alltid behövde vara
lika för alla som i det här exemplet:
Ett barn frågar: ”Visst kan man inte prata med sig själv?” Pedagogen svarar:
”Jo om man vill prata med sig själv så får man det.” ”Jag vill inte prata med mig
själv” säger barnet. ”Nej du behöver inte prata med dig själv, men Hanna får

ATT UTMANA OCH STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN 35

om hon vill” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

Vi tolkade detta exempel som ett erkännande av barns individuella behov som
skulle kunna fungera som förstärkande av barnens självuppfattning och självkänsla, men också som ett sätt att främja barnens sociala kompetens. Även i de
två exemplen nedan kommer tillåtande handlingar till uttryck.
Efter mellanmålet ute har några barn hängt upp sina cyklar på staketet utanför
dörren. Pedagogen går fram till barnen och frågar: ”Är det ni som hängt upp
cyklarna där? Vad fiffigt! Kom du på det?” frågar hon ett av barnen. Barnet svarar genom att nicka och säga: ”Mm.” (Förskolan Förorten, Observations- och
reflektionsbok, Dag 9)
En flicka gungar på stolen och pedagogen uppmärksammar detta genom att
påminna om att det är lätt att ramla och sist det hände så gjorde det ont. ”Vill
du att det ska göra ont?” frågar pedagogen. ”Ja” svarar flickan. ”Okej, fortsätt
gunga då”, säger pedagogen. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

I det första av dessa exempel ger pedagogen utöver sin tillåtande attityd också
uttryck för att kunna se något nytt i barnens agerande som troligen bryter mot
hur de vanligen brukar hantera sina cyklar. Här fokuseras dock inte brottet mot
invanda rutiner utan vad barnen kan ha bidragit med som kan ge uppslag till ett
nytt sätt att parkera de cyklar man använder. Pedagogens handling kan därmed
verka uppmuntrande av barnens kreativa förmågor. I det andra exemplet speglas
också ett tillåtande från pedagogen som i det här fallet visar att pedagogen
accepterar barnets eget sätt att anknyta till sina tidigare erfarenheter. Det är tydligt att pedagogen vill att flickan ska agera på ett sätt som gör att hon inte gör
sig illa. Kanske den tillåtande attityden ger barnet större möjligheter att göra en
egen riskbedömning då hon får utrymme att lita till sig själv. Effekten kan också
bli att barnet känner tilltro till sin egen förmåga.

Avvaktande
Att avvakta har vi tolkat som en metod även om den innebär ett icke-agerande,
men som kan ge utrymme för barnet att själv komma med lösningar och förslag. Barnet kan därigenom ges möjlighet till erfarenheter av den egna förmågan
och chansen att få uppleva känslan av att lyckas på egen hand.
En flicka vill att pedagogen tänder ljus på bordet. En pojke tycker att lampan i
taket ska släckas. ”Kan du släcka?” frågar pedagogen. Pojken går och försöker
släcka. Han hoppar upp många gånger men lyckas inte. ”Vad tror du att du
behöver göra då?” frågar pedagogen. Pojken tänker en stund. Han hämtar en
stol. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)
En flicka behöver gå och kissa. Pedagogen hjälper flickan till pottan eftersom
hon inte hittar den. Sen sitter pedagogen och ser till att flickan klarar sig, men
hjälper bara till verbalt, och bara när flickan frågar. När flickan kommer tillbaka
säger pedagogen: ”Bra att du tvättade händerna.” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)
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I situationer som dessa när pedagogerna avvaktar och inte genast ger svar till
lösningar eller hjälper till på annat sätt, men finns till hands för att stötta vid
behov, tänker vi kan verka stödjande för barnens förmåga till handling. I situationerna finns även utrymme för kreativitet och stöd för barnen att utveckla
ett gott självförtroende. Den avvaktande hållningen observerades vid ett flertal
tillfällen och pekar på att även icke-handlingar från pedagogernas sida kan ses
som en möjlighet att främja olika kunskaper.
Pedagogen lutar sig mot flickan som sitter och ritar och frågar: ” Ritar du en
spindel?” Flickan svarar inte. Pedagogen fortsätter: ”Kommer du ihåg spindeln
som vi hittade igår?” Flickan är fortfarande tyst. Pedagogen låter henne vara,
flickan fortsätter rita, går iväg en stund, kommer tillbaka och viskar något till
pedagogen som säger: ”Nämen har du ritat en saga? Berätta!” Flickan börjar
berätta väldigt tyst och pedagogen lutar sig mot henne för att höra och tittar
samtidigt på flickans teckning. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)
Barnen leker i ”byggen”. De leker länge både på egen hand och tillsammans.
De konstruerar och leker rollekar och fantasilekar. Barnen leker ostört. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)
Pedagogerna och barnen har uteaktiviteter. Två barn gungar gungbräda. Plötsligt vill det ena barnet hoppa från gungbrädan. Det andra barnet säger: ”Vill
inte!”. Pedagogen som avvaktat vid sidan säger då: ”Du behöver inte”. Barnen
fortsätter då att gunga. Pedagogen ställer sig återigen lite med ryggen till. Lyssnar och låter barnen lösa situationen. (Förskolan Förorten, Observations- och
reflektionsbok, Dag 1)

I dessa situationer kan ett främjande av lust och motivation anas liksom att
pedagogens avvaktande hållning kan ge utrymme för barnen att lyssna in andras
behov och öva sig i att respektera att någon annan kan känna annorlunda i en
situation. Den avvaktande hållningen kan därmed också bli ett viktigt verktyg i
arbetet med ett utvecklande av social kompetens.

Upplysande
När pedagogerna delar med sig av sitt kunnande genom att sätta namn på saker
och företeelser finns en möjlighet för barnen att utvidga sitt förråd av ord och
begrepp. Det kan också vara så att pedagogen uppmanar någon annan att hjälpa
till med detta. I berättelser kan barn dessutom få upplysningar om hur någonting fungerar och förhåller sig. I följande situationer tolkade vi att den möjligheten fanns:
Pedagogen uppmärksammar barnen på en skata i ett närliggande träd: ”Titta
på skatan i trädet.” Nu vill den också ha mat! (Förskolan Piloten, Observationsoch reflektionsbok, Dag 1)
Pedagogen sitter med en liten flicka i sitt knä. De tittar på en bild över New
York. Flickan pekar på bilden och pedagogen och flickan interagerar runt bilden.
Pedagogen pratar om båtar, hus (skyskrapor) som räcker långt, långt upp i himlen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Pedagogen läser böcker för tre barn. Pedagogen och barnen diskuterar böck-
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erna och dess innehåll. Hon följer barnens frågor och det är många temaområden som avhandlas. Bland annat tittar de i en spindelbok och pedagogen berättar hur spindeln gör och hur den lever. (Förskolan Piloten, Observations- och
reflektionsbok, Dag 8)
En rörmokare kommer för att laga en kran i köket och de barn som vill får titta
på. Åtta intresserade barn samlas för att titta. Pedagogen ber rörmokaren visa
sina verktyg och berätta vad de används till och vad de heter (de har tidigare
provat och pratat om olika verktyg). Pedagogen är delaktig och visar intresse.
(Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)
Barnen och pedagogen resonerar om längder. En flicka säger: ”Alicia är liten
fast hon är 6 år.” Pedagogen: ”Man kan vara olika. Man kan vara lång eller
kort.” Flickan fortsätter: ”Jag är längre än Fanny!” Pedagogen vänder sig till en
flicka och pojke vid bordet och säger: ”Ni är äldst vid bordet.” (Förskolan Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)

I dessa situationer menar vi att det finns en potential för barnen att själva vidga
sina kunskaper om världen, något som är viktigt för förståelse av alla sorters texter.3 Dessa upplysande handlingar kan därmed vara av stor betydelse för barns
språk och kommunikationsutveckling, kunskap som är viktig för möjligheten
att fungera väl i sociala relationer.

Rolltagande
Vi fann en rad situationer där pedagogen går in i en roll tillsammans med barnen. Vi tolkar att pedagogen via rollen får möjlighet att fungera som kugghjul
som får barnen att stanna kvar tillsammans i en aktivitet och växa med rikare
tillfällen för lärande.
”Jag gör pepparkakor” säger ett barn. ”Får jag smaka om det är kanel i” säger
pedagogen. De leker ett tag att pedagogen äter pepparkakor. ”Annika (pedagogen)! Nu får du komma och smaka!” säger en flicka. ”Men titta det är ju bara
deg. Men degen är också god.” säger pedagogen. En annan flicka säger: ”Vi tar
mer mjöl i degen.” Fem barn leker att de bakar pepparkakor och samlar mjöl på
marken (nysnö). (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag, 9)
Pedagogen ligger på ”operationsbordet” och blir undersökt, får sprutor och
bandage av en pojke som är doktor. Pedagogen ska få medicin och behöver gå
till apoteket. ”Var är det och vem hjälper mig?” frågar pedagogen. (Förskolan
Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Två barn tar sand mellan fingrarna. ”Sockrar ni?” frågar pedagogen. ”Hej och
välkomna, säger hon lite senare, till glasskiosken.” ”Kan jag få en sån där
glass?” frågar en flicka. ”Ja, då får du en vaniljstrut med choklad” svarar pedagogen. ”Med lite socker på” säger en annan flicka och häller socker (sand) på.
”Var är din glass?” frågar flickan pedagogen. En pojke kommer. ”Hej Nils! Vill
du också ha glass?” frågar pedagogen. ”Mm” säger pojken. ”Vad vill du ha för
glass?” frågar pedagogen. ”Jordgubbsglass” säger pojken. ”Vill du ha något

3. Med text avser vi här ett vidgat textbegrepp som inkluderar olika symboler och tecken där
text innefattar mer än bara skrift.
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mer?” frågar pedagogen. ”En chokladboll” säger pojken. Lite senare trampar en
pojke på en ”glass”. ”Oj, han trampade” säger en flicka. ”Han såg nog inte att
det var en glass där” svarar pedagogen. (Förskolan Landsbygden, Observationsoch reflektionsbok, Dag 4)

I de här situationerna får barnen utveckla både sitt kunnande om olika sociala
sammanhang och ibland också träna samarbete. Man kan också tänka sig att
den kreativa förmågan får näring genom att det sker i en rad olika lustfyllda och
lekfulla sammanhang där barnen är med och formar leken och det som växer
fram i den.

Förklarande
När pedagogen förklarar någonting för ett barn och vi antagit att det är med
tanken att barnet ska få hjälp att komma längre i sin förståelse, har vi kategoriserat detta som ett förklarande sätt.
”Titta, det här är en ananas. Nina säger att det är en potatis” säger ett barn.
”Nej, där har du potatisen, men den har samma färg” säger pedagogen. ”Ja,
gul” säger ett annat barn. ”Ja just det!” säger pedagogen. (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 6)
Pedagogen spelar memory med några barn. Ett barn frågar: ”Var är det andra
kortet?” Pedagogen: ”Det vet vi inte, vi får gissa och chansa. Om vi ska spela
det här spelet måste du ta två för två är ett par.” Pedagogen säger till det andra
barnet: ”Vi får titta hur du gör så att vi förstår hur det går till. Så att vi får lika.
Sen lägger man ner dem så att man kan komma ihåg vad det är”. (Förskolan
Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)
Pedagogen knackar på fönstret och säger: ”Vad är det här?” ”Snö” säger barnen. ”Men då kan jag inte åka med bilen” säger ett barn. ”Jo, de plogar vägen
för att bilarna ska komma fram” säger pedagogen. Flickan blir tyst. Efter en
stund säger flickan: ”Om de inte plogar kan jag inte komma fram.” (Förskolan
Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 10)

Det vi sett som förklarande sätt kan hjälpa barnen att upptäcka ”ledtrådar” som
kan räta ut missförstånd eller missuppfattningar som vi tolkar sker i det första
exemplet ovan. Det kan också handla om att reda ut sammanhang som i det
andra exemplet och hur saker hänger ihop som i det tredje. I alla dessa exempel
tycker vi oss se möjligheter för barnen att utveckla sitt tänkande.
De har fria aktiviteter efter frukost. Ett av barnen jagar ett annat barn. Det
andra barnet vill inte och säger: ”Nej!” Barnen stannar upp. Pedagogen säger:
”Helena vill att du ska sluta.” Pedagogen förklarar för barnen och säger: ”Om
någon säger nej så betyder det att man inte vill vara med.” (Förskolan Förorten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 8)
Två flickor cyklar tillsammans på en cykel. En annan flicka, som cyklar ensam
på sin cykel kör på Angelica så att Elin, som sitter bak på Angelicas cykel börjar
gråta. Pedagogen: ”Minna, vet du vad som hände? Du körde på Angelica så att
Elin slog i hakan!” Minna flyttar på sig. ”Bra Minna!” säger pedagogen. (Förskolan Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)

ATT UTMANA OCH STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN 39

I situationerna ovan förklarar också pedagogen, men i dessa situationer framträder snarare en ambition som skulle kunna få barnet som pedagogen tilltalar att
förstå och känna med ett eller flera andra barn. På så vis kan handlingen bli en
komponent i ett sätt för barnen att förstå, för att också kunna inta ett empatiskt
förhållningssätt.

Konkretiserande
Vi har kallat en typ av handlande för konkretiserande då vi vid flera tillfällen
kunde observera att pedagogerna såg ut att göra detta för att öka lusten och
motivationen.
Vid samlingen hjälps pedagogerna åt att läsa och gestalta Tomtebobarnen.
Barnen lyssnar på sagan. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok,
Dag 5)
Under samlingen sjunger pedagogerna tillsammans med barnen: Julsånger med
rekvisita. Barnen sjunger och lyssnar uppmärksamt. (Pedagogerna använder sig
ofta av rekvisita och rörelser i sago-berättelser. Barnen deltar och gör rörelser.)
(Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 10)
En pojke räknar alla korten i memory-spelet. ”Åtta!” säger pojken. Pedagogen
säger: ”Vet du. Så här tänker jag: Vi räknar par. Dom som är lika”. Pojken räknar sina par: ”Fyra!” ”Ja hur många har jag?” frågar pedagogen. ”Två!” säger
pojken. ”Ja, jag fick två” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observationsoch reflektionsbok, Dag 1)
På väg hem från skogen ställer sig en pojke på en sten. Han ropar på pedagogen och säger: ”Jag är stor!” Pedagogen ställer sig bredvid honom och frågar:
”Vem är störst?” Pojken svarar: ”Du!” Då kryper pedagogen ihop och gör sig
liten och frågar: ”Nu då?” ”Jag!” utropar pojken. (Förskolan Kranskommunen,
Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

Konkretiserandet ser även ut att användas som metod för att hjälpa till att
förtydliga begrepp och därmed som stöd för barnens tänkande och språkutveckling. Det kan även fylla funktionen att möjliggöra för barnen att utveckla egna
metoder för att kommunicera förståelse. Genom att konkretisera sådant de vill
förmedla kan de öka chansen att bli rätt tolkade.

Närande
När vi observerat att pedagogen tycks fungera som motor i samtal har vi tolkat
detta som en viktig handling för att skapa lärandesituationer där barnen får
möjlighet att ta del av andras erfarenheter och språk.
Vid matsituationen diskuteras pirater. Både riktiga och i sagan. En pojke funderar på var pirater bor. Fler barn engageras i samtalet och pedagogen ger små
infallsvinklar och ställer frågor i stil med: ”Vad tror ni?” för att hålla samtalet
igång. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Vid matbordet. En pojke börjar diskutera att han byggt en traktor, en diskussion
startar kring olika fordon och hur de drivs, med el, med trampor och så vidare.
Pedagogen lyssnar och driver diskussionen framåt. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)
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Pedagogen följer barnens konversation om snöflingor, spöken och Alfons Åberg.
Hon följer barnens berättelser och funderingar vilket för samtalet framåt mellan
pedagogen och barnen och mellan barnen. ”Vet du, säger ett barn, då kan man
inte vara på dagis.” ”Nehej, var ska man vara då?” frågar pedagogen på ett sätt
som för samtalet vidare. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok,
Dag 10)

Vi tycker oss ha sett att pedagogerna använder sig av närande handlingar även
i andra typer av situationer som i exemplet nedan där en problemsituation
uppstår.
Anja måste gå ner från en ditrullad stubbe för att ett annat barn ska få titta in
genom ett fönster. Flera barn kommer och vill titta. ”Hur gör vi då?” säger pedagogen (för att flera ska få plats). ”Titta där nere finns det stubbar”. Barnen tar
initiativ och hittar fler stubbar och rullar upp för backen. Med uppmuntran och
hjälp från pedagogen rullar de stubbar fram till fönstret. Pedagogen säger: ”Bra
tänkt, Anja, du fixar det ju!” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Pedagogen säger till Edvin, som sitter och skriver bokstäver: ”Men titta, vad
fint du skriver! Vad är det för bokstav? Titta Edvin har börjat skriva alfabetet!”
Då säger Edvin: ”Kan inte!” En annan pedagog säger då: ”Ett streck ner och
sen en tjock mage.” Edvin prövar: ”Så?” säger han och fortsätter: ”Men jag
har gjort fel!” Sen säger han: ”G som i gris.” Pedagogen svarar: ”G är lite svårt
men du är ju bra på det här!” (Förskolan Kranskommunen, Observations- och
reflektionsbok, Dag 3)

Vi tolkar att barnen här får möjlighet att träna problemlösning samtidigt som
uthållighet och samarbetsförmåga. Därigenom skulle de också ges en chans att
utveckla personliga förmågor och sociala relationer. Interaktionen ser ut att bli
rikare när pedagogerna agerar på det sätt som vi benämnt närande och vi antar
att barnens möjligheter till utveckling och lärande därmed också ökar. Det kan
handla om en kunskapsutveckling inom alla de områden som vi fokuserat i
denna studie.

Frågande
Vid alla förskolorna ställdes många frågor till barnen och de framstod vara
ställda i en rad syften.
”Hej! Vart är ni på väg?” frågar pedagogen med hjälp av lego-gubbarna. ”Vi är
på väg till skogen” svarar pojken. ”Vad ska ni göra där?” frågar pedagogen. ”Vi
ska på ett hemligt uppdrag” svarar pojken. ”Får man följa med?” frågar pedagogen. Till slut, efter en lång inledningsfas leker pedagogen och pojken- med hjälp
av legofigurerna- en fantasi-lek. (Förskolan Landsbygden, Observations- och
reflektionsbok, Dag 7)

Pedagogen ”lockar” pojken att fortsätta och stanna kvar i leken med hjälp av
frågor och att inta en/flera roller i leken, vilket kan fungera som stöd för barnen
att träna fokusering och uthållighet.
Två barn hamnar i konflikt med varandra. Pedagogen löser det genom att ta
ett av barnen med till gungan. Efter en stund kommer det andra barnet efter.
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 arnen börjar åter prata med varandra. Pedagogen underlättar kommunikatioB
nen genom att ställa stödjande frågor. Exempel på sådana frågor är: ”Vad sa
du? Kan du göra som Henning?” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)

I konfliktsituationen ovan kan frågorna bli vägledande i samspelet och stödja
utvecklingen av sociala förmågor. I exemplen nedan ser frågorna ut att fylla
ytterligare funktioner.
En av pedagogerna har efter förslag från barnen klättrat upp på den stora stenen. ”Hoppa, hoppa!” ropar barnen. ”Men vänta ett tag” säger en annan pedagog. ”Om han inte vågar hoppa, vad ska vi göra då?” undrar hon. Barnen ger
förslag: ”Vi kan bära honom. Han kan klättra. Han kan glida.” Barnen ger fler
förslag. ”Om man inte vågar, vad ska man göra då?” frågar pedagogen. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 7)
Under maten frågar pedagogen om utflykten de gjort till en lekpark. Pedagogen
frågar: ”Vilket var roligast på lekplatsen? Är linbanan rolig?” Ett barn säger:
”Jag gillade alla grejer”. Ett annat barn säger: ”Alla grejer.” Pedagogen frågar:
”Vill ni gå till samma lekplats?” Det första barnet svarar: ”Jag vill gå på biblioteket.” Pedagogen frågar: ”Brukar ni gå dit? Med mamma och pappa? Vad gör
man där?” Det första barnet svarar: ”Tittar i böcker.” Lite senare säger samma
barn: ”En gång när jag var där så lånade jag en bok.” Pedagogen frågar: ”Vad
handlade den om då? Minns du det?” Barnet säger: ”Den handlade om grävmaskiner och en båthamn.” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

I de här sista exemplen på pedagogens frågande handlingar tolkar vi att frågorna
fungerar som samtalsstöd och drivkraft i det sociala samspelet. I situationen
med resonemangen om utflykten och biblioteket får pedagogen barnen att dela
med sig av sina erfarenheter. I de beskrivna situationerna finns även tecken på
att barnen stimuleras till tänkande och analys.

Fredande
Ett fredande av barnen kan fungera som ett sätt att värna om att barn ska ha
möjlighet att fortsätta med aktiviteter så att de får chansen att hålla på längre
stunder med något och därigenom kunna träna både uthållighet och koncentration. I den här situationen uppmanar pedagogen ett annat barn att lämna sin
kamrat i fred:
Ett av barnen sitter och lägger pussel. Ett annat barn kommer och vill ha några
bitar. Pojken som börjat bygga pusslet vill lägga pusslet själv. Pedagogen säger:
”Anders vi låter Ivar lägga pusslet själv”. Pedagogen ser sedan till att pojken får
möjlighet att själv få fortsätta sitt pusslande. (Förskolan Förorten, Observations
och reflektionsbok, Dag 8)

Det fredande sättet kan även bli ett led i att synliggöra beteenden. Det beteende
som uppmuntras kan bli förebildligt och därmed verka stödjande för hur barn
skulle kunna utveckla fungerande sociala relationer.
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Genom att pedagogen uppmuntrar
eller uppmanar barnet till något
Erinrande
Vi fann exempel på att pedagogerna får barnen att rekapitulera och återskapa
händelser och berättelser och vi tolkar detta som ett sätt att hjälpa barnen att
skapa mening och sammanhang. Det kan ske genom uppmuntran att minnas någonting och att sätta ord på sin förståelse. I exemplet nedan tolkar vi att
pedagogen arbetar med Annas självkännedom genom att uppmuntra henne till
en erinrande handling.
”Du har lärt dig att ta lagom stora portioner. Kommer du ihåg det Anna?” frågar
pedagogen ett barn. ”Kommer du ihåg att det blev jobbigt för dig att äta upp
då?” frågar hon som ett sätt att referera till hur det var innan Anna hade lärt
sig detta. ”Ja” säger flickan. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)

I nästa situation finns ytterligare prov på en situation där en pedagog uppmuntrar barn till att erinra sig. Denna gång på ett sätt som vi tolkar skulle kunna
fungera till stöd för tänkande och analys.
Efter teaterföreställningen sitter pedagogen kvar med några barn och diskuterar det de sett. På bussen hem från teatern sitter pedagogen med barnen och
pekar och gör dem uppmärksamma på olika platser som passeras: ”Titta! Kommer ni ihåg? Här har vi varit!” (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 8)

Undersökande
Det förekommer vid ett flertal tillfällen att pedagogerna uppmuntrar barnen till
att undersöka. Det kan handla om att blanda färger för att se vad som händer
eller om hur många kottar som det går åt för att lägga runt en fot eller som i
den här situationen när ett barn får undersöka hur det ska gå till att bygga en
rälsslinga.
En pojke försöker få ihop banan. ”Nej! Det går inte ihop.” säger pojken. Pedagogen diskuterar med pojken vilken bit som skulle behövas för att det ska gå
ihop. Pojken provar. ”Det blir en liten sväng” säger pojken. Det är alldeles tyst
och en annan pojke säger: ”Aha! Nu fattar jag!” Den första pojken hittar en
svängd tågräls och får ihop rälsen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)

I dessa situationer när barnen uppmuntras till att undersöka olika saker kan
man först tänka att de ges en möjlighet att lära sig om färger, mått eller som i
exemplet konstruktion. Men med lite eftertanke framstår även andra potentiella
lärandeinnehåll. I situationerna utmanas också barnens tänkande och kreativa
förmågor och när de får använda sig av dessa finns även en potential till lärande
av dessa typer av kunskap. Pojken som uppmuntras av pedagogen att undersöka
vad som krävs för att rälsen ska kunna läggas så att den blir en sluten krets,
kanske får möjlighet att genom tänkande och analys pröva sin förmåga för att
sedan kunna konstatera att han klarar det. Denna upplevelse kan bli viktig både
för barnets lust och för motivationen att lära då han upptäcker att han förstår
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någonting nytt, vilket i sin tur kan påverka pojkens tilltro till sin förmåga. Hans
självuppfattning kommer troligen att påverkas därigenom.
En pedagog ställer sig vid bäckens kant. Barnen står på andra sidan. Pedagogen visar ett ormbunksblad. ”Nu släpper jag den här” säger hon. ”Mm” säger
en flicka och ler. ”Ja, där kommer den!” säger pedagogen. ”Där” säger en pojke
och tar ett blad. ”Ska jag släppa det?” frågar en annan pedagog. Pedagogen
går över vägen och släpper lövet. Barnet tittar efter lövet när det kommer. (Förskolan Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 6)

Här ser pedagogerna ut att skapa en undersökande situation där barnen får
möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur strömmande vatten kan transportera någonting som flyter och där de själva också får möjlighet att kontrollera
ett sådant antagande. Det kan bli ett sätt att stimulera till tänkande och analys.
Liknande situationer skapas i följande exempel.
En pojke lyckas få kulor i en ballong att rotera. ”Titta Anette (pedagogen)!”
säger han. ”Ja, hur låter det?” frågar pedagogen. ”Det låter lite som en motor.”
Fler barn börjar snurra sina ballonger med kulor. Det blir en diskussion om varför ljudet blir starkare när ballongen är större. (Förskolan Staden, Observationsoch reflektionsbok, Dag 7)
Det kommer fram sugrör vid pysselbordet och pedagogen blåser på en kula
”Åh! Såg ni vad som hände?” säger hon till en flicka. Två andra barn kommer
också för att prova samma sak med stor koncentration. (Förskolan Staden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

Även i exemplen ovan går det att föreställa sig att pedagogens handling uppmuntrar till antaganden och reflektion.

Prövande
När pedagogerna, som det ofta sker i den här studien, uppmanar barnen att
prova olika saker, sker det enligt vår tolkning, för att barnen ska utmanas i sitt
lärande. Vi föreställer oss att det ofta görs för att barnen ska ges möjlighet till
nya erfarenheter ofta kopplade till kroppsliga funktioner. Något som också har
kännetecknat den prövande kategorin är att det ofta har handlat om att lösa
autentiska problem där det rått en osäkerhet från barnets sida om att klara av en
handling samt att pedagogen då haft en stöttande hållning. Med en sådan tycks
även de barn som först inte riktigt ser ut att våga sig på någonting nytt övervinna sin ängslan och göra en ny erfarenhet.
En flicka vill ha mjölk. ”Jag kan inte” säger flickan. ”Vi kan hälla tillsammans”
säger pedagogen. Flickan häller själv till slut. ”Titta du kunde!” säger pedagogen. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)
Två flickor klättrar upp för ett torn. En flicka klättrar snabbt upp. Den andra
flickan säger: ”Jag kan inte.” ”Jo, du kan, men jag står här bakom, då kan du”
säger pedagogen. Flickan kommer upp. ”Jag står här nere, säg till när du vill
ner” fortsätter hon. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Barnen skär korv och vill ha hjälp. Pedagogen: ”Har du provat?” Pedagogen
hjälper till, men sen får barnen pröva själva. De uppmuntras att försöka och
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pedagogen säger flera gånger: ”Du kan! Du är ju jättebra på det här! Vi kan
göra tillsammans.” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Pedagogen skapar en ny station där barnen får möjlighet att känna skillnad på
olika jämfotahopp. De får prova att hoppa tungt som en elefant och lätt som…
Hon uppmärksammar också barnen på att man kan höra om det är lätta eller
tunga hopp. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 5)

Även i dessa situationer finns inslag av ett potentiellt lärande av många olika slag
där det inte bara ges tillfälle att lära om det barnet provar, utan också att lära
om sin egen förmåga med positiva effekter för barnets självuppfattning. I något
av exemplen kan det också ses som ett arbete med att utveckla tillit till andra.
Därmed kan barnet även sägas få stöd i sin utveckling av förmågor som behövs
för fungerande sociala relationer.

Hypotesskapande
En tydlig modell för ett potentiellt arbete för att barnen ska få utveckla sina tänkande och analytiska förmågor var när pedagogerna hjälpte barnen att formulera hypoteser som de sedan fick vara med att testa. Situationerna såg ofta ut att
frammana lust och motivation som i följande exempel:
”Titta Lina. Nu är det inte mycket deg kvar” säger pedagogen. ”Hur många tror
du att du får plats med på den där lilla biten?” frågar hon vidare. Flickan håller
upp fyra fingrar. Svaret får barnet när de fortsätter baket. (Förskolan Piloten,
Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Pedagogen: ”Hör ni, om jag kastar en macka (överblivet bröd) så långt jag kan
på isen. Sjunker den eller ligger den kvar på isen? Vad tror ni?” Barnen funderar och diskuterar. Sen var det dags att prova. (Förskolan Piloten, Observationsoch reflektionsbok, Dag 1)

Erfarande
Till den här kategorin har vi fört de exempel där pedagogerna uppmanar barnen
att göra något och som vi tolkat, för att barnen ska uppmärksammas på sitt
erfarande för att sedan lära sig något genom detta. I det valda exemplet tänker
vi att det skulle kunna vara att utveckla kunskap om den egna kroppen och
betydelsen av kroppens signaler.
Ett barn säger. ”Mamma har glömt varma sockor åt mig.” Pedagogen frågar:
”Fryser du om fötterna? ”Ja” säger flickan. Pedagogen: ”Vicka lite på fötterna.”
(Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Barnen byter om i hallen efter uteaktivitet. Det luktar mat inne i hallen. Pedagogen frågar: ”Känner ni att det luktar mat?” Ett av barnen svarar: ”Jaa!” Pedagogen frågar: ”Vad luktar det för mat?” Ett annat barn svarar: ”Lasagne!” Pedagogen frågar: ”Lasagne?” Då säger det första barnet: ”Köttbullar!” Pedagogen
svarar: ”Ja, vi får se.” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok,
Dag 3)
Pedagogen agerar hårtvättare, ordnar så första ”kunden” får sitta skönt, luta
sig bakåt och få håret tvättat med vatten från diskbänkskranen. Pedagogen
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masserar hårbotten och frågar: ”Är det skönt?” (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

Med ökad kunskap om den egna kroppens signaler kan vi anta att barnens
självkännedom stärks.

Problematiserande
Vi observerade att pedagoger kunde väcka frågor om vardagliga företeelser om
sådant som vanligen inte problematiseras. Det kunde handla om hur saker och
ting kan vara beskaffade eller hur någon företeelse skulle kunna förklaras.
Ett barn tittar på sitt glas och säger: ”Det här är smutsigt.” Pedagogen: ”Hur
kan det vara det? Flickan tittar på glaset och säger: ”För att jag har druckit ur
det”. (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)
Ett barn säger: ”Jag har ätit upp”. Pedagogen frågar: ”Hur känns det i din mage
då?” (Förskolan Piloten, Observations- och reflektionsbok, Dag 1)
”Kommer ni ihåg hur många barn det var?” frågar pedagogen. ”Sju” säger ett
barn. ”Om det är nio paprikabitar, räcker det då?” frågar pedagogen. ”Ja, det
räcker” säger ett barn. ”Ja det räcker” svarar pedagogen. ”Nu är det två bitar
kvar” säger pedagogen. ”Vi kan dela” säger en pojke. (Förskolan Landsbygden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 1)
Under dukningen pratar pedagogen ofta med ett barn i taget, tar ögonkontakt
och gör barnet uppmärksamt på vad som behöver göras: ”Titta nu på ditt bord,
vad behöver du mer?” Ett barn tittar noga och föreslår sedan några saker som
behöver tas fram och pedagogen bekräftar uppmuntrande. (Förskolan Staden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 7)

När dessa vardagliga erfarenheter problematiseras genom pedagogens frågor
tolkar vi att det ger möjlighet för barnet att genom tänkande och analys komma
fram till svar. Vi antar att problematiseringen kan främja barnens utvecklande
av tankeprocesser men också att barnet stimuleras till självständigt tänkande.

Ändrande
I vissa situationer lade vi märke till att pedagogerna föreslog alternativa handlingar. Ibland framstod det som ett sätt att få barnet att sluta med ett oönskat
beteende och något som kunde användas istället för att beordra barnet att sluta.
Två barn från avdelningen med de yngsta barnen kommer in och ska ”tränas”
att vara med de lite äldre barnen. Det är ganska livat och tjoigt och de två små
barnen ser lite ängsliga ut. Pedagogen säger då till en pojke: ”Lyssna Edvin,
Felicia och Vendela är inte så vana vid så många barn. Kan ni visa vad vi har här
inne?” (Förskolan Kranskommunen, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Två av de pysslande vill nu måla sig i ansiktet. ”Vill ni sminka er?” frågar pedagogen. Det verkar så och pedagogen börjar leta fram färger som kan vara okej
att ha på huden. (Förskolan Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 3)
Pedagogen meddelar att det är dags att plocka undan och städa. Två flickor vill
båda torka bordet och det börjar bli bråk. Pedagogen ingriper och säger till en

46 ATT UTMANA OCH STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN

flicka: ”Du kan torka sen för du måste ändå tvätta händerna först.” (Förskolan
Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 4)

Sättet såg också ut att användas för att barnen skulle lära något med hjälp av
mer framgångsrika strategier. Det som utmärker denna strategi är att det som
rekommenderas framstår som något positivare, exempelvis bättre eller roligare.

Att använda alla sinnen
I materialet har en särskild form av handling framträtt som inte har låtit sig
kategoriseras på ett enkelt sätt då den tycks skära genom våra två huvudkategorier och även framstå som en hybrid mellan handling och lärandeinnehåll. Det
är handlingar i syfte att utveckla barnens förmåga att vara uppmärksam med alla
sina sinnen, som framträtt vid upprepade tillfällen. Att erövra en sådan förmåga är ingenting som direkt faller under något enskilt område av de som varit
föremål för denna studie, men som skulle kunna uppfattas som en förmåga av
värde för att nå kunskap inom de flesta av studiens fokuserade områden. Dessa
handlingar har varit förebildliga och uppmuntrande på samma gång. Ofta har
det handlat om att pedagogen stimulerat barnen att vara uppmärksamma med
alla sina sinnen (till exempel genom prövande, erfarande) ofta genom att pedagogen visat på användandet av ett sinne (till exempel genom konkretiserande,
rolltagande). Pedagogen har uppmärksammat barnen att känna med kroppen
på olika sätt genom att också visa på sin egen kropp eller barnens kroppar, eller
anknutit till sin egen förnimmelse av till exempel lukt och ljud eller beröring.
Ofta har det kunnat ske samtidigt som pedagogen uppmanat till urskiljande av
detaljer och nyanser i upplevelserna.
”Nu kan vi börja (samlingen)” säger pedagogen men sätter plötsligt handen
bakom örat och ”lyssnar” säger hon. Det blir knäpptyst och strax därpå kommer en pojke in med sin mamma. ”Jag hör bättre om jag blundar säger pedagogen. ”Lyssna!” Det blir knäpptyst igen. (Förskolan Staden, Observations- och
reflektionsbok, Dag 5)
En pojke går i löven. ”Prasslar det när du går i löven?” frågar personalen. Pojken tittar ner och fortsätter gå i löven. (Förskolan Landsbygden, Observationsoch reflektionsbok, Dag 6)
Hårtvättsavdelningen har blivit en avdelning för avslappning och njutning med
hårtvätt, balsammassage med mera. Barnen verkar njuta av behandlingen
som pedagogen ger dem. Pedagogen pratar och frågar också om de tycker det
är skönt och om de blir glada av att ha varit hos frisören. (Förskolan Staden,
Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Pedagogen uppmuntrar matvärdarna att själva hälla upp vatten i karaffer och
att själva känna efter om vattentemperaturen är bra för dricksvatten. (Förskolan
Staden, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)
Ett barn börjar bita i en pojkes arm och tröja. ”Vad händer här?!” säger pedagogen. Hon sätter sig ner på huk bredvid barnen. Pojken visar på armen. ”Så
får du inte göra. Det gör ont på Linus” säger pedagogen till flickan. ”Man ska
vara kompisar” säger hon. Hon tar flickans hand och klappar pojkens arm med
flickans hand. Utan att pedagogen säger något mer tar sedan flickan och poj-

ATT UTMANA OCH STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN 47

ken varandras händer och går ut ur rummet och in till ett annat rum. (Förskolan
Landsbygden, Observations- och reflektionsbok, Dag 9)

Att uppmana barnen att använda alla sina sinnen framstår i ett flertal av de
valda exemplen innehålla en potential att kunna stärka barnens självuppfattning.

Att använda emotioner
Under analysarbetet när vi arbetade med validering av våra resultat, genom
att kontrollera att vi alla kunde förstå kategoriseringen av olika situationer på
samma sätt, blev betydelsen av emotionella uttryck tydliga. En utsaga som vi
i gruppen ifrågasatte att den kunde tolkas som ett uttryck för ett arbete med
empati framträdde exempelvis på ett helt annat sätt när den som varit med
i situationen läste högt den beskrivna situationen och vad som sades av den
involverade pedagogen. Det som gjorde skillnaden var kvaliteten i rösten. Med
en annan röst framstod också det sagda på ett helt annat sätt. När vi återvände
till materialet med denna erfarenhet blev det också tydligt att känslomässiga
yttringar som bland annat kan avläsas i röstens kvalitet spelar en avgörande roll i
pedagogernas arbete. Kvaliteten är förbunden med emotioner och hur dessa tar
form i kroppspråk och röst. Att uttrycka emotioner kan utnyttjas tillsammans
med vad som sägs för att förtydliga och för att förstärka andra sätt och kan därmed vara ett värdefullt redskap i pedagogernas handlande. Det kan vara viktigt
att påpeka att det gäller ilska såväl som glädje.
En pedagog lägger pussel med 2-åringar. Då ramlar några bitar på golvet. Bland
annat en katt. Pedagogen utropar (med ljus och inkännande röst): ”Oj, titta!
Katten ramlade!” En flicka utbrister då: ”Oj, oj!” (Förskolan Kranskommunen,
Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

I det här exemplet kan vi föreställa oss att andemeningen i det sagda skulle få
en helt annan betydelse om den ljusa och inkännande rösten byttes ut mot en
sträng och mörk röst.
Våra exempel har mestadels visat på handlingar som görs i uppmuntrande
och glada ordalag. Så är det inte alltid.
Ett barn smäller i dörren hårt. Pedagogen säger: ”Nu blir jag lite arg. Så här gör
man inte. Märkte du att de andra blev rädda?” (Förskolan Förorten, Observations- och reflektionsbok, Dag 2)

I det här exemplet är pedagogen uppenbarligen arg och understryker också
detta genom att tala om att det är så. Även emotioner som uttrycker avståndstagande, ilska och negativa känslor behöver lyftas fram och även dessa kan fylla
en lärande funktion. I det här fallet tydliggörs gränser för socialt samspel och
pedagogen uppmanar till ett iakttagande som skulle kunna bidra till grund
för utveckling av empati. Då undertonen är en fråga om vad man har rätt att
utsätta andra för skulle det som utspelas i situationen också kunna stimulera till
ansvarstagande.
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Sammanfattning
I vår analys fann vi olika typer av sätt för pedagogerna att arbeta med potentiellt
innehåll i förhållande till de studerade områdena. Under rubriken ”Genom att
pedagogen gör något” redovisar vi tio underkategorier: Förstärkande – där vi
tolkar att pedagogen understryker något i det barnet ger uttryck för, exempelvis
för att förstärka en kunskap som barnet är på gång att utveckla, Tillåtande – där
pedagogen tycks benägen att vara öppen för barns individuella behov, barnets
funderingar samt ser till att skapa förutsättningar för barnet att våga själv,
Avvaktande – där pedagogen verkar vänta in barnet för att skapa utrymme för
barnets egna lösningar och förslag, Upplysande – där pedagogen tycks dela med
sig till barnet av sina kunskaper om förhållanden och begrepp, vilket kan hjälpa
barnet att vidga sin begreppsvärld och sina omvärldskunskaper, Rolltagande –
här tolkar vi det som att pedagogen går in i en roll tillsammans med barnet,
vilket möjliggör att barn och pedagog på ett lustfyllt sätt kan stanna kvar i en
aktivitet, Förklarande – där pedagogen förklarar en händelse eller ett fenomen
med den möjliga intentionen att barnet ska utveckla sin förståelse för fenomenet, Konkretiserande – där vi i observationen kunnat urskilja att pedagogen
tydliggör och konkretiserar förhållanden och begrepp för att ge stöd åt barnets
tänkande och förståelse, men också för att öka lust och vilja till lärande, och
Närande – där pedagogen tycks agera pådrivande i samtal och situationer för att
föra diskussioner och händelser framåt, men även som ett sätt att uppmuntra till
lärandetillfällen i vilka barnet kan bli delaktig i andras erfarenheter, språk och
kommunikationsmönster, Frågande – här har vi tyckt oss se att frågor används
för att nå skilda syften, till exempel kan frågorna, beroende på hur de ställs,
fungera som samtalsstöd och drivkraft i det sociala samspelet och som stimulans
vid tänkande och analys, och slutligen framstod Fredande –, som ett sätt att
värna barns möjlighet till koncentration och uthållighet samt utvecklandet av
tänkande och analys. Det såg även ut att kunna fungera förebildligt för barns
utvecklande av fungerande sociala relationer.
Under den andra rubriken ”Genom att pedagogen uppmuntrar eller uppmanar barnet att göra något” fann vi följande sju underkategorier: Erinrande – där
vi tolkar att pedagogen ställer frågor som gör det möjligt för barnet att minnas
och återberätta tidigare händelser, vilket i sin tur kan hjälpa barnet att skapa
mening och sammanhang, Undersökande – där pedagogen ser ut att uppmuntra
barnet att undersöka, vilket kan utmana barnet till ytterligare reflektion och
kreativitet, Prövande – där pedagogen på olika sätt uppmanar barnet att prova
olika saker, vilket kan leda till möjligheter för barnet att lösa autentiska problem och därmed skaffa sig nya erfarenheter, Hypotesskapande – där vi tolkat att
pedagogen hjälper barn att formulera hypoteser som de uppmuntras att testa för
att främja barnets tänkande och förmåga att analysera, Erfarande – där det tycks
som att pedagogen uppmärksammar barnet på det egna erfarandet genom att
barnet uppmanas att göra eller känna något, Problematiserande – där pedagogen
ställer frågor som uppmuntrar barnet att tänka efter hur saker och ting hänger
samman, vardagliga företeelser som vanligtvis inte blir föremål för problematisering och den sista kategorin, Ändrande – där vi tyder pedagogens agerande som
ett sätt att få barnet att handla på ett annat sätt genom förslag på alternativ.
De två rubrikerna ”Genom att pedagogen gör något” och ”Genom att
pedagogen uppmuntrar eller uppmanar barnet att göra något”, med samman-
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lagt sjutton underkategorier, bör ses som ett första försök av oss att utveckla
begrepp, vilka kan illustrera hur pedagoger arbetar i relation till potentiella
innehåll. Vår förhoppning är att kategorierna kan underlätta förståelsen för, och
utveckla kunskapen om pedagogers arbete med de studerade områdena (d.v.s.
lust och motivation, kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande,
tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer samt empati).
Utöver kategorierna ovan fann vi ett par gränsöverskridande sätt att använda
i en handlingsrepertoar, som inte lät sig enkelt sorteras in i det av oss skapade
kategorisystemet. Det ena handlade om ”Att använda alla sinnen” och det andra
om att ”Att använda emotioner”.
I kapitlet som följer kommer resultat och metodologiska överväganden att
ytterligare diskuteras.
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Diskussion och slutsatser
Studien har designats utifrån ett uppdrag som kan sägas ha varit tvåfaldigt.
För det första att undersöka vilka möjligheter det finns att med hjälp av observationer kunna ge en bild av hur man på förskolan kan arbeta med att skapa
förutsättningar för lärande inom en rad områden, dels att presentera de bilder vi
kunnat fånga. De områden som stått i centrum för undersökningen var följande:
lust och motivation, kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande,
tänkande och analys, kommunikation och sociala relationer samt empati.

Initiala problem
Studien hade initialt två problem att brottas med då det inte är fullt möjligt att
observera hur någon arbetar med någonting intentionellt om man inte på något
sätt också har undersökt och belagt den agerandes föresats. Vi har heller inte
känt till samband mellan det arbete som utförts i de studerade förskolorna och
vilket lärande som sker.
Det vi undersökt i denna studie är därför endast antaganden om de handlingar vi kunnat observera skulle kunna vara intentionella i ett syfte att skapa
förutsättningar för lärande inom de områden vi var intresserade av. Även sambandet mellan handling och tänkt effekt vilar på ett antagande om en möjlig
sådan effekt. Vi rör oss därmed med något slag av dubbla potentialiteter och för
att få en benämning för detta introducerade vi begreppet potentiellt innehåll
för det vi studerat. Genomgående har vi därmed uttalat oss om detta potentiella
innehåll och inte pedagogernas intentioner eller resultaten av deras handlande.
Våra slutsatser bygger helt och hållet på våra tolkningar.
Vår utgångspunkt i studien har dock varit ett antagande om att den verksamhet vi studerat haft sin grund i skollagen och förskolans läroplan och att pedagogerna arbetar för att förverkliga de intentioner som finns där, även om de inte
i varje stund är helt på det klara med hur varje enskild handling är relaterad till
olika mål som skrivs fram i styrdokumenten. Att vi utgått från läroplanstexten
och de uppdrag som finns formulerade har också möjliggjort för oss att rikta
vårt fokus mot vissa handlingar framför andra. Dessa utgångspunkter har tillsammans gett oss en grund för att kunna göra de tolkningar vi gjort.
Initialt upplevde vi ett ytterligare problem i studien. Det gällde frågan om
hur man kan dra gräns mellan vad som är ett arbete med att stimulera barns
utvecklande av kunskap inom vissa områdena eller inte. Området kommunikation och sociala relationer som vi studerade framstod bland annat som problematiskt att avgränsa. Väldigt många situationer skulle kunna tolkas in i denna
kategori om man exempelvis så snart pedagogen ställer en fråga menar att detta
skulle vara ett sätt att arbeta med kommunikation. Det behöver dock inte vara
ett problem om man tänker att det intressantaste är att finna olika sätt att stimulera till lärande. Vi har också påpekat att vi tolkat att ett agerande i en situation
kan vara ett sätt som kan få effekt för barns utveckling av kunskap inom en rad
områden och att avgränsningarna här inte är väsentliga.

Frågor om vad, hur och intentioner
Under den tid som studien pågick lade vi inte märke till att man arbetar systematiskt med planering av de mål som faller under de områden som studien
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uppmärksammat, annat än i undantagsfall. Planerade aktiviteter tycks ofta
vara mer inriktade på sådant som kan förknippas med skolämneskunskaper
och motorisk träning. Men det bör understrykas att vi inte heller efterfrågade
förskolornas planeringar eller ställde specifika frågor om sådant. Det gör att det
kan ha förekommit den typen av planeringar utan att vi fick kännedom om
dessa. Om det för oss verkade som om pedagogerna inte direkt planerade för
en kunskapsutveckling inom de områden vi valt att studera, skulle man kunna
tänka att pedagogernas handlande saknade intentioner, men så har vi inte tolkat
det. Även om avsikterna inte uttrycks explicit ser vi att de många gånger kan
rymmas inom vad de själva ofta benämner som förhållningssätt.
I Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010 (2010) finns de områden
som varit utgångspunkt för den här studien, men vad som ryms inom dessa och
ska läras är inte särskilt tydligt uttalat, inte på samma sätt som för till exempel
ämnen i skolan. Vi tänker oss att när både vad som är önskvärt att barn lär sig
och hur pedagogerna kan bidra till att barn vidgar sitt kunnande blir otydligt
minskar möjligheterna till utveckling av verksamheten och av stödet till att
barnen utvecklas. Viktiga processer riskerar att bli stumma och metareflektioner
blir därmed inte möjliga, sådana som i forskning visat sig vara ytterst betydelsefulla för kunskapsutveckling i alla dess former.
Vi föreställer oss att ett synliggörande av olika sätt och strategier att arbeta
mot de mål som omfattas av de här studerade områdena har en potential att ge
bättre förutsättningar för pedagoger i förskolan att utveckla förmågan att stödja
barnens kunskapsutveckling av dessa. De tydliggöranden vi anser oss ha bidragit
med i denna studie utgör i första hand ett försök att visa på olika sätt att arbeta
med olika områden. Framförallt ser vi vårt kategoriserande som en början till
att sätta ord på olika typer av pedagogiska handlingar som skulle kunna stödja
barnen i deras kunskapsutveckling.
Man kan troligen lära sig många saker med någons hjälp, även om det inte
är en intentionell handling från den som är involverad. Men allt vi lär oss är
kanske inte av godo och av det skälet kan det också vara värdefullt att reflektera
över vad som görs med en viss avsikt och sådant som görs utan särskilda tankar
på vart det ska leda. Vi bör kanske fråga oss vad barn eventuellt lär av de situationer som inte är planerade med ett tydligt mål, på samma sätt som vi ställer
oss dessa frågor när det finns en planering. En planerad effekt av något vi gör
i lärandesyfte är dock inte någon garanti för att barn lär det vi tänkt att de ska
lära. Detta är också en aspekt att alltid ha i åtanke.
När vi undersökt hur man i förskolan arbetar med kunskapsområden som
inte har skolämneskaraktär och i detta tagit utgångspunkt i områden som finns
formulerade i läroplanen har vi samtidigt funderat över om man arbetar med
sådant som inte täcks in av våra områdeskategorier. Denna fråga reser också
frågan om en kritisk blick på läroplanen. Redan inledningsvis kunde vi notera
att uthållighet och noggrannhet var ett par sådana områden som inte finns med
i Lpfö 98 (2010). Med vår tolkning av vad vi sett på de studerade förskolorna
arbetade man med dessa innehåll. Genom en systematisk analys med avsikten
att se om det finns annat som man arbetar med som inte täcks in av Lpfö 98
(2010) kan det vara möjligt att finna fler sådana områden som också skulle
kunna utmana vad som blir till innehåll i en läroplan. Det skulle kunna vara
områden som pedagoger av erfarenhet funnit betydelsefulla, men som inte
gjorts explicita och som stannat inom förskolan av tradition. Den typen av
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kunskap riskerar att gå förlorad i konkurens om utrymmet när den inte skyddas
av skrivningar i styrdokument och motiverar ett uppmärksammande.

Olikheter i materialet – Olikheter i förskolorna
I det genererade materialet från de olika studerade förskolorna varierar antalet registrerade situationer mellan cirka 200 till cirka 300. Karaktären på de
beskrivna situationerna skiljer sig också åt. Vi har noterat att det inte finns
något direkt samband mellan antal observationstimmar, antal observerade pedagoger och antalet registrerade situationer. Vilken typ av registrerade situationer
som var mest frekventa varierar också mellan de olika förskolorna. Detta kan
tolkas på olika sätt. Variationen kan eventuellt relateras till forskarnas olika
förmågor att uppfatta handlingar hos pedagogerna som de kunnat koppla till
studiens centrala kunskapsområden. Men det skulle även kunna vara ett utslag
av skillnader förknippade med de olika förskolorna.
En förutsättning för att många olika sätt att arbeta med barnens kunskapsutveckling ska visa sig är att personalen interagerar med barnen. Att pedagoger
kan bidra mer eller mindre till barns kunskapsutveckling är en rimlig tanke. Det
intressanta är dock vad dessa skillnader kan bero på. Det som slagit oss under studien har varit att förutsättningarna för att kunna arbeta på ett stödjande sätt med
barnen varierat kraftigt mellan de olika studerade förskolorna. Så stora skillnader
som vi noterat borde inte vara möjliga i en förskola som enligt lagar och förordningar ska ge barn lika förutsättningar att få god omsorg och pedagogisk ledning.
Olikheterna i de fem studerade förskolorna gällde en rad förutsättningar av
betydelse för vilken verksamhet som är möjlig att bedriva men också för kvaliteten i det som görs. För att lyfta några exempel så framstår det som uppseendeväckande att man vid den förskoleavdelning som hade en majoritet av barn utan
svenska som modersmål (17 av 19: sju språk utöver svenska) var tre heltidspersonal medan man på en förskola med 21 barn uppdelade på två avdelningar
utan denna språkliga mångfald var närmare fem heltidspersonal och dessutom med stöd av fritidspedagog under förmiddagarna på en av de studerade
avdelningarna. Utöver dessa förhållanden kan tilläggas att förskolan utan den
språkliga mångfalden angränsade till naturen som ständigt kunde tas i anspråk
som en utvidgning av den inre pedagogiska miljön. Denna förskola hade dessutom tillgång till en fysisk inomhusmiljö med stora rum och utrymmen som
gav möjlighet till rik variation i hur de kunde tas i anspråk. Den var också ljus
med en arkitektur som framstod som spännande för barnen. Dessa rumsliga
och naturmässiga förhållanden skilde sig starkt från en av de andra förskolorna
med 20 barn och fyra personal på den studerade avdelningen. Den förskolan var
inrymd i ett radhus med små rum och en ganska liten gård. I vår kontakt med
olika förskolor i Sverige framstår stora skillnader i förutsättningar vilka också ger
upphov till olika möjligheter för pedagogerna att erbjuda mening och kunskapsutveckling med den verksamhet man bedriver (Jfr Eriksson, 2014).
De skillnader i förutsättningar som diskuteras ovan kan relateras till ekonomiska förhållanden och bör kopplas samman med huvudmannaskapets ekonomi och vilka prioriteringar man gör inom ramen för den totala verksamheten.
Det kan handla om vilka prioriteringar som görs mellan alternativa användningar av resurserna, där till exempel vinstuttag i privata fristående förskolor
kan stå emot lokallösningar av en högre kvalitet och i en kommunal verksamhet
kan förskolans behov underställas prioriteringar inom andra sektorer.
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Validitet och alternativ utformning
Pedagogerna har under observationstiden haft möjlighet att kommentera undersökningen. Efter studiens genomförande och sedan vi tolkat materialet och skrivit rapportens inledning, metod och resultat samt diskussionskapitlet fick pedagogerna också ta del av detta och komma med synpunkter och invändningar.
De fick texten sänd till förskolan och lämnade sedan skriftliga kommentarer till
oss efter några dagar. De frågor vi ställde till dem var om de reagerade på hur
vi beskrivit händelserna och verksamheten i förskolan eller om det var något av
våra antaganden som framstod som ogrundade eller felaktiga. Då ingen framfört
några invändningar eller kritiska kommentarer, annat än mindre påpekanden
som vi också tagit hänsyn till, har vi tolkat det som att vi har pedagogernas stöd
för de tolkningar vi gjort. De kategorier vi skapat ska dock inte ses som annat
än ett första försök till begreppsläggande och vi är fullt medvetna om att dessa
kategorier skulle ha kunnat benämnas på annat sätt och att det finns fler och
andra handlingar som vi inte kunnat se eller uppfatta i denna studie.
Man kan diskutera vad en studie av det här slaget skulle kunna vinna på att
kombineras med intervjuer eller med mer ingående samtal med pedagogerna
och även med barnen under de deltagande observationerna. Kunde man prata
med pedagogerna om deras intentioner före, under och efter tiden de arbetar
skulle man till exempel kunna säkerställa kunskap om vad olika handlingar
syftar till. Men även om det kan finnas fördelar med att kombinera en observationsstudie med intervjuer och ingående samtal så kan observationer utan att
känna till pedagogernas perspektiv också ha ett värde. Om forskarens blick kan
vara friare i förhållande till sådant som pedagogerna väljer att fokusera kan eventuellt andra handlingar framträda och beskrivas. Vi gjorde också intervjuer efter
observationerna som ett sätt att validera våra resultat.
Barnens synpunkter kunde också vara viktiga då de kan ge besked om hur
de upplever den praktik som de är en del av och vissa handlingar skulle därmed
också kunna knytas lite närmare till hur väl vissa bestämda mål kunnat nås med
ett visst sätt att arbeta. Problemet kvarstår dock att kunna avgöra vilka sätt att
arbeta med intentionen att stödja barns utveckling inom bestämda områden
som faktiskt leder fram till ökad kunskap för barnen inom dessa områden.

”Erfarnas praktik” och ”Nybörjarnas praktik”
När vi kategoriserade de olika potentiella innehållen vi studerat fann vi två
huvudkategorier med följande underkategorier:
”Genom att pedagogen gör något” med underkategorierna: Avvaktande, Förstärkande, Tillåtande, Upplysande, Rolltagande, Förklarande, Tydliggörande,
Närande, Frågande och Fredande.
”Genom att pedagogen uppmuntrar barnet att göra något” med underkategorierna: Erinrande, Undersökande, Prövande, Hypotesskapande, Erfarande,
Problematiserande och Ändrande.
Användandet av handlingar som faller inom dessa huvudkateorier kan sägas
dra i olika riktning och skulle eventuellt kunna leda till olika kunskapspraktiker. Den första ”Genom att pedagogen gör något” där det förebildliga får stort
utrymme skulle kunna rubriceras som den ”Erfarnes praktik”, då det kan vara
frågan om att pedagogerna tänker att de har förvärvat något genom erfarenhet
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som kan erbjudas barnen att ta del av för att det ska bli en del i en lärprocess.
Detta till skillnad från en praktik som i större utsträckning använder sig av
handlingar som faller inom ramen för kategorin ”Genom att pedagogen uppmuntrar barnet till något”. Ett rikare användande av handlingar inom denna
huvudkategori lägger större vikt vid de mindre erfarna barnen som förväntas
lära främst genom sitt eget handlande. Vi har rubricerat denna praktik som
”Nybörjarens praktik”. Inom ramen för den ”Erfarnes praktik” och ”Nybörjarens praktik” erbjuds mer eller mindre av förebildlighet eller att på egen hand
som nybörjare få upptäcka själv. Vi kan i vårt material och från att studera de
olika förskolor vi besökt se att det tycks finnas praktiker där det förebildliga är
vanligt förekommande och praktiker där sådana inslag är fåtaliga. ”Nybörjarnas
praktik” ser ut att vara framträdande i vårt urval av förskolor. Något som vi
också noterat är att vi i vårt urval av förskoleavdelningar kom att möta tre som
själva uttalade att de var inspirerade av tankar med ursprung i de kommunala
förskolorna i Reggio Emilia. Vid ytterligare en av de fem studerade förskolorna
fanns ett starkt intresse för ”Reggio Emilia” hos en i personalgruppen som också
såg ut att få betydelse för verksamheten. Det bör understrykas att vi inte hade
med någon sådan aspekt i vårt urval eller särskild önskan om att finna förskolor
med en specifik sådan inriktning. Det kom att bli en klar överrepresentation
av denna pedagogiska inriktning i förhållande till andra tänkbara pedagogiska
orienteringar. Om detta speglar ett reellt förhållande i Sverige eller är en slump
kan vi inte uttala oss om men det skulle kunna vara en spegling av hur det förhåller sig med tanke på hur förskolorna valts ut.
Man kan föreställa sig att olika ideologiska och pedagogiska diskurser kan
påverka att förskolor utvecklas till antingen de ”Erfarnas praktik” eller ”Nybörjarnas praktik”. Något förskolor själva skulle kunna diskutera är konsekvenser
av att det skulle utvecklas en kultur där man avgränsar sig till handlingar som
övervägande faller inom ramen för endast en av de huvudkategorier som presenterats här och om en sådan praktik därmed också riskerar att begränsa barnens
lärandeutrymme.

Avslutning och studiens värde
Utöver stora skillnader i vilka arbetssätt man använder på de fem olika studerade förskolorna tycks även kvaliteten i genomförandet skifta. Kvaliteten är
förbunden med hur kroppspråk och röst utnyttjas förutom vad som sägs vilket
framstår som betydelsefullt, vilket nämnts tidigare under rubriken ”Att använda
emotioner” s. 48. Att människor talar och uttrycker sig olika kan vara förbundet
med arv och miljö men det bör vara möjligt att utveckla en repertoar av röstlägen och sätt att uttrycka sig med hjälp av kroppen. Vi tänker oss att man genom
att ge akt på vilka kvaliteter av det här slaget som tillämpas på förskolan skulle
kunna utveckla och förfina de olika sätt som man har att arbeta på för att stödja
barns lärande. Allt detta förutsätter dock att man har ett språk som kan synliggöra och nyansera det som görs och kan göras.
Vid intervjuerna efter observationerna på förskolorna framkom att många av
pedagogerna uppskattat forskarnas närvaro. De uttryckte värdet av att forskarna
studerat och uppmärksammat deras handlingar. Pedagogerna menade att de på
så sätt blev mer medvetna och lärde sig mer om sitt eget förhållningssätt och
agerande.
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När pedagogerna beskriver upplevelsen av att jag (forskaren) studerat deras
handlingar använder de uttryck som: ”Nyttigt, ”vi lär oss alla”, ”kompetensutvecklig”, ”att sätta tankar på det man gör av bara farten”, ”medvetandegörande”, ”skuggning”, ”kom tillbaka!” (Förskolan Landsbygden, Observationsoch reflektionsbok, Dag 9)

Några av pedagogerna väckte tanken om att observationer med efterföljande
samtal också skulle kunna genomföras av pedagogerna själva, som ett led i det
kollegiala lärandet. Tanken att inom den egna förskolan studera och diskutera
varandras handlingar ser vi som ytterligare ett möjligt verktyg i utvecklandet av
den pedagogiska praktiken.
Avslutningsvis vill vi hävda att det finns goda grunder att anta att ett synliggörande av olika sätt att arbeta med de områden som fokuserats i denna studie
skulle kunna öka pedagogernas intentionella handlande, vilket är betydelsefullt
för måluppfyllelse. Ett synliggörande av pedagogernas handlande som också
resulterar i utvecklandet av ett yrkesspråk med benämningar på olika sätt att
arbeta kan dessutom möjliggöra samtal om det man sysslar med på ett nytt sätt.
Dessa benämningar skulle därmed kunna fungera som verktyg i utvecklandet
av den pedagogiska praktiken. Vi vill här dock betona att vi också ser en fara
med att på det här sättet plocka sönder en komplex verklighet som vi gör när
vi bryter ut olika sätt att handla och namnger dessa. Ett sådant förfarande blir
i en mening väldigt instrumentellt och riskerar därmed att ge en förenklad bild
av en sammansatt praktik. Någonting av det levda går förlorat när man på detta
sätt fragmenterar handlingar och de olika kategorierna ska därmed bara ses som
möjliga sätt att med ord beskriva vissa aspekter av förskolans verksamhet.
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Slutsatser i sammanfattning
•

•

•

•
•

•

•

•

Det är viktigt att i en observationsstudie, som inte föregåtts av intervjuer
med de observerade eller som skett parallellt med observationerna och där
resultaten av de handlingar som studeras inte belagts, synliggöra att det är
fråga om en situation som innefattar dubbla potentialiteter (antaganden om
pedagogernas intentioner samt antaganden om vilka handlingar som leder till
ett visst lärande).
Det finns goda möjligheter att genom observation se en mångfald av handlingar bland pedagogerna som skulle kunna tolkas som olika typer av sätt att
arbeta för att stödja en kunskapsutveckling inom följande områden: lust och
motivation, kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande, tänkande
och analys, kommunikation och sociala relationer, empati.
Det arbetas mer med vissa områden än andra, men det behöver inte betyda
att det är områden som inte uppmärksammats. Behovet av att arbeta med
olika områden kan se olika ut beroende på barngrupp eller på hur långt man
kommit i sitt arbete med ett visst område.
Antalet och karaktären på de beskrivna situationerna vid de olika förskolorna
skiljer sig åt. Typer av registrerade situationer varierar också från de olika förskolorna.
Det tycks råda stora skillnader i förutsättningar på de studerade förskolorna,
exempelvis vad gäller personaltäthet och lärmiljö. Detta kan ge upphov till
olika möjligheter för pedagogerna att erbjuda mening och kunskapsutveckling i den verksamhet som bedrivs.
Under studien framträdde i de flesta fall inte någon systematisk planering
av hur man arbetar för att närma sig de mål i läroplanen som faller under de
områden som studien uppmärksammat. Även om avsikterna inte uttrycks
explicit kan de rymmas inom vad pedagogerna benämner som förhållningssätt.
I analysen framträdde olika sätt att arbeta med kunskapsutveckling med syfte
att främja barns potentiella lärande inom studiens områden:
–– ”Genom att pedagogen gör något” med underkategorierna: Avvaktande,
Förstärkande, Tillåtande, Upplysande, Rolltagande, Förklarande, Tydliggörande, Närande, Frågande och Fredande
–– ”Genom att pedagogen uppmuntrar barnet att göra något” med underkategorierna: Erinrande, Undersökande, Prövande, Hypotesskapande, Erfarande, Problematiserande och Ändrande
–– Genom ”Att använda alla sinnen” och ”Att använda emotioner”.
Handlingar som faller inom ramen för de två huvudkategorierna ”Genom
att pedagogen gör något” och ”Genom att pedagogen uppmuntrar barnet till
något”, kan kopplas till olika kunskapspraktiker som vi benämnt som den
”Erfarnes praktik” och ”Nybörjarens praktik”. I den första får det förebildliga
stort utrymme och i den andra fokuseras barns eget erfarande. Det tycks finnas praktiker där det förebildliga är vanligt förekommande och praktiker där
sådana inslag är fåtaliga. ”Nybörjarens praktik” ser ut att vara mest framträdande i vårt urval av förskolor.
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•

•
•

•
•

Tolkningarna i rapporten stöds av de observerade pedagogerna.
Observationer av det här slaget med samma syfte skulle kunna kombineras
med intervjuer och mer ingående samtal både med pedagoger och med barnen. Dock bör värdet av att kunna observera friare i förhållande till pedagogernas perspektiv beaktas.
Ett synliggörande av olika sätt att arbeta med de områden som fokuserats i
denna studie antas kunna öka pedagogernas intentionella handlande.
Utöver skillnader i vilka sätt man använder på de olika studerade förskolorna
tycks även kvaliteten i genomförandet skifta. Kvaliteten är förbunden med
hur kroppsspråk och röst utnyttjas. Genom att ge akt på vilka kvaliteter
som tillämpas på förskolan skulle de olika sätten man har att arbeta kunna
utvecklas och förfinas.
Benämningar på olika sätt att arbeta med studiens områden antas kunna bli
till verktyg i utvecklandet av den pedagogiska praktiken.
Att möjliggöra för pedagoger att studera och diskutera varandras handlingar
ser vi som ytterligare en tänkbar möjlighet i utvecklandet av den pedagogiska
praktiken.
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Hur kan förskolan främja barns utveckling av förmågor
såsom kreativitet, ansvarstagande och empati, förmågor som enligt forskning har stor betydelse för att
individer ska lyckas i utbildning och senare i livet?
Intresset för frågan ligger till grund för en undersökning
där forskare genomfört en observationsstudie som
redovisas i den här rapporten. De har observerat fem
förskolors arbete med lust och motivation, kreativitet,
självuppfattning, ansvar och genomförande, tänkande
och analys, kommunikation och sociala relationer samt
empati. Analysen bildar ett teoretiskt ramverk som
visar hur man kan förstå och beskriva pedagogernas
arbete. Beskrivningarna sätter ord på pedagogernas
agerande. Exempelvis beskriver forskarna pedagogernas olika handlingar, i kategorier såsom förstärkande,
tillåtande och rolltagande i olika konkreta situationer.
Rapporten vänder sig till förskolechefer, förskollärare
och annan personal som arbetar i förskolan. Skolverkets förhoppning är att den ska tjäna som diskussionsunderlag i det pedagogiska arbetet på landets
förskolor och för alla som önskar stödja och utveckla
det arbetet.

