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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för barns erfarenheter av lärande i förskola och 

förskoleklass. Studien fokuserar på vad barnen berättar om sina erfarenheter av lärande och 

med hjälp av detta skapa en djupare förståelse för vad som är viktiga faktorer och platser för 

barnens lärande i förskola och förskoleklass. En kvalitativ studie har genomförts genom 

barnintervjuer där samma barn intervjuats i både förskola och förskoleklass. Resultatet visar att 

lärande och kunskap upplevs som olika saker för barnen; lärande kan i huvudsak kopplas till 

vad barnen gör och att jobba med någonting, medan kunskap kan kopplas till att kunna svara 

rätt på någonting. Det framkommer också att verksamheten i förskolan och förskoleklass är 

styrda på olika sätt och i olika omfattning och detta upplevs av barnen som att det både kan 

skapa möjligheter men även reglera och begränsa barnen i deras lärande.  

 

Nyckelord: Barns erfarenheter, förskola, förskoleklass, kunskap, livsvärldsfenomenologi och 

lärande. 

 

  



   
 

 
 

Förord 
Vi vill först och främst tacka de barn som deltagit i studien för ert deltagande. Tack vara er var 

studien möjlig att genomföra eftersom ni delgett era tankar och åsikter om vad lärande är för 

er. Vi vill även tacka våra handledare Moa Nilsson och Susanne Westman, ni har inspirerat och 

guidat oss genom denna resa. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stöttat oss och 

gett oss tiden att genomföra och skriva examensarbetet. Utan er hade detta inte varit möjligt. 

Ett stort tack till er alla! 
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Inledning 
Idag finns enligt Eidevald (2017) globalt sett en förändrad syn på kunskap som innebär att 

kunskap ses som en valuta. Hög kunskapsnivå ger en hög konkurrenskraft och blir därför en 

viktig faktor i konkurrensen mellan länder. Detta innebär att utbildningssystemen i både Sverige 

och andra länder har blivit tvungna att förändra innehållet. Flertalet olika program till exempel 

Programme for International Student Assessment (PISA), som jämför barns kunskaper mellan 

länderna har visat på brister i utbildningssystemen (ibid). I Sverige har de påtalade bristerna i 

utbildningssystemet påverkat hela skolväsendet, även förskolan och förskoleklassen. I den 

senast reviderade upplagan av Läroplan för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2016a) och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, Skolverket, 2016b) syns 

det tydligt att olika program har påverkat förändringarna. Nu är det mer fokusering på lärande 

och undervisning än tidigare. Enligt ett beslut i november 2017 blir nu förskoleklassen 

obligatorisk från och med höstterminen 2018 (Regeringen, 2017) vilket kan ses som en del i 

denna utveckling.  

Ett av förskolans uppdrag är att “(…) lägga grunden för ett livslångt lärande” 

(Skolverket, 2016a, s. 5). Lundgren (2012) hävdar att det livslånga lärandet börjar när personen 

föds och följer personen genom hela livet.  Lärande sker med hela kroppen, i alla situationer, 

vilket gör att även motorik ska ses om en viktig del i lärandet (Fast, 2015). Lillemyr (2002) 

betonar att små barn främst använder leken som en väg för att nå ny kunskap. Lek och lärande 

ska i förskolan ses som sammankopplade (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Från att 

den lärande leken haft en central roll i förskolan så visar Lagos (2014) studie på att lek och 

lärande börjar gå skilda vägar i förskoleklassen. Förskoleklassen tillkom för att vara en bro 

mellan förskolan och skolan (Skolverket, 2014). Några tog förskoletraditionen in i 

förskoleklassen medan en del anammade skolans arbetssätt och därmed blev skolifierade. Detta 

kan bero på att det är svårt att kombinera förskoleverksamhet med skolans traditioner till ett 

arbetssätt (ibid).  

Valet att följa samma barn från en skolform till en annan gjordes för att få syn på barnens 

erfarenheter av lärande från att gå i förskolan till att börja förskoleklass i skolans verksamhet. 

När det gäller lärandet i förskola och förskoleklass lyfts barnens röster sällan fram, vi vill med 

denna studie låta några barns röster bli hörda kring frågor om sina erfarenheter av lärande i 

förskola och förskoleklass.  

Arbetsfördelning 

Vi har haft lika stort ansvar i arbetet med examensarbetet. Lydia Kristoffersson hade sedan 

tidigare påbörjat ett examensarbete med en liknande inriktning och sökt litteratur som vi delvis 

använt oss av. Vi har båda kompletterat det materialet med mer litteratur som var mer inriktat 

mot detta ämne. Vid intervjuerna har Lydia Kristoffersson haft ansvaret att intervjua och Sara 

Sveder har ansvarat för tekniken, kompletterande frågor och transkriberingen. Vi har skrivit all 

text i examensarbetet tillsammans.  
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Syfte  

Syftet är att undersöka barns erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass med barnens 

egna fotografier som underlag. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver barnen sina erfarenheter av lärande i förskola och förskoleklass? 

• Vilka faktorer upplever barnen som viktiga för sitt lärande i förskola och förskoleklass? 

• Vilka faktorer framstår som betydelsefulla för att förstå barns erfarenheter av lärande?  
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Bakgrund 

I bakgrunden återfinns en kort historisk tillbakablick på lärande i förskola och förskoleklass 

och sedan presenteras vad dagens styrdokument säger om lärande. Därefter redogörs för 

tidigare forskning om undervisning, lärande och lek i relation till förskola och förskoleklass. 

Barns förståelse för sitt eget lärande redovisas sist i bakgrunden.  

Från småbarnsskola till förskola och förskoleklass 

Det har funnits olika styrdokument som styrt förskolan genom historien, var och en är präglade 

av sin samtid. Från början hade styrdokumenten fokus på kristlig fostran till att idag se till det 

livslånga lärandet (Vallberg Roth, 2011). Den första formen som styrdokument användes i var 

småbarnsskolan som enligt Westberg (2011) infördes 1836 första gången i Sverige och var 

präglad av den kristliga uppfostran som styrde och var en stor del av lärandet, exempelvis lärde 

sig barnen psalmer och bibeltexter. I övrigt var det läsning och skrivning på schemat. Barnen 

fick undervisning i grupp oavsett ålder. Det viktiga var inte att förstå innehållet utan att barnen 

kunde upprepa undervisningens innehåll. Leken var ingenting som skedde i samband med 

undervisning, leken hörde hemma på skolgården under rasten enligt (ibid).  

I Westbergs (2011) historiska tillbakablick visar han på att barnkrubborna etablerades 

på 1800-talets mitt, dess syfte var inte att undervisa utan att barnen skulle få omsorg när 

föräldrarna förvärvsarbetade. Omsorgen bestod av att barnen fick mat, var rena och ibland fick 

barnen höra berättelser. Barnträdgårdar infördes i Sverige i början av 1900-talet och hade delvis 

en annan inriktning. I barnträdgårdarna hade barnen sång, bygglekar, trädgårdsskötsel och 

modellering. Valet av aktiviteter var för att barnen skulle få grundläggande kunskaper för att 

fungera i samhället och lära sig om den rådande kulturen. I och med detta sätt att undervisa 

genom aktiviteter började lek och lärande ses som någonting som hörde samman.  

Både småbarnsskolorna och barnkrubborna förändrades genom att gå från 

katederundervisning till att bedriva pedagogisk verksamhet som var anpassad till barnens ålder 

(Westberg, 2011). Det här var första steget mot den pedagogiska verksamheten som idag 

bedrivs i förskolorna. Vid den här tiden bedrevs förskolorna av privata sällskap och föreningar. 

På grund av ekonomiska skäl började förskolor bli kommunala eftersom de då kunde få bidrag 

från kommunen. Detta innebar att kommunen som gav bidraget hade inflytande kring hur 

verksamheten bedrevs. Nästa steg var att staten stöttade med bidrag till verksamheten och att 

de därmed hade inflytande, ett exempel är att de införde begreppet daghem (ibid). Dessa 

skolformer kan ses som föregångare till dagens förskola som sedan 1996 är en del av 

utbildningsväsendet. Vid samma tidpunkt kom ansvaret för förskolan att flyttas från 

Socialstyrelsens till Skolverkets (ibid). I Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) betonas det att förskolan 

ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet börjar när en person föds 

och allt eftersom samhället förändras måste individerna anpassa sig efter förändringarna i 

samhället genom hela livet (Lundgren, 2012). Barn ses idag som kompetenta individer när det 

föds och all dess erfarenhet byggs på och bildar ny kunskap hela tiden. Det är barnens 

erfarenheter som efterfrågas och de nya läroplanerna är utformade utifrån att barn har ett eget 

ansvar för sitt livslånga lärande (Vallberg Roth, 2011).  
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Föregångaren till förskoleklassen som kallades lekis grundades 1975 och erbjöds alla 

barn från och med det år barnet fyller sex år. Verksamheten skedde tio timmar i veckan och 

riktades till de barn vars föräldrar var hemma. De barn som redan befann sig på daghemmen 

erbjöds likvärdig verksamhet i åldershomogena tvärgrupper inom daghemmet, därefter började 

barnen skolan (Westberg, 2011). Detta var ett försök till att väva samman förskolan och skolan 

och förbereda barnen för den kommande skolgången. 1991 infördes en ny skollag som gav 

sexåringarna möjlighet att börja skolan vilket togs i uttryck som sexårsverksamhet eller nollan. 

Nästa steg var förskoleklassen som startades 1998 i dess nuvarande form med ambitionen att 

bygga en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen blev en del av skolväsendet och 

förhåller sig efter skollagen, Lpfö 98 och Lgr 11. I Lgr 11 finns en egen del som endast berör 

förskoleklassen.  

Enligt Skolverket (2014) visar forskning att det idag är stor skillnad mellan 

förskoleklasserna, där en del följer förskolans traditioner och en del har blivit skolifierade. 

Förskoleklassen befinner sig på grund av detta i ett mellanläge mellan de olika skolformerna 

(Ackesjö, 2013). Skolverket (2014) visar att förskoleklassen är viktig men att dess syfte och 

uppdrag varit otydligt och tolkningsbart och därför behövde förtydligas. I november 2017 

fattades beslutet att förskoleklassen från att ha varit frivillig blir obligatorisk från och med 

hösten 2018 (Regeringen, 2017).  

Styrdokument för förskola och förskoleklass 

Allt eftersom barnsynen har förändrats och ny kunskap forskats fram har styrdokumenten 

förändrats och utvecklats. Skollagen är gemensam för både förskola och förskoleklass och de 

båda har varsitt kapitel. Förskolan ska förhålla sig till Lpfö 98 medans förskoleklassen däremot 

ska förhålla sig till både Lpfö 98 och Lgr 11. Nedan presenteras vad respektive läroplaner 

tydliggör om lärande.   

Styrdokumenten påtalar att syftet med förskolan är att ”Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet” (Skollagen, SFS, 2010:800, Kap 8, 2§; Skolverket, 2016a, s. 5). Förskolan och 

förskoleklassen ska därmed vara en del av det livslånga lärandet och skapa förutsättningar för 

att alla barn får delaktighet och inflytande i verksamheten. Lärandet som sker i verksamheten 

ska ske genom leken och i leken kan barnen utveckla alla förmågor. Det är pedagogernas och 

förskolans ansvar att skapa förutsättningar för att lärande och utveckling kan ske. Detta lärande 

ska ske tillsammans med andra både barn och vuxna betonar Lpfö 98 (Skolverket, 2016a).  

Skollagen slår fast att “Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande 

och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov” (SFS, 2010:800, Kap. 9, 2 §) I Lgr 11 (Skolverket, 2016b) finns det ett 

kapitel som specifikt riktar sig mot förskoleklassen där det centrala innehållet lyfts fram och 

förtydligas. Det som syns tydligt är att barnen ska lära sig att förmedla, resonera, argumentera 

och problematisera oavsett om det berör språk, matematik eller naturvetenskap. Dessutom finns 

det ett specifik förtydligande i att lek, fysiska aktiviteter och utevistelse ska ske. Leken är 

uppdelad från de olika ämnesinriktningarna som barnen ska lära sig. Barnen ska kunna “Initiera, 

organisera och delta i lekar av olika slag” (s. 23). Lgr 11 (Skolverket 2016b) understryker att 
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lärande ska ske i samspel med andra samt att barnen har rätt till delaktighet och inflytande i 

verksamheten och sitt eget lärande och detta blir en del av det livslånga lärandet.  

Tidigare forskning  

Nedan presenteras vad tidigare forskning kommit fram till om undervisning lärande och lek i 

förskola och förskoleklass. Det redogörs också för vilken betydelse rummet och materialet har 

för att lärande ska ske. Därefter kommer en kort redogörelse för skillnaden vad det gäller 

lärande i förskola och förskoleklass och sist berörs förståelsen för barn lärande, både för 

vuxna och barnen själva.  

Undervisning, lärande och lek 

Begreppet lärande har genom historien förändrats liksom synen på barn och deras lärande. Idag 

kan begreppet användas på många olika sätt i det vardagliga talet och inom forskning finns det 

flera olika sätt att definiera lärande på (Säljö, 2012). Definitionen blir olika beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv som intas. Begreppet undervisning beskriver Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2016) som att förskollärare medvetet planerar aktiviteter mot ett mål. Planeringen 

mot ett mål kan enligt Sheridan och Williams (2018) kopplas samman med det didaktiska 

tänkandet vilket innebär att planera, genomföra och utvärdera processen mot ett mål där barns 

delaktighet är centralt. Ett projektinriktat arbetssätt är ett bra sätt att få med många olika ämnen 

som återfinns i läroplanen. Samtidigt påtalar Marton och Booth (2000) att när barnen lär sig 

behöver inte nödvändigtvis undervisning ske, däremot kan undervisningen stödja lärandet när 

det pågår. Förskolan ska väva samman barnens erfarenheter utanför förskolan och erfarenheter 

på förskolan till en helhet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Forskning har visat att 

barn som tidigt vistats i stimulerande miljöer där engagerade vuxna finns lär sig mer än barn 

som inte har haft den möjligheten (Skolverket, 2014).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) påtalar att de viktigaste åren för det livslånga 

lärandet är under barnets tidiga år där barnen kommunicerar med sin omgivning och beroende 

på vilken respons barnet får utvecklas barnet och vågar testa nya saker. Barn föds med en 

förmåga att erfara sin omvärld och utvecklas utifrån sina erfarenheter och det formar barnet till 

den som barnet blir (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Vidare framhåller författarna att 

barn lär genom att erfara sin omvärld på olika sätt och med alla sina sinnen. De försöker göra 

allting i världen greppbart och reflektera vilket innebär att barnets tankar bör få möjlighet att 

möta andra barns tankar. 

Lärande och lek är två begrepp som ofta är sammankopplade i förskolans värld. De 

främsta gemensamma dragen är lust, valmöjligheter, meningsskapande samt barnens möjlighet 

till kontroll (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Lillemyr (2002) betonar att leken är 

den främsta källan till små barns lärande. Leken är nödvändig för att barnet ska kunna fungera 

i samhället då barnet i leken erfar de sociala spelreglerna (Knutsdotter Olofsson, 2009). Vidare 

påtalar Knutsdotter Olofsson att för att ett barn ska vilja leka är trygghet avgörande, samt att 

leken blir prestationslös. Det är i leken barnen får möjlighet till att lära sig genom att undersöka 

och experimentera. Små barn lär ofta genom att först iaktta och därefter imitera för att sedan 

delta och samverka med andra. Barns möjligheter till utveckling stimuleras av att utvecklas 

tillsammans med andra barn och vuxna som inte befinner sig på deras nivå (ibid). Williams 
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(2006) understryker att barn lär av varandra. Barn lär i samspel med andra och det innebär att 

hela förskolans verksamhet bör och kan vara en lärande plats.  

Förskollärarna måste kunna förstå och tolka vad som intresserar barnen och samtala och 

reflektera med barnen för att utveckla deras tankevärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). Dessutom är det i leken som vuxna kan utläsa barns utveckling och lärande anser 

Lillemyr (2013). I denna lek har motoriken en viktig plats för lärandet eftersom motoriken 

behövs för att till exempel kunna lära sig skriva en bokstav. Saknas motoriken måste barnet 

använda andra förmågor för att kunna lära sig samma sak och det kan då ta längre tid att lära 

sig (Fast, 2015). För att barnen ska vilja lära sig någonting är det nödvändigt att det är 

meningsfullt och intressant för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att perspektivet på lärandet har 

förändrats genom historien från ett mognadsperspektiv med fokus på brister till att bli ett socialt 

och kulturellt erfarenhetslärande. Detta innebär att synen blivit att barn lär genom att vara aktiva 

själva, tillsammans med andra barn samt med vuxna som tar en aktiv roll i barnens lärande. I 

Sverige idag finns huvudsakligen två pedagogiska inriktningar; utvecklingspedagogik och 

postmoderna inriktningar (Eidevald, 2017), dessa två skiljer sig i synen på hur lärande sker. Här 

nedan kommer en kort presentation av dessa. Utvecklingspedagogiken tar delvis inspiration 

från utvecklingspsykologin, däremot tar de avstånd från synsättet att barn lär sig linjärt i stadier 

och mognad utan tror på att barns lärande och utveckling styrs av deras erfarenheter (Eidevald, 

2017).  

Denna inriktning grundar sig till stor del i variationsteorin och sociokulturella teorin. 

Inom den postmoderna inriktningen återfinns framförallt Reggio Emilia som inte är en 

pedagogik utan snarare ett förhållningssätt (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Det lyssnande 

förhållningssättet innebär att observera, dokumentera och reflektera själv samt tillsammans med 

barnen vilket är en pedagogisk dokumentation som i sin tur leder till meningsskapande. Barnen 

ses som kompetenta individer med förmågor att utveckla, som kan ansvara för sitt eget lärande. 

Åberg och Lenz Taguchi anser att Reggio Emilia har en betydande skillnad mot den 

traditionella pedagogiken som enligt företrädarna använder en förmedlingspedagogik och det 

är att barnen väljer vad de lär sig i den meningsskapande verksamheten. 

Rummet och materialets betydelse för lärande 

Nordin-Hultman (2004) visar på att det finns ett sammanhang mellan hur miljön är utformad 

och hur förskollärare ser på barnen. Hon anser att fokus bör flyttas från vad förskollärarna tror 

att barnen har för egenskaper, till hur lär- och utvecklingsmiljön är utformad för barnens 

möjligheter till lärande och utveckling. Nordin-Hultman menar att förskolan och skolan ska ses 

som ett socialt handlingsrum där alla barn ska utvecklas genom att ett intresse skapas och finna 

en mening i verksamheten. Hon hävdar att beroende på vad det finns för material i ett rum, 

skapas förutsättningarna för vad det finns för möjligheter till olika aktiviteter. Materialet kan 

både skapa hinder och möjligheter när barnen ska hitta på aktiviteter. Ett sådant hinder kan vara 

att materialet inte är tillgängligt för barnen och i och med detta begränsas barnen i det spontana 

lärandet som sker i leken. Lokaler har olika förutsättningar både i förskolan och förskoleklassen 
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och Andréasson och Allard (2015) påtalar att det går med små medel utforma utrymmet för att 

erbjuda sexåringarna en anpassad lokal.  

Lärandets skillnader i förskola och förskoleklass 

Det som skiljer förskolan och förskoleklassen åt är att förskolan fokuserar på lek som lärande 

och omsorg medan förskoleklassen framförallt fokuserar på lärande. Lagos (2014) studie 

diskuterar att lek och lärande börjar gå skilda vägar i förskoleklassen. Förskoleklassens 

verksamhet skiljer på lek och skolarbete, inte alltid medvetet från förskollärarna. I studien 

framkommer det att barnen upplever denna uppdelning. Förskollärarna kan ha haft en planerad 

vuxenstyrd aktivitet som de anser vara skolarbete, barnen upplever det som lek eftersom resten 

av verksamheten är uppdelad i lek och undervisning. Den svenska förskoleklasstraditionen 

innehåller ofta vuxenstyrda lekar och aktiviteter. Övergången mellan förskolans lek och den 

traditionella svenska skolans undervisning är och har varit mjuk vilket innebär att verksamheten 

i förskoleklassen förändras under läsåret från att vara lik förskolan till att bli mer skollik 

(Ackesjö, 2013).  

Stor del av materialet som används inom de lägre årskullarna innehåller ofta 

lekaktiviteter som är styrda av den vuxna (Andréasson & Allard, 2015). Hartsmar och Jönsson 

(2010) visar att barnens erfarenheter och kunskaper från förskolan inte tas tillvara, vilket 

innebär att det livslånga lärandet bryts. Ackesjö (2013) uttrycker att internationell forskning 

visar att övergångarna mellan olika skolformer påverkar den framtida skolgångens resultat. I 

Ackesjös studie visas det att trots att barnen fått samtala om vad de gjort i förskolan och vad de 

har för förväntningar på förskoleklassen innan de börjar i den har barnen ändå olika syn på vad 

förskoleklassen är.  Detta diskuterar Ackesjö kan bero på att i det svenska skolsystemet börjar 

barnen skolan två gånger först i förskoleklass och sedan när de börjar årskurs ett vilket kan 

skapa oro hos en del barn. Wildenger, McIntyre, Fiese och Eckert (2008) framhäver att rutiner 

för barn är viktiga för deras välbefinnande, då vissa barn kan uppleva stress när oväntade 

förändringar sker i vardagen. Rutiner är viktiga inslag i vardagen, men för mycket rutiner kan 

orsaka stress och allt kan och bör inte regleras i rutiner. 

Förståelse för barns lärande 

Vuxna kan bara närma sig ett barns erfarenhetsvärld genom att inta ett barnperspektiv, som 

alltid är präglat av den vuxnes erfarenheter (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011). 

Halldén (2003) beskriver skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv med 

jämförelsen mellan att se det som barnkultur och barns kultur. Om det är barnet själv som skapar 

perspektivet eller kulturen blir det på ett sätt och är det någon annan som företräder barnet blir 

det på ett annat sätt. Barns perspektiv är “barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin 

livsvärld” (Pramling Samuelsson et al., 2011, s. 42). Barnperspektiv beskrivs som att vuxna 

försöker få en förståelse för barns erfarenheter och uppfattningar. Samtidigt påtalar författarna 

att det aldrig går att vara helt säkra på att det är korrekt uppfattningar av barnens upplevelser 

eller värld, eftersom det inte är vår värld. Trots att vuxna inte kan få tillträde till barnens värld 

kan de få en förståelse för den genom att observera barnen. Halldén (2003) beskriver att när 

man utgår från ett barnperspektiv ska detta grunda sig i ett barns perspektiv, dock alltid tolkat 
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av en vuxen. Den vuxnes tolkningar av barnens värld bär alltid med sig den vuxnes erfarenheter 

och en objektifiering av barnet (Pramling Samuelsson et al., 2011).  

För att barnen ska kunna få en förståelse för sitt eget och andra barns lärande behöver 

de redan i förskolan få kunskap om vad lärande är samt förståelse för hur de själva lär 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Att göra lärandet synligt för barnen innebär att 

förskollärarna uppmärksammar barnen på vad de lär sig och hur de lär sig (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016). Barn försöker ofta tillfredsställa de vuxnas förväntningar och 

svara det som de tror vuxna vill ha till svar. Det synliggör förskollärarens viktiga uppgift i att 

göra barnen uppmärksamma på hur barnen själva tänker om olika saker. 

Ett barns sätt att tänka har betydelse för vad i en lärandesituation barnet uppfattar 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver att 

det är den lärande som skapar sina egna förutsättningar för sitt eget lärande. I det här fallet är 

det barnen som är den lärande. Barnen använder sig av de resurser som finns tillgängliga för 

dem för att skapa mening. Vilka val som barnen gör, både det som väljs och väljs bort påverkar 

möjligheten till förståelse för sammanhanget (ibid). Utifrån detta synsätt är det barnen som 

bestämmer själva vad de lär sig oavsett vad förskolläraren hade för tanke med aktiviteten, 

barnen väljer vad de tar åt sig och har på det sättet makt över sitt eget lärande. Barns förståelse 

för sitt eget lärande utvecklas bland annat genom reflektion över sitt lärande samt reflektion 

kring andras lärande. Om det är viktigt att få veta hur och vad barn tänker måste barnen få 

möjlighet att tänka och reflektera kring sitt lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats. Detta har visat sig vara en 

lämplig ansats när det som ska studeras är upplevelser av någons verklighet. Fenomenologin 

var från början medvetandet och upplevelsen en person har. Så småningom inkluderades inom 

fenomenologin även betydelsen av människans kropp och handlande i en kontext för dennes 

erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenologin har inte som avsikt att visa ren fakta 

om världen utan istället vill den undersöka världen som den visar sig som ett fenomen. Vidare 

betonar Bengtsson och Berndtsson (2015) att livsvärlden hela tiden går att förändra genom att 

erfara nya saker. Lärande kan aldrig vara likadant om det utgår från ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av denna teori kan vi närma oss barnens 

livsvärld och därmed få tillgång till deras tankar och erfarenheter. I det följande går vi igenom 

centrala aspekter och begrepp inom ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv som vi anser vara 

av vikt för denna studie. 

Livsvärlden 

Livsvärldsbegreppet har sitt ursprung i fenomenologin. Så väl fenomenologin som 

livsvärldsbegreppet används med flera variationer (Bengtsson, 2005). Livsvärlden är en 

förening mellan liv och värld, ett samarbete mellan det levda livet och världen runt omkring 

(Berndtsson, 2001). Vårt varande här i världen är någonting som alla delar och det innefattar 

både människor och saker vilket därmed är vår livsvärld (Lilja, 2015). 

Livsvärldsfenomenologin grundar sig därmed i att alla har en livsvärld. Allting flätas samman 

med människans erfarenheter och handlingar som görs. Det går att undersöka livsvärlden för 

det är just den som alla möter och förhåller sig till dagligen. Livsvärlden är den som människan 

inte kan skiljas från och alltid delar med andra. Eftersom den alltid är närvarande är det just 

därför det går att undersöka vår egen och andras livsvärldar (Bengtsson, 2005).  

Ett begrepp som Berndtsson (2001) beskriver är horisont och begreppet handlar om från 

vilken plats du är på när du erfar, ser eller upplever någonting. Detta har betydelse när barn 

tillexempel varit med om en händelse själv eller iakttagit någon, och därmed får barnen erfara 

detta från en annan horisont. Förflyttar du dig får du en ny horisont, ett nytt sätt att erfara, se 

eller uppleva någonting. Det handlar inte bara om den fysiska horisonten som är direkt kopplad 

till den levda kroppen utan även det psykiska. Detta kan vara vilket perspektiv en vuxen intar 

vid observationer. Den psykiska horisonten är kopplat till tiden i relation till det förflutna, varje 

persons historia samt mot framtiden (ibid). Bengtsson och Berndtsson (2015) betonar att 

livsvärlden hela tiden går att förändra genom att erfara nya saker. Lärande kan aldrig vara likt 

om det utgår från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. En person i en levd kropp finns i 

ett rum i en tid vilket också påverkar det lärande som blir. Livsvärlden är social och lärande 

sker i sociala relationer, där andra blir en drivkraft eller ett hinder för lärande. 

  



 

10 
 

Levda kroppen, tiden och rummet 

Den levda kroppen är enligt Lilja (2015) en helhet och består av både kropp och själ, men också 

av känslor och erfarenheter. Alla dessa delar är viktiga när det gäller lärande ur ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. Andra teorier som handlar om lärande ser inte alltid till 

hela individen, utan utgår enbart från om personen kan svara rätt på en fråga och därmed anses 

ha kunskap. Kunskap kan inte särskiljas från kroppen utan är en del av människan. Vidare 

påtalar Bengtsson (2015) att kroppen alltid är en del av människan, omöjlig att ta bort. Den 

levda tiden kan både relateras till varje persons historia och till deras framtid, dels nära i tid 

men även långt fram (Berndtsson, 2001).  

Den levda tiden handlar om våra upplevelser och uppfattningar av tid (Berndtsson, 

2001). Tid kan både upplevas som någonting snabbt eller långsamt, nära eller långt borta. Den 

levda tiden är inte samma sak som klockan som människan anpassar sig efter i vardagslivet. 

Tiden som människan anpassar sig efter i vardagen är mätbar, det är inte den levda tiden. I 

fenomenologisk studie utgår man ifrån varje människas levda tid (ibid). I det levda rummet 

handlar det om hur människan förhåller sig till rummet. Rummet är hela tiden i relation till 

människan, rummet är skapat av någon och skapat med avsikten att användas till någonting. 

Enligt Alerby, Hagström och Westman (2014) tas klassrummen och dess utformning för givet 

i skolans värld vilket de diskuterar och ifrågasätter. Klassrummens utformning har betydelse 

för den levda kroppen i det levda rummet vilket innebär att rummet kan innefatta dels hela 

rummet men också en del av ett rum (Berndtsson, 2001). I ett rum finns det vanor som kroppen 

känner igen och personen rör sig efter dessa vanor utan att tänka på det. Ett exempel som 

Berntsson ger är när man går igenom en dörröppning gör man en bedömning och anpassar oss 

för att inte gå in i dörrkarmen. Det levda rummet är en subjektiv dimension av den levda 

kroppen och länkad med den levda tiden (ibid). Alla tre begreppen är länkade till varandra och 

ibland beroende av varandra. Alerby et al. (2014) utrycker sig som så att rummet påverkar 

kroppen precis lika mycket som kroppen påverkar rummet.  

Teorin hjälper till att svara på forskningsfrågorna för att försöka se materialet och 

genomförandet av intervjuerna genom barnens livsvärld. När det synsättet intas går det att 

närma sig barnens livsvärld men aldrig nå helt fram. Den levda kroppen är till hjälp för att förstå 

barnens erfarenheter de upplever med kropp, sinne och känslor. För att förstå barnens 

upplevelser när de berättar, trots att de skedde för länge sen eller kommer att ske inom en 

framtid kan barnen relatera till den levda tiden. Det levda rummet är till hjälp för att förstå hur 

barnen upplever sina erfarenheter i verksamheten och hur de förhåller sig i de olika rummen 

eller olika miljöerna.  
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Metod 

I följande del beskrivs processen i genomförandet av studiens olika delar, här presenteras 

metodvalet, etiska överväganden och urvalet för studien. Det redogörs också för vad man 

behöver tänka på för att genomföra en intervju med foton som underlag och att genomföra en 

gruppintervju med barn. Under intervjuarens subjektivitet förtydligas intervjuarens roll och 

påverkan i studien, därefter kommer genomförandet av studien samt redogörelsen för hur 

materialet bearbetats, tolkats och analyserats. 

Kvalitativ metod 

I studien användes en kvalitativ metod för att samla material som syftar till att besvara 

forskningsfrågorna och därmed få ett svar på studiens syfte. En kvalitativ metod används dels 

för att försöka beskriva, tolka och förstå andra människors perspektiv och livssituationer, 

därmed är metoden öppen för att förstå flera olika människors uppfattningar och livssituationer 

(Ahrne & Svensson, 2015). Bjørndal (2005) visar att i en kvalitativ studie är det inte ett stort 

antal deltagande eller informanter som är viktigt utan istället att få mycket fakta om och från de 

fåtal personerna som deltar istället. Den kvalitativa studien som är riktad mot fenomenologi 

innebär att förstå informanternas egna perspektiv på djupet, att de beskriver världen som de 

upplever och uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Urval 

Valet av förskola gjordes utifrån att det redan fanns en etablerad kontakt med förskollärarna 

och föräldrarna sedan tidigare. Detta underlättade för att få medgivande från både förskolan och 

föräldrarna för att få genomföra intervjuerna med barnen. Urvalet i studien blev att intervjua 

barn från en förskola som sedan kom att byta till tre olika förskoleklasser. Vid de två 

intervjutillfällena var det samma barn som deltog och inga andra barn tillkom. I och med att det 

är samma barn vid båda intervjutillfällena blir det tydligare att det är de här barnens erfarenheter 

av två olika verksamheter. Därmed kan det tydliggöras hur deras erfarenheter av lärande 

eventuellt förändras.  

Förskoleavdelningen bestod av barn i åldrarna ett till fem år med totalt tjugo barn varav 

fyra av barnen var fem år. Dessa fyra barn valdes ut att intervjuas eftersom de skulle byta till 

förskoleklass efter bara någon månad och därmed var relevanta i den här studien. Eftersom 

samtliga femåringar intervjuades kunde förskollärarna inte göra urvalet och därmed styra vilken 

bild av verksamheten som framträdde (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), vilket kan ske om 

de själva får välja vilka barn som deltar. Fyra barn kan dock betecknas som ett litet underlag. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne är mellan sex till åtta personer ur en särskild grupp 

lämpligt så det ökar säkerheten för att materialet ska vara oberoende av personens personliga 

uppfattningar. På den här förskolan fanns det inga fler barn som var i femårsåldern och därmed 

blev det bara fyra barn. Fyra barn var genomförbart för att göra en gruppintervju och därmed 

var materialet mer greppbart för storleken på den här studien. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar att det inte ska vara för många informanter i en studie, detta för att materialet ska 

kunna vara överskådligt. 
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Kvalitativ intervju med foton som underlag 

Det fenomenologiska förhållningssättet har varit det dominerande i kvalitativ forskning och 

genom att använda en livsvärldsfenomenologisk ansats kan vi få en ökad förståelse av barnens 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Bengtsson (2005) anser att om en livsvärldsansats 

intas i en studie ska hela världen i sin kontext studeras. Detta är dock inte möjligt eftersom 

någons hela livsvärld inte går att få fatt på.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en forskningsintervju som är kvalitativ bör 

innehålla två delar, dels fakta det vill säga det som personen faktiskt säger samt vad personen 

uttrycker genom tal och kroppsspråk, vilket oftast är svårare att förstå. När intervju sker ska 

den vara formad ungefär som ett vanligt samtal i vardagen, dock med en medvetenhet om vad 

som ska tas reda på. Frågorna som ställs formas efter vad informanten berättar och frågorna har 

ingen fast form utan de är flexibla, det relevanta ska fortfarande vara i fokus (ibid). När det sker 

ett samtal mer än en intervju berättar ofta barnen utan att problematisera eller reflektera över 

innehållet som de väljer att berätta. Det blir därmed ingen förfinad bild av innehållet 

(Berndtsson, 2001). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att om en intervju ska 

genomföras bör intervjun spelas in på någon form av ljudinspelare. Fördelaktigt är om 

ljudinspelaren är enkel och att man vet hur den fungerar för det ska finnas en så liten risk som 

möjligt att någonting går fel. Den ljudinspelaren vi hade spelar endast in ljud, har en stor 

inspelningsknapp med enkel display samt att det går att spela upp ljudet på enheten och därför 

kunde det kontrollera på plats att allt fungerade.  

För att närma sig någons livsvärld kan bilder användas som underlag, antingen bilder 

som intervjuaren valt eller bilder som personen som blir intervjuad valt (Sverrisson, 2015).  I 

den här studien har vi valt att använda barnens egna foton som underlag för den kvalitativa 

intervjun. Bildernas kvalité var inte avgörande då de endast ska användas som samtalsunderlag 

(Alerby & Bergmark, 2012). Bildernas kvalité var inte viktiga och barnen ska vara informerade 

om detta som Alerby och Bergmark påtalar, bilderna ska bara användas som samtalsunderlag. 

Barnen får då välja vad de visar och berättar om och det blir den lilla del av deras livsvärld vi 

får tillgång till. Alerby och Bergmark beskriver att både bilderna och det muntliga ska betraktas 

som en helhet, men det är det muntliga som är i fokus.  

Att intervjua barn 

Att intervjua ett barn i forskningssyfte kan ge barnet en känsla av att vara viktig, men 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att om det finns andra vägar att nå samma resultat utan barns 

medverkan är det att föredra. Då studiens syfte är att få ta del av barnens erfarenheter om sitt 

eget lärande blir det omöjligt utan att använda barn som informanter. Barn har rätt att uttrycka 

sina åsikter om det som berör dem själva anser Källström Cater (2015) och dessa åsikter vill 

både internationella och nationella forskare gärna ta del av.  

Att genomföra en intervju med barn kräver en lugn plats så barnen kan hålla fokus och 

intresset uppe under samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Därför valdes 

intervjuerna att hållas på förskolan i ett av rummen som låg lite avsides och som barnen kände 

sig trygga i. Lalander (2015) visar på att mindre strukturerade intervjuer är mer som ett samtal 



 

13 
 

vilket är ett sätt att låta barnen styra samtalet utan att hamna i underläge gentemot mig som 

vuxen. På samma sätt får barnen mer kontroll över situationen när den sker i grupp i och med 

att barnen kan stötta varandra. En svårighet med att intervjua barn är att barnen vill svara rätt 

(Källström Cater, 2015). Gruppdynamiken spelar en stor roll i vem som kommer till tals i en 

gruppintervju, är det barnet som är mer framåt som får tala mest eller får det mer tystlåtna barnet 

uttrycka sina tankar. Intervjuaren behöver vara medveten om att barn lätt intar sina invanda 

roller i gruppen när gruppintervjun sker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). För att 

låta alla barn komma till tals måste barnen ges tid för att kunna reflektera över sina åsikter, 

vissa barn behöver mer tid än andra påpekar Doverborg och Pramling Samuelsson.  

För att barnen ska få möjlighet att förmedla sina tankar kunskaper och erfarenheter 

(Bengtsson & Hägglund, 2014) används bilder som stöd i samtalen. Samtalet bör inte vara 

längre än cirka trettio minuter med förskolebarn (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). 

Källström Cater (2015) påvisar att det är viktigt att inte bara ha standardfrågor med några få 

svarsalternativ utan också lyssna till barnets upplevelser. Det gäller också att vara vaksam utifall 

att det framkommer information som inte var väntad men som kräver handling (ibid). Det är 

oerhört viktigt att respektera barnet och vara lyhörd för vad barnet berättar samt om barnet inte 

vill berätta vidare (Källström Cater, 2015). Därför ska samtalet avslutas när barnen inte längre 

vill samtala eller samtalet får ett naturligt slut.  

Intervjuarens subjektivitet 

När en intervju genomförs bör den vuxne och barnet sitta så att ögonkontakt kan vidhållas under 

hela samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Hur samtalet fortlöper och vad som 

framkommer beror på vad för slags relation forskaren lyckas bygga med barnen på kort tid 

(Källström Cater, 2015). Vi kan bara försöka förstå någon annans livsvärld som intervjuare men 

aldrig förstå den helt och det vi ser och förstår påverkas av de intervjuaren erfarit i livet hävdar 

Pramling Samuelsson et al. (2011); Bengtsson och Berndtsson (2015). Bengtsson och Berntsson 

påtalar också att om vi försöker närma oss någon annans livsvärld förändras vår livsvärld, i och 

med att vi erfar andras livsvärldar.   

I denna studie var barnen bekanta med den som samtalade med barnen vilket gav ett 

djupare innehåll i det som barnen berättade. Det är viktigt att ta i beaktande att beroende på 

vilken syn intervjuaren har på barnet påverkar det tolkningen av det barnet säger. Barn är i ett 

utsatt läge i relation med en vuxen så att se till barnets integritet är en viktig aspekt av 

delaktighet. Det är lätt att som intervjuare försöka dra ur barnet mer information än vad de vill 

ge, vilket inte ger barnen möjligheten att välja att avsluta samtalet (Bengtsson och Berndtsson, 

2015). Trots att önskan är att intervjun ska ske som ett samtal går det inte att undgå att det 

faktiskt är en intervju som sker. Det sker inte ett samtal mellan likställda personer, då 

intervjuaren har övertaget för hen bestämmer vad samtalet ska handla om och kontrollerar 

därmed situationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanten ska berätta för intervjuaren som 

ska lyssna. 

Kvale och Brinkmann beskriver en kvalitativ forskningsintervju som att kunskapen 

produceras i ett samspel mellan de som deltar i intervjun, då innefattas även intervjuaren. 

Kvalitén på vad som framkommer ligger i intervjuarens kunskap om området för att kunna 

ställa följdfrågor utifrån svaren som ges från informanten. Intervjuaren ska alltså både kunna 
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ställa följdfrågor samtidigt som hen ska försöka ha ett så normalt samtal som möjligt trots att 

hen har övertaget (ibid).  

Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande huvudkrav när en studie ska genomföras där informanter är 

delaktiga och där deras identiteter ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa kan 

sammanfattas som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att de som deltar i studien och i det här fallet 

även vårdnadshavarna samt förskolan och förskoleklassen ska få information om studiens syfte, 

deras uppgift i studien och vad de har för villkor. De ska få informationen att de har rätt till att 

närsomhelst avbryta sin medverkan i studien. I samtyckeskravet ska deltagarna och 

vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att barnen får delta i studien. Väljer deltagaren eller 

vårdnadshavaren att avbryta studien får ingen påverka deras val. Konfidentialitetskravet 

innefattar dels att personerna som har tillgång till etiskt känsliga material i studien bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Dessutom ska allt material som kan identifiera 

personerna som deltar i studien anonymiseras. Detta berör också förskolan och 

förskoleklasserna, vilka också har anonymiserats. Sista kravet är nyttjandekravet som innebär 

att det insamlade materialet endast får användas i vetenskapligt syfte (ibid).  

Källström Cater (2015) påtalar att det är svårt att informera ett barn så att barnet förstår 

innebörden och att de har ett val att delta. Det är också viktigt att poängtera att barn ofta får lära 

sig att lyda vuxna vilket ger forskaren ett övertag. Den etiska aspekten att genom hela processen 

låta barnet välja graden av sin delaktighet är viktig. 

Genomförande 

För att studien skulle kunna genomföras var båda vårdnadshavarna för varje barn tvungna att 

ge sitt samtycke, till att barnen deltar i studien (Källström Cater, 2015; Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta skedde genom två olika informerade samtycken, ett för intervjun i förskolan och ett för 

intervjun i förskoleklassen (Bilaga 1 & Bilaga 2). Förskoleklasserna fick ett informerat 

samtycke som skrevs under av någon av de ansvariga på avdelningen där barnen skulle 

fotografera (Bilaga 3). Innan intervju 1 och 2 påbörjades informerades barnen om vad studien 

innebär på ett sätt som de kan förstå och att de har ett val att delta i studien (Källström Cater, 

2015). Barnen fick fylla i ett samtyckesbrev (Bilaga 4). Intervju 1 och 2 spelades sedan in med 

hjälp av en ljudinspelare. Samtidigt användes penna och papper framför oss för att anteckna 

tankar eller saker som skedde i rummet som inte kunde tas upp av ljudinspelaren (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Innan intervju 1 i förskolan fick barnen i uppgift att ta bilder på vad och var någonstans 

de lär sig på förskolan med en Ipad som förskolan hade. Barnen fick instruktionen att inga 

personer fick vara med på bilderna som de tog. De gick i grupp tillsammans med en pedagog 

från förskolan och tog några bilder var. Bilderna användes sedan som underlag i intervju 1 som 

genomfördes samma dag (Sverrisson, 2015) och var till hjälp för att närma oss barnens 

livsvärld. Intervju 1 genomfördes i ett avsides rum på förskolan för att inte bli störda av 

verksamheten som pågick samtidigt och på så sätt hålla fokuset på det relevanta. (Doverborg & 
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Pramling Samuelsson, 2000). Innan intervju 2 i förskoleklassen kom intervjuarna till respektive 

skola där barnen fick samma uppgift som i förskolan. Barnen skulle ta bilder på vad och var de 

lär sig i förskoleklassen. Samma sak gällde den gången också, att inga personer fick vara med 

på bilderna. Barnen tog bilderna var för sig eftersom barnen gick på olika skolor, undantaget 

var i ena förskoleklassen där två av barnen gick i samma klass och de barnen fick då ta bilderna 

tillsammans. Denna gång användes också en Ipad för att fotografera eftersom barnen visade vid 

fotograferingen i förskolan att de vet hur de fotograferar med en Ipad. Bilderna användes sedan 

som underlag i intervju 2 med barnen (Sverrisson, 2015). Samtalen blev av en mer öppen 

karaktär när barnen utgick från sina egna bilder som de själva tagit. Eftersom barnen nu gick 

på olika skolor genomfördes intervju 2 på deras gamla förskola i samma rum som intervju 1 

gjordes. 

Både intervju 1 och 2 utgick utifrån några frågor (Se bilaga 5) men samtalet anpassades 

efter bilderna och vad barnen samtalade om. Dessa frågor var till hjälp för att komma ihåg 

vilken information som var önskvärt att få fatt på. Efter cirka fyrtiofem minuter togs beslutet 

att avrunda intervju 1 trots att barnen hade kunnat sitta längre eftersom de var engagerade. 

Intervju 2 avslutades efter ca 30 minuter eftersom barnen inte längre kunde fokusera på 

intervjun och ett av barnen uttryckte att hon ville avsluta. 

Bearbetning, tolkning och analys 

För att kunna bearbeta materialet och få en mer överskådlig bild av det som fanns 

transkriberades intervjuerna och sammanställdes med de anteckningar som skrivits under 

intervjuerna. Transkribering innebär att ändra från en form till en annan, i detta fall från tal till 

text (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I det utskrivna materialet är namnen fingerade för att deltagarna ska kunna vara 

anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). I det utskrivna materialet syns inte allt som pågått under 

intervjun, det är skillnad på det verbala och icke-verbala språket förklarar Kvale och Brinkmann 

(2009). Att skriva ut intervjun är en tidskrävande process, dock börjar en del av analysen under 

denna process som kan vara givande när den gjordes. Allt som sades skrevs ut, även om det 

uttalades fel skrevs det på det sättet barnen sa det. En del redigeras sedan när det skrevs in i 

rapporten för att inte avslöja någons identitet och göra det begripligt för läsaren. Däremot skrevs 

inte alla pauser in utan bara de som var längre. Detta valdes bort för att det var innehållet i vad 

barnen sade som var intressant i studien. I analysen användes främst transkriberingen för att få 

fram resultatet. Några av bilderna beskrivs i resultatet som stöd för att ge läsaren en 

förtydligande bild av intervjuerna som skett. Bilderna användes också vid bearbetningen av det 

transkriberade materialet och i analysen av vad barnen valt att fotografera. 

För att få ner mängden av material sorterades och reducerades materialet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Därefter sorterades materialet in i olika teman genom att söka mönster med 

inspiration från meningskoncentrering som var relevant för studien (Kvale & Brinkman, 2009).  

Skillnaden mot meningskoncentrering var att fokus inte låg på de enskilda orden som barnen 

sagt utan att försöka förstå vad barnen menat när de berättat. Materialet sorteras och reduceras 

i fem steg, först lästes texten i sin helhet, därefter letas de relevanta meningsenheterna fram från 

barnen. Det tredje steget formulerar de olika teman som blivit synliga utifrån barnens 

uttalanden. Sedan ställs dessa meningsenheter mot studiens syfte för att se till att det var 
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relevanta teman. I det femte steget ställs allt samman som ett resultat utifrån det centrala i 

intervjuerna. Transkriberingen från båda tillfällena skrev ut på papper för att kunna färgkodas.  

Detta är ett analysverktyg som har framkommit utan någon teoretisk grund (ibid). Varje 

tema fick varsin färg av överstrykningspennan, materialet som hörde hemma under respektive 

tema fick färgen som det temat hade och blev sedan resultatet. Detta resultat kopplas sedan mot 

bakgrunden för att diskuteras (Rennstam & Wästerfors, 2015). Teorin var till hjälp i analysen 

för att komma fram till ett resultat. Vid tematiseringen av materialet användes 

livsvärldsfenomenologiska inspirerade rubriker för att tydliggöra huvuddragen i varje tema. Vid 

analysen reflekteras det över levd kropp, levd tid och levt rum som togs tillvara på i 

diskussionen.  
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Resultat  

Resultatet från intervjuerna i förskolan och förskoleklassen där intervjupersonerna har 

fingerade namn presenteras som en helhet under de teman som framkom vid analysen. Dessa 

teman kan sägas svara mot studiens forskningsfrågor. Det första temat handlar om barnens 

erfarenheter av vad lärande är och har rubriken Den där har vi gjort: att lära är att göra och 

jobba. Nästa tema berör barnens erfarenheter av vad de har lärt sig, det vill säga vad kunskap 

är och har rubriken Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Tellus, Venus, Merkurius 

och Solen: kunskap är att svar rätt. Det tredje temat handlar om barnens erfarenheter av platser, 

material och andra faktorer som kan utmana och/eller begränsa dem i sitt lärande. Det temat har 

rubriken Jag får inte äta sakta i skolan: begränsningar i tid och rum.  

Den där har vi gjort: att lära är att jobba och göra med sin kropp 

I detta tema synliggörs barns erfarenheter av vad lärande är. Barnen berättar om själva görandet, 

att lärande för barnen handlar om att göra, jobba och uppleva saker. Resultatet visar att det är 

de vuxenstyrda aktiviteterna barnen lyfter när de pratar om själva lärandeprocessen. Barnen 

beskriver att de kan lära sig tillsammans med andra eller själva i olika aktiviteter. 

Resultatet visar att barnen berättar om sådana situationer där de har varit aktiva själva 

med sin kropp, när de berättar om sina erfarenheter av lärande. Ett exempel från förskoleklassen 

är när Ida berättar om ett görande hon upplevt när hon gjort en Fidget Spinner. Hon visar en 

bild som föreställer en cirkelformad pärlplatta med pärlor. Ida berättar stolt hur hon byggde 

den: ”Man skulle bara sätta pärlor. I mitten skulle man inte ha någon pärla. Sen limma man fast 

en pigg. Sen satt man fast den och sen vart det en Fidget Spinner”. Hon beskrev detta som ett 

“jobb” som alla gjorde och hon förknippade med ett lärande.  

Barnen berättar om en bild som de tagit i förskolans miljö som föreställer spisen i köket. 

Barnen berättar vidare utifrån bilden om förskolans trädgårdsland där de hade odlat potatis och 

grönsaker. Barnen beskriver att de sedan var med och tillagade maten och att de fick göra 

potatismoset från potatis som de odlat ute i trädgården vilket framgår i följande citat: 

Emil: Vi fick göra potatis!  

Nathalie: Potatismos!  

Johanna: Och korv. 

De har erfarit när de var aktiva själva med sin kropp, att göra potatismoset från potatis som de 

odlat ute i trädgården och att steka korven i stekpannan. När barnen berättar om detta är de 

glada och entusiastiska i sitt berättande och visar en stolthet i att de fick bjuda de yngre barnen 

på maten de lagat.  

Vid första intervjun med barnen när de går i förskolan tar barnen fram en bok. Alla 

barnen visar tydligt utan att bråka att de vill visa och berätta om någonting i boken. Boken 

handlar om olika experiment med vatten som barnen har genomfört tillsammans med en 

pedagog.  Nathalie uttrycker ”Jag vet att det är is för den där har vi gjort”. Barnen berättar inte 

hur de har genomfört de olika experimenten men berättar att de har gjort dem. Vid något tillfälle 

får de följdfrågor om experimentet av intervjuaren utifrån bokens innehåll och barnen svarar 
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med ja eller nej. Till exempel får barnen frågan ”Stoppade ni in någonting i frysen?”, Johanna 

och Emil svarar ”Ja”. Resultatet visar därmed att barnens erfarenhet av lärande också kan vara 

att göra olika experiment. 

De flesta göranden som barnen relaterar till i intervjuerna är vuxenstyrda aktiviteter, det 

vill säga aktiviteter som förskollärare eller lärare hade erbjudit barnen att göra. Barnen berättar 

utifrån en bild på en dator om en vuxenstyrd aktivitet i förskolan, där de gjort en superhjältefilm 

tillsammans. Några göranden som barnen beskriver är “Vi hade också skrivit in på datorn”, “Vi 

hade fått säga saker” och “Vi klädde ut oss och vi hade fått pysslat superhjältekläder”. När 

barnen berättar detta finns en glädje och en stolthet över vad de åstadkommit tillsammans. En 

annan aspekt av hur barnen beskriver sina erfarenheter av lärande är huruvida de lärt sig själva 

eller tillsammans med, eller av, andra. Barnen i förskolan berättar om att personer i deras 

omgivning lärt dem. Det var förskollärarna eller pedagogerna i verksamheten på förskolan som 

lärt dem saker tillexempel uttrycker barnen ”Lotta har lärt oss att dricka saft och äta kakor”.  Det 

framgår tydligt att olika vuxna hade olika roller i vad de lärt dem. Barnen sa tillexempel 

”Johannes har lärt oss”. Johannes var en av pedagogerna som ansvarade för deras vuxenstyrda 

aktiviteter i förskolan och barnen lyfter honom när de samtalade om dessa aktiviteter så som 

experimenten de gjort med vatten. Barnen beskriver honom som en stöttande vuxen som inte 

ger alla svar utan hjälper genom att ställa frågor så barnen uppmuntras att tänka själva. För 

barnen är det självklar att Johannes finns med i deras lärande och har en tydlig roll för barnen.  

I förskolan berättar barnen om vad de gjort tillsammans. De använder ofta ordet vi “Den 

där har vi gjort” när de beskriver olika aktiviteter. Barnen uttrycker att de gör sakerna 

tillsammans och sällan att de gjort någonting själv. Barnen uttrycker att de har en vikänsla med 

kompisarna. När de skapade filmen berättar de inte bara om vad de själva har gjort utan vad de 

gjort tillsammans och vad kompisarna hade för roller i filmen. Det viktiga var inte individen 

utan gruppinsatsen. Dessa beskrivningar av personer som lärt dem saker svarar på deras 

erfarenheter av lärande att de kan lära sig av andra och varandra. I förskoleklassen nämner 

barnen inte vuxna eller kompisar i deras lärande, de berättar endast om saker de själva hade 

gjort. Resultatet visar att lärande skedde tillsammans med andra, både barn och vuxna i 

förskolan men i förskoleklassen uttrycker barnen om sitt eget görande.  

Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Tellus, Venus, 

Merkurius och Solen: kunskap är att svara rätt 
I det här temat presenteras vad barnen anser att kunskap är som en del av vad de har lärt sig. 

Kunskap för barnen är att kunna svara rätt efter de förväntningar som dem vuxne har, detta i 

form av att kunna rabbla någonting eller genomföra en uppgift korrekt. Detta syns i olika projekt 

som barnen har gjort där barnen kan ha fått en djupare kunskap och förståelse om ett specifikt 

ämne. Det syns också i de klassiska skolämnena matematik och svenska där barnen har lärt sig 

att rabbla olika innehåll men till viss del också använda detta innehåll. 

På förskolan har barnen haft ett projekt där de tillsammans hade skapat solsystemet 

Vintergatan. Barnen samtalade om en bild på solsystemet, på bilden hängde alla planeter på en 

svart vägg på en lång rad. Planeterna var olika stora och hade olika färger. Barnen kunde 

tillsammans berätta vad var och en av planeterna hette. De började längst bort från Pluto, när 

de var framme vid planeten som barnen benämnde som Tellus undrade intervjuaren varför de 

kallade den för Tellus när den heter Jorden. Till svar får intervjuaren att den heter så och Emil 
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berättar att solsystemet heter Vintergatan. Barnen fortsatte sedan att rabbla upp alla planeter 

från höger till vänster och benämner Jorden som Tellus men barnen ger ingen förklaring. 

Resultatet visar att barnen ser rabblandet som en kunskap, att kunna säga planeterna i rätt 

ordning.  

Ett annat exempel på kunskap som rabblande framkom i förskolan där barnen sjöng en 

sång med alfabetet för att visa oss vad de kunde. I förskoleklassen hade alla barnen tagit bilder 

på alfabetet i sina klassrum för att visa på sina erfarenheter av lärande. Bilderna visade det 

klassiska alfabetet som hänger på en lång rad nära taket. De flesta alfabeten hade en symbol 

som representerar respektive bokstaven som att bokstaven R har en symbol på en räv. Alla 

barnen har uppfattat att alfabetet är någonting viktigt som de ska kunna. Ida berättar stolt att 

hon lärt sig alfabetet när hon gick i förskoleklass. Hon berättade att hon hade haft svårt att lära 

sig alfabetet på förskolan för att bokstäverna var på flera rader och i förskoleklassen hade de 

alla bokstäver på en rad, från A till Ö. För henne var det viktigt att kunna alfabetet från A till Ö 

eftersom alla andra barn redan kunde det på förskolan. För alla barnen är alfabetet viktigt på 

något sätt och att de vet att det är någonting de ska kunna. Därmed är kunskap för barnen att 

kunna rabbla alfabetet från A till Ö även om det också framträder exempel på kunskapen att 

kunna använda alfabetets bokstäver, som i följande citat: En kunskap som ett av barnen erövrat 

i förskoleklassen är ”Jag kan skriva småa bokstäver med mitt namn nu”.  

En kunskap barnen visar i förskolan är att de kan räkna upp till sextio, en minut. Barnen 

räknar en minut och när de fick frågan hur de vet att en minut har gått svarar Emil “För att en 

minut är sextio”. Barnen behöver ingen förklaring utan de är nöjda med att det är på det här 

sättet och att de ser det som kunskap att bara kunna. Kunskap för barnen är att kunna rabbla 

saker i följd och de har förstått att kunskap är någonting viktigt, att kunna rabbla rätt.  

Ett annat sätt att se på kunskap framträder när ett av barnen berättar om ett projekt som 

de har haft i sin förskoleklass som handlar om sortering. Hen visar en bild där de har sorterat 

olika typer av material såsom gem, chips, kapsyler, makaroner och någon mindre plastsak som 

alla ligger inuti en rockring. Hen uttrycker att “Där man ska rensa saker så man lär sig vad som 

ska hamna i en soptunna och en och en och en”. Hen uttrycker att hen vet att de ska sortera och 

hur men berättar inte om skälet till detta. De har fått sortera olika gummifigurer men inte heller 

då uttrycker hen att hen vet varför hen sorterar. För detta barn är kunskap att hen kan sortera 

korrekt, så som läraren vill att hen ska sortera. Hen visar ingen större entusiasm i sitt sätt att 

berätta eller i sitt kroppsspråk när hen berättar om sorteringen av soporna och gummifigurerna.  

Jag får inte äta sakta på skolan: rum och scheman 

Detta tema tydliggör barns erfarenheter av hur olika fysiska platser, material och tidsliga 

aspekter har betydelse för barnens lärande. Barnen upplever att dessa platser och material både 

kan skapa möjligheter men att de också reglerar och begränsar dem. Barnen får inte göra hur 

de vill, vad de vill och när de vill när de vistas i förskolan eller i förskoleklassen. 

Rummen i förskolan har olika namn och med olika teman, ett av rummen som barnen 

hade tagit en bild på är “Byggis” som barnen kallade det. Bilden visade utklippta bokstäver som 

bildade ordet BYGGIS, bokstäverna är placerade på dörren in till rummet. Barnen berättar att 

de bygger i Byggis och på liknande sätt berättar de om de andra temarummen de har utifrån 

bilderna med rummens namn. De berättar att i varje rum sker olika saker, i ett rum bygger man, 
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i ett annat spelar man musik eller klär ut sig. Detta blir en form av begräsning av barnens 

görande i varje rum, att ett material och aktivitet tillhör ett visst rum. I förskoleklassen berättar 

barnen att de hade ett klassrum, men inget av barnen har fotat rummet. Barnen fotograferar 

däremot tillgängligt material, antingen material som de kan se, ett exempel är bokstaven R som 

Emil har gjort eller material som barnen kan plocka fram själva, exempelvis deras mattebok. 

Detta är en annan begränsning barnen inte muntligt uttrycker men som blir synligt i deras val 

av fotografering.   

En begränsning i förskoleklassen som barnen uttryckte var att vissa saker bara får ske 

på bestämda tider och att aktiviteterna är uppdelade. Nathalie har valt att fota ett dagsschema, 

schemat hänger på whiteboardtavlan i klassrummet. Schemat består av bilder som beskriver 

olika aktiviteter, där varje bild går att flytta på. Ordningen på bilderna presenterar schemat för 

dagen. Hon vet inte varför det finns där, men de andra barnen reagerar med att “En sådan har 

vi med”. Inget av barnen kan förklara schemats betydelse. I förskoleklassen vilket barnen 

benämner som skola förekommer leken på rasten medan det som barnen anser vara “jobb” sker 

på bestämda tider. Emil beskriver det som “Att man inte får ha fri lek hela tiden” i 

förskoleklassen.  

På förskolan lyfter barnen ingen erfarenhet av att leken har sin egen tid eller plats. 

Däremot beskriver barnen i förskolan att de som små fick lära sig att sitta stilla när de sitter vid 

matbordet. De beskriver att de fått lära sig att äta med gaffel och kniv, för att det är viktigt när 

de blir större. När de får frågan hur det kommer att vara när de börjar förskoleklass uttrycker 

barnen att de inte kommer att få äta sakta på skolan. De har uppfattat att det finns en tidsgräns 

på hur länge de får sitta och äta på lunchen i den kommande förskoleklassen vilket Emil 

uttrycker ”Jag får inte äta sakta på skolan”. I intervjun i förskoleklass berättar Ida ”Jag är väldigt 

snabb på att äta på skolan”. Resultatet visar att barnen upplever att de ska förhålla sig till 

verksamheten på olika sätt i förskolan och förskoleklassen.  
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Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat och metod utifrån tidigare forskning samt studiens valda 

teoretiska utgångspunkt, ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. Därefter presenteras våra 

slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget för att sedan avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

Resultatdiskussion  

Här nedanför diskuteras och problematiseras resultatet av barns levda erfarenheter av lärande 

och kunskap i förskola och förskoleklass. Därefter diskuteras och problematiseras barnens levda 

erfarenheter i relation till samhällets kunskapstraditioner och hur dagens utbildningskontext är 

utformad. Fokuset ligger på vad barnen berättar om sina upplevelser med hjälp av språk, kropp 

och tonfall.   

Levda erfarenheter av att lära genom att göra och uppleva med kroppen, 

själv och tillsammans med andra  

Utgångspunkten för diskussionen tas i barnens levda erfarenhet där aspekter av levd kropp, levd 

tid samt det levda rummet framträder. Enligt analyser av intervjuerna består barns erfarenheter 

av lärande i huvudsak av att arbeta med kroppen på olika sätt, antingen genom att skapa, 

experimentera eller arbeta. Barnen berättar flera exempel på vad de lärt sig och då handlar det 

om kunskaper de erövrat med hjälp av sin kropp. 

 Fast (2015) påtalar att motoriken är en viktig del för att barn ska lära sig. Barnen tränar 

motoriken i de olika aktiviteterna som syns i resultatet dels genom att pärla i förskoleklassen 

eller att laga mat i förskolan. Fast framhäver att det är den kroppsliga upplevelsen och 

erfarenheten som hjälper barnen att lära sig.  

När barnen pärlar i förskoleklassen eller lagar mat i förskolan arbetar de med kroppen 

och dessa erfarenheter uttrycker barnen som positiv. Enligt den livsvärldsfenomenologin är 

kunskapen som barnen erövrat någonting som inte går att särskilja från deras kropp utan allting 

är en del av människan (Bengtsson, 2015). Motoriken är viktig men rummet och personerna 

som befinner sig i rummet har betydelse för inlärningen. Platsen där inlärningen sker påverkar 

kroppen lika mycket som kroppen påverkar platsen (Alerby et al., 2014). Barnen uttrycker en 

glädje och stolthet när de gör någonting för någon annan, när de tillexempel lagade mat till de 

yngre kompisarna i förskolan. Aktiviteten får en mening för barnen, något som flera forskare 

påtalat som viktigt för barns lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Nordin-

Hultman, 2004; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Detta kan kopplas till 

livsvärldsfenomenologin om den levda kroppen, där barnen upplever känslor och erfarenheter 

med sin kropp hävdar Lilja (2015). 

I intervjun i förskolan framhäver barnen olika aktiviteter där barnen har arbetat och gjort 

läraktiviteter tillsammans. Förskolan är därmed en lärande plats som Williams (2006) 

understryker att den ska vara. Knutsdotter Olofsson (2009) påtalar att barn utvecklas 

tillsammans vilket synliggörs i resultatet med filmen i förskolan. Förskollärarna har en viktig 

uppgift att synliggöra barnens lärande för barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 
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Däremot vill barn gärna svara det de tror att den vuxne vill ha till svar påtalar Pramling 

Samuelsson och Sheridan. Detta blev synligt i resultatet när ett av barnen fått i uppgift att sortera 

skräp i förskoleklassen. Hen förstod inte vad aktiviteten gick ut på utan gjorde det som hen 

trodde var det korrekta enligt den vuxne. Vad ett barn uppfattar i en lärandesituation beror på 

hur barnet tänker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) samt vad barnen har för 

erfarenheter från sin livsvärld (Lilja, 2015). Ett annat barn förstod kanske uppgiften på ett helt 

annat sätt. För att förstå hur varje enskilt barn tänker måste vi låta dem reflektera och tänka 

tillsammans med andra tillexempel barn och förskollärare.  

I förskolan beskriver barnen flera gånger att en vuxen har lärt dem saker, men också 

äldre syskon kommer på tal som påverkat dem i deras livsvärld. Barnen i intervjun i förskolan 

berättar att deras förskollärare hade olika roller för dem. Johannes ansvarade för de vuxenstyrda 

aktiviteterna och Lotta bjöd på kakor och för barnen var hon en person som förmedlade omsorg 

och omtanke, inte den som lärde dem saker. Förskollärarna var en del i barnens lärande i och 

med att de var aktiva medforskare. När aktiviteterna genomfördes gav förskollärarna inte svar 

åt barnen utan stöttade genom att föra ett samtal med barnen och ställa frågor så barnen fick 

fundera själva. Detta går helt i linje med vad Lpfö 98 (Skolverket, 2016a), Knutsdotter Olofsson 

(2009) samt Williams (2006) hävdar, att barn lär i samspel med andra både barn och vuxna. Att 

barnen lär sig tillsamman med andra i förskolan går att utläsa genom att de använder ordet vi 

när de berättar om vad de gjort tillsammans i förskolan. Varje barn har en egen livsvärld vilket 

enligt Bengtsson (2005) flätas samman med de andra barnens livsvärld när de möts i lärandet. 

Vid intervjun i förskoleklassen nämner barnen inga andra personer varken barn eller 

förskollärare. Detta behöver inte innebära att de inte är viktiga men det kan betyda att de har en 

annan betydelse i lärandet än i förskolan.  

Alla som befinner sig i rummet påverkar rummet vilken påverkar lärandet (Alerby et al. 

2014). Barnen lär sig inte bara av förskollärarna utan de har också erfarit att de lär av varandra, 

att de kan lära sig själva har de nu börjat förstå som syns i resultatet när Ida i förskoleklassen 

uttrycker att hon lärt sig alfabetet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att för 

att barnen ska utveckla sin förståelse för sitt eget lärande behöver de få tänka, samtala och 

reflektera om sitt lärande. Det är när barnen gör detta tillsammans med en vuxen som 

möjligheten finns att utveckla barnens tankevärld. I den här studien framkommer det att i 

förskolan får barnen samtala och reflektera mer tillsammans med både barn och vuxna över sitt 

eget lärande, det vill säga tillsammanslärande. I förskoleklassen beskriver barnen 

ensamlärande, saker som de gjort själva tillexempel sin egen bokstav eller den egna 

matteboken.  

 

Levd erfarenhet av tid och rum – stöd för lärandet men också 

begränsningar  

Barnen i förskoleklassen upplever en tydlig uppdelning i tid och rum. I temat “Jag får inte äta 

sakta på skolan: rum och scheman” blir flera begränsningar och regleringar synliga. Barnens 

upplevelser av tid i förskoleklassen är att tiden är uppdelad, vilket blir synligt i resultatet när 

barnen talar om dagsschemat. Trots att barnen inte kunde beskriva innebörden av det hade de 

fått en förståelse och en upplevelse av att dagen var uppdelad. Upplevelsen av uppdelningen av 
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dagen kan ses som levd tid enligt Berndtsson (2015), den levda tiden är inte linjär utan en känsla 

och en upplevelse. Ett exempel från resultatet är när barnen upplever att tiden för att äta på är 

kort i förskoleklassen. Det fanns en viss tid för lek, jobb och måltid. Förskoleklassens innehåll 

upplever barnen som uppdelat, att de bara får leka på rasten.  

Barnen uttrycker i förskoleklassen att den fria leken på rasten sker som något eget och 

inte är kopplat till deras jobb. Detta kan relateras till Vallberg Roths (2011) genomlysning av 

traditioner och styrdokument som styrt förskolan i ett historiskt perspektiv där hon påtalar att 

leken i småbarnsskolorna enbart skedde på rasten. Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) däremot 

understryker att lek är lärande. Lago (2014) visar att lek och lärande börjar gå skilda vägar i 

förskoleklassen vilket resultatet i den här studien också bekräftar. Utifrån det perspektiv på 

lärande som dominerar i dagens samhälle och styrdokument, där lärande är livslångt (Lundgren, 

2012) och sker i olika sociala kontext (Säljö, 2012) blir det intressant att försöka förstå vilken 

syn på lärande som ligger bakom denna reglering och hur den relationen mellan lek och lärande 

kan förstås. Vi återkommer till detta nedan under rubriken ’Barns levda erfarenhet av lärande i 

relation till kunskapstraditioner och dagens utbildningskontext’  

I förskolan upplevde inte barnen på samma vis att det fanns någon tidslig uppdelning 

eller tidspress. Dock framgår det av resultatet att de ändå indirekt genom sina erfarenheter av 

när lärande sker gör en uppdelning av vad man kan kalla vuxenstyrda aktiviteter och deras egen 

valda lek där bara de vuxenstyrda aktiviteterna kopplas till lärandet. Det är med andra ord inte 

leken barnen väljer att berätta om som en lärandesituation utan de vuxenstyrda aktiviteterna där 

barnens livsvärld möter den vuxnes och nya möjligheter till lärande formas. Vuxenstyrda 

aktiviteter är väldigt vanligt inom förskolan men även för de yngre barnen i skolan enligt 

Andréasson & Allard (2015). Dessa aktiviteter är oftast någonting som är annorlunda mot det 

som sker dagligen. Ibland kan ett material plockas fram av den vuxne som i vanliga fall inte 

finns tillgängligt, därför blir det speciellt. Det blir därför intressant att försöka förstå varför 

barnen lyfter de vuxenstyrda aktiviteterna när den fria leken upptar en stor del av dagen. 

 När en vuxenstyrd aktivitet genomförs är en vuxen aktivt närvarande. Synen på lärande 

är idag att lärande sker i samspel och sociala kontexter där vuxna har en aktiv roll (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2000). Förskollärarna signalerar ibland omedvetet till barnen att de 

vuxenstyrda aktiviteterna är viktiga genom att lägga tid på att planering, dokumentation och att 

ha en aktiv roll i genomförandet. Undervisningsmaterial som är riktat mot förskola och 

förskoleklass är riktat mot vuxenstyrda aktiviteter och inte den fria leken (Andréasson & Allard, 

2015). Förskollärarna är därmed förberedda med kunskap riktat mot ämnet när de vuxenstyrda 

aktiviteterna sker mer än undervisningen som uppstår spontant i den fria leken. Dessutom följs 

inte den fria leken upp på samma sätt vilket omedvetet signalerar att det inte är lika viktigt. 

Barn vill göra vuxna nöjda (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016) och förskollärare 

signalerar att de vuxenstyrda aktiviteterna är viktiga, därför lyfter barnen kanske detta för att 

göra förskollärarna nöjda. 

Den reglering som enligt barnens erfarenheter tydligast framträder i förskolans kontext 

är förskolans rum och material. Rummen och materialet i rummet har stor betydelse för barnens 

lärande, barnen beskriver att vissa material hör hemma i vissa rum. Barnen vet hur de ska 

förhålla sig i rummen som har teman, vad det finns för förväntningar på dem att de ska göra i 

de olika rummen. Detta beskriver Berndtsson (2015) som levt rum, hur barnen förhåller sig och 

agerar i ett rum. Även i förskoleklassen framträder tillgänglighet till material som en viktig 
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faktor för barnen. Barnen relaterade här bara till material som fanns tillgängliga för dem i 

förskoleklassen, antingen i deras lådor eller att det stod framme. Barnen valde att fotografera 

material som var meningsfullt och intressant för dem på samma sätt som de gjorde med rummen 

i förskolan. Valet att bara fotografera tillgängliga material i förskoleklassen kan ses som en 

begränsning, att barnen begränsar sig själva. Det intressanta är varför barnen bara fotograferar 

material som är tillgängligt för dem och inte material som är i skåp, uppe på hyllor eller i andra 

rum.   

Nordin-Hultman (2004) diskuterar om olika förutsättningar för lärande beroende på 

vilket material verksamheten gör tillgängligt för barnen. Är verksamheten uppbyggd på höjden 

och material gömda i skåp eller är materialet tillgängligt för barnen att de kan plocka fram det 

själva utan att vara beroende av de vuxna. När barnen i förskolan ber intervjuaren att ta fram en 

bok med experiment om vatten är ett exempel på att verksamheten är byggd på höjden. Däremot 

kan verksamheten vara byggd på höjden av olika anledningar, så som säkerhet eller att allt 

material inte ska vara framme samtidigt. Det finns dock en risk att material blir undanstoppat i 

onödan på grund av att de vuxna har förutfattade meningar om barnen. Nordin-Hultman påtalar 

att miljön ska vara meningsskapande för att ett intresse ska skapas, när ett rum får ett tema kan 

ett sådant intresse väckas eftersom syftet med rummet blir tydligt för både barn och vuxna. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) samt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) hävdar att för att barnen ska vilja lära sig någonting måste det vara meningsfullt och 

intressant för barnen. Samma glädje och entusiasm återfanns inte över klassrummet som vad de 

hade om rummen i förskolan där barnen uttrycker att rummen hade en stor betydelse för deras 

lärande.  

Skolverket (2014) påtalar att förskoleklasser ser olika ut, en del efterliknar förskolan 

mer och en del liknar mer skolan. Största skillnaden mellan verksamheternas miljöer som 

barnen gav uttryck för visade sig enligt resultatet vara att i förskoleklassen skulle allt rymmas i 

ett rum. Detta rum var i skolans lokaler men var inte nödvändigtvis utformad som de 

traditionella klassrummen (Andréasson & Allard, 2015). Utformningen hade stor betydelse för 

hur barnens levda kropp upplever det levda rummet, materialets placering blir en del av det 

levda rummet (Berndtsson, 2001). Barnen hade fotograferat olika material de arbetade med i 

förskoleklassens miljö, ett var det klassiska alfabetet i alla förskoleklasser. I förskolan fanns det 

flera rum att tillgå med olika material. Skolverket (2014) visar att barn som i tidig ålder vistas 

i en stimulerande miljö lär sig mer än vad barn som inte haft den möjligheten. I studien 

framkommer det att barnen befunnit sig i en stimulerande miljö och lärt sig saker, både i 

förskolan och förskoleklassen. I det nedanstående avsnittet kommer barnens levda erfarenheter 

av lärande att diskutera i relation till kunskapstraditioner och dagens rådande 

utbildningskontext. 

 

Barns levda erfarenhet av lärande i relation till kunskapstraditioner och 

dagens utbildningskontext.  

Synen på lek, lärande samt synen på barn har förändrats sedan den första småbarnsskolan 

grundades i Sverige. I småbarnsskolan var rabblande av kunskap viktigt (Westberg, 2011). I 

vår studie framkommer det att barnen också lärt sig rabbla bokstäver och siffror i förskolan, 
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men vad är barnens erfarenheter av lärande i detta rabblande? Barnen i studien hade en 

uppfattning om att detta var viktig kunskap att erövra, att kunna svara rätt. Det framkommer 

dock inte hur denna uppfattning har erövrats men den grundar sig i deras livsvärld. Pedagogerna 

har ett ansvar enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) att lägga grunden för det livslånga lärandet, 

detta innebär inte att barnen ska kunna svara rätt men pedagogerna ska skapa förutsättningar 

för deras framtida skolgång. Barns livsvärld idag ser annorlunda ut jämfört med hur den såg ut 

förr. Idag får barnen möjlighet att vara en del av utformandet av verksamheten (Skolverket, 

2016a). När barnen i förskolan skapar superhjältefilmen är barnen delaktiga i när manuset 

skrevs, skapandet av kläderna och redigeringen av filmen. Barnen styrde projektet med 

stöttning från personalen. Denna syn på barns delaktighet återfinns inte i de tidigare 

förskoleformerna, såsom småbarnsskolan och barnträdgårdarna (Westberg, 2011).  Däremot är 

detta en form av undervisning där barnen får vara delaktiga i ett målstyrt projekt där flera olika 

mål från läroplanen föras samman så som Sheridan och Williams (2018) förespråkar.  

Dagens barn ses som kompetenta och en del av sitt eget lärande (Vallberg Roth, 2011). 

Trots att barn idag ses som kompetenta begränsas de och detta framkommer tydligt i resultatet 

både i förskolan där rummen var indelade för olika typer av aktiviteter samt i förskoleklassen 

vid matsituationen och dagsschemat. Att rummen i förskolan var begränsade kan ses som att 

barnen inte är kompetenta att blanda olika material och typer av lek. Däremot anpassar sig barn 

efter omständigheterna och miljön runt omkring dem och på så sätt skapar de förutsättningar 

för sitt eget lärande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). I förskoleklassen upplever barnen att 

de har begränsat med tid att äta. Vad kan detta bero på? Är det på grund av barnsynen eller 

handlar det endast om praktiska aspekter? Trots att barnen regleras med dagsschemat, hjälper 

det barnen att förstå hur dagen är uppbyggd vilket genererar i att barnen känner mindre stress 

och påverkar barnens beteende positivt när de vet vad som förväntas av dem (Wildenger et al., 

2008). Det är dock viktigt att tänka på att för många rutiner också kan skapa en onödig stress.  

Enligt Säljö (2012) kan begreppet lärande definieras och användas på flera olika sätt. I 

denna studie har det tydligt framkommit att lärande för barnen är att göra, vilket synliggörs i 

resultatet under temat Den där har vi gjort: att lära är att göra och jobba.  Utifrån resultatet 

kan det utläsas att barnen i förskolan haft planerade aktiviteter med tydliga mål, dels i planeterna 

som barnen gjort men även i skapandet av filmen. Ett exempel på detta från förskoleklassen är 

det där sortering sker. Det är detta som Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) definierar 

som undervisning, en planerad aktivitet mot ett mål. I andra exempel är det inte lika lätt att 

urskilja att undervisning skett, tillexempel när barnen fotat olika material i förskoleklassen. 

Med hjälp av fotografierna har barnen kunnat delge deras erfarenheter av lärande som skett med 

hjälp av material. Marton och Booth (2000) påtalar att lärande kan ske utan undervisning och 

ett material kan ha betydelse för barnen utan att undervisning skett. Av den anledningen är det 

viktigt att förskollärare bedriver undervisning i verksamheten, eftersom undervisningen kan 

stötta lärandet (Marton & Booth, 2000). Undervisningen har blivit ett begrepp och ska ske i 

förskolan och förskoleklassen (Skolverket, 2016a). Eidevald (2017) påtalar att bristerna är 

tydliga vilket blir synligt i bland annat PISA och bristen på undervisning påverkar alla barns 

livslånga lärande. Nu finns det ett beslutet på att förskoleklassen blir obligatorisk (Regeringen, 

2017) vilket kommer att påverka alla barn livslånga lärande. 

Miljön har som mycket annat inom barnomsorgen genom historien utvecklats och 

förändrats i takt med att synen på barn har förändrats. Utformning av miljön är delvis tillgänglig 
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för barnen i studien och på så sätt ges det möjlighet till delaktighet och inflytande som Lpfö 98 

(Skolverket 2016a) påtalar är viktigt. Sett ur ett historiskt perspektiv är barnträdgårdarnas miljö 

mest lik den förskola vi mött i studien. Miljön var anpassad för barnen och innehöll intressanta 

sysselsättningar för att barnen skulle kunna utveckla olika färdigheter (Westberg, 2011), dock 

fanns inte barnen inflytande i utformningen av miljön i barnträdgårdarna. Vidare påvisar 

Westberg att barnträdgårdarnas ämnesval var anpassade efter samhällets funktioner. 

Barnträdgårdarna och förskolan var och är utformad för att barnen skulle lära sig färdigheter 

för att kunna leva i de olika tidsepokernas samhälle. Idag ses kunskap som en valuta och det 

ska vara kunskap som är relevant för det egna och det globala samhället (Eidevald, 2017).  

Förskoleklasserna såg lite olika ut men dragen fanns både från barnträdgårdarna och 

småbarnsskolan. Verksamheten pågick endast i ett rum i varje förskoleklass så som i 

småbarnsskolan men materialet och undervisningsformerna liknar mer barnträdgårdarna. I 

resultatet från den andra intervjun i förskoleklassen undervisades barnen i en planerad aktivitet 

om sortering genom att barnen använda konkret material. Det är därmed en vuxenstyrd aktivitet 

med ett tydligt mål precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) påtalar är 

undervisning. Någonting som inte kan läras genom undervisning är de sociala reglerna som 

finns i ett samhälle, det måste barnen lära sig genom erfarande som de delvis gör genom leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2009).  

Leken är enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) viktig i barnens lärande. I resultatet framgår 

barnens berättelser om olika vuxenstyrda aktiviteter i förskolan som skett på ett sätt som barnen 

upplevt som lek, tillexempel när barnen lärt sig om planeterna eller gjort filmen. Lillemyr 

(2002) anser att leken är viktig för att barnen ska uppnå kunskap och detta har barnen fått lära 

sig i dessa olika aktiviteter på ett lekfullt sätt. I förskoleklass upplever barnen att lek och lärande 

sker på olika platser och vid olika tillfällen som vi tidigare påtalat och Lagos (2014) studie 

bekräftar detta. Lago visar att pedagoger skiljer på lek och lärande genom sitt agerande och 

utformande av verksamheten. Leken är trots allt enligt Lillemyr (2002) en viktig del i barns 

lärande. Detta är Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) tydlig med, att barn ska leka för att lära sig. 

Varför skiljer förskollärare så mycket på lek och lärande i förskoleklass? Barnen uppfattar både 

i Lagos (2014) studie och den här studien att lek och lärande/skolarbete är separerade. Dock 

kom förskoleklassen till för att vara en bro mellan förskola och skola (Skolverket, 2014). Skolan 

idag är uppdelad på detta sätt, att lärande sker i klassrummet och lek sker på rasten. Detta är en 

form av att vara en bro, att förbereda barnen på skolans arbetssätt.  

Det huvudsakliga syftet med studien var inte att jämföra verksamheterna förskola och 

förskoleklass utan barnens erfarenheter av lärande i dessa kontexter. Trots detta kan vi utifrån 

resultatet och vårt ovanstående resonemang se att barnens erfarenheter av lärande och kunskap 

har förändrats i och med att de bytt verksamhet. När barnen bytt verksamhet kan vi se tre tydliga 

skillnader på hur barnen upplever de olika verksamheterna. Första skillnaden är att aktiviteter 

för lärande förändras från vuxenstyrda aktiviteter av mer laborativ karaktär i förskolan till eget 

arbete i förskoleklass med leken tydligt avskild. Nästa skillnad är att förskolans vidare 

kunskapsinnehåll, med visst fokus på själva processen så som rymden och alfabetet bytts till att 

i förskoleklassen mer fokusera på skolämnen som att skriva och räkna även om inslag av 

nyttokunskap såsom källsortering förekommer. Den tredje skillnaden är rummets och tidens 

regleringar, vad är likt och vad skiljer sig åt i de olika verksamheterna det vill säga dagsschema, 

rum och matmiljö. 
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Metoddiskussion  

Studien fokuserar på att låta barnens röster bli hörda, därför gjordes valet att inte bara låta 

vårdnadshavarna skriva under ett informerat samtyckesbrev, utan låta barnen ge sitt samtycke 

skriftligt. Det finns inget formellt krav på att barnen ska ge sitt samtycke skriftligt däremot 

måste vårdnadshavarna göra detta om barnen är under arton år (Vetenskapsrådet, 2002). Barnen 

ska närsomhelst kunna avstå eller avsluta sin medverkan i studien. Barnen fick mycket 

information om varför vi var intresserade av deras erfarenheter och att de fick ett val om de 

ville delta i studien (ibid). Källström Cater (2015) problematiserar om barnen verkligen förstår 

den information de fått. Barnen är i ett underläge för att vi är vuxna som de inte känner så väl 

och vågar därför kanske inte säga emot. Källström Cater påtalar att barn vill vara tillags till en 

vuxen och detta innefattar även när de deltar i en intervju. Av den anledningen är det viktigt att 

barnen får vetskapen om att det inte finns något rätt och fel svar samtidigt som det är lika viktigt 

för intervjuaren att inte värdera barnens åsikter. Valet av kvalitativ metod var till fördel för den 

här studien eftersom syftet var att få fatt på barnens erfarenheter av lärande. Med den här 

metoden var det möjligt att komma så nära ett fåtal barns livsvärld som möjligt för att förstå 

barnens erfarenheter av lärande (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I en kvantitativ studie hade det behövts ett fast frågeformulär för att sammanställa och 

då hade svaren varit ytligare och inte lika djupa och konkreta (Bjørndal, 2005). Urvalet av 

förskola gjordes på grund av att det fanns en etablerad kontakt och när de ställde upp behövdes 

inget alternativ. Om en annan förskola hade använts hade eventuellt fler barn varit möjliga att 

intervjua, dock hade pedagogerna kunnat göra ett urval och därmed välja vilken syn av 

verksamheten som skulle bli synlig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då barnen endast 

var fyra stycken passade det bra att göra en grupp på dessa fyra (ibid). I och med att det är 

samma informanter i förskola och förskoleklass och att dessa bara är fyra stycken är det sårbart 

om någon skulle välja att avstå. Sker detta kan det bli för lite material att analysera, men 

samtidigt blev det överskådligt eftersom mängden var begränsad (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Valet att göra en gruppintervju gjordes för att barnen skulle känna sig trygga och vara i mindre 

underläge gentemot de vuxna. Den vuxne får då ett större ansvar att se till att alla barn kommer 

till tals och ges tid att kunna svara (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). I och med att 

barnen hade sina egna bilder att samtala utifrån så kom alla barn naturligt till tals. Däremot var 

det vissa barn som pratade utan uppmaning medan vissa behövde bli tillfrågade. I 

gruppintervjun fanns ingen tidspress vilket innebar att alla barnen gavs tiden att hinna reflektera 

om sitt eget lärande.  

Vi kan närma oss barnen via intervjun men det behövs en förståelse om att vår livsvärld 

också påverkas av vad vi erfar (Bengtsson & Berndtsson, 2015). Desto mer vi försöker förstå 

och närma oss barns livsvärld förändras vår livsvärld eftersom vi får mer erfarenheter av andras 

livsvärldar. Pramling Samuelsson et al. (2011) hävdar dock att vi inte fullt ut kan nå ett barns 

livsvärld. Vi behöver se utifrån ett barns perspektiv om vi ska kunna förstå barnens livsvärld 

och deras lärande i livsvärlden. Det är barnens erfarenheter, uppfattningar och deras förståelse 

som vi försöker förstå när vi vill närma oss deras perspektiv. Hur vi än gör präglas våra 

tolkningar av det barnet försöker framföra av vår barnsyn (ibid).  

För att ha samtalsunderlag vid intervjuerna och för att komma närmare barnens livsvärld 

valde vi att använda bilder som barnen själva fotograferat. Valet av samtalsintervju gjordes för 
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att kunna ta del av barnens erfarenheter. Hade ett frågeformulär istället används hade barnens 

svar kunnat bli väldigt begränsade, när en samtalsintervju gjordes kunde följdfrågor ställas och 

barnen kunde styra samtalet. Barnen fotograferade i grupp med en pedagog på förskolan och i 

förskoleklassen fotograferade barnen en och en i respektive förskoleklass. Så här i efterhand 

hade barnen kunnat fotografera en och en också i förskolan eftersom vi nu inte kan veta säkert 

om alla fick välja vad som fotograferades trots att vi inte var med. I förskoleklassen visste vi 

att barnen själva valde motiven eftersom det var vi som var närvarande vid fotograferingen 

dock kan vår närvaro påverka barnen i och med att barnen vet att vi är ute efter någonting 

specifikt.  

Vid intervjuerna befann sig informanterna tillsammans på ena sidan av bordet vilket 

underlättade att hålla ögonkontakten med barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Detta var dock svårt då intervjun skedde som en gruppintervju, men en medvetenhet om detta 

fanns och ögonkontakt försökte hållas med barnet som talade. Eftersom barnen var bekanta med 

de som intervjuade skapades ett djupare samtal i studien jämfört med om alla varit nya för 

varandra. Barnen upplevdes som trygga i situationerna så samtalen flöt på och barnen vågade 

berätta vad de tänkte. Källström Cater (2015) påtalar att relationen påverkar vad som 

framkommer, vilket blir tydligt i den här studien. Eftersom intervjun skedde mer som ett samtal 

tilläts barnen att styra samtalet så mycket som möjligt. Barnens bilder används under samtalet 

för att ta del av barnens livsvärldar. Barnen fick större kontroll över samtalet när deras egna 

bilder användes (Sverrisson, 2015) Barnen fick själva byta bilder på Ipaden när de tyckte det 

var dags, och på det viset hamnade de i mindre underläge gentemot den vuxne (Lalander, 2015). 

Det gick dock inte att undgå att de vuxna ägde agendan kring samtalen och situationen (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

Vid intervju 1 med barnen i förskolan var det självklara valet att vara på förskolan där 

alla hade samma förutsättningar. Intervju 2 med barnen efter att de börjat förskoleklass 

genomfördes också på förskolan i samma lokal trots att barnen inte gick kvar på förskolan. Om 

intervjun istället hållits i någons förskoleklass hade ett barn varit på en trygg plats och därmed 

varit tryggare än övriga barn som då hade varit på okänd plats. Vi undvek detta genom att åka 

till förskolan. Förskolan var en bekant plats för alla och alla barnen kände till miljön och 

intervjuerna blev på så sätt likvärdiga. Vid båda intervjuerna användes samma rum vilket ligger 

avsides och barnen kunde därför fokusera på samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000).  

Vid intervju 1 i förskolan var barnen fokuserade hela samtalet. Intervjun genomfördes 

precis före mellanmålet när barnen avslutat sin läsvila vilket påverkade barnens möjlighet till 

fokusering. Tiden när intervjuerna genomfördes styrdes olika av praktiska skäl eftersom barnen 

var i förskoleklassen på dagtid. Barnens fokusering under intervju 2 i förskoleklass påverkades 

av att barnen var trötta, däremot fanns inga andra störningsmoment runt omkring. Zetterqvist 

och Ahrne (2015) anser att intervjuer bör spelas in och detta har varit till stor fördel då 

intervjuerna gjordes i grupp. Det har hjälpt till så alla barns beskrivningar blir tydligare eftersom 

det gick att lyssna om och om igen. Detta underlättade transkriberingen av materialet trots att 

det var tidskrävande (ibid). Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att transkribering är någonting 

som formas efter den som skriver, därför valdes att en person transkriberade båda intervjuerna 

för att göra båda så likvärdiga som möjligt och därmed lättare att jämföra. Det transkriberade 

materialet innebär att enbart det verbala språket synliggörs vilket var lämpligt vid denna studie.  
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Denna studie fokuserade på vad barnen uttryckte om sina erfarenheter och inte vad de 

valt att fotografera. Fotografierna utgör endast underlag till samtalet (Sverrisson, 2015). 

Eftersom transkriberingen först läses som en helhet får man en helhetssyn på intervjuerna innan 

material börjar väljas ut. När materialet sedan sorterades in under olika teman kunde en hel del 

material sorteras bort som inte var relevant för studien och därmed underlätta förtydligandet av 

resultatet där de centrala lyftes fram (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sorteringen gjordes 

tillsammans för att samma material kunde tolkas på olika sätt vilket innebar att materialet 

diskuterades innan det sorterades in i ett tema som var relevant till studien.  

Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 

Genom att intervjua barn om deras erfarenheter av lärande och sedan analysera detta har det 

framkommit några slutsatser som påverkar förskollärarens yrkesuppdrag.  

En slutsats som framkom i studien är att barnen behöver få reflektera, analysera och 

diskutera om sitt eget lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  I studien framkom 

det att barnen fick reflektera mer över sitt lärande i förskola än vad de fick göra i 

förskoleklassen. Förskollärarna bör utmana barnen genom att vara en aktiv samt delaktig 

pedagog som stimulerar barnens lärande genom att barnen får reflektera, analysera och 

diskutera om lärandet som pågår eller har pågått.  

En annan slutsats som blivit tydligt i studien är att miljön har stor betydelse för barns 

lärande. Det behövs en medvetenhet om hur miljön utformas för att maximera barnens lärande 

(Nordin-Hultman, 2004). Hur miljön formas påverkar barnen, samtidigt påverkar barnen miljön 

(Alerby, Hagström & Westman, 2014). Av dessa anledningar behöver medvetenheten finnas 

att olika miljöer blir olika i olika sammanhang, dels beroende av vilka som befinner sig i 

rummet.  

Ytterligare en slutsats som barnen berättat för oss i studien handlade om uppdelningen 

av lekaktiviteter och lärandesituationer som barnen upplevt i förskoleklassen (Lago, 2014). 

Barnen hade inte upplevt samma uppdelning i förskolan. I förskoleklassen skulle det vara 

möjligt att ha mer lekaktiviteter som lärandesituationer och att det tydliggörs för barnen att 

lärande sker. I förskolan kan barnen förberedas på att det kommer vara mer uppdelad 

verksamhet. Tillslut har vi begreppen kunskap, lärande och undervisning som bör redas ut var 

för sig för att tydliggöras och kunna omsättas i praktisk handling i förskola och förskoleklass. 

Det kan finnas olika uppfattningar om begreppen och därför behöver ett arbetslag diskutera 

dessa för att få en gemensam förståelse för dess innebörd. Säljö (2012) påtalar att begreppet 

lärande idag kan ha flera olika betydelser.  
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Förslag till fortsatt forskning 

När vi påbörjade vårt arbete med att söka forskning kring vårt ämne var det svårt att hitta nytt 

material där barnens röster blir hörda. Den senaste forskningen om undervisning, lärande och 

hur den ska se ut i förskolan och förskoleklassen riktar sig mot vuxnas erfarenheter och åsikter. 

Denna forskning strävar efter likvärdig förskola och likvärdig förskola är viktigt, men vi önskar 

att någon lyfte barnens röster i all forskning kring barns lärande för att få en bredare kunskap 

kring lärande i förskola och förskoleklassen.  
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Bilaga 1 
Brev till vårdnadshavare inför intervju 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Lydhia Kristoffersson, jag ska skriva mitt examensarbete inom 

förskollärarprogrammet. 

Jag är intresserad och har funderingar kring barns erfarenheter av lärande. Därför gör 

jag en studie där syftet är att skapa kunskap om barns erfarenheter av lärande i förskola 

och förskoleklass. Jag vill gärna få intervjua just ditt/ert barn vid tillfälle i förskolan 

kring frågor som har att göra med barnens lärande. Jag vill samtala med barnen i grupp 

eller i par. Detta för att det kan ge mig värdefulla synpunkter som jag har nytta av i mitt 

arbete. 

Det kommer att spelas in ljud från samtalet dock inte bilder på barnen. 

Barnen och förskolan är anonymiserad i uppsatsen. Ni eller era barn kan närsomhelst 

avbryta medverkan i studien utan att ge någon förklaring. Det är endast jag som har 

tillgång till det insamlade materialet och det kommer att förstöras när examensarbetet är 

klart. 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2018, ni har då möjlighet till att få ett exemplar 

om detta önskas. 
 

Har du/ni några frågor eller funderingar når ni mig på telefon. 

Lydhia Kristoffersson 070-XXX XX XX 

Lämna talongen i kuvertet i Lydhias brevlåda på xxxxxgaran. 
 

Härmed godkänner jag att  

…………………………………………………………….får delta i studien. 
 

Vårdnadshavarnas underskrifter samt namnförtydligande 

Vårdnadshavare 1 

Datum…………………………………………………………………………….... 
 

Namn………………………………………………………………………………. 
 

Underskrift…………………………………………………………………………. 
 

Vårdnadshavare 2  

Datum……………………………………………………………………………… 
 

Namn………………………………………………………………………………. 
 

Underskrift………………………………………………………………………… 



 

 
 

Bilaga 2 
Brev till vårdnadshavare inför intervju 2. 

Hej! 
 

Vi heter Lydhia Kristoffersson och Sara Sveder, vi skriver vårt examensarbete inom 

förskollärarprogrammet. 

Vi är båda intresserade och har funderingar kring barns erfarenheter av lärande. 

Därför gör vi en studie där syftet är att skapa kunskap om barns erfarenheter av 

lärande i förskola och förskoleklass. Vi vill gärna få intervjua just ditt/ert barn vid 

tillfälle i förskoleklassen kring frågor som har att göra med barnens lärande. Det blir 

en fortsättning på tidigare intervjuer som ditt/ert barn deltagit i på förskolan. Vi vill 

samtala med barnen i grupp. Detta för att det kan ge oss värdefulla synpunkter som 

vi har nytta av i vårt arbete. 

Samtalet kommer att spelas in dock förekommer inte bilder på barnen. 

Barnen och förskolan är anonymiserad i uppsatsen. Ni eller era barn kan närsomhelst 

avbryta medverkan i studien utan att ge någon förklaring. Det är endast Lydhia och 

Sara som har tillgång till det insamlade materialet och det kommer att förstöras när 

examensarbetet är klart. 
  
Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2018, ni har då möjlighet till att få ett exemplar 

om detta önskas. 
  
Har du/ni några frågor eller funderingar når ni oss på våra telefoner. 

Lydhia Kristoffersson 070-XXX XX XX 

Sara Sveder 072-XXX XX XX 

Lämna talongen i kuvertet i Lydhias brevlåda på Majorsgatan 1. 
  
Härmed godkänner jag att 

…………………………………………………………….får delta i studien. 

 

Vårdnadshavarnas underskrifter samt namnförtydligande 

  
Vårdnadshavare 1 

Datum…………………………………………………………………………….... 
  
Namn………………………………………………………………………………. 
  
Underskrift…………………………………………………………………………. 
  
Vårdnadshavare 2 

Datum……………………………………………………………………………… 

  
Namn………………………………………………………………………………. 
  
Underskrift………………………………………………………………………… 



 

 
 

Bilaga 3 
Till förskoleklassens lärare 

Hej! 
  
Vi heter Lydhia Kristoffersson och Sara Sveder, vi skriver vårt examensarbete inom 

förskollärarprogrammet. 

Vi är båda intresserade och har funderingar kring hur barn erfarenheter av lärande. 

Därför gör vi en studie där syftet är att skapa kunskap om hur barn talar om lärande 

i förskola och förskoleklass. Vi ska intervjua fyra barn som går på olika 

förskoleklasser i kommunen. Ett eller två av dessa barn går i er förskoleklass och vi 

önskar att barnen får fotografera verksamheten de vistas i. Detta för att ha som 

underlag i intervjun med barnen. Bilderna ska endast visa miljön och inga personer. 

Detta ger oss möjlighet att få en djupare förståelse för barnens erfarenheter av 

lärande. 
  
Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2018 och den kommer då att publiceras. 
  
Har du/ni några frågor eller funderingar når ni oss på våra telefoner. 

Lydhia Kristoffersson 070-304 19 91 

Sara Sveder 072-579 32 91 

  
Härmed godkänner jag att barnet/barnen får fota miljön i förskoleklassen Materialet 

används endast i samband med examensarbetet och kommer därefter att förstöras. 

Det kommer att fotografera verksamheten, dock inga bilder på barn eller personal. 

Skolan är anonymiserad i uppsatsen. 
  
  
Pedagogens underskrift 
  
Datum…………………………………………………………………………….... 
  
Namn………………………………………………………………………………. 
  
Underskrift…………………………………………………………………………. 
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Till de medverkande barnen inför både intervju 1 och 2 

 

Vill jag vara med i studien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMN:________________________________ 
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Underlag för intervju 1 och 2 

 

Frågor i förskolan: 

o Vad leker ni på förskolan? 

o Vad har ni lärt er på förskolan? 

o Vart någonstans har ni lärt er? 

o Med hjälp av vad eller vem har ni lärt er? 

o Vad tror ni att pedagogerna vill att ni ska lära sig? 

o Vad tror ni att ni kommer lära er i förskoleklassen? 

 

Frågor i förskoleklassen: 

o Vad leker ni i förskoleklassen? 

o Vad har ni lärt er i förskoleklassen? 

o Vart någonstans har ni lärt er? 

o Med hjälp av vad eller vem har ni lärt er? 

o Vad tror ni att pedagogerna vill att ni ska lära sig? 

o Lär ni er andra saker i förskoleklassen än ni gjorde i förskolan? 

o Hur kändes det att börja i förskoleklass? 

 


