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Implikationer för undervisningsutveckling enligt läroplanen Lpfö 18 
Fil.dr. och forskningsledare Ann S. Pihlgren, Ignite Research Institute. 

Slutrapport 2022 av följeforskning i Falkenbergs kommuns förskolor, Utbildning Falkenberg1.  

Sammanfattning 
Förskolan är den första delen av skolsystemet. Välkonstruerade styrdokument för förskolan, som 

innehåller implikationer för barns tankeutveckling, kommer att påverka resultaten i hela 

skolsystemet. I Sverige introducerades en sådan nationell läroplan 2018. Den här studien rör 

effekterna av implementeringen av läroplanen i en kommun i Sverige. Den är del av ett 

följeforskningsprojekt. Den här rapporten är en näranalys av några utvalda undervisningssituationer 

och belyser hur förskolepersonal agerar och vilka konsekvenser det får för lärandets progression. 

Observationerna analyseras nära genom Eisners (1991) analysmetod för “educational 

connoisseurship and criticism”.  

Resultatet visar att undervisningen har utvecklats till mer strukturerad och insiktsfull, jämfört med 

tidigare studier och forskning. De didaktiska huvuddragen förstods av de flesta i personalen, 

åtminstone till en viss grad. Hur undervisningen ska varieras så att ett tydligt lärandeobjekt synliggörs 

i aktiviteten, eller hur barnen ska motiveras, är områden som kan utvecklas ytterligare. Det fanns en 

överrepresentation vad gäller förskoletid där barnen valde mellan begränsade, och i vissa fall 

likformiga aktiviteter, med få eller oklara mål, och liten eller ingen stöttning av personal. Några av 

dessa aktiviteter, eller åtminstone hur de hanterades, visar sig vara kvarlevor av tidigare sätt att 

förstå undervisning. Läroplanen sågs alltså genom historiska glasögon. Många aktiviteter gav intryck 

av väntan på något, kanske på att mognad skulle inträffa. Observationer av barn i kollaborativt 

lärande var sällsynta. Personalen tycktes dock försöka förstå sig på nya sätt att agera i 

undervisningen, även om detta ibland orsakade förvirring. I några observationer synliggjordes också 

undantag, förskolor som arbetade med avancerad långsiktig projektplanering, där barnen hade en 

hög grad av delaktighet och inflytande.    

Introduktion 
Förskolan utgör första steget i skolsystemet, vilket gör undervisningen där viktig. Den första 

nationella läroplanen för förskolor började gälla 1998 och ändrade förskolornas officiella teoretiska 

bas till att omfatta sociokulturella och sociokognitiva idéer. Av tradition hade svenska förskolor 

influerats av Fröbels och Gesells mognadsteorier, ett inflytande som hade varat i nästan 200 år.  

Under de två decennier som följde efter introduktionen av förskolans första läroplan visade 

internationella jämförelser att svenska skolelevers resultat i språk och matematik släpade efter. 

Detta ledde till en rad läroplansförändringar i skolväsendet; en av de åtgärder som vidtogs var att 

revidera förskolans läroplan. När Skolinspektionen (2016a; 2016b) utvärderade undervisningen i 

förskolorna fann man att omsorgen höll hög kvalitet men att kvaliteten på undervisningen var låg. 

Den läroplan som introducerades 2018 (Lpfö 18) innehöll starka implikationer vad gäller barns 

tänkande, i syfte att påverka de kommande resultaten i hela skolsystemet. Den innehöll starka 

referenser till vilken sorts undervisning som skulle ske i förskolan:  

 
1 Rapporten ’r översatt till engelska Pihlgren, A. S. (2022). Curriculum decisions for thinking at preschool level. Paper 
presenterat vid Teacher’s association TA conferens i Riga 2022. 



2 
 

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska. 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 10. 

Det följeforskningsprojekt (jfr. Brulin m.fl., 2009) där den här studien utgör den sista av tre rapporter 

rör effekterna av implementeringen av läroplanen i en svensk kommun. Forskaren har följt 

förskolorna i kommunen, från den tidiga implementeringen av nya sätt att utföra och utvärdera 

undervisning som skedde innan läroplansintroduktionen, till resultaten av implementeringen.  

Resultat i delutvärderingsstudien 
Den aktuella kommunen introducerade 2016 ett utvecklingsprojekt som omfattade hela 

skolverksamheten, Utbildning Falkenberg, i syfte att utveckla läranderesultaten. För detta ändamål 

producerades och implementerades en uppsättning kvalitetsindikatorer för förskolan 2017. Dessa 

skulle fungera som stöd för förskolepersonalen2 när de skulle utvärdera barnens progression i 

literacy, matematik och lärandeidentitet. En delstudie (Pihlgren, 2018) genomfördes ett år efter 

implementeringen av kvalitetsindikatorerna och visade att projektet hade resulterat i en 

professionellare terminologi i personalgruppen, samt en ökad medvetenhet om hur 

lärandeprogression kan utvärderas. Även undervisning av baskunskaper och basfärdigheter hade 

utvecklats.  

Däremot synliggjordes få undervisningsaktiviteter som syftade till analys eller kritiskt tänkande, 

självvärdering eller kreativt tänkande i barngruppen. Detta tycktes höra samman med det sätt som 

förskollärarna tänkte om lärande – de följde och studerade barnets göranden snarare än fokuserade 

på vad de skulle lära – möjligen en reminiscens av förskolediskursen före läroplansintroduktionen.  

Kommunens utvärdering 
Fem år efter att Utbildning Falkenberg lanserades gjordes en utvärdering på initiativ av kommunen 

(Pihlgren, 2022). Observationer genomfördes som learning walks, 15–30 minuter långa observationer 

i 2–4 aktiviteter vid var och en av de 15 kommunala förskolorna. En forskare deltog, liksom tre 

rektorer och 1–2 centralt placerade tjänstemän som medobservatörer vid varje tillfälle.  

Kvaliteten på förskolorna upplevdes som god, särskilt när det gällde omsorg, goda relationer och att 

utveckla en inkluderande och respektfull atmosfär. Förskolorna hade i stort utvecklats i linje med den 

nationella läroplanen. Alla förskolor visade försök till formativ dokumentation, personalen refererade 

till kvalitetsindikatorerna och använde ofta ett professionellt språk. Även om covid19-pandemin hade 

betytt vissa svårigheter för utvecklingen verkade intentionerna i Utbildning Falkenberg ha bidragit till 

stödstrukturer.  

Fyra målområden fokuserades i utvärderingen3: inkluderande undervisning, lärandeidentitet, 

formativ undervisning och kollaborativt lärande. Resultatet visade att de områden som var 

förknippade med omsorg var välutvecklade: inkludering och barnens positiva identitet. Barnen 

verkade överlag trygga, glada och positiva. Förutsättningarna för en stark lärandeprogression fanns 

alltså på plats, men eftersom barnens lärande inte utmanades uteblev lärandeprogressionen. När 

lärande observerades rörde det sig oftast om färdighetsträning av redan erhållna färdigheter.  

 
2 I förskolan finns högskoleutbildade förskollärare, gymnasieutbildade barnskötare och outbildade 
barnskötarassistenter. Alla kategorier kan undervisa under ledning av en förskollärare. I den här texten 
kommer förskolepersonal, personal eller pedagog användas för att beteckna samtliga kategorier.   
3 Observationsunderlaget finns i bilaga A.  
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Vad gällde undervisning, och i synnerhet formativ undervisning, var resultatet mer ojämnt. Vissa 

förskolor visade en hög undervisningskvalitet, andra visade försök att undervisa och personalen 

verkade testa olika förhållningssätt. Vid några förskolor sågs få exempel på undervisning. En 

avsaknad av målfokus tycktes karaktärisera många av de observerade aktiviteterna, samt en 

avsaknad av professionell terminologi för att kunna göra mer specifika definitioner av vad som pågick 

i undervisnings- och lärandesituationer.  

Kollaborativt lärande observerades vid ett fåtal tillfällen. De flesta av lärandeaktiviteterna var 

individuella – varje barn hanterade sitt eget material eller sin egen aktivitet. Samspel observerades 

men stimulerades inte att omfatta kollaborativt lärande. Barnen och personalen verkade överlag 

utgöra en gemenskap, men de agerade inte som en kollaborativ lärandegemenskap. I de förskolor 

där detta istället uppmuntrades visade barnen en djupare förståelse för lärandeobjekten, både i lek 

och i interaktion med andra.  

Den föreliggande studien 
Denna studie är en nära didaktisk analys av några av de undervisningssituationer som observerades 

under utvärderingen. Varje observation har valts ut eftersom den illustrerar ett särskilt, men vanligt 

förekommande fenomen i utvärderingsresultatet. Situationerna analyserades noga för att belysa hur 

förskolepersonalen agerar och vilka konsekvenser detta får för barnens tänkande. Resultatet kan 

därmed utgöra en hjälp när det gäller att avtäcka den underliggande pedagogiska förståelsen som 

behövs för att undervisa för stark lärandeprogression i förskolan.  

Design 
Resultaten av utvärderingen och delutvärderingen visar att omsorgen var utmärkt och att 

undervisningsbegreppet och kvalitetsindikatorerna var implementerade. Däremot visar resultatet att 

det råder stora skillnader mellan förskolorna när det gäller undervisning och lärande. Den här 

närstudien inriktades därför på undervisningskvaliteten.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att avtäcka några av de förståelser som förskolepersonalen behöver för att 

undervisa för progression i barnens lärandeutveckling. Resultaten kan senare användas för att 

utbilda och stötta förskolepersonalen vidare, i kommunen och i samhället i stort.  

Studien vägleddes av följande frågor: 

• Vilka förståelser av undervisningsbegreppet synliggörs i förskolepersonalens aktiviteter? 

o Hur kan de observerade aktiviteterna utvecklas för att stärka progression i barnens 

kognition?  

Följeforskning 
Flera olika metoder tillåter deltagare i ett projekt att vara aktiva i utvärdering av den pågående 

utvecklingen: Följeforskning, aktionsforskning, participatory research, och participatory action 

research är några av dessa. Även om de har olika teoretisk grund har de alla en idé om att kunskap 

utvecklas genom handling (Starrin, 2007). En central idé är att såväl projekt som forskning kommer 

att vinna på systematiskt samarbete mellan forskare och beforskade. Den här studien är en del i ett 

följeforskningsprojekt: Ett projekt i utveckling utvärderas och forskaren har möjlighet att ge 

återkoppling till projektgruppen, bidra med systematiskt lärande och forskningsbaserad kunskap, och 

kan visa på hållbara lösningar i praktiken genom kunskapsdistribution (NUTEK, 2008; Tillväxtverket, 

2009). Genom att kritiskt analysera projektet och genom att fungera som en diskussionspartner till 

projektledarna kommer forskarens uppgift vara att bidra till att projektet enklare når målen (Brulin 

m.fl., 2009). Dataanalysen görs delvis tillsammans med dem som är avnämare av projektet, även om 
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forskaren är ansvarig för den slutliga analysen och slutsatserna. Detta innebär att forskaren också 

måste vara involverad i det utvärderade projektet (Ahnberg m.fl., 2010).  

Koda observationer och analys 
Observationerna som gjordes under den kommunala utvärderingen transkriberades, sorterades, 

kodades, omsorterades och omkodades utifrån fyra olika aspekter: 

• Undervisningssätt (se figur 1) 

o Individuellt eller kollaborativt lärande 

o Tydligt eller otydligt mål 

• Lärandeinnehåll (se figur 2) 

En fenomenologisk ansats till materialet användes under dataanalysen, där Eisners (1991) 

“educational connoisseurship” och “educational criticism” användes: Genom att vara förtrogen med 

det undersökta området kan forskaren avgöra vad som är viktiga drag och nyanser i materialet 

(connoisseurship). Detta kombineras med en kritisk ansats där resultat undersöks och värderas, 

bland annat med stöd av annan forskning och teori (criticism). Forskaren beskriver därefter 

resultaten på ett sådant sätt att mottagarna kan visualisera och uppleva dem. Forskaren tolkar, 

analyserar och avkodar varför resultaten uppstår och utvärderar värdet för skolutveckling i stort, 

samt pekar ut teman och dominerande huvuddrag.  

Validitet och reliabilitet 
Runt hälften av förskolorna deltog i utvärderingen som genererade observationsdata till denna 

studie. Det sammanlagda resultatet består alltså av observationer från olika förskolor och från olika 

aktiviteter under förskoledagen. Detta ökar rimligen resultatens validitet, särskilt eftersom de flesta 

aktiviteter observerades av mer än en observatör. Analyserna diskuterades också med 

medobservatörerna för att garantera högre reliabilitet.  

Rektorerna observerade sina egna förskolor, vilken kan ha påverkat reliabiliteten. Å andra sidan 

fanns också andra observatörer, däribland forskaren, och många av de deltagande rektorerna vad 

relativt nya på sin förskola och kände därför inte ett starkt ägarskap. De nya rektorernas avsaknad av 

connoisseurship kan i sin tur dock ha påverkat validiteten men det fanns också medobservatörer med 

lång erfarenhet.  

För att stärka validiteten har projektet och forskningsresultaten diskuterats med andra forskare och 

utvecklare. Rapporten presenterades också vid 2022 års konferens för Teachers’ Association, TA i 

Riga.  

Etiska aspekter  

När deltagarmedverkande metoder som följeforskning används måste extra hänsyn tas när data 

insamlas och analyseras (jfr Ahnberg m.fl., 2010). Detta hölls i konstant åtanke under 

forskningsprocessen.  

De deltagande förskolorna var informerade om utvärderingen och följeforskningsstudien. Materialet 

har anonymiserats när det gäller förskolor och namn på individer.  

Litteraturgenomgång 
Skolverket (2013) konstaterar att förskoleundervisning bör ges en vidare tolkning där omsorg, 

utveckling och lärande förenas till en helhet, och där metoderna inkluderar såväl planerade aktiviteter 

som lärande i vardagssituationer. Enligt läroplanen (Lpfö 18) ska undervisningen ge alla barn det stöd 
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och de utmaningar som de behöver. Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver också att förskolan ska sträva 

efter att kompensera för olikheter i barns förutsättningar.  

Läroplanen baseras på interaktiva lärandeteorier. Vygotskij (1978) och hans forskningsgrupp förklarar 

att lärande startar i det kollaborativa – den lärande lär sig genom att samspela med omgivningen och 

med andra, och kan senare internalisera det som hen lärt. Barnet kommer att gå från att inte kunna 

på grund av bristande erfarenheter (zon utom räckhåll), till att förstå eller göra något med stöd 

(proximal utvecklingszon), till att bemästra förståelse, kunskap eller färdighet (nuvarande 

kompetenszon). Den proximala utvecklingszonen är det område där stöttning av personalen är av 

största vikt för barnets intellektuella utveckling, så kallad scaffolding (Lurija & Judovitj, 1982). 

Forskning visar att barn som samarbetar tänker mer effektivt (Billings & Pihlgren, 2009; Williams, 

2006). I en grupp finns alltid ett barn som för tillfället förstår mer och kan stötta de andra – barnens 

proximala utvecklingszoner överlappar varandra och gruppen får tillgång till en multipel proximal 

utvecklingszon (Brown, 1994; Kumpulainen & Mutanen, 1999). 

Nuvarande och tidigare kontexter i svenska förskolor 
Det finns en brist på forskning avseende undervisning i svenska förskolor (Vetenskapsrådet, 2008; 

Håkansson & Sundberg, 2012). Särskilt forskning om vad som lärs och hur det går till är svår att finna. 

Forskning och utvärderingar pekar också på att det finns en brist i förskollärares ämneskunskaper 

(Skolinspektionen 2016a). Personalen tenderar att fokusera på barns mognad snarare än deras 

lärande (Persson, 2008; Williams, et al., 2016). Det finns också en brist på förståelse hos personalen 

av hur barnen kan intresseras och göras delaktiga i att reflektera om vad och hur de lär (Elfström 

Pettersson, 2017; Lindroth, 2018). Istället tycks förskolepersonal styra barnen med mer eller mindre 

subtila medel till det som anses önskvärt (Nilfyr, 2018).  

Denna brist på didaktiskt kunnande kan förklaras genom den relativt nyliga introduktionen av 

undervisningsbegreppet i förskolan, i samband med läroplansrevideringen 2018. I de interaktiva 

teorier som förordas i nuvarande läroplan är möjligheter för barnen att samspela och samarbeta, 

lära, och vara kreativa viktiga (cf. Strandberg, 2006), särskilt eftersom samspel är avgörande för att 

barn ska utvecklas (Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 2011). Detta förutsätter föränderliga och 

anpassningsbara material och miljöer, snarare än förutsägbara och förutbestämda. Trots det visar 

det sig att material i förskolan var, och ofta fortfarande är, förvånansvärt likartade och begränsade, 

och att de förmedlar vad och hur barn bör vara och göra (Eidevald & Wallander, 2016; Persson, 

2008).  

Billy Ehns (1983) klassiska kulturstudie av daghem, förskolans föregångare, visade en relativt konform 

kontext, med samma typ av material och rumsfunktioner, något som gav en klinisk institutionsprägel 

(jfr. Almqvist, 1994). Personalen erbjöd det som de ansåg vara meningsfulla aktiviteter men när 

barnen protesterade orsakade det förvirring och tveksamhet – skulle personalen lära barnen att rätta 

in sig i den sociala ordningen eller skulle de låta dem göra det som de kände för? Ehn drog slutsatsen 

att den kontextuella ordningen användes för att fostra barnen utan att de vuxna behövde ändra sitt 

förhållningssätt att agera som barnens hjälpare. Han kallade studien ”Ska vi leka tiger?” De 

observerade barngrupperna lekte ofta vilda djur som rymde, och Ehn drog slutsatsen att de 

bearbetade sin egen situation.  
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Lärandeteorier 
Tre huvudgrupper av teorier påverkar dagens undervisningspraktik (Håkansson & Sundberg, 2012, 

Pihlgren, 2011): De behavioristiska, mognadsteorierna samt de samspelsteoretiska4. De 

samspelsteoretiska teorierna (med tradition från Vygotskij, Dewey) och mognadsteori (jfr. Fröbel, 

Gesell, Montessori, Steiner) ser den lärande som aktiv i lärandeprocessen, till skillnad från 

behavioristiska synsätt att individer lär sig genom påverkan av yttre stimuli (jfr. Pavlov, Skinner). Den 

behavioristiska traditionen ser mognad och lärande som samma process (Carlgren, 2011). Inom 

mognadstraditionen ses lärande som en effekt av att barnet mognar. I samspelsteori ses barnets 

lärande som något som resulterar i mognad och utveckling.  

Beroende på hur teorierna tolkas kommer de antingen att stödja undervisarens intentioner att 

utveckla barnens tänkande eller inte (Pihlgren, 2013, 2016). Den vanligaste praxisteorin i 

förskoleaktiviteter är mognadstraditionen. Samspelsteoretisk undervisning har dock visat sig leda till 

progression i barns tankeutveckling.  

Undervisningssätt  

Undervisningsteori, didaktik, innehåller tre huvudfrågor: Varför? Vad? och Hur? När en 

undervisningsaktivitet planeras kommer frågorna att hjälpa den som undervisar att reflektera över 

syftet med det som avses läras: Varför är det viktig kunskap för människan? Frågorna hjälper också 

till att visa vad undervisningsinnehållet ska vara: Vad ska barnen lära sig? och vad som kommer att 

vara bästa sätt att erhålla resultat: Hur ska jag bäst undervisa för att alla ska lära sig? 

Om syftet inte har klargjorts kommer det inte heller att bli tydligt för barnen, vilket leder till låg 

motivation (jfr, Jensen, 2015). Om målet är oklart för den som undervisar kommer det att vara svårt 

att utvärdera läranderesultatet, både för personal och för barn (jfr. Jönsson, 2011). Om metoderna är 

slumpmässiga kommer den undervisande inte att kunna garantera att alla barn lär sig eller visar 

intresse (jfr. Pihlgren, 2020). Att besvara de tre didaktiska frågorna när man planerar är avgörande 

för att lärande ska ske (Wiggins & McTighe, 2011).  

Fyra olika positioner möjliggörs i planeringen, se figur 1 (Pihlgren, 2013). Den som undervisar kan ha 

en stark intention att nå ett specifikt mål med aktiviteten, en stark produktintention. Intentionen kan 

också vara svag, antingen för att man vill betona processen eller för att man saknar ett specifikt mål. 

Den didaktiska frågan Vad? är alltså i fokus eller inte. Man kan på motsvarande sätt ha en stark eller 

en svag intention avseende Hur? Antingen är delaktiviteterna noga planerade eller så väljer 

pedagogen att inte ha processen i fokus för att stärka barnens färdigheter, för att hen litar på att 

miljön och materialet förutsätter visst agerande, eller för att hen inte förstår hur lärandeprocessen 

kan styras.  

De didaktiska konsekvenserna synliggörs i figur 1: Position A. Didaktisk position, där både produkt 

och process specificeras, B Processorienterad position, där process men inte produkt är i fokus, C. 

Mognadsposition, där resultatet specificeras men inte processen, och D. Kaotisk kreativ position, där 

inget är planerat av personalen. Den sista positionen kan resultera i kaos som leder till inget eller till 

icke önskvärt lärande. Den kan också vara kreativ och ge barnen möjligheter att experimentera och 

integrera lärandet.  

 
4 De praxisteorier som beskrivs här är inriktade på hur undervisare tolkar de teoretiska perspektiven i sin 
praktika – kognitivism/konstruktivism är grunden för mognadsteori och pragmatism/sociokulturella perspektiv 
är grunden för interaktiv teori.  
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Figur 1. Pedagogens intention i planering och undervisning (jfr. Pihlgren, 2013). 

Tidigare forskning (Pihlgren, 2013; 2016) visar att personal som använder alla de didaktiska 

positionerna i figur 1, med en växling mellan planerad produkt eller process och båda, utvecklar 

progression i barns tänkande. Barnens fokus varierade mellan att nå specificerade mål, utforska sina 

egna mål, och välja sina egna metoder.  

Enligt variationsteori (Marton m.fl., 2004) är det viktigt att pedagogen låter barnen se de variationer 

som är delar av ett lärandeinnehåll. Genom att personalen ändrar en faktor och håller övriga 

konstanta kommer barnen gradvis att förstå innehållet. Därför är det viktigt att definiera den 

specificerade kunskap eller färdighet som ska utvecklas, lärandeobjektet. Lärandeobjektet utgör en 

länk i en längre kedja av aktiviteter i progression som planeras för att nå ett särskilt lärandemål 

(Holmqvist Olander, 2014).  

Lärandeinnehåll 

Mortimer Adler (1990) pekade på att de didaktiska aktiviteterna utgörs av olika delar som alla är 

väsentliga för lärandet, se figur 2. När barnet tillägnar sig ny kunskap bemästrar hen sådant som hen 

inte har kunnat göra eller förstå tidigare, resultatet av position A i figur 1. Därefter behöver hen öva 

de erhållna färdigheterna, resultatet av mognadsposition C i figur 1. I den tredje delen internaliserar 

hen det nuvarande kunnandet genom att utforska och skapa, resultat av den processorienterade 

positionen B. Det finns också ett behov av inkubation – att vila hjärnan från intellektuellt och 

kognitivt krävande arbete genom att fokusera på något annat, utfallet av D i figur 1 (Björklund, 2008).  
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Figur 2. Lärandeinnehåll (jfr. Adler, 1990). 

Enligt litteraturgenomgången finns det alltså en brist på didaktisk kunskap och förståelse hos 

förskolepersonal i allmänhet. Läroplanen förutsätter interaktiv undervisning men förskolepersonal 

tenderar att repetera tidigare handlingsmönster. Avsaknaden av studier om förskoleundervisning gör 

det dock svårt att urskilja subtiliteter i undervisningssituationerna. Denna närstudies resultat kanske 

kan visa mer specifika drag som kan stötta förståelsen och utveckla förskoleundervisningen. 

Resultat  
Den här närstudien fokuserar på undervisningen och i resultatdelen kommer positionerna i figur 1 att 

användas som en utgångspunkt för att synliggöra resultaten. Alla de didaktiska positionerna 

återfanns i observationsmaterialet.  

Undervisa för ny kunskap, position A 
Flera observationer visade undervisning i den didaktiska positionen A, där personalen såväl hade 

planerat målet som processen noga: 

Barnen tittar på en kort film om experiment och samtalar sinsemellan och med pedagogen under 
filmens gång. Efteråt har pedagogen förberett flaskor fyllda med vatten vid ett bord som alla samlas 
runt.  
- Minns ni att vi ju gjorde en muggtelefon förra gången? Nu ska vi experimentera med luft och ljud med 
flaskor och vatten som de gjorde på filmen. Vill någon prova att blåsa? Flera barn svarar jakande och 
provar men de har svårt att få fram ljud i flaskan. De diskuterar olika tekniker och försöker hjälpa 
varandra. Pedagogen visar hur de istället kan slå på flaskorna med en pinne och en sked. Barnen provar 
och diskuterar resultatet med varandra. 
- Vad tror ni att det är som händer här? frågar pedagogen. Hon påminner igen om muggtelefonen och 
tar därefter fram fler flaskor, vatten och en tratt. Barnen hjälper varandra att dela ut flaskorna och att 
hälla vatten i varsin flaska.  
- Ska vi slå en i taget? Vi lyssnar först på Vivvi. Ett barn i taget provar. Ett barn lyckas nu blåsa en ton i 
sin flaska men pedagogen ber hen att vänta med att blåsa. Är det någon som kan förklara vad som 
händer? frågar pedagogen. Inte? När man blåser så blir det vibrationer. Ju mer luft man har desto lägre 
ton blir det. Pedagogen försöker visa genom att slå på flaskorna men eftersom såväl flaskorna som 
pinnarna är olika så misslyckas det.  
- Jag förstår inte, säger ett barn. 
- Jag tror det är som med megafonen, svarar ett annat barn. 
Barnen häller nu mer vatten i sina flaskor och börjar göra musik genom att blåsa, klinga, stampa i golvet 
och klappa i bordet. 
Observation 1. Äldre barn med en pedagog utforskar ljudvågor i flaskor.    
 

Målet med aktiviteten är tydligt, både för pedagogen och för barnen, de undersöker ljud. Aktiviteten 

är en del av en sekvens av aktiviteter som utgår från förståelsen av fenomenet ljudvågor, något som 
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kan förstås av den rika dokumentationen av tidigare experiment, som fyller väggarna i rummet där 

aktiviteten sker. Pedagogen har förberett processen noga: En motiverande film, material och 

aktiviteter är förberedda. Trots det går inte allt på det sätt som pedagogen har beräknat. Barnen har 

problem med att blåsa ljud i flaskorna, ett problem som pedagogen dock löser. Men hon kan inte 

riktigt skapa förståelse. Om man använder variationsteorins språk kan man konstatera att hon inte 

har tagit med i planeringen att alla variabler utom en måste hållas oförändrade. Hade hon använt 

samma flaska (och samma pinne) och hällt i olika volymer vatten hade kanske barnen kunnat förstå 

att vattenpelaren ändrar volymen luft, som i sin tur ändrar ljudet. Kanske en tydligare definition av 

lärandeobjektet i aktiviteten hade hjälpt pedagogen att se hur processen borde arrangeras. Överlag 

har dock pedagogens planering bjudit in barnen att vara interaktiva och motiverade, och att också ta 

ansvar för den tillfälliga förvirringen som uppstår, genom att skapa musik tillsammans.  

En annan observation visar en mer behavioristisk didaktisk planering:  

Pedagogen sitter på mattan med barnen runt omkring sig. Ett barn slår två tärningar. De andra två 
försöker hitta annat att göra, medan de väntar på sin tur. 
- Vad blir det tillsammans? frågar pedagogen. Barnet räknar samman prickarna på tärningarna och 
pekar samtidigt på varje prick: 
- Ett, två, tre, fyra. Fyra!  
- Det är rätt. Kan du ta fyra stavar? Barnet tar fyra stavar ur en låda och lägger upp dem på golvet.  
- Kan du välja rätt siffra också? frågar pedagogen. När barnet tvekar räknar pedagogen siffrorna högt 
och pekar på dem, de ligger i ordning på rad: 1, 2, 3... 
- 4, fyller barnet i och tar siffran fyra och lägger på stavarna.  
- Och så lägger du ett plustecken, säger pedagogen. Vet du hur det ser ut? Barnet lägger två stavar i 
kors. Nu ska du slå igen, säger pedagogen. Barnet slår tärningarna och räknar högt prickarna till fem. 
Hon tar fem stavar och lägger upp dem, räknar sedan siffrorna för att hitta femman och lägger den 
ovanpå de fem stavarna. 
- Nu är det likamedtecken, säger pedagogen. Barnet ser frågande på henne. Vet du hur det ser ut? 
frågar pedagogen och ger barnet två stavar. Barnet lägger dem i kors. Nej, det är ett plus, rättar 
pedagogen, så här ska det vara. Hon lägger de två stavarna till ett likhetstecken. Här ska det stå hur 
många stavarna blir tillsammans. Kan du räkna det? Barnet räknar fram de nio stavarna och lägger 
sedan ut dem på andra sidan likhetstecknet. Med stöd av pedagogen lägger hen siffran 9 ovanpå 
stavarna. Nu övergår turen till ett av de väntande barnen och proceduren upprepas. När barnet inte vet 
hur man additions- eller likamedtecknet ser ut ber pedagogen det första barnet att visa. 
Observation 2. Tre femåringar med en pedagog genomför beräkningar.   

Den mest slående skillnaden jämfört med observation 1 är hur barnen reagerar på undervisningen. 

Här gör de som pedagogen ber dem men det finns inga tecken på motivation eller något djupare 

samspel om lärandet – barnen svarar på frågor som pedagogen ställer. Observation 1 visar 

samspelsteorierna satta i praktik medan observation 2 visar behaviorism. Målet är att lära barnen 

addition, räknande, siffror och de två symbolerna. Detta verkar också vara det som de lär sig. 

Processen är dock inte genomplanerad; två barn väntar ständigt, och stavarna används både som 

objekt och som symboler, något som kan verka förvirrande. I slutet ligger det faktiskt 22 stavar på 

golvet istället för de 9 som blir summan av antalet tärningsprickar, se figur 3. 

 

Figur 3. Den slutliga dispositionen av stavar och siffror visar 22 stavar istället för det verkliga resultatet, 9.  
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Båda observationsutdragen visar att pedagogerna vet hur man planerar för lärande och att deras 

undervisning är planerad för att resultera i ny kunskap. Men de visar också att deras 

undervisningsfärdigheter skulle gynnas av ytterligare didaktisk kunskap, något som också var tydligt i 

flera andra observationer.  

Stötta processen, position B 
I vissa observationer fokuserade pedagogerna huvudsakligen på processen: 

En grupp med de yngsta barnen och två pedagoger utforskar att blåsa såpbubblor och flytta och lyfta 
saker med hjälp av luftströmmen från en hårfön. De är placerade på golvet i ett relativt litet rum. 
Barnen rör sig mellan aktiviteterna och prövar på olika sätt medan pedagogerna skapar och ändrar på 
förutsättningar samt benämner det som barnen upptäcker. På väggen finns en projicering av ett stycke 
is med infrysta bubblor. Barnen är engagerade och provar. Pedagogerna uppmuntrar med frågor: 
- Kommer det några bubblor? Ska vi prova en till? Ett barn lyckas blåsa bubblor.   
- Se, nu fick du en bubbla! Hur blåste du? Prova igen! 
- Ska vi testa den här? Ett barn känner på luftflödet från hårfönen. Ska vi blåsa mjukt eller hårt? 
- Titta vad händer nu? Den där var för tung, luften orkar inte lyfta den. Kan du prova en lättare? Ja, 
bollen kanske går.  
De för ett samtal med barnen om varför olika saker lyfter eller inte och barnen svarar med utrop och 
gester. Under sekvensen hämtar barnen fler saker att prova med. 
Observation 3. En grupp ett-och tvååringar och två pedagoger utforskar luft.  

Det finns en riktning – undersöka luft och hur den fungerar – men det finns inget specificerat mål 

eller lärandeobjekt i just den här aktiviteten. Istället ligger fokus på utforskandet och upptäckandet. 

Pedagogerna pekar aktivt ut vad som händer, och uppmuntrar till vidare utforskande genom att 

använda öppna frågor som huvudverktyg. Men öppna frågor leder inte självklart till bättre förståelse 

eller till lärande, något som synliggörs i den här sekvensen:  

Två barn samarbetar med att försöka lägga tak på en byggställning bestående av träreglar som satts 
samman till ett stort, ihåligt rätblock, högre än barnen.  
- Håll den där här, säger det ena barnet till det andra. 
- Den räcker inte, den är för kort. 
- Kan vi ta en till? De provar med ytterligare en pappskiva men de har svårt att hålla upp den.  
- Kanske med den här? Ett barn lägger över en duk men då sviktar pappskivan istället. 
- Det måste ju funka! utbrister det ena barnet till det andra. De fortsätter sina försök under samtal om 
hur de ska göra.  
En pedagog inträder och börjar ställa frågor till pojkarna: 
- Vad gör ni? Hur många är det däruppe? Vad var din tanke med det där? Bygger ni ett tak? Pojkarna 
svarar inte utan bygger vidare under tystnad. Ett barn kommer och tittar på. Pedagogen vänder sig till 
hen och säger: 
- Vet du vad Håkan behöver hjälp med? Med att fixa taket! Barnet närmar sig men säger sen att hen 
inte vill vara med.  
Observation 4. Två femåringar bygger, en pedagog ställer frågor och en femåring tittar på.  

Pojkarna ignorerar pedagogens frågor, kanske för att de verkar malplacerade, trots att de är öppna. 

Resultatet blir att pojkarnas problemlösande dialog tystnar. Pedagoger som ofrivilligt avbryter barns 

pågående dialoger observerades också vid andra tillfällen. 

I den tredje observationen använder pedagogerna öppna frågor i ett specifikt syfte – att stötta 

barnens utforskande. I den fjärde observationen verkar de öppna frågorna mer eller mindre vara ett 

sätt att visa vänlighet, liksom när pedagogen bjuder in det tredje barnet att delta i de andra två 

barnens byggprojekt. Pedagogen verkar osäker på om detta är en sådan situation där lärande borde 

fångas i flykten och på hur hon ska agera. Den här osäkerheten i situationer där barnen leker 

synliggjordes flera gånger, som i den här observationen där pedagogen plötsligt avbryter en pojke 

som leker genom att ställa en fråga: 
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En pojke kör bilar in i ett garage medan han pratar för sig själv om det han gör: 
- Den här går ända upp, den är jättesnabb! 
Pedagogen som sitter bredvid honom lutar sig framåt och frågar: 
- Vilken färg är det på bilen? Pojken ser förvånat på henne och svarar: 
- Grön. 
- Ja, det är rätt, den är grön. 
Observation 5. En treåring parkerar bilar och en pedagog ställer frågor. 

Hennes intention är antagligen att träna färgigenkänning men pojken blir avbruten i leken och han 

kan redan färgen. Det finns dock exempel på hur lärande fångas i stunden, som i den här sekvensen, 

när en pedagog leker med en flicka:  

- Är det där mamman eller är det systern? frågar pedagogen och pekar på människofiguren som barnet 
har plockat upp från lådan. 
- Dä mamman, svarar barnet.  
- Vilka fler finns i familjen? 
- Pappa, bror, flicka, svarar barnet och plockar upp figurerna i lådan. 
- Jaså, en pappa, en bror och en syster. Var bor de någonstans? Barnet pekar bort mot staden som 
byggts upp i avdelningens projekt. I staden? bekräftar pedagogen. Var någonstans där – visa mig! 
Barnet och pedagogen flyttar sig till staden. 
- Dä bo dom, säger barnet och pekar på det hus som hon har byggt. Affären! 
- Ska de gå till affären? Ska alla följa med? 
- Nä bara barn. Barnet tar de mindre figurerna och ”går” med dem till godisaffären. 
- Aha, där ska barnen handla, jag förstår. Vad tänker de handla i godisaffären? 
- Godis! 
Observation 6. En fyraåring leker med en pedagog.  

Gruppen är något mindre denna dag och pedagogen tar tillfället i akt att leka med barnet och på 

samma gång träna hennes språkfärdigheter i svenska.  

Barnen väljer process, position C 
I flera observationer väljer barnen vilken process de vill delta i:  

Medan städning pågår på avdelningen har barngruppen gått ut i den större lekhallen. Några pojkar 
bygger på egen hand i en bygghörna. Några flickor sitter vid ett bord med en pedagog och färglägger 
bilderboksbilder med pennor. En blandad grupp lägger pärlplattor vid ett annat bort tillsammans med 
en pedagog. En av flickorna räknar tyst för sig själv hur många pärlor som kommer att behövas. 
- Jag vill ha 12 gula, säger flickan till pedagogen som räknar upp pärlorna i hennes hand.  
- Vad är det här egentligen, frågar ett annat barn. Pedagogen förklarar och visar en bild på sin telefon. 
- Jag tar gul! säger en flicka och vänder sig mot en annan.  
- Det ska jag göra med. Jag gillar mest rosa, det ska jag ha på den där. 
- Rosa gillar min syster.  
- Hur går det för dig, Nils? frågar pedagogen en pojke. 
- Bra, jag är snart klar.  
Pedagogen interagerar med barnen i gruppen genom att ställa frågor eller kommentera, se skiss A.  
Efter ett tag börjar pojkarna dra runt till synes planlöst.  
- Nu är bruna öppet men man måste städa innan man kan gå dit, meddelar en pedagog. 
Barnen och pedagogerna drar sig efter hand in på avdelningen, flera av pojkarna till bygghörnan, några 
flickor och en pojke till spel med pedagoger. Efter en stund kommer en manlig pedagog och sätter sig i 
bygghörnan. Pojkarna vänder sig intresserat mot honom. 
- Jag bygger en bil! Titta här. 
- Oj vilken snygg, säger pedagogen. 
- Min ska bli en hjullastare, men jag hittar inte den där grejen. Han pekar mot sitt bygge. 
- Jaså, svarar pedagogen.  
Observation 7. Äldre barn väljer olika aktiviteter med tre pedagoger.   
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Här väljer barnen sina aktiviteter och är fria att röra sig mellan dem. Detta betyder dock inte att det 

är ett fritt val. Ett flertal observationer visar att några aktiviteter är återkommande i många förskolor: 

lägga pärlplattor, färglägga tryckta målarboksliknande ark, bygga och leka med bilar, spela spel är de 

vanligaste. Andra aktiviteter är sällsynta i observationerna: högläsning observeras endast vid ett 

tillfälle, liksom planerade språkrelaterade aktiviteter, och i flera av förskolorna har barnen inte 

tillgång till människofigurer eller hemrelaterade material att leka med.  

Lärandeinnehållet i aktiviteterna är som mest färdighetsträning i barnens nuvarande utvecklingszon, 

det som de redan behärskar. Ibland är detta uppenbart:  

– Vilken färg är det här (pekar på tärningen)? frågar pedagogen ett av de tre barnen som spelar ett spel 
tillsammans.  
– Blå! svarar ett barn.  
– Har du nån blå? Barnet pekar på sin spelbricka.  
- Javisst, där är ju en blå! Vems tur är det nu att slå? 
Observation 8. En grupp treåringar och en pedagog spelar spel.  

Den här typen av aktiviteter utgör de facto en stor del av förskoledagen i de flesta av de observerade 

förskolorna. Aktiviteternas syfte och mål är ofta svåra att avgöra, till och med för de erfarna 

observatörerna. I observation 7 visar sig målet vara att vänta på att de vanliga rummen (avdelning 

brun) ska städas, men att vänta på något annat – lunch, gå ut, föräldrarna – verkar vara utfallet av de 

flesta av dessa aktiviteter. På så sätt kommer aktiviteterna att fungera som tidsfördriv, snarare än 

lärandetillfällen. Två korta observationer antyder att denna avsaknad av syfte med aktiviteter ibland 

också upplevs av barnen:  

- Vad ska vi göra av det här? frågar ett barn en bit in i en klippa- och klistraaktivitet. Pedagogen är tyst 
en stund och svarar sedan: 
- Jag vet inte. 
Observation 9. En grupp fyraåringar och en pedagog klipper och klistrar.   
 
En grupp barn färglägger målarboksbilder av påskägg med färgpennor. Äggen är stora och täcker stora 
delar av A4-sidan. En flicka har färglagt toppen på en stjärna och lite av vänstra hörnet på ägget. Nu 
sitter hon med händerna i knät. En pedagog sätter sig vid bordet. 
- Vilka fina stjärnor, kommenterar pedagogen en annan teckning. 
Flickan med händerna i knät sneglar åt bilden och lyfter sedan upp sin penna och studerar den noga.  
Observation 10. En grupp fyraåringar färglägger förtryckta bilder och en pedagog kommenterar.    

 

I observation 9 sätter barnet ord på något som flera observatörer kommenterade: Vad är målet? I 

observation 10 verkar barnet ha givit upp om den till synes hopplösa uppgiften att färglägga 

påskägget med den grundliga noggrannhet som hon eftersträvar, färgpennorna kommer inte att 

täcka området tillräckligt väl. Ibland kan också spåras en viss protest mot de organiserade 

aktiviteterna i barnens handlande: 

En flicka och en pojke bygger i byggrummet medan övriga i gruppen målar i ett annat utrymme. De två 
byggarna har byggt gevär och skjuter på varandra medan de springer runt.  
- Varför är ni här? frågar observatören. 
- För vi har smitit. Vi bygger med pistoler och skjuter. 
Observation 11. Två barn leker med gevär och en observatör frågar.    
 

Mesta delen av tiden deltog dock barnen i dessa tidsfördrivande aktiviteter, ibland med intresse och 

glädje, och vid andra tillfällen åtminstone utan att klaga.  

I observation 7 synliggörs ett annat vanligt fenomen. Ofta när en pedagog är närvarande rör sig 

konversationen mellan pedagogen och ett enskilt barn, något som syns i figur 4 som visar 
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kontakterna vid bordet som pärlar i observation 7. Kontakt mellan barn sker endast en gång och de 

två barn som sitter längst ifrån pedagogen deltar inte alls i konversationen.  

 

Figur 4. Kommunikation vid bordet där pärlplattor läggs.    

Ett annat återkommande drag i observationerna synliggörs också: Alla aktiviteter som observerades 

visade lärande på individnivå. I stort sett inga kollaborativa aktiviteter genomfördes, där barn 

samarbetar för att lösa problem eller lära. Pedagogen ägnar sig åt ett barn I taget, både i samtal och i 

lärande, som i observation 2. Varje barn hanterar sitt eget material, ibland i samtal med andra men 

sällan i samverkan för att förstå något bättre.  

Några förskolor avviker dock från den allmänna bilden. Här verkar dagarna bestå av två typer av 

lärandeaktiviteter: Lärandesekvenser som är kopplade till tematiska projekt där barnen utmanas att 

utforska ny kunskap, och en tid på dagen då barnen kan välja sina aktiviteter utifrån en 

planeringstavla där de aktuella aktiviteterna har diskuterats och valts tillsammans med barnen. Till 

skillnad från flera av de andra förskolorna, där dokumentation av ”skyltfönsterkaraktär” tycks ha som 

syfte att visa besökare vad förskolan gör, använder dessa förskolor dokumentationen formativt, för 

att visa barnen på gruppens progression i lärande.  

Kaos eller kreativitet, position D 
Den sista positionen D förekom då och då i observationerna, i vissa fall när lek uppmuntrades som ett 

sätt att fördjupa lärande:  

I rummet finns en dokumentationsvägg i barnens höjd som visar att gruppen arbetar med en barnbok. 
Här finns aktiviteter dokumenterade med barnens frågor och idéer och upptäckter över tid synliggjorda. 
I rummet finns också bokens viktiga miljöer uppbyggda. Boken finns framme för att kunna läsas. Delar 
ur boken har plastats in på golvet och på bordet som hör till rummet. Inplastade bilder på bokens 
figurer och på barnen i gruppen går att flytta runt i miljön på en processvägg. När observationsgruppen 
anländer bjuder barnen genast in dem till lek – några bjuds på mat vid bordet, andra får åka med i 
lastbilen. När det är dags att gå till lunchen vill barnen inte samlas på mattan som vanligt utan väljer att 
samlas i den lastbil som har konstruerats i samband med temat.  
Observation 12. En grupp ett-och tvååringar leker med tre pedagoger och observatörer.   

Barnen verkar här äga projektet men det är pedagogernas noggranna planering som möjliggör för 

barnen att utforska och förstå innehållet genom fortsatt lek, även om just den observerade stunden 

inte är planerad av pedagogerna. I vissa observationer ledde avsaknad av planering till mer eller 

mindre kaotiska, eller åtminstone osäkra sammanhang: 
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I det lilla byggrummet leker fyra pojkar. Utanför i det större rummet sitter en pedagog vid ett bord med 
två barn och lägger pussel. Vid ett annat bord spelar en pedagog och tre barn ett spel. En pedagog 
stannar utanför byggrummet och tittar in och frågar: 
- Vad gör ni här inne egentligen? och går därefter. Efter en stund reser sig pedagogen från pusslandet 
och tittar in på pojkarna i byggrummet men sätter sig åter vid pusselbordet.   
- Du får inte den där, säger en av pojkarna i byggrummet och puffar till en av de andra.  
- Det får han visst! Du kan inte bestämma! säger den pojke som inte blivit puffad. Barnet vid 
pusselbordet reser sig och stänger dörren till byggrummet. Genom dörrens fönster ser observatören att 
en pojke lipar åt den andra och att den andra pojken håller undan legobiten så att de andra två inte kan 
nå den.  
Observation 13. En grupp fyraåringar och tre pedagoger interagerar i och I närheten av byggrummet.  

Flera liknande observationer gjordes. Bygghörnan är ofta förlagd till ett litet rum, nästan alltid enbart 

med pojkar närvarande, och i nästan alla observationer utan personal. Observation 7 är ett undantag 

eftersom en manlig pedagog sätter sig ner bland pojkarna, men utan att initiera någon utvecklad 

dialog eller något samarbete. Observationerna visar också att majoriteten av de kvinnliga 

pedagogerna tenderar att sitta vid bord och där interagera med flickor och några pojkar som väljer 

aktiviteter som pärlande, färgläggning, klippa och klistra, pussla och spela spel.  

I några få fall blir kvalitetsskillnaderna slående – vid olika förskolor kan samma aktivitet användas 

eller inte användas för färdighetsträning, som i de här två blöjbytarsituationerna: 

Genom den halvöppna dörren ser observatören hur en pedagog samspelar med ett barn under 
blöjbytet. Pedagogen småpratar och räknar tår och fingrar på ett annat språk. 
Observation 14. Ett yngre barn och en pedagog byter blöja. 
 
- Hejhej, säger en pojke och tittar in i skötrummet där en pedagog byter blöja på ett annat barn. 
- Hejhej, svarar pedagogen, drar igen dörren och återgår till att tyst byta blöjan. 
I det övriga rummet sitter en pedagog tyst på en stol och iakttar barnen, den andra pedagogen bollar 
med ett barn. Dokumentationsväggen visar några tidigare aktiviteter men sitter i vuxenhöjd och kan 
inte ses av barnen. Den blöjbytande pedagogen tar ut det färdiga barnet i det större rummet och 
hämtar nästa barn för blöjbyte.  
Observation 15. Yngre barn med tre pedagoger, en byter blöjor.  
 

I observation 14 använder pedagogen en vardagsmöjlighet för en-till-en-interaktion för att träna och 

utveckla barnets språk, i observation 15 sker ingen undervisning. Det allmänna intrycket i 

observationen är att det saknas förståelse bland personalen för vad undervisning är och hur det som 

de förväntas göra ska förstås, som exempelvis hur de ska använda dokumentationen. Det var dock en 

enstaka observation som inte var representativ för resten av materialet.  

Summering av resultaten 
Med få undantag verkar förskolepersonalen bemästra de viktigaste ingredienserna i undervisning för 

nytt lärande, som att planera och organisera aktiviteter. I flera fall organiseras detta på ett 

samspelsteoretiskt sätt men i vissa fall föll personalen in i tidigare teoritraditioner. Avancerat 

didaktiskt kunnande – organisera för grupplärande och samspel och att planera med ett tydligt 

lärandeobjekt – verkar saknas i de flesta förskolor. Det finns en medvetenhet om dialogens vikt men 

inte tillräcklig förståelse för hur man bör lyssna till vad barnen tänker och hur man kan ställa 

uppföljande frågor för att vidareutveckla tankeprogressionen. En stor del av förskoledagen ägnas, 

med ett fåtal undantag, åt att låta barnen välja mellan relativt förutsägbara och återkommande 

aktiviteter med svåravläst lärandemål och som på sin höjd tränar färdigheter. Det resulterar ofta i 

tidsfördriv medan barnen väntar på något. I dessa förskolor verkar pedagogens roll vara att skapa en 

vänlig atmosfär och att organisera aktiviteterna. Ett undantag är byggrummet, där barnen, oftast 

pojkar, sätter sin egna agenda. En del förskolor utgör kvalitetsmässiga alternativ till de vanligast 
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förekommande förskolemiljöerna. Där tycks förskolepersonalen organisera tematiska projekt som 

innehåller undervisning i alla positioner i figur 1. Projektundervisningen varvas med öppna val av 

aktiviteter, som kommuniceras med barnen.  

Slutsatser 
De positioner som är möjliga i undervisning, figur 1, interagerar för att skapa starkt lärande (Pihlgren, 

2013): Didaktisk position A lär barn ny kunskap (jfr. Adler, figur 2), processposition B tillåter barn att 

utforska, experimentera och skapa, medan mognadsposition C tränar färdigheter. Om en position 

favoriseras i undervisningen kommer det inte leda till hållbart lärande (Pihlgren, 2016). 

Forskningsfrågan: Vilka förståelser av undervisningsbegreppet synliggörs i förskolepersonalens 

aktiviteter? besvaras genom att betrakta den undervisning som genomförs. Som resultatet visar har 

undervisningen utvecklats till en mer strukturerad och insiktsfull pedagogik, när man jämför med 

tidigare studier och forskning (Pihlgren, 2018; Vetenskapsrådet, 2008; Håkansson & Sundberg, 2012). 

De fyra didaktiska positionerna i figur 1 förstås av de flesta i förskolepersonalen, åtminstone till en 

viss grad (jfr Pihlgren, 2022).  

Förstå hur man undervisar för ny kunskap 

Den didaktiska positionen A förstås som en aktivitet som planeras i förväg av pedagogen. Hur 

processen ska närplaneras förstås dock inte helt, exempelvis hur variation används för att synliggöra 

ett lärandeobjekt i en viss aktivitet (o15) (Marton et al., 2004; Holmqvist Olander, 2014), eller hur 

barn kan motiveras (o2) (Jensen, 2015; Pihlgren, 2020). Undervisning för ny kunskap förstås utifrån 

vad som ska läras men inte helt utifrån hur det ska gå till.  

Att besvara den andra forskningsfrågan Hur kan de observerade aktiviteterna utvecklas för att stärka 

progression i barnens kognition? handlar i det här fallet om att stärka det didaktiska kunnande om 

hur man närplanerar processen (jfr Adler, 1990; Wiggins & McTighe, 2011). Fortsatt fokus på 

personalens ämneskunskaper på vissa områden som språk, matematik, natur- och 

samhällsvetenskap skulle också stärka förståelsen för hur ett lärandeobjekt identifieras (jfr 

Skolinspektionen 2016a).  

Förstå hur färdigheter tränas 

Resultatet visar en överrepresentation av förskoletid i mognadsposition C. Här verkar personalen 

vara bekväm med hur de ska göra, antagligen eftersom positionen används frekvent inom 

mognadsteoretisk undervisning (o5, o7, o8, o9, o10) (Håkansson & Sundberg, 2012; Persson, 2008; 

Pihlgren, 2011; 2016; Williams, m.fl., 2016). Mognadspositionen ger pedagogen få möjligheter att 

påverka vad som lärs (Carlgren, 2011). I realiteten lämnas pedagogen åt att kontrollera material och 

miljö så att lärande stöds, eller snarare – mognad sker.  

Detta kan förklara varför observatörerna, och ibland barnen (o9, o10), fann aktiviteterna likformiga 

och begränsade. Det tycktes saknas mål för vilka färdigheter som antogs tränas, något som 

försvårade utvärdering av eventuellt lärande (Jönsson, 2011), och som ofta gjorde att barnen 

lämnades med uppgifter som de redan behärskade, istället för att deras proximala utvecklingszon 

utmanades (o5, o7, o8) (Vygotsky, 1978). Några uppgifter, eller åtminstone det sätt som de 

hanterades, är historiska reminiscenser från tidigare förståelse av undervisning (jfr Almqvist, 1994; 

Ehn, 1983; Eidevald & Wallander, 2016; Persson, 2008).  

Fortsatt utveckling, kopplat till den här positionen, är att stärka förskolepersonalens förståelse för 

hur färdigheter tränas genom coaching (jfr Adler, 1990). En grundlig genomlysning av vilka material 

 
5 Exempel från observationsutdragen markeras med ett o och numret på utdraget.  
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och aktiviteter som barnen möter i förskolan, och varför, kommer antagligen att gynna en sådan 

förståelse. Detta gäller också hur rummen används, och hur pedagogerna interagerar. Om 

byggaktiviteterna är avsedda att exempelvis stärka ingenjörsfärdigheter skulle de behöva större ytor 

och en pedagog som coachar kollaborativ problemlösning (o7, o11, o13), medan exempelvis 

luftexperimentet i o3 gynnas av det lilla avgränsade utrymmet.  

Förstå hur utforskande, tänkande och kreativitet stöttas 

Forskning menar att den sorts undervisning som förordas i position B är grundläggande för hållbart 

lärande (Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 2011; Strandberg, 2006). Pedagogens handlingar kommer 

att stötta barnet, scaffolding. Genom att ställa frågor, stötta utforskande och genom att lyssna på hur 

barnet svarar för att finna vad som är möjligt lärande inom den proximala utvecklingszonen, kommer 

pedagogen att utforma processen kontinuerligt (Adler, 1990; Lurija & Judovitj, 1982).  

En viktig förståelse är att lärande startar som en interaktiv process och att barn lär sig bättre 

kollaborativt (Billings & Pihlgren, 2009; Brown, 1994; Kumpulainen & Mutanen, 1999; Vygotsky, 

1978). Denna förståelse saknades hos många i personalgruppen; barnen samspelade men de 

stöttades inte att arbeta kollaborativt (o2, o7). Ibland tystade pedagogen pågående samspel (o4). Om 

barnen inte visas hur de ska samverka för att lära sig kan de hamna i villrådighet om varför de alls är 

kollektivt organiserade på förskolan.  

Många av aktiviteterna gav intryck av tidsfördriv som skedde under det att man väntade på 

någonting, utan tydligt syfte (o7, o8, o9, o10). Känslan av väntan skapar i förlängningen en känsla av 

hjälplöshet och avsaknad av kontroll, något som är kopplat till vad Ehn (1983) fann i daghemmen, där 

personalen kontrollerade barnen genom att agera hjälpare och samtidigt upprätthålla ordningen 

(o4). En förklaring kan vara den ihängande teorigrunden – väntan på mognad. I förskolor där 

planeringen innehöll aktiviteter i processpositionen var barnen aktiva i lärande och beslutsfattande 

(o1, o6, o12).  

Position B verkar vara den allra svåraste för personalen att greppa. Den ligger inte bara långt ifrån 

det traditionella synsättet och handlandet i förskoleundervisning (mognadsposition C), den ligger 

också långt ifrån den mer styrda undervisningen i position A. I vissa observationer sökte pedagogerna 

trevande förstå hur de borde agera och riskerade ändå att förmedla vad och hur barnen borde vara, 

tänka och göra (o13) (cf. Elfström Pettersson, 2017; Lindroth, 2018; Nilfyr, 2018). Det kan förklara 

den osäkerhet som fanns runt att ställa öppna frågor – förskolepersonalen försöker utforska nya 

vägar att agera (o4, o8).  

Ett nära coachande av förskolepersonalen i praktiken är troligtvis nödvändigt om deras försök att 

förstå hur de ska agera stöttande, scaffolding ska utvecklas till förståelse – filma och analysera 

aktiviteter, diskutera cases och coaching i faktiska undervisningssituationer. Andra 

utvecklingsmetoder kan vara att hitta goda förebilder och ta fram modeller för hur man planerar för 

kollaborativt lärande och barns inflytande.  

Förstå vad som inte ska planeras 

Några observationer visade hur kreativ lek integrerats i längre sekvenser av undervisning (o6), eller 

fångades i vardagliga situationer där samtliga positioner användes (o12). Men observationerna 

avslöjade också hur material och aktiviteter som avsågs att användas på ett visst sätt också användes 

av barnen för andra syften (o11, o13). Byggrummet verkade ofta fungera som ett habitat, oftast för 

pojkar, som likt Peter Pans ”lost boys” lekte maktlekar, inkluderade och exkluderade, utan närvaro av 

någon vuxen och där pojkarna riskerar att gå miste om det lärande som skollag och läroplan 

föreskriver (Lpfö 18; SFS 2010:800). Detta fenomen är kopplat till de brister i förståelse för 

undervisning som redan redogjorts för. En ökad förståelse för hur man planerar och genomför 
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undervisning i alla positioner i figur 1 skulle också synliggöra hur barninitierad lek kan stärka lärandet 

(o12).  

En viss förvirring verkar råda över hur omsorg, utveckling och lärande ska ske i förening, och hur 

lärandet ska ske i vardagliga situationer (o14, o15) (Skolverket, 2013). Förskolepersonalen verkar 

tveksamma till vad som skulle betraktas som undervisning eller inte (o4, o5). Detta gör det samtidigt 

svårt att definiera när den nödvändiga inkubationen sker för att integrera lärandet (Björklund, 2008). 

Förskolepersonalen skulle bättre kunna analysera undervisningen om de hade tillgång till en mer 

specifik vokabulär för att definiera vilka handlingar som är avsedda för att skapa ny kunskap, träna 

färdigheter, stötta utforskande och kreativitet, och initiera inkubation genom att låta barnen göra 

andra saker eller vila.  

Implikationer för fortsatt förskoleutveckling 
När förskolans läroplan reviderades 2018 var intentionen att stärka progressionen i barns tänkande 

och lärande, något som också var intentionen i Utbildning Falkenberg. Resultatet visar något som 

måste tas med i beräkningen vid implementering av utbildningsplaner, både på nationell och lokal 

nivå, nämligen att styrdokumentets text oundvikligt kommer att tolkas genom de glasögon som 

tidigare förståelse för undervisning och lärande utgör. Detta gör nära utvärderingar av vad som för 

tillfället förstås, och vad som ännu inte har greppats, grundläggande för fortsatt utveckling.  

Det rådande utvecklingsläget är att förskolepersonalen i studien redan har erhållit viktig förståelse, 

tack vare det nära implementeringsarbetet som genomförts i kommunen. Med ett undantag (o15) är 

kvaliteten hög. Några förslag för fortsatt utveckling är:  

• Stärk förskolepersonalens kunskap om 

o Didaktisk processplanering och scaffolding 

o Ämneskunskaper 

o Färdighetsträning 

• Revidera målen för, och användandet av material, miljöer och aktiviteter för en samtida 

pedagogik 

• Implementera en terminologi för att beskriva didaktiska handlingar 
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Figur 5. Sida ur barnboken Didi and Gogo väntar på bussen av Anna Höglund. 

Fortsatt forskning 
Den upplevda väntan på något under många av de observerade aktiviteterna väckte frågor, inte bara 

på grund av kopplingen till den klassiska pjäsen av Samuel Beckett “I väntan på Godot”, som i figur 5 

förtjänstfullt har återgivits i en barnbok. Fenomenet väckte också ett intresse för att undersöka hur 

barnen upplever förskolan, ett kulturanalytiskt återbesök hos ”Ska vi leka Tiger?” med andra ord.   

Annan fortsatt forskning skulle också kunna utgöras av en närmare undersökning av hur den 

förskolepersonal som arbetar scaffolding handlar i undervisningssituationerna.  
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Bilaga A. Observationsunderlag i den kommunala utvärderingen. 

Formativ undervisning  

Indikator 

Läraren skapar ett klimat som kännetecknas av en medvetenhet för och om lärande så att 
barn/elever engageras och äger sitt lärande. 

Läraren konkretiserar tillsammans med barnen/eleverna lärandemålen och vilket lärande 
undervisningen syftar till. 

Läraren organiserar undervisningen så att barn/elever kontinuerligt under lärprocessen får 
framåtsyftande återkoppling på sitt lärande. 

Läraren tar reda på var barnen/eleverna befinner sig i förhållande till lärandemålet och 
utformar undervisningen utifrån barnen/elevernas lärandebehov. 

Undervisningen präglas av diskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör 
lärandet. 

Läraren ställer frågor där barnen/eleverna får utveckla svaren 

Inkluderande undervisning 

Indikator 

Läraren är nyfiken, efterforskar barns/elevers kunnande och lärandebehov samt använder 
olika metoder för att möta barn/elever. 

Barnen/eleverna är utifrån sina förutsättningar delaktiga och har ett stort inflytande på 
undervisningens innehåll.  

Undervisningen utmanar alla barn/elever kognitivt. 

Läraren använder ett lågaffektivt, konfliktförebyggande bemötande. 

Undervisningen gynnar barnen/elevernas kreativitet och omfattar möjligheter att vara 
produktiva, skapa någonting eget inom lärandet och uttrycka sig själva. 

Kollaborativt lärande 

Indikator 

Läraren organiserar lärprocesser så att barn/elever får tillgång till en mångfald av frågor, 
tankar och lösningar från andra barn/elever. 

Barn/elever är lärresurser för varandra. 

Barnen/eleverna uppvisar ömsesidigt beroende i grupperna där alla barn/elever behöver 
varandra. 

Barnen/eleverna samarbetar och kommunicerar spontant med andra för att lära sig.  

Undervisningen är dialogbaserad där samtalet är lärande, skapar inflytande och delaktighet 
samt förs med respekt för andra.  

Lärandeidentitet 

Indikator 

Barnen/eleverna visar stor tilltro till sin förmåga att lära. 

Barnen/eleverna arbetar uthålligt, noggrant och självständigt. 

Barnen/eleverna undersöker själva nya områden genom att experimentera, identifiera frågor, 
och pröva nya lösningar. Reflekterar över och analyserar olika sätt att lösa problem.  

Läraren hjälper barnen/eleverna att fokusera på processen, snarare än på produkten. 

Barnen/eleverna vågar ställa frågor. 

Barnen/eleverna visar att de kan både ge och ta emot feedback. 

Samtalsklimatet ger utrymme för intellektuell utmaning. 

 

 


