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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Under dagen på förskolan finns många stunder för lärande, det sker lärande i 

omsorgssituationer, i leken och i de planerade aktiviteterna. 

Syfte: Syftet med denna studie är att studera om och hur pedagoger tar vara på de lärtillfällen 

som finns i vardagen, fokus är att studera detta i tamburen.  

Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie, samt använt oss av tidigare forskning och gjort en 

fältstudie som bestod av observationer med efterföljande intervjuer för att få en ökad 

förståelse för hur pedagoger interagerar med barnen. 

Resultat: Resultatet vi kom fram till är att det sker mycket lärande i tamburen, vid vissa 

tillfällen mer än vid andra. Pedagogerna vi studerade hade ett medvetet sätt att förhålla sig till 

lärtillfällena och tog vara på dessa i de flesta fall. De var också medvetna om vikten av att 

göra barnen delaktiga och om att man som vuxen bör ha tilltro till deras förmåga. 

Pedagogerna har själva märkt att med färre barn i tamburen samtidigt ges möjlighet till ökad 

interaktion, samspel, ömsesidighet, lärande, utforskande och problemlösning. Framför allt 

barnen får möjlighet att känna en tillfredställelse över att klara av att klä på och av sig själva 

och pedagogerna skapar mer tid till dialog och ett bra samspel med barnen. I och med att 

barnen lär sig att klä på/av sig själva spar de dessutom tid och får då också ännu mer 

kvalitetstid tillsammans med barnen ute och inne. Vi fann också vissa motsägelser när vi 

studerade vårt observationsmaterial i vad pedagogerna säger vid intervjuer och hur de faktiskt 

förhåller sig i olika situationer. 

 

 

 

 

Nyckelord: Makt, lärande, samspel och omsorg 
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Inledning 
                                                                                                                                                                                            
Vi är två barnskötare som håller på att vidareutbilda oss till lärare i förskola och förskoleklass. 

Båda har arbetat länge i förskolan 26 respektive 18 år. I denna studie ska vi undersöka hur 

pedagoger i förskolan utnyttjar vardagssituationer som lärtillfällen. Detta är intressant för att 

det under hela dagen i förskolan sker ett lärande och vi vill undersöka om pedagogerna tar 

vara på dessa lärtillfällen. Vi har tidigare arbetat tillsammans och i vårt arbetslag lade vi stort 

fokus på att ta vara på de lärtillfällen som gavs i vardagen. Efter att vi har blivit omplacerade 

har vi upptäckt att man utnyttjar lärtillfällen väldigt olika på olika förskolor. Vi har valt att 

fokusera på tambursituationen vid in- och utgång. Att vårt fokus lades på tambursituationen 

var dels för att vi inte hittat så många studier om lärande i tamburen, samtidigt som vi av egen 

erfarenhet vet att pedagoger dagligen tillbringar mycket tid och har nära kontakt med barnen i 

tamburen. Studien är viktig för verksamheten för att svara på frågan om hur tambursituationer 

fungerar som lärtillfällen. Dessutom kan vår studie hjälpa pedagoger på förskolan att planera 

omsorgssituationer så att dessa också ger barnen ett meningsfullt lärande. Läroplanen trycker 

på att förskolan ska stödja och erbjuda möjligheter till att barnet utvecklas inom alla områden. 

Pedagogen ska också vägleda och stödja barnets lärande som äger rum under pågående 

läroprocess. Det är viktigt att barnet och dess omvärld involveras för att lärande ska komma 

till stånd på bästa sätt. Lärandet handlar om att läraren tillsammans med barnet försöker förstå 

barnets tankar och aktiviteter, utmanar till reflektion och till nya undersökningar och även 

bekräftar barnet i dess lärande. I lärandet spelar alltså såväl barn som vuxna en viktig roll som 

medforskare, utmanare och ledsagare. Lärandet kan ses som en social process, det är något 

som sker i samspelet mellan individen och omgivningen (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003).  

 

I Läroplan för förskolan (1998 rev 2010) uttrycks detta som: 

 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande 

(s.11).  

 

Vi har även ställt oss frågan, ”vad är lärande”? Enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) är lärande införlivandet av kunskaper, föreställningar och beteenden. Lärandet måste 

även vara en del av barnets intention, att vilja lära sig. Barnen överskrider gränser och skapar 

mening och förståelse för omvärlden. Barnen lär sig genom att titta, lyssna och samspela. 

Lärandet är något som hela tiden är i ständig rörelse. Barnen undersöker och utforskar sin 

omgivning för att förstå och hantera den. Lärande innebär att barnen tar in det som finns 

utanför och förstår det i ett vidare sammanhang. Lärande underlättas om det sker i lekens 

form. 

 

 
  

 

 

 

                                                                                                                                           

 



5 

 

Syfte 
  
Syftet med vår studie är att undersöka om och hur pedagoger i förskolan använder 

vardagssituationer i tamburen som lärtillfällen.  

 

Frågeställning 

 

De frågeställningar som vi vill ha svar på i studien av tamburen är: 

 

 Hur fungerar samspelet mellan pedagoger och barn? 

 Hur fungerar dialogen mellan pedagoger och barn? 

 Hur vägleder och stödjer pedagogerna barnen för att främja lärandet? 

 Vilket lärande uppstår i omsorgssituationen? 
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Teorier 
 

I detta kapitel beskriver vi de teoretiska utgångspunkter och teoretiska begrepp som är 

relevanta för vår studie.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

  
Vi kommer att utgå från den sociokulturella utvecklingsteorin och i den ingår också några av 

de centrala begrepp som är viktiga för studien. I ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet 

genom interaktion. Perspektivet utgår från att människor och institutioners kunskap skapas 

och upprätthålls genom interaktion som sker i specifika kulturella kontakter (Evaldsson m.fl. i 

Williams 2006). Vi använder också Foucaults maktteori eftersom även den innehåller centrala 

begrepp som vi använder oss av i vårt arbete. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Vygotskij (Williams, 2006) menar att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns 

utveckling. Centralt i hans teori är idén om att barn som handleds av vuxna eller mer kunniga 

kamrater ges de bästa möjligheterna för lärande. På så sätt kan barn hjälpa varandra att 

använda mer avancerade ansatser som till exempel i problemlösningssituationer, eftersom de 

får tillfälle att öva i ett socialt sammanhang. Vygotskij betonar att mycket av det vi lär oss lär 

vi oss av andra. Nyckeln till socialt lärande är förmågan att imitera och utveckla sina högre 

mentala funktioner. Genom socialt samspel i en gemensam problemlösningssituation kan 

strategier övertas från en mer kunnig kamrat eller vuxen till barnet. Dessa strategier kan barn 

tillägna sig och använda i nya sammanhang. Vygotskij menade att det som barn är i stånd att 

lösa i en samarbetssituation, klarar barnet sedan att lösa själv. 

 

Vygotskij (1995) påtalar att om man tittar på en människas beteende och handlingar kan man 

urskilja två grundläggande typer av handlingar. Den ena kan man kalla återskapande, det man 

härmar efter. Den andra brukar vara intimt förknippad med minnet, det man sett och kommer 

ihåg. De kännetecknas av att människan upprepar upplevelser och handlingar av tidigare 

intryck som senare blir en färdighet. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 

material förfogar den över. Slutsatsen man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga 

barnets erfarenheter om man vill skapa en tillräckligt stadig grund för lärande menar han. Vi 

menar att ju mer verklighetserfarenheter ett barn har fått i sin ”ryggsäck” genom olika 

upplevelser och händelser i sin uppväxt, desto bättre förutsättningar får barnet för att lära. 

Vygotskij (Öhman, 2006) menar att allt lärande sker genom socialt samspel. Han påtalar att 

barns lärande stimuleras av lagom svåra utmaningar som det får både av pedagoger och 

jämnåriga. De lagom svåra utmaningarna kallar han ”den proximala utvecklingszonen”. Det 

handlar om ett område som ligger utanför det som barnet redan kan, vet och behärskar, men 

inte allt för långt bort från vad det med stöd skulle kunna förstå och göra till sitt eget. Det är 

ett möjligt utvecklingsområde som barnet kan ta i bruk just genom att i samspel med andra 

kan det ställas inför lagom svåra utmaningar. Pedagogens uppgift är enligt Vygotskij att 

fungera som en slags byggnadsställning som underlättar och stöttar barnets vidare utveckling. 

Vygotskijs teori (Svensson, 1998) visar hur den mänskliga utvecklingen har ett nära samband 

med sociala, historiska och kulturella sammanhang och därför inte ska ses isolerat. 

Personligheten formas som ett resultat av social interaktion. Han betonar vikten av att barnet 

deltar i kulturellt betingade verksamheter under ledning av en mognare och mer kunnig 
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person som hjälper det att öka tankeförmågan i sociala sammanhang. Äldre kamrater eller 

vuxna som samspelar med honom/henne på en nivå som utmanar barnet bidrar till inlärning 

vilket i sin tur leder till mognad och utveckling. Barnet måste också få många och varierande 

möjligheter att vara verksam och undersöka sin omgivning. 

 

Maktperspektiv 

 

Det är många forskare inom sociologin som diskuterar gränsdragningen mellan det avvikande 

och det normala. En normalisering är ett förhållningssätt, ett synsätt på kunskap, på barns 

lärande, på det välartade barnet, på undervisningen och på läraren samt på vad som normalt 

görs och på vad som är önskvärt respektive avvikande (Lutz, 2009). Tullgren (2003) tar upp 

Foucaults filosofi och teoretiska perspektiv och enligt Tullgren menar Foucault att i 

övervakning och straff ligger tyngden på makt och dess dynamik. Han menar att av makt i 

vardagen skapas subjektiva strategier och tekniker som aktörerna använder. Dessa 

maktrelationer upprätthålls och förändras i våra vardagsrutiner och att de är ett resultat av en 

ständig kamp där människor använder sig av olika strategier, så kallad mikromakt. Denna 

mikromakt kopplar han till en normalisering i formandet av läraktiga individer som är möjliga 

att forma, reglera och kontrollera. Tullgren (2003) menar att: 

 

 
begreppet rationalitet för styrning kan definieras som en inställning till, en idé om 

vad människor är och hur de ska styras. Exempel på sådan rationalitet är talet om 

vad ett barn är och vad ett barn behöver, vilket byggs in i praktiker som har hand 

om barn, till exempel förskolan och familjen. Rationaliteten för styrning är en 

inställning, en mentalitet till det som ska styras, en mentalitet som implicerar 

maktrelationer. Det handlar inte om en enkel uppdelning mellan de som har makt 

och de som inte har det. Det är istället fråga om styrning som formar, vägleder, 

administrerar och reglerar människors uppförande (s.33). 

 

Enligt Åberg och Lentz Taguchi (2005) menar Foucault att det finns en oskiljaktig bindning 

mellan kunskap och makt. Denna makt-/kunskapsbindning innebär att när vi tror oss ha en 

vetenskapligt belagd kunskap om hur ett barn generellt sett ska utvecklas, händer det att 

professionella pedagoger tänker och agerar utifrån denna kunskap som om den vore den enda 

sanna. Han menar att de flesta pedagoger vet att den senaste teorin om t.ex. barns sociala 

utveckling endast är den senaste teorin, samt att denna troligen kommer att ersättas av en ny. 

Trots detta kommer den senaste teorin ändå tveklöst att styra pedagogers tänkande, pedagoger 

kan uppleva denna teori som sann på grund av att professionella pedagoger känner en 

trygghet att tänka och agera utifrån en vetenskaplig kunskap. Öhman, (2006) menar att den 

nya offentliga barnsynen är att se barnet som kompetent och beroende av sina omsorgsgivare 

vars främsta uppgift är att med stor respekt för barnets integritet och särart se till barnets 

bästa. Denna barnsyn har vunnit gehör inom forskning och vetenskap. Foucault (Öhman, 

2006) menar att den offentliga barnsynen dominerar och det är den som ses som den sanna 

och rätta synen på barn. Den offentliga barnsynen är oftast förbunden med makt och en viss 

maktutövning. Förskolan är en av många offentliga institutioner som påverkas av denna makt 

genom att den offentliga barnsynen och olika teorier präglar pedagogens syn på hur man som 

omsorgsgivare bör bemöta det enskilda barnet. Foucault (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003) påtalar att barnet och brandomen inte är knutna till några biologiska 

förutsättningar. Han anser att dessa är skapade/konstruerade av dem som har makten eller har 

ett så kallat tolkningsföreträde i barnets historia. Foucault (Johansson, 2008) menar att makt 

brukas av alla och maktrelationer existerar inte utan motstånd för där makt skapas, skapas 
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också ett motstånd. Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att makten inte bara utövas av 

”härskaren” utan av många andra och för en mängd olika ändamål. Var och en berörs av 

makten, men utövar den själv också. Vi styrs, men vi styr också oss själva och kanske styr vi 

andra. Foucault har mer specifikt identifierat ”disciplinär makt”: 

 
Den formar individer, varken med eller mot deras samtycke. Den använder inte 

våld. Istället tränas eller formas individer till att tjäna maktens behov (Foucault i 

Dahlberg, Moss & Pence 2002 s.45) 

 

Teoretiska begrepp 

 

Här förklarar vi de centrala begrepp som vi använder och utgår ifrån i vår studie. Makt, 

lärande, samspel och omsorg är enligt oss begrepp som har betydelse för hur pedagoger i 

förskolan utnyttjar vardagssituationer och är därför relevanta i vår studie. Vi anser att 

begreppen kan innefatta många tolkningar och därför har vi nedan valt att beskriva hur vi 

använder begreppen.  

 

Makt 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är pedagogerna som sätter ramarna för vad 

barnen kan eller inte kan göra. Det är de vuxna som väljer var fokus ska ligga utifrån de 

värden som de vill ska ligga till grund för verksamheten. Barnen gör en mängd olika saker 

men det är pedagogerna som väljer vad som ska lyftas fram samt reglerar och bestämmer vad 

barnen kan eller inte kan göra. Det är också pedagogerna som organiserar hur dagarna ser ut 

på förskolan. Enligt oss har pedagoger i förskolan stor makt och det är därför viktigt att vara 

medveten om hur den används.  

 

 I Lpfö (98 rev 10) står det att: 

 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten […] Pedagogerna ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande 

på arbetssätt och verksamhetens innehåll och verka för att det enskilda barnet 

utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan (s. 14). 

 

Makt brukas av alla enligt filosofen Foucault. Maktrelationer existerar inte utan motstånd, där 

makt skapas, skapas också ett motstånd menar han (Johansson 2008). Vi tolkar detta som att 

pedagogen bestämmer i stort sett hur verksamheten ska se ut men att detta inte alltid sker utan 

motstånd från barnen eftersom barnen kanske inte fått delta i planeringsprocessen.  

 

Lärande 

 

I Lpfö (1998 rev 2010) står det att: 

Utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan [….] Förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande […] Förskolan ska erbjuda barnen en god peda-

gogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet(s.7).  
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Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 

lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. (s.9). 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) poängterar att för ett livslångt lärande måste små barn ses 

som aktiva medkonstruktörer av sin egen kunskap. Detta innebär att förskolan måste göra det 

möjligt för dem att tillägna sig en rad av de komplexa förmågor som ett aktivt barn kräver. 

Det handlar om förmågor som kommer att utrusta dem för vidare lärande för framtiden. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det handlar om att se barnens egna 

strategier för lärande och att ge barnen möjlighet att utveckla olika kompetenser. Vidare 

menar de att lärandet bör utgå från barns egna erfarenheter, tidigare kunskaper och intresse för 

att lära. Som exempel på detta kan det vara så att pedagoger tar sig tid att vänta in barnen för 

att se hur de går till väga för att t.ex. ta på sig. Det handlar om att stödja barnet i 

påklädningsprocessen utan att ta över.  

 

 

Samspel  
 

I denna studie finns begreppet samspel utifrån hur pedagoger och barn interagerar med 

varandra.  

 

Enligt Lpfö (98 rev 10)  
 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (s. 8). 

 

Öhman (2006) påtalar att det finns tre aspekter på samspel. Den första handlar om vad det är 

som det samspelas omkring eller vad som görs tillsammans. För det andra har samspel alltid 

en relationell aspekt, denna omfattar samspelets kvalitet som visar hur man har det 

tillsammans. Den tredje aspekten rör det verbala samspelet, hur man reflekterar och väljer att 

sätta ord på och samtala om det man gör tillsammans och hur man har det tillsammans. Både 

vi och Öhman finner att det kan vara givande för pedagoger att tänka i dessa tre aspekter när 

man samspelar med barnen.  

 

 

Omsorg 

 
Enligt Lpfö (98 rev 10)  

 
ska verksamheten präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling 

(s.6).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att ordet omsorg har två aspekter. Den ena 

har med omvårdnad, vård om barnen i förskolan att göra och den andra har med omtanke och 

barns etik att göra. Där handlar det om förhållningssätt, om att förverkliga verksamheten och 

om hur man möter andra. Det är främst den andra aspekten av begreppet som vi kommer att 

beröra i detta arbete. Hur sker lärandet i omsorgssituationer och finns det händelser som gör 

att omsorgssituationer inte alltid blir som man tänker? Vi vill söka svar på om pedagogerna 

tänker efter och reflekterar kring hur lärande kan ske i dessa situationer. Det är också 
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intressant vad pedagogerna har för uppgift i barnens vardag och vad det är som leder till att 

det inte alltid blir som man har tänkt. Vi är också intresserade av att se om verksamma 

pedagoger ute på förskolan inser den viktiga innebörden i omsorgssituationer och om man tar 

vara på dem och ger barnen en meningsfull och lärorik vardag. Omsorgssituationer sker 

dagligen i verksamheten och det är viktigt att se om de är medvetna om vilka lärandetillfällen 

de faktiskt har tillsammans med barnen där de både kan skapa en lärorik miljö, men där de 

också kan skapa en trygghet tillsammans. 
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Forskning 
 

I följande avsnitt presenteras forskning och undersökningar inom området som är relevanta 

och som berör studiens syfte och frågeställningar.  
 

Delaktighet och inflytande 

 

Sommer (2005) menar att barn bör involveras och medverka i processer och beslut som berör 

dem och deras liv. Samlandet av barn inom en och samma institution har skapat 

förutsättningar för en kunskapsbildning om barnets särart. Att möta barn i förskoleverksamhet 

kräver kunskap om hur barndom som struktur och livsfas medverkar till att forma barns liv. 

Barn ses som kompetenta, vilket påverkar vuxnas attityder gentemot barn, liksom 

förväntningar på deras sociala och kognitiva positioner i verksamhet som förskola. Som 

vuxen måste man kunna se och bemöta barn, för att få en samreglering, det vill säga hur den 

ena parten anpassar sig efter den andres samspel och vice versa. Emilsson (2008) påtalar att 

det är i mötet mellan pedagogen och barnet som det sker ett övertagande av viktiga kulturella 

värden och det visar att vuxna och barn kan utvecklas tillsammans i samspel som präglas av 

en ömsesidig relation. De värden och normer som pedagoger i förskolan medvetet eller 

omedvetet kommunicerar till barnen när de interagerar med dem, kan antas säga något om 

förskolefostran och om vilka barn förskolan bidrar till att konstituera. Det innebär att fostrans 

innehållsdimension i form av värden och normer, ska förstås som något som upplevs 

tillsammans med andra, något som uttrycks och förhandlas om som antingen positivt eller 

negativt, bra eller dåligt i mötet med andra människor. Tallberg Broman (2009)  menar att 

delaktighet har ett stor egenvärde. Det är av speciellt stort värde i ett samhälle som är präglat 

av mångfald, med stora krav på kommunikation, flexibilitet och kreativitet. Vikten av 

delaktighet i olika lokala identiteter i en komplex omvärld är tydlig. Individens inflytande 

över sin vardag skall stärkas, liksom möjligheten till ökat ansvar. Barnet karakteriseras nu 

också i ökad grad som kompetent med eget ansvar och detta har lett till ökat fokus mot 

lärande, och delaktighet för ökat lärande.  

 

Barns utveckling och lärande  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) understryker att en viktig del i teorin om 

livsvärlden är att människan varseblir, erfar och upplever världen genom sin ”egen” kropp. 

Kroppen är en enhet av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik där det fysiska är integrerat 

med det psykiska. Kroppen är inte ett objekt eller ett redskap enbart till för att utföra 

handlingar med. Kroppen är också sammanlänkad med världen genom att människan är i 

ständig interaktion med allt hon möter i denna, samtidigt som kroppen är ständigt närvarande i 

allt hon gör. Lärandet sker inom individen, och i samspel med den förförståelse individen 

redan har. I lärsituationen är den lärande aktiv, nyfiken och experimenterande. Halldén (2003) 

menar att gränsen mellan barn och vuxen blir i en mening uppluckrad i och med att alla ska 

delta i ett livslångt lärande och barnets kompetens poängteras. Barnet är inte en mottagare av 

vård utan en person med kompetens. När barn framställs som kompetenta blir det viktigt att 

inse att deras perspektiv på frågor är berättigade och viktiga att ta hänsyn till. Kärrby (2003) 

ser det som att begreppet kompetens kopplas till barnets potentiella förmåga, dvs. en syn på 

barn med oändliga resurser att lära, att förstå, att lösa problem, att lära känna sina egna behov 

och finna lösningar på egna problem, en respekt för och tilltro till barnets egen kompetens i 

dessa avseende. 
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Det lustfyllda lärandet  

 

Johansson (2005) framhåller att lyhördhet för barnet, närvaro i barns livsvärldar och en 

avspändhet inför överträdande av gränser är viktiga delar i en samspelande atmosfär. 

Pedagogen uttrycker en undrande, nyfiken attityd till det barnet företar sig och är intresserad 

av att förstå barns upplevelse av situationen. Karakteristiskt för stämningen är acceptans, 

uppmuntran och närvaro i barns värld. Utmärkande för den samspelande atmosfären är ett 

stort engagemang i barns värld. De vuxna arbetar med att vara nära, möta och förstå barnens 

intresse och vilja. Pedagogerna uttrycker då en stark gemenskap med barnen och deras fokus 

är ständigt riktat mot barnen. Det finns en fysisk och psykisk närvaro i det barnen gör. Man 

har ögonkontakt, är nära i kroppshållning och samspel. Glädjen är viktig och att pedagoger 

visar att de har roligt tillsammans med barnen. I tamburen sker det inte bara lärande om 

påklädning utan där uppstår också mycket annat lärande till exempel språk och matematik. 

Just matematik som lärande beskrivs närmare i en artikel i tidningen Lärarnas Nyheter där 

Larsson (2011) intervjuar årets Ulla Britta Bruun-stipendiat, förskolläraren Anna Kärre. I 

Anna Kärres projektarbete om matematik visar hon att matematiken finns nästan överallt i 

förskolan, om vi lär oss att se den. 

 

Anna Kärre menar att: 

 
Man kan hitta matematik i allt från att äta frukt till att byta blöjor [...] T.ex. i 

tamburen när ytterkläderna ska på kan man träna på att sortera och lägesbestämma, 

mössan är på hyllan över huvudet och skorna står på understa hyllan[...]. Det 

handlar om att sortera, klassificera, se mönster och hitta de rätta matematiska 

orden.  
 

Kärre trycker i intervjun på att pedagogen måste jobba väldigt konkret för att barnen så 

småningom ska kunna tänka abstrakt. Hon menar att för de yngre barnen handlar det mest om 

att lära sig begrepp och termer. Dessa begrepp är över och under, fler och färre, större och 

mindre mm.   

 

Anna Kärre säger i intervjun i Lärarnas Nyheter att: 

 
Barnen använder matematiken varje dag på ett sätt som gör att man förvånas[...] 

Om det nu pågår lärande när man skalar potatis eller klär på sig i tamburen måste 

det få ta lite längre tid (Larsson, 2011).  

 

Pedagogernas kompetens 

 

Mårdsjö Olsson (2005) menar att ett sätt att förstå vad det innebär att förhålla sig till barn och 

deras lärande är att det finns en samstämmighet mellan pedagogens tanke, språk och handling. 

Det kräver en förmåga att se helheten i lärandesituationen för att kunna utmana barn i såväl 

rutin – som vardags – och planerade situationer. Det är viktigt att ta vara på och skapa 

möjligheter att ta del av hur barn uppfattar något i syfte att utmana deras förståelse för 

innehållet. Förhållningssättet till barn och deras lärande bör vara att pedagoger ger dem 

förutsättningar att bli medvetna om sin omvärld och sitt eget lärande, när de utmanar barnens 

sätt att upptäcka sin omvärld. En annan faktor är att variation har betydelse för lärandet. Barns 

olika tankar och reflektioner blir genom mångfalden till ett innehåll i verksamheten. 

Förhållningssättet till barn och deras lärande kännetecknas av att vad –och hur frågan 

sammanlänkas, vilket innebär att lärandet alltid är knutet till ett innehåll. 
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Metod 
 

I det här avsnittet kommer en redogörelse för vilka metoder som valdes till studien och varför 

de valdes. Det kommer även en redovisning av hur data som har använts har sammanställts. 

Som avslutning på detta avsnitt beskrivs hur hänsyn tagits till de etiska forskningsregler som 

finns.  

 

Metodval och forskningsansats 

 

Vår forskning går ut på att studera om och hur pedagoger tar vara på de vardagliga lärtillfällen 

som erbjuds i förskolan. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ metod som är 

etnografiskt inspirerad. Studien baseras på observationer, närvaro och intervjuer (Elvstrand, 

Högberg & Nordvall 2011), en kvalitativ studie. Detta är en metod som innebär tolkning och 

beskrivning av ett innehåll (Kvale & Brinkmann 2009). Denna metod lämpar sig bra till vår 

studie där tolv pedagoger i interaktion med barnen har observerats och fyra pedagoger har 

intervjuats. Enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2011) grundar sig en etnografisk 

forskningsansats på att man som forskare är närvarande i den verksamhet och de situationer 

som står i fokus för studien. Denna närvaro ger oss en större förståelse för olika beteenden 

och händelser som sker vid våra olika observationstillfällen och intervjuer på de olika 

avdelningarna. En etnografisk forskningsansats ger oss en djupare förståelse vid 

observationerna och möjliggör att vi kan samla in olika slags relevant information som kan 

hjälpa oss och bidra med viktig information i de frågor som står i fokus i våra observationer, 

forskningsintervjuer och samtal med olika pedagoger. Vid observationerna var det främst 

pedagogens förhållningssätt som observerades. Vi har utformat observationspunkter för att 

underlätta vårt arbete med observationerna. Dessa punkter har hjälpt oss att hålla fokus på vår 

forskningsstudie samt att våra individuella studieresultat skulle bli så likvärdiga varandra som 

möjligt eftersom vi har gjort observationerna och intervjuerna var för sig på de olika 

förskolorna. Vi ville att vår studie skulle ge oss svar på om och hur pedagoger tar vara på de 

lärtillfällen som finns i vardagen. Vi bestämde gemensamt att vi skulle välja bort kvantitativ 

metod eftersom den snarare beräknar siffror och antalet av något i en studie än att tolka och 

beskriva händelser (Kvale och Brinkmann 2009) vilket var vårt syfte med studien.  

 

Urval 

 

De vi studerade var tolv pedagoger som arbetade på fyra olika förskoleavdelningar på två 

förskolor i en liten kommun i södra Sverige. Det var åtta förskollärare och fyra barnskötare. 

Alla har lång arbetslivserfarenhet, som exempel har två arbetat i ca 30 år. De andra har arbetat 

mellan 10-25 år. Vår förförståelse var att pedagoger arbetar på olika sätt när de tar vara på de 

vardagliga lärtillfällen som erbjuds i förskolan. Fyra förskoleavdelningar valdes ut, två 

avdelningar med barn som är 1-3 år och två avdelningar med barn mellan 3-5 år. Dessa fyra 

avdelningar observerades genom att vi filmade tambursituationerna vid in – och utgång och 

fyra förskollärare intervjuades. Varför det inte var tillräckligt med endast observationer 

berodde på att i observationerna framgår det inte vad pedagogerna tycker och tänker och på 

grund av detta valde vi att också göra intervjuer. Eftersom det hade blivit allför mycket data 

att sammanställa om alla tolv pedagogerna intervjuats, så valde vi att välja ut fyra av dem. En 

av oss observerade och intervjuade på 1-3 årsavdelningarna och den andra på 3-6 

årsavdelningarna.  
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Eftersom arbetslagens sammansättning på de fyra avdelningarna såg så olika ut valde vi att 

intervjua en förskollärare på varje avdelning för att få så likvärdig bild från respektive 

avdelning som möjligt. Som exempel på arbetslagens sammansättning kan vi nämna att det på 

en avdelning arbetade tre barnskötare varav den ena barnskötaren delade heltiden med en 

förskollärare vilket gjorde att förskolläraren endast arbetade halvtid. På en annan avdelning 

var fördelningen av personal tre förskollärare och en barnskötare. De andra två avdelningarna 

hade fördelningen två förskollärare och en barnskötare. Den avgörande faktorn för att vi 

bestämde oss för just förskollärare var att de har alla högskoleutbildning och att de har ett 

övergripande större ansvar än barnskötaren. 

 

Dataproduktion 

 

Vi startade vår undersökning med att först välja ut hur många och vilka avdelningar vi skulle 

ha i vår undersökning. Vi valde att använda fyra avdelningar, två 1-3 årsavdelningar och två 

3-5 årsavdelningar. Sedan tillfrågades personalen muntligt på de fyra utvalda avdelningar om 

de kunde tänka sig delta i vår forskning. Efter godkännande av personalen skickades 

missivbrev ut till rektorer (se bilaga 1) och pedagoger (se bilaga 2) på respektive avdelning. 

När chef och pedagoger godkänt forskningsuppdraget satte vi i tamburen på berörda 

avdelningar personligen upp en informationslapp (se bilaga 3) för påseende till barnens 

föräldrar. Där informerades noga om vad forskningsprojektet gick ut på och vilka som skulle 

studeras. Dessutom informerade vi föräldrarna om att det endast var pedagogernas 

förhållningssätt som studerades. När allt var godkänt satte vi oss ner tillsammans och 

utformade våra observationspunkter (se bilaga 4) för att underlätta vårt analysarbete av våra 

observationer senare i studien. På varje avdelning har vi observerat genom att filma. Fördelen 

med att filma är att man kan titta på filmerna flera gånger och därför kan man studera en 

observationspunkt i taget. Nackdelen är att pedagogerna kanske är för medvetna om att de 

filmas och därför inte agerar som de brukar.  Vi observerade de olika tambursituationerna 

individuellt och det var främst på förmiddagen som vi filmade. Efter önskemål från 

pedagogerna på 1-3 årsavdelningarna ställdes kameran på en hylla på grund av att 

pedagogerna upplevde att barnen blev mer uppspelta och oroliga av att någon utomstående 

var närvarande och filmade i tamburen. De kände också sig också mer avslappnade själva 

trots att de var medvetna om att kameran filmade allt i bakgrunden. På 3-5 årsavdelningarna 

fanns ingen plats att ställa kameran och pedagogerna kände inget besvär av att vi var 

närvarande och filmade. Därför föll det sig naturligt för alla att vi var närvarande i den 

verksamhet och den situation som stod i fokus för vår studie när vi filmade där. Detta gjorde 

att vi på dessa två avdelningar fick en djupare förståelse av beteenden och olika händelser 

som skedde i tamburen när vi filmade eftersom vi personligen också upplevde det vi såg när 

vi var med och filmade. För att få med alla pedagoger som vi avsåg att studera har vi filmat 

vid tolv tillfällen.  

 

Sammanlagt har vi filmat en dryg timme ca fem till åtta minuter per pedagog. Att det blev just 

fem till åtta minuter beror på att kameran stänger av sig automatiskt efter ca fem till åtta 

minuter när den står orörd på en hylla. Därför valde vi att alla filmsekvenser skulle vara 

ungefär lika långa. Vi filmade bara i tamburen när vi efter överenskommelse med utvald 

pedagog visste att denne också befann sig i tamburen. Det som observerades var pedagogens 

förhållningssätt och interaktion med barnen. Efter varje observationstillfälle träffades vi 

senare på kvällen och tittade gemensamt på filmerna och gick igenom våra 

observationspunkter för att viktig information inte skulle falla bort ur minnet. Därefter 

analyserade och sammanställde vi det vi sett på filmerna. När observationsanalysen var klar 
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upptäckte vi att vi behövde få en djupare förståelse för den enskilda pedagogens tanke och 

handling i tamburens lärandemiljö. Vi kände också att pedagogerna skulle få möjlighet att 

berätta för oss hur de tänker och vilket mål och syfte de har i olika lärandesituationer. Utifrån 

fakta och intressanta iakttagelser i vårt insamlade datamaterial utformade vi intervjufrågor (se 

bilaga 5) som skulle ge oss svar på våra frågor och funderingar.  

 

Vi valde ut en förskollärare på varje avdelning eftersom förskollärare har högskoleutbildning 

och har ett större pedagogiskt ansvar än barnskötare. Vi lämnade personligen ut 

intervjufrågorna till de fyra förskollärarna som skulle intervjuas. Samtidigt bestämde vi tid 

och datum när det skulle passa för att genomföra intervjun. Orsaken till varför 

intervjufrågorna lämnades ut i förväg var för att ge pedagogerna tid att reflektera över 

frågorna och svaren. Detta kan också ses som en nackdel eftersom pedagogerna då också har 

möjlighet att försöka tänka ut svar som de tror att vi vill ha på frågorna. Men vi har ingen 

anledning att misstro att svaren på våra intervjufrågor skulle vara annat än pedagogernas egna 

tankar och ord. Dessutom uppskattade pedagogerna att vi gjort oss besväret att lämna dem 

frågorna innan intervjun, vissa av dem påtalade att de kändes tryggt för dem att veta vad vi 

ville fråga om. Vi utförde två intervjuer var, en av oss på de båda 1-3 årsavdelningarna och en 

på 3-5 årsavdelningarna. Att vi delade upp oss berodde främst på tidsbrist. Intervjuerna 

genomfördes i ett ostört rum på respektive förskola och vi spelade in samtalen digitalt och 

antecknade med stödord. Senare samma dag lyssnade vi tillsammans igenom och skrev ut alla 

intervjuer för att få med så mycket sagd information som möjligt från vårt 

dataproduktionsmaterial i vår studie. Två dagar senare sammanställde vi intervjuerna med 

anteckningarna från observationerna.  

 

Observationer  

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver observation som en vetenskaplig teknik att samla 

information, inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer och 

sammanhang. När man använder ord som beteende betyder det enlig dem att inte enbart 

fysiska handlingar utan även hur man uttrycker sig samt relationer mellan individer. 

Observation som metod används i olika syften, den kanske vanligaste användningen har den 

fått i samband med undersökningar där man vill undersöka beteenden. Till skillnad från 

intervju eller enkät, är man inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som den 

ska förmedla. Eftersom vi har filmat har vi kunnat analysera observationerna om och om igen.  

Vi har använt oss av observationspunkter (se bilaga 4.) för att kunna hålla fokus på vilka 

frågor vi ville ha svar på. Dessutom har vi genom dessa punkter kunnat få en så likvärdig 

studie som möjligt när vi har observerat var för sig. Våra observationspunkter har vi 

tillsammans valt därför att vi vill se om pedagogerna vägleder och stödjer barnen i tamburen. 

Vi ville också se om pedagogerna för en dialog, samspelar och ger barnen tid att prova själv. 

Dessutom är vi intresserade av om barnen tillåts och uppmuntras att ta eget initiativ. Valet att 

använda oss av observationspunkter underlättade också när vi tillsammans senare skulle 

sammanställa och analysera vårt material från de olika observationstillfällena av pedagogerna.  

 

Observationerna på de båda 3-5 årsavdelningar har främst skett när barnen ska gå ut, men det 

finns ett par observerade händelser som är gjorda när barnen är på väg in. Det ser väldigt olika 

ut i olika situationer. Vissa gånger går barnen ut eller in i omgångar och någon gång går alla 

ut eller in samtidigt. Barnen är också ute vid olika tillfällen under dagen, ibland är några ute 

på förmiddagen ibland är alla ute. Vissa dagar är några ute efter lunch och ibland är alla ute. 

Gemensamt för de båda avdelningarna är att när några barn är klädda går första pedagogen ut.  
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Utgångsrutinerna för de båda 1-3 årsavdelningarna ser i stort sett ganska lika ut och våra 

observationer där har i huvudsak skett vid utgång efter morgonsamlingen. Pedagogerna 

upplyste oss redan vid vårt första besök att de ville att observationerna skulle ske efter 

samlingen ca.10:00 då barnen är relativt utvilade och mätta efter frukost och fruktsamlingen. 

De förklarade för oss att barnen då är som mest aktiva och är mycket mer mottagliga för att 

lära. Pedagogerna menar att det på förmiddagen råder en avspändhet och en samspelande 

atmosfär mellan barn och pedagoger. Detta leder till att den sociala interaktionen vid utgång 

efter samlingen mellan pedagog och barn fungerar som bäst. Vid ingång är de små trötta och 

hungriga. Så på grund av att pedagogerna ansåg att det var lämpligare att våra 

observationstillfällen skedde vid utgång direkt efter morgonsamlingen, finns det endast en 

observation på 1-3 års avdelningar som är gjord vid ingång. En ytterligare gemensam 

nämnare för de båda 1-3 årsavdelningarna är att pedagogerna inte låter alla barn komma ut i 

tamburen samtidigt utan de lotsar ut några få barn i taget. En personal stannar kvar på 

avdelningen och de andra två hjälps åt att klä på barnen. När de första barnen är klara tar en 

pedagog på sig och följer med dessa barn ut. Den kvarvarande pedagogen hjälper ett par barn 

till och följer dem till pedagogen som är ute. Därefter lotsas resten ut i tamburen med den 

tredje pedagogen. 

 

Intervjuer  

 

Som vi tidigare nämnt i vår observationsredogörelse behövde vi få en djupare förståelse för 

den enskilda pedagogens tanke och handling (jfr Elvstrand, Högberg och Nordvall 2011) i 

tamburens lärandemiljö. Vi kände också att pedagogerna skulle få möjlighet att berätta för oss 

hur de tänker och vilket mål och syfte de har i olika lärandesituationer. Utifrån fakta och 

iakttagelser i vårt insamlade datamaterial utformade vi intervjufrågor som skulle ge oss svar 

på våra frågor och funderingar. Enligt Bryman (2011) finns det tre olika former av intervjuer, 

den strukturerade, den halvstrukturerade och den ostrukturerade intervjun. Den strukturerade 

intervjun kännetecknas av att alla respondenterna får exakt samma frågor som är bestämda i 

förväg och ställs i samma ordning. Den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av att 

frågorna utgår från en generellt hållen intervjuguide, samt öppna frågor som ger möjlighet till 

respondenten att utveckla sina svar. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att 

intervjuaren har en lista av frågeställningar och hur frågorna formuleras och ställs beroende på 

hur respondentens berättelse utvecklas.  

 

Vi har valt att använda en halvstrukturerad intervjuform för att samla in materialet. Skälet till 

detta är att denna intervjuprocess är flexibel och fokus ligger på hur de fyra 

intervjupersonerna tolkar frågor och följdfrågor, det vill säga det finns utrymme för 

intervjupersonerna att ta upp saker som de är intresserade av. Denna intervjumetod skapar 

dessutom balans i intervjustrukturen och en öppenhet eftersom eventuella följdfrågor leder till 

att intervjupersonerna kan vidareutveckla sina svar (Bryman, 2011). Vi utförde intervjuerna i 

ett ostört rum på respektive förskola. När intervjuerna var klara träffades vi och lyssnade 

tillsammans igenom allt material och skrev ut alla intervjuer. Eftersom vi både antecknade 

stödord och spelade in intervjuerna kunde vi analysera intervjuerna om och om igen vilket var 

viktigt för vår studie eftersom det även framkom flera intressanta synpunkter från följdfrågor 

och funderingar under intervjuerna. Vi delade sedan in svaren i olika kategorier, för att senare 

lätt kunna återge dem under rätt rubrik. Respondenterna valde vi att kalla A, B, C och D. 

Några av deras intressanta uttalanden har vi valt att presentera som pedagogcitat i resultatet.  
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Metodanalys  

 

Vi kommer här att förklara och redovisa hur vi har sammanställt insamlad information som vi 

har använt oss av i vår studie. Vi utformade intervjufrågor och intervjuade pedagogerna efter 

att vi observerat och filmat lärandemiljön.  På grund av att vi vid observationerna hade varit 

närvarande i den verksamhet och de situationer som pedagogerna i intervjuerna berättade mer 

ingående om, kände vi vid intervjuerna en ökad förståelse för den enskilda pedagogens tanke 

och handling i pedagogernas berättelser.  Enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2011) är 

det just närvaro och djupare förståelse som en etnografisk forskningsansats grundar sig på. Det 

betyder att man som forskare är närvarande i den verksamhet och de situationer som står i 

fokus för studien. Den etnografiska forskningsansatsen gav oss också mycket riktigt en 

djupare förståelse vid observationerna och intervjuerna. Den möjliggjorde också att vi kunde 

samla in olika slags relevant information som hjälpte oss och bidra med viktig information i 

de frågor som stod i fokus vid våra observationer och intervjuer med olika pedagoger. Vi har 

diskuterat och kritiskt jämfört svar från intervjuer med observationer och på så sätt kommit 

fram till ett för oss trovärdigt resultat. Vi har kritiskt bearbetat varje frågeställning var för sig 

för att få så exakta och uttömliga svar som möjligt, från vad pedagogerna sagt vid intervjuer 

och vad vi uppmärksammat vid våra observationer. Vi redovisar också i resultatet varje 

frågeställning för sig.  

 

Relevant litteratur i vårt analysarbete har varit Helena Ackesjö (2010) hon anser att det är 

viktigt att försöka ställa sig utanför pedagogernas ”kollektiv” i observationerna och 

intervjuerna och även att inte ”känna in” för mycket av det sagda så att man kan ta ett etiskt 

ställningstagande. Det är lätt att gränserna sudda ut mellan forskaren och forskningsobjektet, 

dvs. pedagogerna vilket reser flera dilemman. Forskning som använder sig av lärares 

berättelser har lätt att glorifiera praktiken som lärarna ingår i och kan därmed även riskera att 

inte vara tillräckligt kritisk. Detta kan vara ett led i att forskaren arbetar så nära lärarna i 

förtroliga situationer, i vilka lärarna delar med sig av personliga berättelser, vilket även kan 

resa etiska dilemman. Dessutom går forskare ibland in för mycket för att leva sig in i lärarnas 

liv, att de glömmer att de också är en del av den historia som berättas. Precis som Ackesjö 

beskriver så var detta ett dilemma även för oss, eftersom vi var kända hos flera av 

pedagogerna och hade vissa förkunskaper om att arbeta i förskola. På grund av detta var det 

viktigt att i största möjliga mån försöka att förhålla oss objektiva. Detta för att på ett så 

objektivt sätt som möjligt granska vår insamlade data för att inte färga resultatet utifrån våra 

förkunskaper.  

 

Giltighet, trovärdighet och generaliserbarhet  

 

I kvantitativa studier använder man sig utav orden validitet och reliabilitet medan man 

vanligen använder sig av orden giltighet och trovärdighet i kvalitativa studier. Vår studie är en 

kvalitativ studie men vi har valt att använda orden validitet och reliabilitet eftersom Bryman 

(2011) och Johansson och Svedner (2001) beskriver att validitet kan liknas med att resultatet 

ger en sann bild av det som undersökts samt om forskarens teori och genomförande av själva 

forskningen håller en hög kvalité. Syftet var att undersöka om och hur pedagoger i förskolan 

använder vardagssituationer i tamburen som lärtillfällen vilket vi också kom fram till. Vi har 

också fått svar på vilket lärande som uppstår i omsorgssituationerna i tamburen. Vi har själva 

sett vid våra observationer hur pedagoger vägleder och stödjer barnen för att främja lärandet. 

Vid intervjuer har pedagogerna även påtalat för oss om vilka läranden som uppstår i 

tambursituationerna. Vi kan tillägga att vi också fann vissa motsättningar i vad som sagts och 
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vad som framkom i studien efter sammanställning och analys vid våra observationer och 

filmupptagningar. Eftersom detta inte var någon fråga som vi sökt svar på men ändå ser som 

intressant har vi valt att ta upp även detta i resultatet. Bryman (2011) menar att reliabilitet 

visar på om en studie är tillförlitlig samt om andra forskare kan komma fram till samma 

resultat vid andra tillfällen. Att komma fram till en hög reliabilitet i kvalitativa studier kan 

vara svårt eftersom tid, plats, vem som intervjuas och vem som intervjuar varierar från studie 

till studie. På grund av dessa faktorer kan det bli svårt att få fram exakt samma resultat som 

oss för andra forskare. Vid intervjuerna har vi konsekvent följt våra intervjufrågor men har 

även gett utrymme för intervjupersonerna att ta upp för dem intressanta saker som kommer 

upp under intervjun. Vi kan summera att vår studie bygger på ett urval av personliga 

kontakter och observationer. Intervjuerna har skett individuellt av två olika personer på 

förskolor i en kommun där vi arbetar och också praktiserar. Det har även i vissa fall funnits 

med personal som vi känt sedan tidigare i vår studie samt att vi totalt sett intervjuat 

förhållandevis få personer. På grund av detta kan det då vara svårt att exakt tillämpa vår studie 

och forskning och likt oss uppnå samma resultat någon annanstans. Att vår studie skulle vara 

generaliseringsbar var dock inte heller vårt huvudsakliga mål i vår forskning. 

     

Etiskt ställningstagande  

  
De forskningsetiska frågor som vi var tvungna att ta hänsyn till i vår studie var att individer 

inte utsattes för skada förödmjukelse eller kränkning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

etiska problem uppstår i forskning framför allt på grund av svårigheter att forska om privata 

liv och presentera redogörelserna på den offentliga arenan. Etiska problem förekommer och 

potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av studien. En etisk svårighet för oss 

var barnens medverkan i filmupptagningarna. Vi var redan i början tydliga på att det i 

observationerna och filmupptagningarna inte var barnen som vi skulle studera, utan hur 

pedagogen i förskolan använder vardagssituationer i tamburen som lärtillfällen. Vi 

informerade både muntligt och skriftligt om vår studies syfte och genomförande. Deltagandet 

i studien var frivillig och pedagoger, barn och föräldrar kunde när som helst avbryta 

medverkan. Det går ju dock inte att undgå att barn finns med i vårt datamaterial som ska 

analyseras. För utan interaktionen mellan pedagoger och barn får vi inte svar på våra 

frågeställningar. Vi har valt att inte namnge personer förskola eller ort i studien.  

 

Vetenskapsrådets etiska principer  

 

Vi har noggrant följt Vetenskapsrådets (2002) regler i vår studie och vi har informerat 

deltagarna muntligt och skriftligt. De fyra huvudkraven i forskningsetiska principer är: 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet  

Detta innebär att forskare ska informera alla berörda som deltar i en forskningsstudie om den 

aktuella forskningens syfte. Vi har muntligt och skriftligt informerat undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. T.ex. fick 

pedagogerna i vår studie intervjufrågorna för påseende i innan själva intervjun. De fick också 

möjlighet att fritt välja om de ville att intervjun skulle bandas och/eller endast antecknas. De 

har upplysts om att deras deltagande är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan.  

 



19 

 

Samtyckeskravet  
Detta innebär att undersökningsdeltagarna inte får utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan angående deltagandet i studien utan det ska ske frivilligt och man har rätt att avbryta 

sitt deltagande i studien när man själv vill. Vi har inhämtat alla undersökningsdeltagares 

samtycke och informerat pedagoger muntligt och skriftligt. Vårdnadshavare har i huvudsak 

informerats skriftligt. De som har medverkat i undersökningen har rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Som exempel på detta så tog vi 

hänsyn till pedagogers önskemål på 1-3 årsavdelningen om att placera kameran på en hylla. 

De har kunnat avbryta sin medverkan i vår studie utan att detta medfört negativa följder för 

dem. Om en deltagare önskat avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju har det stått 

honom/henne fritt att göra detta. Beroendeförhållanden har heller inte funnits mellan oss och 

undersökningsdeltagarna.  

 

Konfidentialitetskravet  

Detta innebär att alla deltagares namn måste avkodas samt att forskare gentemot sina intervju- 

och observationspersoner har tystnadsplikt. Vi har klargjort för våra deltagare att de 

eventuella etiskt känsliga uppgifter som framkommer under studien inte kommer att föras 

vidare. Det framkommer inte heller i vårt färdiga arbete vem den enskilda personen är utan 

alla inblandade personer i studien är avkodade i sammanställningen. Det framkommer inte 

heller i vår studie om vilken förskola och ort vår forskning är gjord. 

 

Nyttjandekravet 

Detta innebär att den information som samlas in och framkommer under studies gång endast 

kommer att användas för forskningsändamål. Informationen får inte användas i något annat 

syfte än i den aktuella forskningen. Efter avslutad studie ska all information förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till forskningsmaterialet. Intervju –och  

observationspersoner samt vårdnadshavare har blivit informerade om att det som framgår i 

studien endast kommer att användas i forskningsändamål för färdigställande av vår c-uppsats. 

Vi kommer inte att låna ut eller använda dessa i annat syfte än i vår uppsats.   
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Resultat med analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt resultat från våra observationer av tolv pedagoger 

och våra fyra intervjuer. Vi har valt att använda våra frågeställningar som rubriker och väva in 

citat ur intervjuerna under dessa. Respondenterna har vi valt att kalla A, B, C och D. 

 

Hur fungerar samspelet mellan pedagoger och barn?  

 

När vi gemensamt tittade på filmerna från våra observationer av tambursituationerna visade 

det sig att en del av pedagogerna är snabba att hjälpa barnen, de får inte en chans att försöka 

klä på sig själva. De visar inte heller barnen hur de ska göra. En del av pedagogerna låter 

barnen sköta sig själva. Detta verkar inte bero på att pedagogerna ignorerar eller är 

ointresserade av vad barnen gör och kan utan de verkar vara medvetna om barnen och deras 

kompetens. En pedagog på filmen varken pratar eller hjälper barnen utan går runt lite i 

tamburen plockar upp och hänger kläder på barnens respektive platser, och på grund av 

hennes sätt att arbeta får barnen försöka själva. Vår analys av filmen visar också att barnen 

klarade sig bra ”själva”. En annan pedagog hjälper ett yngre barn med att klä på sig, 

pedagogen sitter och har barnet i sitt knä och tar på alla kläder. Intill sitter ett äldre barn som 

tar på sig själv, pedagogen stöttar det barnet genom att ha ögonkontakt och nicka 

uppmuntrande. Merparten av pedagogerna låter barnen prova att ta på sig själva, vissa finns 

bara med i tamburen som stöd. Några pedagoger sitter intill det enskilda barnet och väntar och 

ser hur mycket barnet klarar själv. 

 

I intervjuerna svarar pedagog A att: 

 
Man stödjer barnen genom att vara aktivt intresserad och lyssna dessutom utgår jag 

från barnen och utmanar deras tänkande. Ställer öppna frågor utan givna svar och 

att ge strategier för lärande. Tänka didaktiskt hur, vad, varför och för vem.  

 

Pedagog B menar att: 

 
Min roll är att jag är där barnen är, jag är delaktig, visar och förklarar och självklart 

så uppmuntrar jag dem också.   
 

Det är fler av de intervjuade pedagogerna som påtalar att det går fortare att klä på barnen.  

 

Pedagog B uttrycker sig så här: 

 
Det är inte alltid lätt när det blir stressigt då kanske man inte låter barnen göra allt 

själv. 
 

Observationsfilmen avslöjar också som den intervjuade pedagogen påpekat, att flera av 

pedagogerna är snabba att hjälpa barnen, barnen får inte en chans att försöka ta på sig själva. 

Dessa pedagoger varken visar eller förklarar för barnen hur det ska göra, utan påklädningen 

sker under tystnad och barnen låter sig bli påklädda. Man kan märka ett visst ”löpandeband 

system” och att det råder en viss tidspress och stress för att det är bråttom att komma ut. Det 

finns vissa motsägelser här att å ena sidan säger sig personalen vara lyhörda medan 

filmupptagningen visar att inte alla pedagoger gör som de säger.  
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Gemensamt för de intervjuade pedagogerna är att de är medvetna om att de ska vara 

närvarande, delaktiga och stödjande för barnen. Utifrån detta kan man överlag anta att 

pedagogerna likt Vygotskij (Williams 2006) menar att genom socialt samspel i en gemensam 

problemlösningssituation kan strategier överföras från en mer kunnig kamrat eller vuxen till 

barnet. Dessa strategier kan barn tillägna sig och använda i nya sammanhang, det som barn är 

i stånd att lösa i en samarbetssituation, klarar barnet sedan att lösa själv. Vi kan utifrån vår 

analys av filmupptagningarna se i resultatet att pedagogerna inte alltid är närvarande, 

delaktiga och stödjande. De skyndar på påklädningsprocessen genom att hjälpa barnen fullt ut 

och då i synnerhet de yngsta barnen. De äldre barnen får också klara sig mycket själva även 

om pedagogerna är mer delaktiga i påklädningsprocessen, ställer lärande frågor och utmanar 

barnen att själva prova. Många av barnen försöker själva och man kan anknyta till Vygotskijs 

teori att barnen ser hur kompisar gör och lär av detta. Barnen vill klä sig själva, och tar egna 

initiativ till det. Vissa visar med ljud och mimik när de inte kan men försöker ändå. Flera av 

pedagogerna är lyhörda och låter barnen försöka själva. Man kan återknyta till Johansson 

(2005) att genom pedagogens närvaro i tamburen förmedlas en stämning av acceptans, 

uppmuntran och närvaro i barnets värld. Pedagogerna skapar en fysisk och psykisk närvaro i 

det barnen gör. Pedagogerna har ögonkontakt, är nära i kroppshållning och samspelar med 

barnen.  

 

Hur fungerar dialogen mellan pedagoger och barn?   

 

Analysen av hur dialogen fungerar mellan pedagogerna och barnen visade att pedagogerna för 

en dialog med de äldre barnen medan kommunikationen med de yngre barnen oftast blir en 

envägskommunikation från pedagogens sida. I vissa fall samtalar pedagogen med flera barn 

samtidigt. Vid något tillfälle samtalar pedagogen och barnen med varandra om många olika 

saker alltså inte bara omsorgen. En annan pedagog sjunger och barnen försöker göra sig 

förstådda på sitt vis, de skojar och barnen tycker det är roligt. 

 

Pedagog D säger att:  

 
Som pedagog ska man fungera stödjande, uppmuntrande, vara närvarande och 

utmana barnets tänkande. 

 

Vid ett tillfälle uppstår irritation från pedagogens sida om föräldraansvar kring barnets 

klädsel. Denna dialog kan barnet inte påverka.  Detta gör att barnet hamnar i en dialog som 

sker över huvudet på barnet, där flera pedagoger är inblandade i diskussionen om barnets 

kläder. Dialogen mellan pedagogen och barnet blir här endast tillrättavisande och full med 

uppmaningar. Vi vill kort beskriva händelsen lite närmare. Barnet sitter på golvet och 

pedagogen står lutad över barnet. Hon letar bland barnets kläder efter bra anpassade kläder för 

att gå ut och leka i. Hon finner inga och samtidigt hör man på filmen andra pedagoger berätta 

att föräldrar upplyst personalen vid lämning på morgonen att barnet själv fått bestämma vilka 

kläder som skulle med till förskolan. Man märker på filmupptagningen att på grund av att 

pedagogen får denna information så förstärks irritationen. Denna situation kan återknyta till 

Foucaults teori (Tullgren 2003) om disciplinerande tekniker. Pedagogen pekar ut barnet som 

den som inte lever upp till normen, pedagogens makt blir att visa vad barnet inte är. Barnet 

har inte de rätta kläderna och förväntas korrigera det. Pedagogerna pratar ”över huvudet” på 

barnet för att indirekt uppnå den norm som är önskvärd. De övervakar och straffar om inte 

normen följs. Pedagogen synliggör beteendet som fel och detta ska göra att barnet rättar sig 

efter förskolans regler och rutiner.  
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En situation är när ett av de äldre barnen vill att pedagogen ska säga ”Nej du kan inte!” och 

pedagogen följer barnets uppmaningar (att säga nej) på ett lekfullt sätt som barnet tycker är 

roligt och barnet klär då på sig själv, pedagogen låtsas då vara förvånad att barnet kan. 

Pedagogen ger på detta sätt barnet inflytande över påklädningssituationen. Detta kan närmare 

beskrivas som en liten maktkamp eftersom barnet inte fortsätter att klä på sig om pedagogen 

inte är med på barnets redan förutbestämda regler. Denna händelse kan anknytas till Tullgren 

(2003) som tar upp Foucaults teoretiska perspektiv där han menar att med makt i vardagen 

skapas subjektiva strategier och tekniker som aktörerna använder. Dessa maktrelationer 

upprätthålls och förändras i våra vardagsrutiner och är ett resultat av en ständig kamp där 

människor använder sig av olika strategier så kallad mikromakt. Denna mikromakt kopplar 

han till en normalisering i formandet av läraktiga individer som är möjliga att forma, reglera 

och kontrollera. Vem som egentligen vann denna lilla maktkamp kan diskuteras, å ena sidan 

får barnet sin vilja igenom. Men å andra sidan får pedagogen barnet att klä sig själv. I 

intervjusamtalen med pedagogerna anser de att dialogen ska ske i samspel och att det ska ske 

ett utbyte. Till exempel vill man att det ska ske en ömsesidig förståelse, samarbete och lärande 

mellan barnet och pedagogen, där pedagogen stödjer barnet med att visa och förklara samt ger 

barnet tid att själv försöka.  

 

 

På vilket sätt vägleder och stödjer pedagogerna barnet för att främja 

lärandet?  
 

I våra observationer är det en pedagog som inte alls stödjer och vägleder barnet. Hon sitter 

med barnets rygg mot sig och tar på alla kläder. Vid ett annat observationstillfälle sitter en 

pedagog i barnets höjd men utan att uppmuntra barnet till att prova själv. Genomgående i vår 

observation stödjer och uppmuntrar pedagogerna de äldre barnen, medan de yngre barnen blir 

påklädda. Flera av de observerade pedagogerna finns tillhands i bakgrunden och väntar på att 

barnen ska ta kontakt. De väntar tills barnet söker pedagogens uppmärksamhet och visar att 

det inte klarar att ta på sig själv. Då går pedagogen in och hjälper barnet genom att vägleda 

och visa på hur barnet ska göra. Ibland förstärker pedagoger lärtillfället genom att föra dialog 

och sjunga och på så sätt göra lärprocessen rolig, detta sker oftast med de yngre barnen när 

dessa är otåliga och ledsna.  

 

Pedagog D menar att: 

 
Lärandet sker i samspel och att det sker ett utbyte. Det gäller att fånga stunden, 

lärande sker när som helst det behöver inte vara planerat.  

 

Pedagogen C påtalar att: 

 
Jag uppmuntrar till att prova och att vara medupptäckare och medforskande. 

 

Pedagog A vidareutvecklar vad hon anser är viktigt för att det ska ske ett lärande. Hon drar 

även paralleller till forskning som gett henne nya insikter. Hon menar att:  

 
Det sker ett samspel och att jag som pedagog är en medupptäckare samt att det ska 

finnas ett sammanhang så att barnet får förståelse och fakta och detta leder till en 

färdighet. 

 

Pedagog A fortsätter med att förklara hur hon menar genom att säga att: 

 



23 

 

Det har forskats så mycket mer nu förtiden om barns lärande och det ger nya 

insikter som påverkar mitt tänk och mitt arbete. Om man jämför med Freud och 

Piaget som båda menar att man går igenom olika stadier till ett annat så säger nya 

rön att barn har förmågor och får tillåtelse att pröva dem. Sen har vi Vygotskij som 

påtalar lekens betydelse för lärandet. 

 

Som en intressant återknytning till våra teoretiska utgångspunkter så har pedagog A tagit till 

sig Vygotskijs tankar. Hon berättar att hon ser lärandet som ett samspel mellan tre olika 

parter, ett barn, en lärare och en social miljö där lärare ska vara vägvisare och föra en dialog 

med det aktiva barnet där det viktigaste för pedagogen är att väcka barnets intresse. Hon tar 

till sig både ny och gammal forskning för att utveckla sig själv som pedagog. Pedagogerna A, 

C och D ser också lärandet som Vygotskij (Williams 2006) säger att socialt samspel är den 

viktigaste drivkraften i barns utveckling. Barn som handleds av vuxna eller mer kunniga 

kamrater ges de bästa möjligheterna för lärande. På så sätt kan barn hjälpa varandra att 

använda mer avancerade ansatser som till exempel i problemlösningssituationer, eftersom de 

får tillfälle att öva i ett socialt sammanhang. Det Pedagog A säger stämmer också överens 

med vad Foucault trycker på som att det finns en oskiljaktig bindning mellan kunskap och 

makt. Han menar de flesta pedagoger vet att teorier kommer och går och den senaste teorin 

föregicks av en annan teori som från och med nu är mindre trovärdig och att den senaste 

teorin troligen kommer att ersättas av en ny. Trots vetskapen om detta så styrs pedagogers 

tänkande att just denna teori är sann på grund av att man känner en trygghet att tänka och 

agera utifrån en vetenskaplig kunskap (Åberg & Lentz Taguchi 2005).  

 

Genomgående svarar pedagogerna att lärandet ska ske i ett samspel. Dessa pedagogers sätt att 

handla i lärandesituationen kan anknytas till Mårdsjö Olsson (2005) som menar att det krävs 

av pedagogen att förstå vad det innebär att förhålla sig till barn och deras lärande. Att det 

finns en samstämmighet mellan pedagogens tanke, språk och handling.  Det kräver också en 

förmåga att se helheten i lärandesituationen för att kunna utmana barn i såväl rutin-, vardags- 

som planerade situationer. Allt detta tycker vi framgår när pedagogerna finns tillhands i 

bakgrunden och väntar på att barnen ska ta kontakt. De väntar tills barnet söker pedagogens 

uppmärksamhet för att det inte klarar att ta på sig själv. Då går pedagogen in och hjälper 

barnet genom att vägleda och visa hur barnet ska göra.  

 

Vilket lärande uppstår i omsorgssituationen? 

 

I observationerna ser vi att pedagogerna finns till hands stöttar och handleder barnens 

lärandeprocess när barnen så önskar. En observerad pedagog samspelar med barnet genom att 

småprata och vägleda. Ett exempel på hennes teknik i lärandet tillsammans med barnet är att 

hon för en beskrivande dialog medan hon hjälper barnen att klä på sig. Hon använder sig av 

lägesord som på, bakom, framför och uppe i sin beskrivning om var kläderna finns som ligger 

på barnets klädhylla. Hon talar om kroppen när hon förklarar var kläderna skall sitta. Hon 

räknar fingrar i vanten samt talar om vilken teknik som behövs för att man skall kunna klä på 

sig. Samtidigt är hon lyhörd för barnet när det behöver lite mer hjälp och hon är 

uppmuntrande gentemot barnets framsteg i påklädningsprocessen. Pedagogen utnyttjar 

lärtillfället i tamburen även på det sätt som Anna Kärre (i Larsson 2011) beskriver i sitt 

projektarbete där också matematik kommer in i tambursituationen. Genom att utgå från 

förskolans vardag lockar pedagogen barnen till utmanande lekar och samtal om matematik.  
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Pedagog A svarar att man ska vara:  

 
Stödjande för omsorgen men att situationen ska kunna utnyttjas för annat lärande. 

Till exempel när man tar på vantarna tränas i, av, hel hand och delar av (fingrar) 

detta gör att man också får in matematik.  

  

I intervjuerna svarade flera av pedagogerna att man måste vara närvarande för att fånga 

lärandet. Dessa pedagogers medvetenhet om hur de ska förhålla sig till barnet i läroprocessen 

kan refereras till Halldén (2003). Hon menar att gränsen mellan barn och vuxen blir i en 

mening uppluckrad i och med att alla ska delta i ett livslångt lärande och barnets kompetens 

poängteras. Barnet är inte en mottagare av vård utan en person med kompetens. När barn 

framställs som kompetenta blir det viktigt att inse att deras perspektiv på frågor är berättigade 

och viktiga att ta hänsyn till. Kärrby (2003) ser det som att begreppet kompetens kopplas till 

barnets potentiella förmåga, dvs. en syn på barn med oändliga resurser att lära, att förstå, att 

lösa problem, att lära känna sina egna behov och finna lösningar på egna problem, en respekt 

för och tilltro till barnets egen kompetens i dessa avseende. För de yngre barnen var det i vissa 

situationer svårt att se ett målinriktat lärande. Det man kan utläsa i observationerna är att 

barnen lär sig i vilken turordning man klär på sig. Det man märker tydligt i observationerna är 

att de yngre barnen ofta blir servade och att de inte ges tid att klä sig själva. Barnen försöker 

inte själva heller. Vi ett par observationstillfällen ser vi också att några av pedagogerna inte 

pratar alls med barnen utan klär på dem utan att föra någon dialog med dem. Dessa barn lär 

sig att pedagogerna är där och hjälper dem. Andra pedagoger för en beskrivande dialog medan 

de klär på barnen, dessa barn får möjlighet att lära sig betydligt mer, som till exempel 

lägesord, kroppsuppfattning samt teknik på hur man skall klä på sig. Barnen lär sig också att 

pedagogerna finns tillhands i bakgrunden och väntar på att barnet ska ta kontakt. De lär sig 

respekt genom att pedagogen ger barnet tid till att försöka själva.  

 

Observationerna visar att pedagoger tar vara på lärandetillfället i tamburen på ett betydligt 

bättre sätt med de äldre barnen. Pedagogerna för oftare en beskrivande dialog både med det 

enskilda barnet och med fler barn samtidigt i påklädningsprocessen.  I och med pedagogens 

delaktighet och närvaro så lär barnen sig att våga prova och de lyckas till slut att ta på sig 

kläderna själva. Efter att vi analyserat våra observationsfilmer så visade det sig att både de 

äldre och yngre barnen vet att pedagogen finns där om de behöver hjälp. Barnet som hela 

tiden ville att pedagogen skulle säga ”Nej du kan inte”, lär sig att klä sig själv och ges av 

pedagogen inflytande över situationen samtidigt kan man anta att barnet också lär sig att 

utöva en viss makt över pedagogen.  

 

En av de intervjuade pedagogerna vill att barnen ska lära genom att de måste leta upp svar på 

olika frågorna tillsammans med barnen. Pedagog D uttrycker det så här:  

 
Som pedagog bidrar jag till att barnen utvecklas när vi letar upp svar på frågor 

tillsammans, att vara en medupptäckare helt enkelt och tala om att man inte kan allt även 

om man är vuxen. Barnen kan lära mig också. 

 

Tyvärr fick vi inget riktigt svar eller exempel på vilka slags frågor hon menar att de 

tillsammans letar upp svaren på. Hon anser att det är viktigt att visa för barnen att man inte 

kan allt även om man är vuxen utan att barnen också kan lära en vuxen. Genom att vara 

närvarande, uppmuntra och stödja barnet uppstår lärande. Man kan utnyttja olika vardagliga 

situationer till att bli tillfälle för lärande.                                    
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Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om studiens resultat och slutligen kommer vi 

att diskutera vår metod. Vi kommer att visa på hur vi relaterar fältstudiens resultat till tidigare 

forskning och teorier. Vår studie har svarat upp till våra förväntningar och gett svar på vårt 

syfte. I vår studie framkom det att pedagoger inte alltid gör som de säger att de gör. Dessutom 

upptäckte vi att pedagogers vanor respektive ovanor kan orsaka störningar i 

tambursituationerna. Men just detta fenomen har vi valt att ta upp som en vidare 

forskningsfråga.  

 

Samspel mellan pedagoger och barn 

 

Efter att vi analyserat våra observationer och intervjuer kan vi konstatera att det sker ett 

samspel mellan pedagoger och barn i tamburen, vid vissa tillfällen mer än vid andra. Vi är 

medvetna om att situationerna kan se olika ut beroende på vilka barn som är i tamburen, hur 

många de är, hur många pedagoger som finns med. Det är också väldigt varierande beroende 

på årstid, väder, om man ska iväg på något och har tider att passa. Självklart är det också en 

bidragande faktor vilken åldersgrupp av barn man arbetar med. Det är många komponenter 

som påverkar situationen i tamburen. Men vi har inte tittat på hur helheten ser ut vid just det 

tillfället vi filmat, utan bara koncentrerat oss på våra observationspunkter för att lyckas att 

hålla fokus på våra frågeställningar. Det framkom tydligt i resultatet när vi analyserade 

filmobservationerna att pedagogerna på 1-3 årsavdelningarna var snabba med att hjälpa 

barnen vid påklädningen. Pedagogerna talade oftast med barnet vid påklädningen och det 

fanns ett visst samspel mellan pedagog och barn i de yngre åldrarna. Däremot var det mer 

beskrivande lärandedialoger och samspel mellan de något äldre barnen och pedagogerna 

eftersom dessa barn oftast fick försöka att klä på sig medan pedagogen hjälpte ett yngre. Vi 

såg i våra observationer att de större barnen var mer delaktiga. Tallberg Broman (2009) 

påpekar att en bra delaktighet har ett egenvärde, där barnets inflytande över sin vardag blir 

stärkt, liksom möjligheten till ökat ansvar. 

 

I våra observationer märkte vi att pedagogerna gav de äldre barnen ett större eget ansvar. 

Pedagogerna är uppmuntrande och närvarande i barnets värld. Pedagogerna visade detta 

genom att finnas tillhands som stöd och hjälp när barnen behövde stöttning vid påklädningen. 

I grund och botten säger sig pedagogerna vilja att barnen ska kunna klä på och av sig själva. 

De anser därför att det är viktigt att de använder sig av sin kunskap om barns kompetens och 

skapar möjligheter för barnen att prova, lära och lyckas. Våra intervjuresultat visar på att 

merparten av pedagogerna anser att de måste vara närvarande för att fånga lärandet. De tycker 

också att det är viktigt att barnets inflytande skall ha en central roll i förskolan. Många av de 

lite äldre barnen vill redan idag klä på sig själva men pedagogerna känner att de i stressade 

situationer inte ger dem tillräckligt med tid att öva på detta. De säger att det är viktigt att 

lyssna och ge barnen mer inflytande och låta dem träna på att klä på och av sig. Pedagogerna 

menar att tambursituationerna vid på- och av klädning ger ett fantastiskt tillfälle för att träna 

på att samspela och att hjälpa varandra t.ex. med att hjälpa en kompis att dra av en sko eller 

dra över en byxa över kängan. Pedagogerna vill fånga lärandet tillsammans med barnen i 

stunden, även vid av och påklädning i tamburen. Mårdsjö Olsson (2005) menar att det krävs 

av pedagogen att förstå vad det innebär att förhålla sig till barn och deras lärande. Det kräver 

också en förmåga att se helheten i lärandesituationen för att kunna utmana barn i såväl rutin, 

vardags och planerade situationer.  
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När vi granskat observationsmaterialet ser och tolkar vi lärandeprocessen på flera olika sätt, 

dels kan vi märka att det framgår att pedagogerna finns tillhands i bakgrunden och väntar på 

att barnen ska ta kontakt. De väntar tills barnet söker pedagogens uppmärksamhet att det inte 

klarar att ta på sig själv. Då går pedagogen in och hjälper barnet genom att vägleda och visa 

på hur barnet ska göra. Men vi kan också märka en tendens att barnen blir stressade i många 

situationer när pedagogerna skyndar på påklädningsprocessen med att klä på dem. Dessutom 

kan vi se att en del av personalen låter barnet känna att pedagogen förväntar sig att barnet ska 

klara sig själv. I några få situationer finns inte någon ögonkontakt eller dialog mellan barnet 

och pedagogen.  

 

Förskolans uppdrag är barns lärande, lek är lärande och det är viktigt att lärande verksamhet 

och miljö anpassas efter barnen. Förskolan ska vidare ”erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. Läroplanen bygger på att 

omsorg och pedagogik förenas i förskolans för att skapa god kvalité och lärandemiljö på 

förskolan (Lpfö 1998 rev 2010). I våra tamburobservationer har pedagogerna vid intervjuer 

berättat att de gjort vissa förbättringar för att få en så bra lärandemiljö som möjligt, genom att 

inte alla barn vistas i tamburen samtidigt. De lotsar ut några i taget, personalen delar upp sig 

två hjälper barnen och en personal håller i aktiviteter med de barn som inte skall till tamburen 

för påklädning direkt.  

 

I vår observation syntes en tydlig skillnad på pedagogerna när tambursituationen var lugn 

eller stressad. När pedagogerna inte var stressade följde de med de barn som först skulle klä 

på sig, de visade barnen hur de skulle gå tillväga vid påklädningen samtidigt som det fördes 

dialoger med barnen om hur man klär på sig, plockar ner kläder m.m. I dessa samtal med 

barnen pratade pedagogerna om t.ex. kläder, hur man gör, hur många vantar man behöver, om 

vädret, hur mycket kläder man måste ha, de pratade om färger, kände på olika material och 

vad som händer om man sätter t.ex. en vante på fel plats på kroppen. Barnen gavs inflytande 

och de gavs tid att prova utan att behöva känna stress och pedagogen fanns kvar som stöd 

oavsett hur lång tid påklädningsprocessen tog. Vid de stressade tillfällena var situationen en 

helt annan då hjälpte pedagogerna barnen utan egentlig dialog de stressade på barnen för att 

snabbt skynda vidare att hjälpa nästa. När tillräckligt många barn var klara skyndade 

pedagogerna att klä på sig själva och tog snabbt med sig barnen ut. Allt gick oftast så snabbt 

och barnen slussades ut utan att egentligen fått vara delaktiga i påklädningsprocessen.  

 

Pedagogerna var medvetna om detta och förklarade i intervjuer att tiden och orken ibland tar 

slut, stora barngrupper och ett pressat tidsschema gör att pedagogerna själva bygger upp en 

inre stress. De känner sig otillräckliga och brister i sin koncentration gentemot det enskilda 

barnet. Sommer (2005) skriver om samreglering och hur den ena parten anpassar sig efter den 

andres samspel och vice versa. De intervjuade pedagogerna anser att de oftast har ett samspel 

med barnen men att det ibland blir alltför vuxenstyrt och det är vid dessa tillfällen som barnet 

anpassar sig mer till pedagogen än tvärt om. Det framgick också vid flera tillfällen när vi 

analyserade våra observationsfilmer, att när pedagogen leder en envägskommunikation så ges 

lite eller inget inflytande till barnen. Detta påverkade i allra högsta grad samspelet mellan 

pedagoger och barn. Vi kan se att överlag fungerar samspelet bra mellan pedagoger och barn. 

Vi kan också se att det inte fungerar vid flera tillfällen. Men av våra intervjuer får vi också 

fram att pedagogerna är väl medvetna om när det inte fungerar. De är mycket klara över hur 

de vill att lärandeprocessen skall fungera och de arbetar hela tiden på att förbättra 

situationerna.  
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Dialogen mellan pedagoger och barn  

 

Eftersom samspel och dialog ligger nära varandra så går svaren också ihop med varandra i 

frågeställningen från ovan. På grund av att det är svårt att skilja dessa båda frågor och svar 

anser vi att svaret om dialogen går att utläsa under föregående rubrik ”samspel mellan 

pedagoger och barn” Detta gör att vi här endast förklarar i en kortare sammanfattning om 

”dialogen mellan pedagoger och barn”. Johansson (2005) menar att närvaro, lyhördhet och 

dialog i barns livsvärldar är viktiga delar i en samspelande atmosfär. Hon säger också att det 

är viktigt att pedagogen har ett frågande och nyfiket förhållningsätt till det barnet gör och 

visar intresse för att förstå barns upplevelser av olika situationer. Acceptans, uppmuntran och 

närvaro är viktiga egenskaper för pedagoger för att förstå och skapa ett samspel och bra 

dialoger i barns värld. Det framkommer ifrån våra analyser och resultat att pedagogerna har 

ambitioner, kunskap och medvetenhet att anpassa sig och skapa samspel och dialog till varje 

barn. Vi kan sammanfatta utifrån observationsmaterialet att pedagogerna oftast för en dialog 

med de äldre barnen. Det sker även en viss dialog med barnen i de yngre åldrarna men inte 

alls på samma sätt som med de äldre barnen. Oftast kläs de yngre barnen på under tystnad. 

Alternativt så sker dialogen mest med enstaka ord samtidigt som pedagogen för en dialog med 

ett något äldre barn som håller på att klä på sig själv. På grund av detta blir oftast dialogen 

med det yngre barnet fylld med uppmaningar och sker oftast genom en 

envägskommunikation. En fråga som väcktes i vår sammanställning av resultatet, men som vi 

inte fått svar av pedagogerna på var om den bristande dialogen mellan pedagogen och de 

yngsta barnen berodde på att många av barnen inte hade ett utvecklat talspråk ännu. 

Eventuellt kan detta också vara en orsak till envägskommunikationerna med de dessa barn. 

Men som vi påtalat tidigare är pedagogerna medvetna om att det behövs förändringar för att få 

barnen mer delaktiga i dialogen. I intervjuer påtalar pedagogerna att tiden inte alltid räcker till 

utan tidsbristen förhindrar att kommunikationen mellan barn och pedagoger blir bra.  

 

Vägledning och stöd för lärande  

 

Pedagogerna har redan påtalat i intervjuer att med färre barn i tamburen samtidigt ges 

möjlighet till ökad interaktion och samspel, språkande, ömsesidighet, barninitierat lärande, 

utforskande och även problemlösning. Barnen får kvalitetstid med pedagogerna, som i sin tur 

upplever en mindre stressad situation. Framför allt barnen får möjlighet att känna en 

tillfredställelse över att klara av att klä sig själva och pedagogerna skapar mer tid till dialoger 

och ett bra samspel med barnen. Foucault (Tullgren, 2003) menar med sin maktteori att 

makten är lika med den utövade makten och vad som händer i dessa maktsituationer. Utifrån 

denna maktteori har vi märkt vissa skillnader vid olika tambursituationer. Det vi tittat på är på 

vilket sätt pedagogerna kommunicerar, ger barn inflytande och inkluderar barnen i 

lärandesituationen. Man kan se att maktsituationer förekommer i flera fall mellan pedagog 

och barn i våra filmobservationer. Pedagoger utövar en mer positiv makt dels genom att 

vägleda och ge stöd för lärandet och dels negativt genom att tillrättavisa med bestämd och 

höjd röst för att få barnen att skynda på och att klä på sig. Men när det är många barn i 

tamburen så skapas fler tillfällen till att fokusera på sina kompisar än själva 

påklädningsprocessen. Barnen tar då inte till sig pedagogers instruktioner och 

kommunikationen mellan barn och pedagog fungerar inte på grund av att det uppstår en 

negativ lärandesituation. Vi märker en tydlig skillnad på pedagogerna i stressade och 

påfrestande situationer gentemot de lugna och trivsamma stunderna. Vid lugna stunder är 

pedagogerna mycket bättre på att föra tydliga dialoger med barnen samt att kommunicera, 

inkludera och ge barnen inflytande. När pedagogerna inte känner stress visar 
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observationsmaterialet att det finns tid för lek, lärande och utvecklande arbete där barnen 

själva får ta initiativ och komma med synpunkter. Det ges framför allt tid för barnen att prova 

att få klä på och av sig själva. Vid ett tillfälle uppstår en lärandesituation med inslag av makt 

från båda parter, där barnet troligen ”tror” att det styr situationen och ger pedagogen tydliga 

instruktioner vad pedagogen ska säga och   hur hon ska förhålla sig i påklädningssituationen. 

Pedagogen gör exakt vad hon ombeds att göra och barnet klär snabbt på sig. Båda är tillfreds 

med situationen och båda utnyttjar vägledning och ger stöd för själva lärandeprocessen för att 

nå sitt mål.  

 

Lärande i omsorgssituationen 

 

Efter våra observationer och intervjuer kan vi konstatera att det sker mycket lärande i 

tamburen, vid vissa tillfällen mer än vid andra. På 3-5 årsavdelningarna hade pedagogerna 

mycket tydligare förhållningsätt gentemot barnen och förde dialoger i syfte om att lära ut. 

Målet med påklädningen tycktes vara att barnet med stöd av pedagogen ska klä på sig rätt 

kläder på rätt plats på kroppen för att de skulle kunna komma ut och leka på gården. Men det 

vävdes också in annat lärande som matematik i form av rumsuppfattning, räkneord och 

lägesord i tambursituationerna. Vygotskij (Öhman 2006) anser att allt lärande sker genom 

socialt samspel och att barns lärande stimuleras av lagom svåra utmaningar som det får både 

av pedagoger och jämnåriga. Han kallar dessa utmaningar ”den proximala utvecklingszonen”. 

Detta är ett område som ligger utanför det som barnet redan kan, vet och behärskar. Samtidigt 

ligger detta område mycket nära det som de kan. Med stöd och rätt hjälp kan de förstå och 

göra detta till sitt eget. Detta är ett möjligt utvecklingsområde som barnet kan utveckla i 

samspel med andra genom att ställas inför lagom svåra utmaningar. Pedagogens uppgift är 

enligt Vygotskij att underlätta och stötta barnet vidare i dess individuella utveckling. Det vi 

vet av tidigare erfarenheter är att alla barn har olika förutsättningar, detta kan vi även märka i 

våra observationer. Barnen har olika intressen och tidigare erfarenheter med sig i sin 

”ryggsäck”. I vårt observationsmaterial kan vi se att vissa barn inte finner det speciellt 

meningsfullt att lära vid vissa tillfällen. De visar klart sitt ointresse för att lyssna och göra det 

pedagogen säger. Det verkar finnas mycket i tamburen som ska samverka. Därför anser 

pedagogerna att det är av stor betydelse att man inte stannar vi ett lärtillfälle utan att arbetet 

fortgår. För att se barns lärande ur ett barnperspektiv blir enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) pedagogens uppgift att förstå varje enskilt barn och det han eller hon ger 

uttryck för, dels att hjälpa barnet vidare i hans eller hennes tankeutveckling. Man kan aldrig 

som pedagog tala om för barn hur de skall tänka, men man kan ställa barn inför konkreta 

problem, där de utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper upptäcker nya och mer avancerade 

lösningar. I våra intervjuer påtalade flera pedagoger att deras syn på barnet var att det är 

kompetent och brinner av lust för att lära. Pedagogernas ser det som viktigt att använda 

vardagen för ett pedagogiskt lärande. Pedagogernas ambition är att skapa tid och ge barnen 

möjlighet att klä av/på sig själva. De berättar att de strävar efter att alla barn skall bli sedda 

och hörda och få lära utifrån sina förutsättningar vilket också Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) bekräftar är viktigt.  
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Sammanfattning  

 

Vår studie visar genom observationer och intervjuer att pedagogerna ser på barnen som 

kompetenta och de handleder barnens lärande på ett pedagogiskt sätt. Våra observationsfilmer 

visar att flera av pedagogerna är snabba att hjälpa barnen. De yngre barnen tillåts inte att 

försöka själva i samma utsträckning som de äldre. Vi har i vår sammanställning upptäckt att 

det finns vissa motsägelser i vår studie där personalen å ena sidan säger sig vara vägledande, 

stödjande och närvarande medan filmobservationerna visar att inte alla pedagoger gör och är 

som de säger. Hos de äldre barnen är pedagogerna mer delaktiga i påklädningsprocessen med 

att ställa lärande frågor och utmana barnen att själva prova. Vi kan summera vår studie med 

att de flesta pedagogerna tar vara på de lärtillfällen som skapades i tamburen genom att arbeta 

medvetet och målinriktat för en god lärandemiljö. Överlag har alla intervjuade pedagoger 

ambitioner och en medvetenhet om hur de bör göra.  

 

Metoddiskussion  

 

I vår metoddiskussion granskar vi kritiskt hur lämplig vår valda metod var för att få fram 

syftet med vår studie. Vi kommer att ta upp vilka problem som fanns och kom upp under 

undersökningen. Även vilka starka och svaga sidor i studien som uppdagats samt alternativ 

som hade varit mer adekvata för att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt.  Vi vill också 

påpeka att vi utvecklade frågeställningar som skulle hjälpa oss att hålla fokus på det vi sökte 

svar på.  

 

I vår studie valde vi att använda oss av en kombinerad metod som innebar att vi kunde tolka 

och beskriva innehållet i vårt material. I början av studien använde vi oss endast av 

observationer men eftersom det i observationerna inte framgick vad pedagogerna tyckte och 

tänkte valde vi att också göra intervjuer. Metoden har gett oss flera starka egenskaper 

eftersom vi först var närvarande i verksamheten i de situationer som stod i fokus för vår studie 

och därigenom fick en djupare förståelse för olika beteenden och händelser. När vi sedan 

kompletterade vår studie med intervjuer fick vi också förståelse för den enskilda pedagogens 

tanke och handling när de själva fick möjlighet att berätta för oss hur de tänkte och vilket mål 

och syfte de hade i de olika lärandesituationerna. På grund av detta anser vi att vår valda 

metod gett oss trovärdiga svar på syftet och de frågeställningar som vi ställt.  

 

Vid närmare granskning av vår studie kan man upptäcka att det skulle ha gått att säkerställa 

dess trovärdighet ytterligare. Som exempel på detta kan man ta fram ett mer förklarande 

resonemang på pedagogernas agerande och handlingar i olika situationer om man intervjuat 

alla pedagoger. Vi kunde också analyserat observationsfilmerna gemensamt med berörda 

pedagoger.  På 1-3 årsavdelningarna ställdes kameran efter önskemål av pedagogerna på en 

hylla i tamburen och på grund av detta behövde vi inte personligen närvara i tamburen vid 

filmningen hela tiden. Det kan tänkas att detta sätt är något mer fördelaktigt på grund av att vi 

inte var direkt närvarande vid filmningen, att pedagogerna inte kände sig övervakade. På 

grund av kamerans placering kunde pedagogerna kanske känna sig mer avslappnade och 

lägger fokus på själva tambursituationen istället för att någon filmar. Eventuellt kan 

pedagogens agerande då ske på ett mer naturligt vardagligt sätt med barnen i tamburen. Men 

det kan också vara så att på grund av att vi vid filmandet inte var närvarande vid dessa 

observationer kan det tänkas att vi förlorade en viss del av vår djupare förståelse för 

pedagogernas berättelser i intervjuerna när de berättade mer ingående om vissa händelser.  
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Vi kunde också ha involverat fler förskolor i kommunen för att få ett ännu mer trovärdigt 

resultat och fler filmade observationer hade kanske varit en fördel för våra studier. Vi har inte 

heller tittat på hur helheten ser ut vid just det tillfället vi filmat, utan bara koncentrerat oss på 

våra observationspunkter för att kunna hålla fokus på våra frågeställningar. En helhetssyn 

hade ytterligare stärkt vår studies resultat.  Vi kan också påpeka att studien skett under 

tidspress, med ett mer gynnsamt tidschema hade vår metod kunnat utvecklas till att nå ett 

ännu mer trovärdigt resultat. Ett fel vi upptäckte är att vi (i bilaga 3) till föräldrarna skrivit att 

endast pedagogernas förhållningsätt skulle studeras. Det var omöjligt att bara se till 

pedagogernas förhållningssätt och inte även se barnens, därför skulle vi istället ha skrivit 

”främst pedagogernas förhållningsätt”.  

 

Avslutningsvis vill vi föreslå ett område för fortsatt forskning, en specifikt fråga som väckts 

under undersökningens gång. Frågan som man skulle kunna ställa sig utifrån upptäckter i vår 

studie är: Hur påverkar pedagogers vanor respektive ovanor lärandesituationer i förskolan? Vi 

tog inte upp detta i vårt resultat eftersom det inte rymdes inom ramen för vår studie. Men vi 

har redovisat händelsen av vår studie under rubriken vidare forskningsfråga.  
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Vidare forskningsfråga 
 

När vi färdigställde våra observationsfilmer upptäckte vi vid ett flertal tillfällen att, när några 

barn var färdigklädda för att gå ut besökte pedagogen som skulle gå ut först oftast toaletten. 

Denna upptäckt har vi inte tagit med i vårt resultat. Men vi ser denna upptäckt som intressant 

för vidare forskning eftersom vi tydligt märkte att dessa händelser skapade en stökig situation 

i tamburen. Medan de färdigklädda barnen måste vänta på att pedagogen skall bli klar blir de 

otåliga och varma. Barnen tappar tålamodet och ställer till oreda för dem som fortfarande 

håller på att klä på sig. Personalen blir irriterad på barnen och detta i sin tur skapar stress helt i 

onödan. Vår observation av detta fenomen är intressant eftersom den pedagog som uppsöker 

toaletten säkert inte är medvetna om vilket problem det skapar helt i onödan. En bättre 

planering från pedagogernas sida skulle skapa en mycket bättre situation i tamburen. Det kan 

även vara så att de andra pedagogerna känner sig besvärade med att ta upp detta med berörd 

pedagog. En intressant frågeställning att forska vidare på är: Hur påverkar personalens 

vanor/ovanor barngruppen i olika situationer på förskolan? 
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Bilaga 1. 
 

Missivbrev till förskolechefen 

Stad 2011-11-2 

 

Hej! 

 

Under hösten 2011 kommer vi att göra vårt examensarbete som en del i lärarprogrammet vid 

Högskolan Väst i Trollhättan. I vår studie kommer vi att samla in datamaterial genom intervjuer, 

film och observationer. Datamaterialet kommer att behandlas enligt de riktlinjer som gäller för 

studier av detta slag vad gäller deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. Studiens syfte är att 

undersöka hur pedagoger i förskolan utnyttjar vardagssituationer som lärtillfällen. Detta är 

intressant därför att det under hela dagen i förskolan sker ett lärande och vi vill undersöka hur 

pedagogerna tar till vara på dessa lärtillfällen. Vi har valt att fokusera på hallsituationen vid in och 

utgång.  

 

Vår förhoppning är att ni ger ett samtycke till att personal intervjuas, filmas och observeras!  

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Namn  och   Namn  

 

 

 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss 

 

Namn:  mail:  tel: 

 

Namn:  mail:  tel: 

 

 

 

 

 

 

(     ) Ja, jag ger tillstånd att personal inom förskolan får delta i studien. 

Intervjusvaren, film och observationerna får endast användas inom ramen för examensarbetet 

 

 

(     ) Nej, jag vill inte att personal intervjuas, filmas eller observeras. 

 

 

 

Rektors underskrift:……………………………………………......................... 

 

Namnförtydligande:................................................................................................. 
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Bilaga 2. 

 
Hej Pedagoger!                              

Stad 20 november 2011 

 
Vill du vara med i en undersökning som behandlar hur pedagoger utnyttjar 

vardagssituationer som lärtillfällen i förskolan? 

 

Vi skall undersöka hur pedagoger i förskolan utnyttjar vardagssituationer som lärtillfällen. 

Detta är intressant för att det under hela dagen i förskolan sker ett lärande och vi vill 

undersöka om och hur pedagogerna tar till vara på dessa lärtillfällen. Vi har i vår 

undersökning valt att fokusera på hallsituationen vid in och utgång. Undersökningen kommer 

att resultera i ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid Trollhättans universitet. 

 

De som intervjuas och observeras är enbart pedagoger. Undersökningen genomförs med hjälp 

av observationer av personal och intervjuer där intervjuaren och den intervjuade personen är 

de enda som närvarar. Intervjuerna kommer att spelas in. Vi kommer även att filma 

pedagogernas interaktion med barnen i hallen vid in och utgång. Detta endast för att för att vi 

tillsammans skall kunna analysera observationerna av händelserna. 

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och intervjupersonens anonymitet garanteras. 

Deltagandet kan när som helst avbrytas, det gäller både före, under och efter undersökningen 

genomförts, utan några som helst påtryckningar eller påverkning från vår sida.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast användas 

till undersökningens syfte och ändamål. Intervjupersonens identitet kommer inte avslöjas då 

alla namn kommer kodas. Vi vill även nämna att inte heller förskolans eller avdelningarnas 

namn kommer att kunna avslöjas då även dessa namn kodas.  

 

Till vår undersökning söker vi 2 pedagoger som arbetar på er förskola, och dessa 

behöver inte arbeta på samma avdelning. Pedagogerna kommer att intervjuas separat.  

Intervjufrågorna kommer att skickas till intervjupersonerna innan intervjun äger rum, så att 

intervjupersonen får möjlighet att förbereda sig om den önskar det. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 20-30 minuter. När och var intervjuerna tar plats kan vi 

bestämma gemensamt. 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

 

Vi ser fram emot ert svar 

 

 

Namn: 

Tel:  Email:  

 

 

Namn: 

Tel:   Email:  
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Bilaga 3.   
 
 

Hej Föräldrar!                                       
Stad 20 november 2011 

 
Vi skall undersöka hur pedagoger i förskolan utnyttjar vardagssituationer som lärtillfällen. 

Detta är intressant för att det under hela dagen i förskolan sker ett lärande och vi vill 

undersöka om och hur pedagogerna tar till vara på dessa lärtillfällen. Vi har i vår 

undersökning valt att fokusera på hallsituationen vid in och utgång. Undersökningen kommer 

att resultera i ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid Trollhättans universitet. 

 

De som intervjuas och observeras är enbart pedagoger. Undersökningen genomförs med hjälp 

av observationer av personal och intervjuer där intervjuaren och den intervjuade personen är 

de enda som närvarar. Intervjuerna kommer att spelas in. Vi kommer även att filma 

pedagogernas interaktion med barnen i hallen vid in och utgång. Detta endast för att för att vi 

tillsammans skall kunna analysera observationerna av händelserna. Era barn kommer ju att 

synas och närvara både vid observationer och vid filmandet, men vi är endast fokuserade på 

hur pedagoger tar vara på lärtillfällen som ges i hallsituationen som kommer att observeras i 

vår undersökning. Filmen kommer endast att användas i observationssyfte och som 

komplement när vi skall analysera och sammanställa vårt insamlade material till vår C-

uppsats. 

 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast användas 

till undersökningens syfte och ändamål. Varken Ert barn eller Intervjupersonens identitet 

kommer avslöjas då alla namn kommer kodas. Vi vill även nämna att inte heller förskolans 

eller avdelningarnas namn kommer att kunna avslöjas då även dessa namn kodas.  

 

 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

 

Vi som skall genomföra undersökningen är: 

 

 

Namn: 

 

Tel:  

 

Email:  

 

 

Namn: 

 

Tel:  

 

Email:  
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Bilaga 4. 
 

 

 

Observationspunkter 

 

 
 

 Ger pedagogen barnet/barnen tid att prova själv? 

 

 Lyckas pedagogen hålla en bra dialog med det enskilda barnet? 

 

 På vilket sätt vägleder och stödjer pedagogen barnet/barnen föra att främja 

lärandet? 

 

 Vilka initiativ till lärande tar barnet/barnen? 

 

 Hur samspelar pedagogen i dessa lärandesituationer med barnet/barnen? 

 

 Vilket lärande uppstår i omsorgssituationen? 

 

 Vilken roll har pedagogen i omsorgssituationen? 
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Bilaga 5. 
 

 

 

Intervjufrågor 
 

o Berätta vad som är det centrala för dig när det gäller barns lärande? 

 

o Har ditt tänkande om barns lärande förändrats under din yrkestid?                  

Ge ett exempel. 

 

o Hur bidrar du som pedagog för att barnen ska lära sig?                               

                        Ge ett exempel. 

 

o Hur ser din roll ut när barnen ska lära sig i olika omsorgssituationer? 

 

o Tänker du på att lära barn? 

 

o Om ja- Beskriv hur du tänker? 

 

o Om nej- Varför är detta inte viktigt för dig? 

 

o Hur bidrar du som pedagog för att barn ska utvecklas?                                    

                        Ge ett exempel. 

 

o På vilket sätt vägleder och stödjer du som pedagog barnet för att främja 

lärandet? 
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