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Abstract 
 
Med bakgrund i förskolan har vi kunnat följa barns ständiga jakt på nya upplevelser 
och sett hur de med spontanitet och nyfikenhet på olika sätt erfar sin omvärld. I detta 
examensarbete studerar vi hur man som pedagog kan identifiera och tillvarata barns 
olika förmågor. Utifrån en kvalitativ ansats har vi valt att med hjälp av observationer 
undersöka faktorer som kan påverka barns lust och motivation för lärande. 
Intentionen med arbetet har varit att det skulle kunna fungera som inspiration för 
verksamma pedagoger inom området. Genom en utvidgad syn på lärandet och med 
ett gemensamt förhållningssätt skapas möjligheter till en skola för alla. 
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1 Inledning 
Under många års arbete i förskolan har vi kunnat följa barns spontanitet och nyfikenhet i sitt 

erfarande av omvärlden. Genom lek och samvaro med andra tycks de vara på ständig jakt 

efter nya upplevelser i vardagen. Mot bakgrund till detta undrar vi varför barns lust och 

motivation till lärande och nya erövringar i vissa fall tycks minska med stigande ålder.  

Hur kan man som pedagog i skolan tillvarata och utveckla denna förmåga hos barn och på så 

sätt skapa förutsättningar för det fortsatta lärandet? 

 

I förskolans läroplan, (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att ”verksamheten skall bidra 

till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” (Lpfö, s.12 

Utbildningsdepartementet 1998). Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i en åk 2-

3 vill vi få insikt i och bilda oss en uppfattning om hur man som pedagog i skolan påverkar 

lusten och motivationen för lärandet. Studier av verksamheten får bilda underlag för den 

empiriska delen av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Vi föds alla med en nyfikenhet och lust att lära. Det har dock visat sig att detta är något som 

för många minskar med åldern och motivationen för lärandet avtar. Skolan bygger på en 

verksamhet där alla elever förväntas uppnå ett visst ideal, utan hänsyn till individers olikheter 

(Atterström och Persson, 2000). Författarna skriver att om man bygger en utbildning utifrån 

dessa premisser når man en punkt där ganska många inte klarar av att anpassa sig till idealet. I 

den västerländska skolan värderas oftast läsning, skrivning och räkning högre än praktiska 

och sociala färdigheter (Atterström och Persson, 2000). Redan i tidig ålder börjar eleverna 

jämföra sig med varandra när det gäller resultat och förmåga. Detta innebär att skoltiden för 

många upplevs som ett ständigt misslyckande, och för andra som en ständig framgång. 

 
 

 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i 

praktiskt vardaglig handling (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, s.10, Utbildningsdepartementet 

1994). 
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Respekt för människors egenvärde, tillit till sin egen förmåga, solidaritet, ansvar, trygghet och 

gemenskap är något som skall genomsyra skolans arbete (Utbildningsdepartemenetet, 1994). 

Med kunskap om varandras olikheter skapas en gynnsam lärmiljö för alla. Ovanstående är en 

central del i det pedagogiska arbetet. Att upptäcka och identifiera förmågor tillhör pedagogens 

professionalism (Atterström och Persson, 2000).  

 

För att förmedla och förankra samhällets grundläggande värderingar anser vi att man som 

pedagog måste rannsaka sig själv i dessa frågor. För detta krävs forum för levande 

diskussioner om värdegrundsfrågor som kontinuerligt förekommer i arbetslaget. Med en 

gemensam värdegrund uppskattar och hanterar vi olikheter bättre. Vi lever i ett samhälle med 

ett allt hårdare klimat, där våld och kriminalitet kryper allt lägre ner i åldrarna. Via medierna 

påminns vi ständigt om att barn och ungdomar av olika orsaker mår allt sämre. En orsak till 

detta menar vi kan vara att många elever har svårt att uppnå målen i skolan vilket gör att 

motivationen för skolarbetet minskar. I vårt kunskapsinriktade samhälle kan detta leda till att 

många barn/ungdomar känner att de inte duger och självförtroendet och självtilliten minskar. 

Carlgren (1999) anser att mycket av skolans arbete handlar om att eleven ska tillägna sig 

kunskaper som de inte är motiverade för. En viktig del av arbetet är att skapa sammanhang för 

elevens lärande som ger motivation och lust att lära. Atterström och Persson (2000) Skolan 

måste ta sitt ansvar och se över sin verksamhet för att kunna tillvarata och hitta vägar för 

eleverna tillbaka till lusten och motivationen för lärandet. Utifrån ett individualiserat synsätt 

där man som pedagog ser till helheten och var och ens förutsättningar, utvecklas hos eleven 

självtillit vilket är en förutsättning för lärande (Atterström och Persson, 2000). Inkludering, 

differentiering och helhetssyn är begrepp som inte bara får bli tomma ord utan även omsättas i 

praktisk handling. Pedagogens förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för 

gruppklimatet. I ett positivt klimat är mångfald en tillgång - olikheter ses som en möjlighet 

och inte som ett hinder. Dessa förhållanden stärker känslan av gemenskap där varje individ 

känner sig delaktig (Atterström och Persson, 2000). Ingen ska behöva gå i skolan och känna 

att man inte duger. 
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Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Lpo 94, 

s.11, Utbildningsdepartementet 1994).  

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att studera faktorer som påverkar lusten och motivationen för 

lärande och vilken roll pedagogen har i detta arbete. Vi vill också att arbetet ska fungera som 

inspiration för andra verksamma pedagoger och därmed främja eleverna i deras lärande. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
I litteraturdelen behandlas styrdokument, faktorer som påverkar barns lärande, barns olika 

förutsättningar för lärande samt pedagogens roll i förhållande till människosyn, samhällssyn 

och kunskapssyn. Empiridelen innehåller val av metod och metodkritik, urval och 

avgränsning samt genomförande och etiska aspekter. Vidare redovisas resultat och analys. 

Uppsatsen avslutas med diskussion och sammanfattning. 

 

2 Litteraturgenomgång            
Vi kommer i detta kapitel att, med hjälp av litteratur och aktuell forskning belysa faktorer som 

utifrån lust och motivation påverkar barns lärande.   

 

2.1 Faktorer som påverkar barns lärande    
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att barn föds med förmågan att uppfatta 

och erfara omvärlden. De erövrar omvärlden med hjälp av alla sina sinnen och i samspel med 

andra. Genom lek och kommunikation skapas mening och förståelse i tillvaron. I 

förskoleåldern strävar barn efter lärande och bemästrande. Kompetenser och färdigheter 

utvecklas och deras strävan efter utmaningar leder till nya insikter. Målet att uppnå lärande 

överges vid tidig skolålder av många barn. Barnen lär inte längre för sin egen skull utan 

inriktar sig på förmågan att lära och på hur andra bedömer denna förmåga. Det har dock 

framkommit att barn som fortsättningsvis får lära utifrån egna önskemål och intressen, 

utvecklar ett sätt att tänka som krävs för att vara engagerad i det egna lärandet. Vi vuxna har 

möjligheter att utmana dem i deras lustfyllda lärande. Med ett positivt bemötande får barnen 
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möjlighet att utveckla sitt självförtroende och bevara lusten och nyfikenheten för ett livslångt 

lärande. I förskolan handlar lärandet om både värden, kunskaper och färdigheter för att 

förberedas för såväl dagens som morgondagens samhälle (Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 1999). I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) betonas vikten 

av att stödja barnens utveckling av framtidskompetenser. Det vill säga, kompetenser som gör 

det möjligt för människan att möta framtidens krav i ett samhälle som präglas av en hög 

förändringstakt och stort informationsflöde. För detta krävs samarbets- och 

kommunikationsförmåga samt förmåga att söka ny kunskap. Utveckling av dessa sociala 

förmågor främjas av att förskolepedagogerna håller värdegrunden levande i vardagen (Pape, 

2001). Även i läroplanen för skolan (Utbildningsdepartementet 1994) står det att skolan ska 

påverka att eleverna omfattas av samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma 

till uttryck i praktisk vardaglig handling. Vidare ska skolan bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 

undervisningen” (Lpo 94, s. 11,Utbildningsdepartementet). I förskolan läggs stor vikt vid att 

utveckla den sociala kompetensen. Skolan har ansvar för att fortsätta detta arbete. Detta 

kräver ett nära samarbete mellan förskola och skola. Barnens känsla av kompetens på det 

sociala området kan utvecklas i förhållande till de nya kraven i skolan. Med ett 

förskolepedagogiskt perspektiv på lärande i skolan utgår man från helhetstänkande. I 

helhetstänkande innebär helhetspedagogik att föräldrar, skola och pedagoger lägger vikt vid 

barnets hela vardag. En nyare syn på utveckling innebär ett samspel mellan arv och miljö. 

Utvecklandet av jaget förstås genom att man gör kopplingar till relationer kring barnet. Såväl 

social kompetens som motivation är mycket viktiga förutsättningar för lärande. Motivation är 

en inre drivkraft som tillsammans med självuppfattning har stor betydelse för undervisningen 

och lärandet i skolan. Denna drivkraft gör att barnet utifrån eget intresse, söker utmaningar 

och deltar aktivt i sitt lärande utan att man förväntar sig någon yttre belöning (Fagerli mfl. 

2001). 

 

En god investering kan vara att i början av skolstarten arbeta mycket för en gynnsam social 

miljö i klassen där eleverna är delaktiga. Detta skapar trygghet som gör att barnen vågar vara 

sig själva, och delta var och en efter sina förutsättningar. Genom att få bidra med egna idéer, 

erfarenheter och kreativa initiativ utvecklas självtilliten. Aktiviteter och uppgifter som väcker 

nyfikenhet och intresse främjar lärandet i positiv riktning. Här har skolans och lärarens 

inställning en grundläggande betydelse. Lpo 94 förespråkar lärande med aktiviteter präglade 

av nyfikenhet, experimenterande och skapande. En utvidgad syn på lärandet krävs, bort från 
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det traditionella synsättet som endast går ut på att finna rätt svar på en uppgift (Fagerli, 

mfl.2001). ”Självbestämmande, självförverkligande och möjlighet att utnyttja egen planering 

och eget tänkande, är viktiga inslag” (Maltén, 1995 s.123). Vygotskij betonar betydelsen av 

barns skapande för utveckling och mognad. Han skriver också om hur barn i leken kreativt 

bearbetar upplevelser och intryck och av det skapar en ny verklighet (Vygotskij, 1995). 

 

 

2.2 Människans grundläggande behov 
Den amerikanske psykologen Maslow beskriver i en behovstrappa de mänskliga behoven. 

Dessa är indelade i fem olika behovsgrupper: fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, 

behov av aktning och behov av självförverkligande. Maslow hävdar att dessa olika behov 

bygger på varandra och att alla stegen måste vara tillfredsställda för att kunna kliva vidare och 

utvecklas. Han menar också att människan ständigt strävar efter att tillfredsställa sina behov 

(Maltén, 1995). Med anknytning till Maslows behovstrappa skriver Maltén (1995) om elevers 

olika utgångsläge då det gäller att utveckla sin självbild i positiv riktning. Han menar vidare 

att de elever som har brister i de grundläggande behoven har ett sämre utgångsläge redan vid 

skolstarten. Maltén skriver att i välfärdssamhället Sverige har de flesta det första behovssteget 

tillgodosett men när det gäller trygghet har eleverna olika förutsättningar. Även på det tredje 

steget fastnar många elever på grund av att de grundläggande behoven inte är tillgodosedda. 

Fasta rutiner som skapar trygghet och en god gemenskapskänsla i klassen där alla känner sig 

delaktiga och ingen känner sig utanför är något som pedagogen kan arbeta för. Detta är en 

idealbild av hur det borde vara, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Att få uppskattning 

och beröm från pedagoger och kamrater är något som de flesta elever upplever som positivt. 

De som blir bemötta med respekt och upplever uppskattning får en ökad självtillit. En positiv 

självbild är A och O för elevens utveckling och bästa grunden för motivation och ett 

engagerat deltagande. Både norska och svenska forskare har funnit klara samband mellan 

självbilden och förekomsten av läs- och skrivsvårigheter. Brister i självtilliten ligger i första 

hand bakom många av elevernas svårigheter (Maltén, 1995).  

 

2.3 Pedagogens roll  
Synsätten kring människosyn, samhällssyn och kunskapssyn får konsekvenser för pedagogens 

arbetssätt och arbetsform (Maltén, 1995). Förståelse för hur eleverna fungerar och insikten om 

vad som krävs för att de ska utvecklas till kunniga människor, till glädje för sig själva och för 
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andra är läraryrkets mest centrala fråga (Carlgren och Marton, 2000). Pedagogen måste skapa 

balans mellan kunskaper och personligt växande. Självförtroende är bästa grunden för 

inhämtande av kunskaper och Wahlström (1993) skriver att det är där vi måste börja för att 

hjälpa barnen att bli hela människor. Hon skriver också att självförtroende beror på 

relationerna mellan barnet och viktiga personer i dess omgivning och på vilken kvalité denna 

relation har. Mål, metod och reflektion är tre kriterier för pedagogik. Mål bygger på vad som 

skall uppnås. Metod handlar om hur målet ska uppnås och genom reflektion av förändringen 

och utvärdering av resultatet anpassas undervisningen. Pedagogik innebär att ”utgå från den 

andre, att kunna bedöma framstegen och anpassa undervisningen till vad den andre 

åstadkommer” (Carlgren och Marton, 2000 s.14). 

 

Redan då barnet är nyfött intar den vuxne barnets perspektiv. Genom kommunikation 

uppmuntras ett visst beteende. Vi anstränger oss att se världen som barnet ser den och leva oss 

in i barnets situation. Barnet föds in i en kultur där lärandet handlar om att bli delaktig i en 

social gemenskap. I lärarens uppdrag ingår att överföra kunskaper och värderingar till nästa 

generation. Undervisning är ett instrument med vilket man kan åstadkomma detta. Läraren 

ska inte bara förmedla instrumentella kunskaper utan också ge eleven en tillhörighet i en 

sociokulturell gemenskap (Carlgren och Marton, 2000). Skolan har en viktig uppgift att 

förmedla och hos eleverna förankra samhällets grundläggande värden. Skolan skall också 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som har möjligheter och ansvar att stärka denna förmåga (Lpo 94). Det 

mest centrala i skolan är frågan om vad det är för förmågor och förhållningssätt som eleverna 

behöver utveckla i en värld som blir mer och mer föränderlig, varierad och svårförutsägbar. 

Den moderna människan behöver lära sig att det inte alltid finns något självklart rätt och att 

utveckla förnuftiga förhållningssätt till detta, genom att reflektera, analysera och argumentera. 

Ovanstående kan ses i förhållande till skolans tradition om att det oftast finns ett ”rätt svar” 

och utifrån detta få elever att ”göra på rätt sätt”(Carlgren och Marton, 2000).  

 

2.3.1 Människosyn  

Pedagogen måste göra klart för sig vilken människosyn som ger eleven de bästa möjligheterna 

att utvecklas. Författaren menar att en humanistisk-demokratisk människosyn är den enda 

gångbara. Denna syn innebär att se eleven som den sociala och självförverkligande människan 

hos vilken man genom positiva förväntningar skapar förutsättningar för utveckling (Maltén, 

1995). Under de senaste femton åren har det vuxit fram en förändrad syn på barn och 
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barndom. Man talar om det kompetenta barnet som framträder som oberoende, individuella 

medborgare med demokratiska rättigheter som har rätt att utveckla kompetenser för sin egen 

skull (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). Författarna skriver även att det finns en 

risk med betonandet av begreppet kompetens då det kan ses som en för vår tids dyrkan av 

”den duktiga människan”. Kompetens är ett uttryck som används i många sammanhang. I 

platsannonserna söks efter medarbetare med social kompetens och emotionell kompetens. 

Redan i förskolan har detta begrepp blivit vanligt då det gäller att beskriva barnet i 

verksamheten. För pedagogen gäller det här att reflektera över begreppets innebörd 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). Ett synsätt som bygger på barnets förmågor 

framför deras brister innebär en positiv barnsyn. Barnet ses som aktivt och med hjälp av 

vuxna får det utveckla sina förmågor. På detta sätt lyfts deras inbyggda nyfikenhet och lust till 

lärande fram (Wiklund och Jancke, 1998). 

 

2.3.2 Samhällssyn 

Skolan ska förmedla samhällets grundläggande värderingar. För att kunna utföra detta 

uppdrag krävs det att man som pedagog för sig själv klargjort sina egna värderingar. Man 

måste också vara införstådd med vilken roll skolan spelar för samhällsutvecklingen. Skolans 

samhällsmål är av två slag, dels det samhällsbevarande och dels det samhällsförändrande.  Det 

förstnämnda målet innebär att verksamheten i skolan anpassas efter de krav och behov som 

råder i samhället, t ex kunskaper om och för demokrati, bevarande av kulturarvet mm. Det 

samhällsförändrande målet där det gäller att förbättra samhällsförhållandena, som ökad 

demokratisering, jämlikhet och miljömedvetande har fått en allt större tyngd i läroplanen 

(Maltén, 1995). ”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en 

framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 

1995 s.13). 

 

2.3.3 Kunskapssyn  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om hur synen på barns utveckling och 

lärande varierat genom tiderna. Pedagogikens innehåll och utformning har påverkats av 

rådande synsätt. Den kognitiva utvecklingen sågs från början som en psykisk eller biologisk 

förutbestämd process, den så kallade behavioristiska inlärningsteorin som inriktade sig på 

yttre beteenden. Inom denna teori ansågs inlärning och utveckling vara samma sak vilket 

innebar att ju mer barnet lärde sig desto mer utvecklades det. Utifrån detta synsätt menade 
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man att kunskap skulle förmedlas som fakta. Undervisningen baserades på hur man skulle 

förmedla kunskap och om man undervisade på ”rätt” sätt så lärde sig barnen.  

 

Under en annan period dominerade den kognitiva kunskapssynen som inriktade sig på inre 

mentala processer. Denna syn innebar att individens lärande styrdes av olika 

utvecklingsstadier vilka skedde stegvis och i en bestämd ordning som var densamma för alla. 

Dessa stadier grundades på biologiska förutsättningar men påverkades också av samspel med 

omvärlden. Detta synsätt innebar att pedagogen inväntade barnet och mötte det på den 

utvecklingsnivå som barnet befann sig. Piaget var den som genom studier av barns tänkande, 

utvecklade den utvecklingspsykologiska stadieteorin som fått en dominerande ställning inom 

pedagogiken (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999).  

 

Ett tredje synsätt innebär att individen får kunskaper genom olika erfarenheter och i samspel 

med andra. I detta samspel sker lärandet i något som Vygotskij kallar för den potentiella 

utvecklingszonen (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). När barn använder kunskaper i 

ett meningsfullt sammanhang t.ex. i lek, utforskande och i samtal skapas en innebörd där 

kunskapen blir till en del av barnet. Kunskap ses som en process som förutsätter en relation 

mellan barnet och omvärlden. Lärande och utveckling är beroende av varandra. Det vill säga, 

lärande är utveckling och denna kunskapssyn hänger samman med att barn av naturen är 

aktiva och kunskapssökande. Barns föds med en förmåga att uppfatta och erfara sin omvärld 

och författarna menar att på denna förmåga vilar allt lärande. Författarna ser erfarandet som 

mer grundläggande än kunskaper och färdigheter. Pedagogens uppgift utifrån detta synsätt är 

att sträva efter att eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Att eleven utvecklar sitt eget 

sätt att lära samt utvecklar tillit till sin egen förmåga (Lpo 94). För pedagogen handlar det om 

att se varje barns möjligheter och vad de kan istället för deras brister. Det gäller för 

pedagogen att stimulera och utmana barnet samt att möta var och en utifrån positiva 

förväntningar på dess förmåga, vilket leder till ett respektfullt bemötande (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999). Pedagogens förhållningssätt i mötet med barnet har stor 

betydelse. För att skapa sin självbild är barnet beroende av de reaktioner som de får av vuxna. 

Pedagogens roll som medresenär i barns lärande innebär att lyssna, skapa situationer och 

ställa frågor som utmanar istället för att ge färdiga svar. För att skapa ett meningsfullt lärande 

är det viktigt att man som pedagog fångar ögonblicket och möter barnen i deras tankar och 

aktiviteter. Genom att hitta barnen där de befinner sig skapas tillfälle att utmana dem på rätt 



 14

sätt. Detta är att möta barnen i det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen, 

där barnen har sin nyfikenhet och lust att lära (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003).   

 

Vygotskij var förespråkare för ovanstående synsätt och en viktig nytänkare inom sovjetisk 

psykologi. Han kopplade lärandet till kreativitet, människans förmåga att skapa något nytt 

genom aktivitet. Vygotskij menar att människan har två olika sätt att handla. Det ena sättet, 

det återskapande eller reproduktiva är kopplat till minnet. I detta fall utför man handlingar 

utifrån tidigare erfarenheter eller återskapar något som man ser framför sig. Det andra sättet, 

det kombinatoriska eller det kreativa innebär enligt Vygotskij att den mänskliga hjärnan har 

en förmåga att utifrån tidigare erfarenheter, kombinera och kreativt bearbeta och skapa nya 

situationer och ett nytt beteende. Denna kreativa förmåga kallas inom psykologin för fantasi. 

Fantasin är grunden för allt mänskligt skapande, ju rikare erfarenheter ju rikare fantasi. 

Vygotskij pekar på samband mellan fantasi och verklighet, känsla och förnuft och menar att 

det är genom fantasi som människan får kunskaper om verkligheten. Barns lek visar på det 

mest äkta i mänsklig kreativitet. I leken bearbetar barnet upplevelser och gör världen 

begriplig, motsvarande barnets egna behov och intressen. Barns fantasi finner inga gränser. 

Avståndet mellan fantasi och förnuft är stort. Med stigande ålder och ökade erfarenheter 

minskar avståndet och så småningom går fantasin i takt med tänkandet. Pedagogens uppgift, 

enligt Vygotskij, är att skapa stimulans och möjligheter för barns skapande. En organisation 

av barns liv och miljö skapar dessa förutsättningar. Som exempel ges hur barn tillsammans 

och utifrån var och ens förutsättningar och olika förmågor skapar en gemensam skoltidning. 

Här handlar det om att förena barns olikheter i en kollektiv ansträngning. Han framhåller 

betydelsen av det kollektiva skapandet som en förutsättning för nya kunskaper. Vygotskij 

skriver att här kan barnen hjälpas åt, äldre och duktigare kan inspirera övriga (Vygotskij, 

1995).  

 

3 Problemprecisering 
Det lustbetonade lärandet ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Genom lek och samspel med andra skapas mening och förståelse i tillvaron. Pedagogens roll 

är att stimulera och utmana på ett sätt som för barnen kan leda till motivation i deras lärande. 

Hur kan man som pedagog i skolan tillvarata och utveckla denna förmåga för att skapa lust 

och motivation i barns fortsatta lärande?  
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 3.1 Metodval 
 
Då vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats i vår uppsats är kvalitativ observation ett 

lämpligt sätt att samla in data (Svenning, 1997). Observationer kan dels vara 

observatörsbaserade vilka bygger på ett åskådarperspektiv men också deltagarorienterade som 

bygger på ett deltagarperspektiv (Svenning, 1997). Vi kommer att använda oss av båda 

varianterna då vi under vår VFU har som uppgift att ansvara för delar av verksamheten och 

därmed kommer att ingå på ett naturligt sätt i undersökningsgruppen. Vi är medvetna om att 

det utifrån ett deltagarperspektiv kan finnas risk för styrning och påverkan av ett visst 

skeende. Detta kan påverka reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i undersökningen. 

Svenning skriver dock att om man är aktsam med och känner tillräcklig respekt för 

människors erfarenheter samt har en god förankring kan deltagarobservationer ge mycket. 

Han menar också att dessa ger mer utrymme för förståelse än de observatörsbaserade. 

Inledningsvis utgick vi från ett brett perspektiv och för att uppnå en god validitet i arbetet så 

har det pågått ständiga diskussioner kring vår problemformulering. Vi har sedan strävat efter 

validitet, det vill säga att utifrån vår problemformulering undersöka det som vi ville 

undersöka.  

 

3.2 Urval och avgränsning 
Vår undersökningsgrupp utgörs av eleverna i en åk 2-3 och deras lärare. Klassen består av 

tretton elever, sju pojkar och sex flickor. Fem av barnen är 8 år och åtta av barnen är 9 år. I 

klassen arbetar en lågstadielärare. Val av observationer gjordes utifrån syfte och 

problemprecisering. Vissa av dem är gjorda i åk 2 och andra i åk 3. Det finns också 

observationer där hela gruppen deltar. Det föll sig naturligt att välja denna grupp eftersom vi 

skulle göra vår verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) där.  

 

3.3 Genomförande  
Vid kontakt med handledaren på aktuell VFU-placering, berättade vi om vårt planerade 

examensarbete och tänkta tillvägagångssätt av detta. Vi fick ett positivt bemötande där 

handledaren visade intresse och god samarbetsvilja. Under vår VFU har vi gjort kontinuerliga 

observationer i ovanstående beskrivna grupp. Vi har valt att redovisa två av observationerna i 

sin helhet. Tre observationer bifogas som bilaga och sammanfattningen av dem följer efter de 

två förutnämnda.  
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3.4 Bearbetning av materialet 
Observationerna sammanställdes och analyserades. Vi jämförde det insamlade materialet och 

hittade teman som var återkommande i samtliga observationer med tydliga kopplingar till 

litteraturen. 

 

3.5 Etiska aspekter 
För att få föräldrarnas samtycke till vår undersökning i klassen så delade vi ut intyg där de 

fick ge sitt skriftliga medgivande till undersökningen. I intygen presenterade vi oss och det 

arbete som vi tänkte genomföra samt syftet med detta arbete. Samtliga föräldrar gav sitt 

samtycke till undersökningen. Detta tillsammans med att vi garanterar anonymitet för 

individerna i gruppen, tycker vi tyder på god etik. Vi presenterade våra undersökningsmetoder 

för handledaren och hon var positivt inställd till dessa och visade också på mycket god 

samarbetsvilja.  
 

 

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultat av två observationer i sin helhet med efterföljande analys av 

var och en. Därefter följer tre observationer i en sammanfattning samt analyser av dessa. 

Observationerna som vi anser har relevans för vår undersökning, skulle bli skrymmande inne i 

arbetet och därför har vi valt att lägga dem som bilaga (Denscombe, 2000). 
 

4.1 Observationer 
Inledning 

Eleverna kommer att benämnas med fingerade namn. Läraren kommer att kallas lärare. Vi 

kommer också att benämna oss själva med lärare. För att lättare kunna orientera sig i de olika 

observationerna har vi valt att numrera dem samt döpa dem till olika namn, kopplat till 

innehåll.  

 

4.1.1 Observation 1 – Rymdfärden 

Under vår verksamhetsförlagda del av kursen i en åk 2-3 hade vi ansvar för att planera och 

genomföra ett temaarbete om rymden. I följande observation har vi utifrån vår planering 
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själva deltagit i och lett aktiviteten.  Vi är medvetna om att vi genom vårt aktiva deltagande 

kan ha påverkat händelseförloppet. Genom en dramaupplevelse ska eleverna få följa med på 

en resa till planeten Uranus och på så sätt få kunskaper om planetens egenskaper. 

Eleverna har kommit in efter rast och satt sig på sina platser. En av oss står mitt på golvet för 

att leda aktiviteten. Den andre observerar och antecknar. 

Lärare: Idag ska vi göra en rymdresa tillsammans, till planeten Uranus. 

Kalle: Vadååå? 

Lärare: Vill ni följa med? Jaaa, svarar flera av eleverna. 

Lärare: Då får ni stiga på rymdskeppet genom att ställa er på ett led framför mig och koppla 

ihop er genom att hålla varandra på axlarna. Eleverna följer instruktionerna. Läraren tar fram 

en ballong ur fickan. 

Lärare: Med hjälp av den här ballongen ska vi skjuta ut oss i rymden. Fnissande hörs i ledet. 

Läraren börjar blåsa i ballongen men trots att den är provblåst kvällen innan går den inte att 

blåsa upp.  Läraren tar i med alla krafter. 

Elsa: Om du drar lite i den så går det! 

Läraren drar i ballongen och försöker med nya ansträngningar att få luft i den. Eleverna 

uppmanas att hjälpa till med att blåsa. Alla blåser tillsammans. När ballongen är uppblåst 

håller läraren upp ballongen i luften, vänder ryggen till den första eleven i ledet och ber att få 

följa med. Eleven uppmanas att hålla på lärarens axlar. Därefter släpps ballongen, luften går 

ur och ballongen flyger iväg. Färden går genom två olika klassrum och till en intilliggande 

lekhall. Alla håller fast i varandra och tillsammans gör vi ett pysande ljud med munnen. I 

lekhallen är det förberett med cd-spelare och rymdmusik för att skapa stämning. Eleverna 

uppmanas att sätta sig i en ring på golvet och en gul kudde i mitten får föreställa solen. 

Läraren berättar om planeten Uranus och tillsammans dramatiserar man utifrån berättelsen på 

följande sätt, 

– Uranus är en underlig planet 

– Den rullar fram på sidan runt solen (alla lägger sig på golvet och rullar runt på golvet, runt 

solen). 

– De andra planeterna snurrar runt solen (alla ställer sig upp och snurrar runt solen) 

– Varför är Uranus så annorlunda? 

– Har den kanske krockat med en stor rymdsten och vält för länge sen? (teckna en stor sten 

med armar och händer och låtsas krocka, varpå alla hamnar på golvet igen) 

– Uranus var den första planet man upptäckte med teleskop (kika i var sin toarulle) 

– Den ligger så långt bort att vi inte kan se den annars (gest med armen) 
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– Antagligen består Uranus av mycket snöslask (teckna snö) 

– Där är mycket kallt minus 200 grader (huttra och låtsas frysa) 

– Precis som Saturnus har den ringar (cirkelrörelser med armarna runt kroppen) 

– Nu går rymdskeppet tillbaka till jorden… alla måste kliva på, händerna på axlarna! 

Ballongen skjuter iväg oss. Färden går tillbaka till klassrummet igen. 

 
Tillbaka i klassrummet får eleverna ta fram sina temaböcker för att skriva och rita något som 

de vet om planeten Uranus. Eleverna skriver bland annat följande: ”Uranus är kall, ” ” det 

snöar på Uranus, ” ”Uranus rullar fram.” På bilderna ritar många ringar runt planeten och 

snöflingor.  

Analys 

Syftet med lektionen var att på ett lustfyllt sätt och i samspel med andra, ge eleverna 

möjlighet att aktivt delta i sitt lärande kring Uranus. I ett meningsfullt sammanhang t ex i lek 

skapas en innebörd där kunskapen blir till en del av barnet (Pramling, 1999). Genom att bjuda 

in till en rymdfärd väcktes elevernas nyfikenhet på vad som skulle ske. När läraren i början av 

observationen fick problem med att blåsa upp ballongen, skapades förutsättning för spontant 

deltagande av elev som gav råd att dra i ballongen för att det skulle fungera. Situationen 

inbjöd också eleverna att tillsammans aktivt delta i blåsandet. På detta sätt skapades 

möjligheter för eleverna att på ett naturligt sätt från början bli medaktörer i aktiviteten. 

Genom att få bidra med egna idéer, erfarenheter och kreativa initiativ utvecklas självtilliten. I 

litteraturen betonas vikten av att arbeta för en gynnsam social miljö i klassen där eleverna är 

delaktiga. På så sätt skapas trygghet så att eleverna vågar vara sig själva och delta var och en 

efter sina förutsättningar. Motivation och självuppfattning har stor betydelse för 

undervisningen och lärandet i skolan (Fagerli mfl. 2001). I lekhallen fick eleverna erfara 

egenskaper om Uranus med hjälp av olika sinnesupplevelser och med drama som 

uttrycksform. Stämning skapades med hjälp av rymdmusik. I den uppföljande aktiviteten fick 

eleverna skriva och rita vad de visste om Uranus. På så sätt skapades möjlighet för eleverna 

att synliggöra sitt eget lärande. Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin 

egen förmåga (Lpo 94, Utbildningsdepartementet). Det var också ett sätt för oss att se om 

upplevelsen gett eleverna kunskaper om Uranus som var målet med aktiviteten. Särskilt under 

de första skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken 

bearbetar barn kreativt upplevelser och intryck och skapar av detta en ny verklighet 

(Vygotskij, 1995). Skolan ska också ansvara för att eleverna får utveckla och använda 
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kunskaper i så många uttrycksformer som möjligt, till exempel drama (Lpo 94, 

Utbildningsdepartementet). 

 

 4.1.2 Observation 2 - Klassråd 

Det är gemensam timme och eleverna ska ha klassråd som återkommer varje vecka. Läraren 

talar om att klassråd har man för att eleverna ska kunna säga vad de tycker och tänker när det 

gäller skolan och att det är ett sätt för dem att kunna påverka om man tycker något är bra eller 

dåligt. Hon säger också att det är viktigt att de vuxna lyssnar på vad eleverna har att säga. En 

elev är sekreterare och en annan är ordförande. Det som sägs och som ska vara med i 

protokollet skrivs även upp på tavlan av läraren så att sekreteraren ska kunna skriva det i sin 

egen takt. Protokollet är också något som rektorn får ta del av. Det finns tre punkter som man 

tar upp, positiva saker, negativa saker och övrigt. Eleven som är ordförande säger inget och 

får hjälp på vägen genom att läraren ställer frågan om det har hänt något positivt under 

veckan. 

Tina: Det är kul att det har kommit nya lärarkandidater. 

Läraren: Okej. Det skrivs sedan upp på tavlan. 

Läraren: Flera saker som varit bra under veckan? 

Pelle: Utflykten var jätterolig 

Läraren:  Ja, det var den. Det skrivs också upp på tavlan  

De fortsätter att prata om och skriva upp positiva händelser och kommer efter en stund in på 

negativa saker som varit under veckan. 

Kalle: Det har blivit höst ute och jag tycker det är mörkt och tråkigt. 

Läraren: Ja, det har det men är det något som vi kan påverka? K tittar på läraren och rycker 

på axlarna. 

Läraren: Det är det nog inte va? 

Kalle: Jag tycker det är tråkigt. 

Läraren: Ja, men det är någonting som vi inte kan påverka. Det K sagt skrivs inte upp på 

tavlan bland negativa saker och läraren går vidare med frågan. K börjar åla upp och ner på sin 

stol.  

Läraren: Finns det flera saker som varit dåliga? 

Ville: På rasten hittade jag och några till en död fågel. 

Läraren: Det var tråkigt, är det något som vi kan påverka? 

Ville: Nej, men det var synd om den. 

Läraren: Tycker du att vi ska skriva upp det på tavlan? 
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Ville: Ja 

Läraren: Är det just för att den var död som du tycker det känns viktigt? 

Ville: Ja. Det V sagt skrivs sedan upp på tavlan under negativa saker. 

Analys.  

Läraren talar om att detta är ett tillfälle då eleverna kan säga vad de tycker och tänker för att 

kunna påverka saker och ting i skolan. Att det är viktigt att vuxna lyssnar på vad de har att 

säga. För att kunna skapa sin självbild är barnet beroende av de reaktioner som de får av 

vuxna (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). De flesta elever ser det som positivt att få 

uppskattning från läraren. Det ger en ökad självtillit hos den elev som blir bemött med respekt 

och upplever uppskattning (Maltén, 1995). Var och en deltar utifrån sina förutsättningar och 

erfarenheter, det finns inte någon som har rätt eller fel i sitt tyckande. Genom att arbeta för en 

gynnsam miljö i klassen där eleverna är delaktiga, skapas trygghet så att eleverna vågar vara 

sig själva, och delta var och en efter sina förutsättningar (Fagerli mfl. 2001). En positiv 

självbild är A och O för elevens utveckling och bästa grunden för motivation och ett 

engagerat deltagande (Maltén, 1995). Allas åsikter är lika viktiga och ska få komma fram. På 

klassrådet får eleverna delta aktivt genom att tala om vad som varit bra eller dåligt under 

veckan som gått. Det som eleverna tar upp på mötet antecknas på tavlan av läraren och i 

protokollet av sekreteraren, vilket är ett sätt att uppmärksamma elevernas åsikter. En av 

eleverna som tar upp att det är tråkigt att det blivit kallt, får inte sin åsikt uppskriven. Denna 

elev tillbringar resten av mötet med att åla upp och ned på stolen. 

 

4.1.3 Sammanfattning och analys av tre observationer 

 
Observation 3 – Sätta punkt 

Detta var en lektion i svenska i åk 2 där läraren hade som syfte att skapa medvetenhet kring 

punktens betydelse. Läraren läste högt samma text fast på olika sätt, det vill säga med och 

utan uppehåll för att uppmärksamma eleverna på skillnaden. Därefter fick eleverna turas om 

att läsa och ge förslag på punktens placering i gemensamma texter.  

 

Observation 4 – Alfabetisk ordning 

Detta var en lektion i svenska i åk 3 där lärarens syfte var att kolla om eleverna kunde 

alfabetet samt om de kände till alfabetisk ordning.  Som inledning av lektionen fick eleverna 

på uppmaning av läraren inordna sig i ordning efter längd, skostorlek och ögonfärg. Därefter 
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skulle de ställa sig i bokstavsordning efter sina förnamn. Eleverna uppmanades att diskutera 

med varandra för att komma fram till en lösning.  

 

Observation 5 – Mattediagnos 

Syftet med lektionen var att mäta elevernas kunskaper. Eleverna uppmärksammades på att 

denna diagnos gjordes av alla i åk 3 i hela landet och för att se vad var och en kunde så fick 

man inte prata med varandra. Redan från början var det många som räckte upp händerna för 

att få hjälp. Läraren fick gå runt till var och en och förklara. Då eleverna även fortsättningsvis 

behövde hjälp, valde läraren att förklara på tavlan för dem. En av uppgifterna handlade om att 

räkna ut hur många nioåringar det behövs för att väga lika mycket som en björnunge på 120 

kg. 

 

 Analys: i observation tre fick eleverna olika upplevelser av en och samma text genom att 

läraren läste på olika sätt. De kunde uppfatta när det lät rätt eller fel men hade svårt att 

uttrycka varför. På frågan om vilken text som var bäst tyckte eleverna den som lästes med 

naturliga pauser. I läroplanen står det att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 

De intellektuella såväl som de praktiska, till exempel de sinnliga aspekterna skall 

uppmärksammas (Lpo 94, Utbildningsdepartementet). Om den andra texten som lästes utan 

uppehåll sa eleverna, ”Man kunde inte hinna med och man glömde”. Det fanns elever som 

visste hur en punkt såg ut och kunde visa detta. När de sedan självständigt skulle läsa och 

sätta punkt uppstod svårigheter och vuxenstöd krävdes. Vissa av eleverna behövde hjälp med 

både läsning och punktens placering. När svårigheter uppstår minskar motivationen och 

elevernas delaktighet avtar. I observation fyra uppmanades eleverna att diskutera för att 

komma fram till hur man skulle lösa de tilldelade uppgifterna. Genom diskussioner och 

samarbete kom man fram till lösningar. Vygotskij framhåller betydelsen av det kollektiva 

skapandet som en förutsättning för nya kunskaper. Han skriver att barnen kan hjälpas åt 

genom att äldre och duktigare kan inspirera övriga (Vygotskij, 1995). Eleverna fick delta i 

aktiviteten med eget agerande. Observation fem var en diagnos där eleverna skulle arbeta 

individuellt utan att prata med varandra. Syftet var att se vad var och en kunde. Atterström 

och Persson (2000) skriver att skolan bygger på en verksamhet där alla elever förväntas uppnå 

ett visst ideal, utan hänsyn till individers olikheter. Utifrån dessa premisser når ganska många 

elever en punkt där de inte klarar av att anpassa sig till idealet. Under diagnosen var det 

många av eleverna som behövde hjälp, vilket innebar att läraren hela tiden fick gå runt till var 

och en och förklara. Detta innebar långa väntetider för eleverna som ledde till att flera tappade 
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intresset för uppgiften. Då behovet av hjälp kvarstod bestämde sig läraren för en gemensam 

genomgång på tavlan. Mycket av skolans arbete handlar om att eleven ska tillägna sig 

kunskaper som de inte är motiverade för. En viktig del av arbetet är att skapa sammanhang för 

elevens lärande som ger motivation och lust att lära (Carlgren, 1999).  

 

5 Diskussion 
I den allmänna debatten görs vi ofta påminda om att många barn och ungdomar av olika 

orsaker mår allt sämre. I takt med detta ökar också behovet av olika stödinsatser.  Det 

kommer ständiga rapporter om att många elever har svårt att uppnå skolans kunskapsmål 

inom grundläggande ämnen. Atterström och Persson (2000) skriver att elever förväntas uppnå 

ett visst ideal utan hänsyn till individers olikheter. En utbildning utifrån dessa premisser 

menar författarna gör att man når en punkt där många inte klarar av att anpassa sig till idealet. 

I medierna konstateras det ständigt att antalet elever som inte når de uppsatta målen, ökar. 

Varför det förhåller sig på detta sätt, talas det inte så mycket om. För att nå en förändring 

krävs att man tittar mer på orsakerna till denna negativa utveckling. Med kännedom om 

elevers olika utgångsläge då det gäller de grundläggande behoven, anser vi att skolan här har 

ett stort ansvar. Pedagogen måste arbeta för att skapa en gynnsam miljö där eleverna kan 

utveckla en positiv självbild. Vi anser att större vikt borde läggas vid att utveckla kompetenser 

som möjliggör deltagande i ett föränderligt samhälle. I vårt kunskapsinriktade samhälle ligger 

tyngdpunkten på teoretiska skolämnen på bekostnad av de mer praktiskt inriktade 

ämnesområdena. Med kunskap om varandras olikheter anser vi att man med variation och 

olika uttryckssätt i undervisningen kan skapa möjligheter där var och en tillåts att delta efter 

sina förutsättningar. Vetskapen om att man är bra på olika saker och att man duger är viktigt 

för att få en god självbild. Här har pedagogens förhållningssätt och bemötande av eleverna 

stor betydelse. Observationen från klassrådet speglar vikten av ett respektfullt bemötande från 

pedagogen. Hade ett annat bemötande med en positiv bekräftelse från pedagogen, kunnat 

bidra till ett fortsatt engagemang hos eleven? I den beskrivna situationen ifrågasattes elevens 

förslag och det blev inte uppskrivet på tavlan. Vid samma tillfälle antogs dock ett liknande 

förslag som inte heller var påverkbart från en annan elev. Maltén (1995) skriver att en positiv 

självbild är A och O för elevens utveckling för att skapa motivation och engagerat deltagande.  

 

I observationen som handlade om att sätta punkt såg vi hur elevernas motivation minskade i 

samband de svårigheter som uppstod. Då det visade sig att flera av eleverna hade svårt för att 
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ta sig igenom texten på grund av att de ännu inte kommit så långt i sin läsutveckling blev det 

omöjligt för dem att avgöra var punkten skulle placeras. Denna situation fick oss att reflektera 

över målens relevans i förhållande till elevernas förutsättningar. Att man har flyt i sin läsning 

ser vi som en förutsättning för att klara den beskrivna uppgiften. Situationer som denna 

synliggör pedagogens dilemma då det gäller att uppnå kunskapsmålen och samtidigt anpassa 

undervisningen efter individuella behov. Carlgren (1999) skriver att mycket av skolans arbete 

handlar om att eleven ska tillägna sig kunskaper som de inte är motiverade för. Författaren 

betonar vikten av att skapa sammanhang för elevens lärande som ger lust och motivation att 

lära. Med utgångspunkt från detta funderar vi på om ett textval där innehållet varit känt för 

eleven kunnat bidra till att underlätta för såväl elever som pedagog? 

 

Vid observationen av mattediagnosen klargjordes att samarbete inte var tillåtet eftersom det 

handlade om att mäta individuella kunskaper. Detta ledde till en som vi upplevde det stressad 

situation för eleverna där man genast började jämföra sig med varandra om hur långt man 

hunnit och om man förstod. Pedagogen fick hela tiden gå runt och hjälpa dem och det slutade 

med en gemensam genomgång på tavlan. Med utgångspunkt i Vygotskijs (1995) teorier om 

det kollektiva lärandet, undrar vi om ett tillåtet samarbete mellan eleverna kunnat leda till ett 

annat resultat? I den beskrivna situationen visade det sig att i en av uppgifterna bestod 

elevernas svårigheter i att man inte visste hur mycket en nioåring vägde. Ett samarbete kunde 

ha inneburit att någon haft kännedom om detta och på så sätt kunnat bidra till en lösning av 

uppgiften. Vår upplevelse av ovanstående situation är att man som elev hamnar i ett utsatt 

läge och ganska snart börjar ifrågasätta sin egen kompetens. Kan detta vara en bidragande 

faktor till det som Atterström och Persson (2000) skriver, att skoltiden för många upplevs som 

ett ständigt misslyckande och för andra som en ständig framgång?  

 

Vår erfarenhet från förskolan är att barn i lek och samspel med andra ständigt söker nya 

utmaningar och deltar med engagemang i sitt lärande. I vår undersökning har vi sett att det 

också i skolans värld finns möjligheter till ett lustbetonat lärande tillsammans med andra.  

Vygotskij menar att i leken bearbetas verkligheten vilket leder till nya kunskaper. Det är 

också i leken som människans kreativitet framgår som tydligast (Vygotskij, 1995). I vår 

undersökning fick vi flera bevis på att eleverna i lustfyllda lärandesituationer där alla var en 

del av upplevelsen, tillsammans deltog på ett engagerat sätt. Som exempel kan nämnas 

lektionen om planeten Uranus där eleverna med sig själva som redskap fick dramatisera om 

planeten under ledning av pedagog. När aktiviteten följdes upp med att de i sina temaböcker 
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skulle skriva om vad de visste om Uranus, kunde alla skriva flera olika saker. Ett annat 

exempel var lektionen som handlade om alfabetisk ordning. Även vid detta tillfälle fick 

eleverna med sig själva som redskap och i samarbete med varandra utifrån pedagogens 

instruktioner komma fram till egna lösningar. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

skriver att genom lek och kommunikation skapas mening och förståelse i tillvaron. I 

sammanhanget kan också kopplingar göras till Fagerli mfl. (2001) som hävdar att det krävs en 

utvidgad syn på lärandet bort från det traditionella synsättet. 

 

Utifrån resultatet av vår undersökning ser vi goda möjligheter för pedagogen att finna vägar 

till en nyanserad och varierad undervisning.  Skolan får inte bara handla om att finna rätt svar 

på en uppgift. Styrdokumenten betonar vikten av att stödja elevernas utveckling av 

framtidskompetenser. I en skola för alla krävs det att man som pedagog kan skapa balans 

mellan kunskaper och personligt växande. Med en utvidgad syn på lärandet och ett 

gemensamt förhållningssätt tror vi på en positiv utveckling av skolan som gynnar både lärare 

och elever. Ett samhälle i ständig förändring kräver en skola som utvecklas och anpassas efter 

samhällets behov. Trots läroplaner med utrymme för flexibilitet är förändringstakten långsam. 

Levande diskussioner bland verksamma inom skolan behövs för att skapa möjligheter för 

nytänkande. 

 

Under arbetets gång har det dykt upp nya frågeställningar som skulle kunna utgöra grund för 

fortsatt forskning. 

• Finns det utrymme för levande diskussioner kring nytänkande bland verksamma i 

skolan? 

• Kan man utifrån ett förskolepedagogiskt perspektiv skapa en skola för alla? 

   

 

6 Sammanfattning 
Detta arbete har varit både lärorikt och intressant. Med utgångspunkt från tidigare 

yrkeserfarenheter samt teorier och litteratur inom området har det varit spännande att 

genomföra den empiriska undersökningen. Undersökningen valde vi att förlägga till vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen, då vi där såg en möjlighet till att utföra 

kontinuerliga observationer som underlag för arbetet. Vi hade som uppgift att under VFU:n 

ansvara för planering och genomförande av  delar i verksamheten. En positiv inställning från 
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en engagerad och intresserad handledare skapade goda förutsättningar för resultatet. 

Föräldrarnas medgivande var avgörande för att vi kunde genomföra undersökningen. 

Genomförandet av observationerna fungerade bra och vi såg kopplingar mellan empiri och 

litteratur med utgångspunkt från vår problemprecisering. I våra studier har vi fått kunskap om 

att det är många olika faktorer som påverkar barns lust och motivation för lärande. Synen på 

lärande har beskrivits utifrån olika teorier och hur dessa påverkat pedagogikens innehåll och 

utformning. Vi har också skrivit om hur dessa synsätt varierat genom tiderna samt försökt 

belysa pedagogens centrala roll i det hela. Undersökningen har bidragit till en ökad förståelse 

för pedagogens dilemma då det gäller uppdraget om att möta och tillgodose var och en utifrån 

deras behov och förutsättningar. Den har också gett ett vidgat perspektiv på pedagogens roll 

och möjligheter. För att kunna möta alla elever krävs att man har en helhetssyn där man som 

pedagog har viss kännedom om elevernas livssituation. En förutsättning för detta är att det 

finns en väl fungerande kontakt mellan hem och skola. På förskolan sker detta på ett naturligt 

sätt i den dagliga kontakten med föräldrarna vilket bidrar till att skapa sig en helhetsbild av 

barnet. Vi känner oss nöjda med resultatet och tycker oss kunna se kopplingar mellan empiri 

och litteratur.  

 

Som avslutning på vårt arbete skulle vi vilja citera Carlgren och Marton (2000) och deras 

vision om morgondagens skola: 
En ateljé för konst och musik. Bredvid staffliet står en multimediadator. I seminariesalen spelar eleverna teater, 

när de inte gör film som de presenterar via datorn som är kopplad till en projektor. På skolan finns också ett 

kafé där lärare och föräldrar kan mötas över en fika på eftermiddagen. Föräldrarna ska kunna gå på datakurser 

i skolan på kvällarna. Naturkunskapssalen finns i en gammal buss utrustad för fältstudier. Den ska inte bara 

användas för exkursioner utan också för studiebesök i samhället (Carlgren och Marton, 2000 s.10). 
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Bilaga 1 

Observationer 

Observation 3 - Sätta punkt 

Det är lektion i svenska för åk 2. Lektionen handlar om när man ska sätta punkt efter en 

mening. Lärarens syfte är att skapa medvetenhet kring punktens betydelse. Eleverna kommer 

in i klassrummet efter rast och sätter sig på sina platser. Läraren står på golvet med en text i 

handen och när det är tyst börjar hon läsa. Läraren läser en text i ett svep utan uppehåll. 

Lärare: Var det skojigt tycker ni? 

Tystnad. Eleverna tittar på varandra och på läraren. M härmar läraren och säger, 

Kalle: Skojigt tycker ni? 

Lärare: Jag läser texten en gång till. Denna gång läser läraren på vanligt sätt med naturliga 

uppehåll i texten. 

Lärare: Vilken var bäst? 

Pelle: Sista texten. 

Lärare: Varför det då? 

Pelle: Det gick för fort, man glömde. 

Lärare: När jag läste andra gången så gjorde jag ju paus ibland. Hur vet man när man ska 

göra paus? 

Pelle: Efter varje mening. 

Ville: När man vill. 

Lärare: Jaha, då gör jag det. Läraren läser om igen och gör pauser lite hur som helst. 

Kalle: Stod det verkligen så? 

Lärare: Så blir det om man gör paus när man vill. Hur ska man veta att det är en mening? 

Pelle: När det är punkt. 

Lärare: Hur ser en punkt ut? 

Två av eleverna räcker upp handen. 

Lärare: Visa på tavlan P. 

Pelle gör en punkt på tavlan. Därefter sjunger man en sång som heter Kalle Stopp som handlar 

om att sätta stopp/punkt. Texten visas på overhead. 

Lärare: Varje tanke börjar med en stor bokstav och när man tänkt färdigt sätter man punkt. 

Sedan får eleverna en text på ett papper som läraren också visar på overhead. Texten är 

skriven i ett stycke utan punkt och stor bokstav. Läraren läser texten rakt igenom. 

Lärare: Var ska vi sätta stopp? Börja läsa E och stanna när du tycker det känns lagom.  

Elsa läser och läraren sätter punkt på overheadbilden där hon stannar. 
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Lärare: Vad ska en ny tanke börja med? 

Elsa: Stor bokstav. Läraren ändrar till stor bokstav så att alla ser på overheadbilden. Eleverna 

uppmanas av läraren att göra likadant på sina papper. 

Ville: Ska vi också sätta stor bokstav? 

Lärare: Ja, det tycker jag. 

Eleverna får turas om att läsa och försöka stanna för punkt. Det är något som kräver 

vuxenstöd. Läraren skriver på overheadbilden och eleverna på sina papper. Efter denna 

övning får eleverna varsin ny text som handlar om kaninen Pumpe. Läraren läser texten högt 

rakt igenom. 

Lärare: Nu ska ni få läsa för er själva och sätta punkt och stor bokstav i texten. 

Nelly räcker upp handen och läraren går dit. 

Nelly: Har jag skrivit rätt? N pekar i texten och läraren läser högt N:s förslag. 

Nelly: Nej, det låter konstigt. Nelly suddar bort punkten och kommer med flera olika 

gissningar om var punkten ska stå. Läraren läser enligt Nellys olika förslag. Nelly uppfattar 

när det låter fel men klarar inte själv att sätta ut punkt på rätt ställe. Nelly fortsätter med texten 

men behöver hjälp med att läsa de flesta orden. Nelly har inte flyt i sitt läsande. Efter 

upprepade försök och misslyckanden med att få punkten på rätt ställe, suckar Nelly och säger, 

Nelly: Va jobbigt. Jag orkar inte mer. 

 

Observation 4 - Alfabetisk ordning 

Det är lektion i svenska för åk. 3 och läraren har förberett genom att skriva upp alfabetet på 

tavlan. Syftet är att ta reda på om eleverna kan alfabetet och om de känner till alfabetisk 

ordning. När eleverna kommit in i klassrummet och satt sig på sina platser börjar läraren med 

att säga, 

Lärare: Ställ er i ett led, kortast först. Eleverna flyttar runt på varandra och fixar uppgiften. 

Lärare: Ni ska ni ordna er efter skostorlek, minst först och ni får gärna prata med varandra 

under tiden som ni gör det. Eleverna ordnar även detta efter gemensam diskussion. 

Lärare: Nu vill jag att ni ordnar after ögonfärg, ljusast först. Eleverna har diskussioner, kollar 

varandras ögon och gör det tillsammans. 

Lärare: Nu ska ni ordna er i förnamn i alfabetisk ordning. Eleverna flyttar omkring på 

varandra och tittar ibland på alfabetet som är uppskrivet på tavlan. Elsa och Eva ställer sig 

bredvid varandra. 
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Elsa: Vi börjar ju på samma bokstav. Läraren skriver upp alla namnen på tavlan utan någon 

särskild ordning och frågar sedan hur hon ska göra om hon ska skriva namnen i alfabetisk 

ordning. 

Lärare: Om alla har samma första bokstav vad ska jag titta på då? 

Kalle: Andra bokstaven. Läraren skriver upp på tavlan och visar hur man ska göra om det är 

flera som börjar på samma bokstav. De får sedan ytterligare exempel med namn på de olika 

klasserna på skolan som skrivs upp på tavlan. 

Lärare: Nu är det tre stycken som har samma första bokstav, vilken ska jag titta på då? 

Kalle: Den andra. Läraren skriver upp på tavlan och de löser det tillsammans. 

Lärare: För att kunna alfabetisk ordning måste vi kunna alfabetet. Kan vi det? Ingen svarar. 

Lärare: Vi säger det tillsammans. De rabblar alla tillsamman alfabetet. 

Lärare: Någon som vill göra det själv? Fem av åtta elever väljer att rabbla upp det ensam för 

klassen. 

Lärare: Detta ska man kunna när man går ut tvåan, så det ska ni kunna. Om jag ska ringa till 

David Turesson hur gör jag då? 

Tina: Jag vet, man tar en telefonkatalog och tittar i den. Läraren visar på alfabetet hur man 

går framåt och bakåt när man letar i alfabetisk ordning. 

Lärare: Ett mål i trean är att ni ska kunna söka i alfabetisk ordning. Om det står A-K på en 

bok och L-Ö  på en bok och jag ska forska om elefanten, vilken bok ska jag då ha? 

Kalle: Boken A-K, för den bokstaven E kommer mellan A-K. K pekar på alfabetet på tavlan. 

Lärare: Om det är åsnan jag ska forska om då, vilken bok tar jag då? 

Kalle: Boken L-Ö. Läraren visar på alfabetet igen var man hittar bokstaven Å och hur man gör 

när man letar i alfabetisk ordning. 

Lärare: Nu ska ni få sjunga en sång om alfabetet. Läraren visar texten på overhead och 

sjunger den först själv och sedan sjunger alla sången tillsammans två gånger. Eleverna får 

sedan varsin stencil och läraren förklarar hur de ska arbeta med den. Den handlar om att lösa 

koder som ska bilda olika meningar. 

 

Observation 5 - Mattediagnos åk 3 

Lektionen börjar med en introduktion i hur man använder en miniräknare. Läraren visar och 

ritar hela tiden upp synligt på tavlan hur de olika tecknen ser ut som de ska använda och hur 

man slår på miniräknaren. Läraren talat också om att gångertecknet ser annorlunda ut på en 

miniräknare och ritar även upp det. Sedan får de veta att de ska göra en diagnos i matte och att 

det är något som görs av alla i åk 3 i hela landet för att se hur mycket eleverna kan. De får 
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sedan varsin miniräknare att använda sig av. Läraren talar också om att eftersom detta är en 

diagnos där man vill veta vad de kan så får de absolut inte prata med varandra under tiden de 

gör det. Det delas ut papper till alla och de får sätta igång. Redan i första talet så ber fyra 

stycken av eleverna om hjälp och läraren börjar gå runt till dem och förklara. Efter en stund 

väljer läraren att förklara för alla på tavlan hur de ska gå tillväga i tal två eftersom det är flera 

som även där frågar om hjälp. Efter genomgången tittar Elsa och Ville på varandra och rycker 

på axlarna. Elsa räcker upp handen och säger att hon inte kan. Läraren kommer och förklarar 

för Elsa som säger att hon ändå inte förstår. Läraren tar med Elsa in i ett intilliggande rum och 

efter en kort stund kommer de ut igen.  Då ropar genast Pelle på läraren för att få en extra 

förklaring för att kunna komma vidare. Under tiden som Pelle får en förklaring har Elsa 

fastnat igen men har nu en idé om hur man ska kunna lösa det och frågar läraren, 

Elsa: Kan jag rita upp det då? 

Lärare: Det kan vara smart. 

Elsa: Jag fattar ändå inte. E tittar sig omkring och frågar efter en stund T som sitter mittemot,  

Elsa: På vilket tal är du? 

Tina: På trean. E fortsätter sedan med att frågar även Kalle vid sitt bord vilket tal Kalle är på. 

Kalle: Jag är på talet fem. 

Elsa: Redan! Elsa fortsätter att se sig omkring och vänder blad samtidigt som kompisen snett 

mittemot. 

Kalle: Den är lätt!!  

Elsa tittar på sitt papper och räcker upp handen, frågar och pratar hela tiden med kompisen 

och undrar om den förstår hur man ska göra. Elsa läser även talet högt för sig själv flera 

gånger och lyfter sedan på ögonbrynen. 

 


